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الرئيــس السيســي ...
يفتتح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

ويشهد تسليم 3 شهادات من موسوعة جينيس   
للمقاولون العرب وأوراسكوم إلنشاء أكبر محطة 

معالجة على مستوى العالم

محطة  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  افتتح 
معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد األضخم 
قام  والتى  العالم  مستوى  على  نوعها  من 
وأوراسكوم  العرب  المقاولون  تحالف  بتنفيذها 
لإلنشاءات تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات 
المسلحة بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنيه وبطاقة 
من  اليوم  فى  مكعب  متر  مليون   5.6 انتاجية 
أراضي  إلى  نقلها  سيتم  ثالثيًا  المعالجة  المياه 
ألف   45٠ استصالح  فى  لتساهم  سيناء  شمال 
سيناء  لتنمية  القومي  المشروع  إطار  فى  فدان 
للموارد  األمثل  االستخدام  منظومة  ولتعزيز 

المائية للدولة.

حضر االفتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس 

العام  القائد  زكي  محمد  أول  والفريق   الوزراء 
الحربي  واإلنتاج  الدفاع  وزير  المسلحة  للقوات 
الهيئة  رئيس  الفار  إيهاب  حرب  أركان  اللواء   ،
محمد  الدكتور  المسلحة،  للقوات  الهندسية 
السيد   ، المائية  والموارد  الري  وزير  العاطي  عبد 
، الدكتور  الزراعة وإستصالح األراضى  القصير وزير 
المتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزير  شاكر  محمد 
والصناعة  التجارة  وزيرة  جامع  نيفين  الدكتورة   ،
العرب  المقاولون  شركتي  تحالف  رئيسى  و 
فاروق  سيد  المهندس  لإلنشاءات  وأوراسكوم 
والمهندس  العرب  المقاولون  شركة  رئيس 
أسامة بشاى الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم 
لإلنشاءات والمهندس أحمد العصار النائب األول 

لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.
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استزراع ٤٥٠ ألف فدان

التسجيلى  الفيلم  عرض  تم  االفتتاح  حفل  وخالل 
" الستعراض أهمية  " رجوع األمل  المعنوية  للشئون 
تنمية  طريق  عن  الزراعية  المساحات  فى  التوسع 
الموارد المائية للدولة المصرية وتأتى أهمية محطة 
 45٠ واستزراع  الدولة  قدرة  لزيادة  البقر  بحر  معالجة 
إلى  الرئيس  ،واستمع  سيناء  منطقة  فى  فدان  ألف 
والتحكم  والتشغيل  المراقبة  منظومة  حول  شرح 
أحدث  باستخدام  آليا  تشغيلها  يتم  التي  للمحطة 
انظمة المراقبة والتشغيل والتحكم لضمان جودة 
الفنية  للمواصفات  ومطابقتها  المنتجة  المياه 
حدوث  ولتجنب  والعالمية  المصرية  والقياسية 
البشرية ولتحديد توقيتات الصيانة  أخطاء التشغيل 
وشرح   ، بها  والتنبؤ  األعطال  نسبة  وتحديد  الدورية 
محطة  في  المياه  معالجة  ومراحل  كيفية  حول 

مصرف بحر البقر.

الشكر  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  وجه  وقد  هذا 
للقوات  الهندسية  الهيئة  ورجال  الفار  إيهاب  للواء 
إنشاء محطة معالجة مياه مصرف  المسلحة، بعد 
بحر البقر ، وأضاف خالل كلمته بحفل افتتاح محطة 
معالجة مياه مصرف بحر البقر، قائال: »ربنا يوفقكم.. 
وأشكر  زكي،  محمد  أول  الفريق  الدفاع  وزير  بأشكر 
كان  الكبير..  المشروع  هذا  في  ساهم  من  كل 

ممكن ياخد 15 سنة«.

موسوعة جينيس

إلى  السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  عقب ذلك استمع 
كلمة مسجلة لـ موسوعة جينيس عن المشروعات 
أن  المسجلة  الكلمة  وأوضحت  المصرية،  التنموية 
الموسوعة تلقت األدلة والبراهين إلنشاء أكبر محطة 
تحلية مياه في بحر البقر ، وقام فريق متخصص من 

الخبراء بفحص األدلة واتخاذ القرار.

وهنـأت مـوسـوعـة جينيـس مصـر بحصـولهـا علـى 
3 شهادات  إلنشاء أكبر محطة تحلية مياه .

ثم قام السيد أحمد أبو بكر مقلد الرئيس التنفيذى 
لموسوعة  الرسمي  للشريك  المنتدب  والعضو 
بتسليم  مصر  فى  القياسية  لألرقام  چينيس 
بشاى  أسامة  والمهندس  فاروق  سيد  المهندس 
معالجة  محطة  لمشروع  المنفذ  التحالف  رؤساء 
أكبر   : وهى  شهادات   3 بورسعيد  بشرق  البقر  بحر 
حمأة  معالجة  محطة  أكبر  ـ  مياه  معالجة  محطة 

ـ أكبر محطة لتوليد األوزون.

لموسوعة  المنسق  للمكتب  التنفيذى  الرئيس  قال 
جينيس فى مصر أحمد مقلد إن "محطة بحر البقر 
حصلت على شهادة أكبر محطة معالجة مياه فى 
وأكبر  الثانية،  في  مكعب  متر   64.8 بسعة  العالم، 
أكبر  عن  فضال  العالم،  في  حمأة  معالجة  محطة 

محطة لتوليد األوزون ".

بأعلى  إنشاؤها  تم  "المحطة  أن:   ، مقلد  وأضاف 
المعايير العالمية وأفضلها ويصعب منافستها".

من  كبيرة  بقياسات  مرت  المحطة  أن  وأوضح 
محكمي  فريق  طريق  عن  "جينيس"  موسوعة 
جينيس، وهو يكلف وقتا كبيرا استمر لمدة عام من 

تبادل البيانات.

مراحل  بثالث  تمر  البقر  بحر  مياه  محطة  بأن  ونوه 
المنافسة لها  المحطات األخرى  أما  ؛  المعالجة  من 

كانت لها مراحل أحادية أو ثنائية.

جوائز عالمية

من جانبه أوضح المهندس سيد فاروق رئيس مجلس 
شرق  فى  تقع  المحطة  إن   ، العرب  المقاولون  إدارة 
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بورسعيد وتم تنفيذها من خالل تحالف المقاولون 
الفتاح  عبد  الرئيس  من  بتكليف  وأوراسكوم  العرب 
السيسى من خالل إدارة األشغال العسكرية بالهيئة 
مكتب  قام  بينما  المسلحة  للقوات  الهندسية 
»خطيب وعلمي« بأعمال االستشارى للمشروع وذلك 
بقيمة تعاقدية 739 مليون دوالر ، وأضاف أن المحطة 
حصلت على العديد من الجوائز العالمية مشيراً  أن 
مهندس   75٠٠ نحو  تنفيذه   في  شارك  المشروع 

وفنى وعامل خالل ٢3 شهًرا فقط.

أحدث التقنيات

و أوضح المهندس أحمد عباس عضو مجلس اإلدارة 
تنفيذ  تم  قد  بأنه  للتحالف  اإلشراف  مجلس  وعضو 
المقاولون  قامت  حيث   ، التقنيات  بأحدث  المحطة 
التخطيط  أساليب  أحدث  باستخدام  العرب 
وتكنولوجيا البيم )BIM Techniques( بكل مراحل 
للتنسيق  تنفيذ  و  توريد  و  تصميم  من  المشروع 
تأخيرات   أو  عقبات  أي  لتدارك  و  الجيد  للتخطيط  و 
لتحقيق  قياسي  وقت  في  مسبق  بشكل  وحلها 
جودة  و  أقل  وبتكلفة  المطلوب  الزمني  البرنامج 

عالية و بتحقيق أعلى معدالت األمان.

إدارة  في   ممثلة  العرب  المقاولون  أن  إلى  مشيراً  
وإدارة  سيناء  و  القناة  فرعي  و  البحرية  االنشاءات 
الكهروميكانيكية  المشروعات  إدارة  و  األساسات 
قامت  المعامل  إدارة  و  الجاهزة  الخرسانة  وإدارة 
وإدارة  التحالف  قيادة  تحت  المشروع  بتنفيذ 

المشروع.

الحصول  تم  أنه  عباس  أحمد  المهندس  وأضاف 
على 3 أرقام قياسية عالمية من موسوعة جينيس 

كسابقة للشركة.

جوائز  عدة  على  المشروع  لحصول  باإلضافة  هذا   
عالمية كاآلتي:-

 ● Construction Week Awards EGP 2021.

 ● MEED Project of the Year 2021.

 ● ENR(Engineering News - Record), Best 
Water-Wastewater and the 2021 Global 
Project of the Year.

وكذلك شهادة بـ ٢٢ مليون ساعة عمل بدون إصابات.

استصالح ٤٥٠ ألف فدان

 - القطاع  رئيس  عويس  خالد  المهندس  وأضاف 
بعد  على  يقع  المشروع  أن  للتحالف  التجاري  المدير 
سيناء  في  بورسعيد  أنفاق  جنوب  كيلومترات   1٠
خطة  من  جزء  وهي  تقريبا  فدان   155 مساحة  على 
جزيرة  وشبه  السويس  قناة  محور  لتنمية  مصر 
سيناء وتعظيم مواردها الطبيعية حيث سيساهم 
تدوير  إعادة  خالل  من  فدان  ألف   45٠ استصالح  في 
والصرف  والصناعي  الزراعي  الصرف  مياه  وتشغيل 
مصارف  ثالث  من  المياه  تجميع  يتم  حيث  الصحي 
 1٠6 طوله  يبلغ  الذي  البقر  بحر  مصرف  أكبرهم 
كيلومتر والذي يصب في بحيرة المنزلة لذا تعد هذه 
بيئية سلبية على  آثار  المياه مصدر تلوث لما لها من 
تحويلها  يتم  ثم   ، السمكية  والثروة  اإلنسان  صحة 
من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة 
السويس ، ثم بعد المعالجة يتم تصريفها في قناة 

الشيخ جابر.
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2.٥ مليون م3 أعمال ترابية

وأوضح المهندس  محمد الحسيني عضو المجلس 
األعمال  أن  المشروع   على  والمشرف  التنفيذي 
شملت تنفيذ ) عدد 65٠٠ خازوق بعمق متوسط 45م 
- 5٠٠ ألف م3 خرسانة مسلحة - 8٠ ألف طن حديد 
ترابية )حفر- ردم -  أعمال  تسليح - ٢.5 مليون م3 
تحسين  أعمال  مسطح  متر  ألف   ٢5٠ تربة(-  إحالل 
تربة بإسلوب المصارف الرأسية - ٢٠٠ ألف متر مسطح 
متر  مليون   1.5  - للحمأه  شمسى  تجفيف  وحدات 
 1٢3  - القطاعات  مختلفة  كهربائية  كابالت  طولي 
واألنواع  األقطار  مختلفة  مواسير  طولي  متر  ألف 
متر  ألف   ٢5٠  - المشروع  الوحدات  بين  للشبكات 
المصارف  بأسلوب  تربة  تحسين  أعمال  مسطح 
تجفيف  وحدات  مسطح  متر  ألف   ٢٠٠  - الرأسية 

شمسي للحمأة(.

قناة المأخذ

للمشروع  الرئيسية   المكونات  أن  الحسيني  وأضاف 
تضم عدد ) 1 ( قناة مأخذ الخاصة بالمياه المطلوب 
مخرج  قناة   )  1  ( عدد   - م.ط   586 بطول  معالجتها 
خاصة بالمياه المعالجة )من محطة المعالجة إلى 
ترعة الشيخ جابر( بطول 895 م.ط - عدد )4( مسارات 
رئيسية لمعالجة المياه حيث تتكون من اآلتى: )مبنى 

الخلط  أحواض   -   )4( عدد  المياه  مأخذ  طلمبات 
السريع   عدد)3٢(   - أحواض الخلط البطئ     عدد 
المرشحات   - عدد)3٢(  الترسيب  أحواض   -     )3٢(
ذات األقراص عدد )1٢٠( - أحواض األوزون عدد)16( - 

خزانات التالمس بالكلور والمياه المعالجة  عدد)8(

: عدد  اآلتى  الحمأة وتتكون من  - خطوط معالجة 
)أحواض  وتضم  الحمأة  لمعالجة  رئيسي  مسار   )٢(
التجفيف  مباني  حوض-    )14( عدد  الحمأة  تكثيف 
الحمأة  تجفيف  وحدات   -  )٢( عدد  الميكانيكي 
المنطقة   - وحدة   )16( عدد  الشمسية  بالطاقة 
العاملين  مبنى   - الرئيسى  اإلدارة  )مبنى  اإلدارية 
- المسجد - مبنى المولدات - مباني المحوالت - 
الكلور  مباني   - الكيماويات  مباني   - الورش   مباني 
- مبانى األوزون ( - شبكات الطرق الداخلية وأعمال 

تنسيق الموقع العام (.

المرحلة األولى - معالجة المياه

وأوضح المهندس عادل حماد مدير إدارة المشروعات 
أعمال  أن  والمصانع  للصرف  الكهروميكانيكية 
األولى  المرحلة  مرحلتين:  إلي  تنقسم  المعالجة 
من  الخام  المياه  )مأخذ   : وتضم  المياه  معالجة   -
إلى  السحارة  تقسيم  تم  )حيث  السالم  سحارة 
لمياه  ونصف  السالم  ترعة  لمياه  نصف  نصفين 
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مصرف بحر البقر - مبنى طلمبات المدخل حيث يتم 
بداخله المعالجة الفيزيائية لمياه المصرف بواسطة 
 )3( عدد  خشنة  مصافى   - المصافي   من  نوعين 
لكل مسار معالجة مياه إلزالة العوالق فوق 3 سم 
المخلفات  إلزالة  المخلفات  كبس  بماكينة  مزودة   ،
العالقة الكبيرة الموجودة بالمياه -  مصافي ناعمة 
الشوائب  إلزالة  مياه  معالجة  مسار  لكل   )3( عدد 
األصغر حجمًا فوق الـ 5مم ، ومن ثم يتم رفع المياه 
إلى خزانات الخلط والترويب والترسيب بواسطة عدد 
إحتياطي  طلمبة   )1( +عدد  بالخدمة  طلمبات   )4(
لكل مسار معالجة مياه ، الطلمبات  منشأها اليابان 
 : م3/س   13355 تصرف  تعطى  تورشيما  ونوعها 
والذى  المحرك  دوران  سرعة  حسب  م3/س   1495٠
عن  السرعة  فى  التحكم  ويتم  ف.أ  ك.   58٠ قدرته 

.)V.F.D( طريق

البطئ . 1 والخلط  السريع  الخلط  خزانات  مجمع 
والترويب.

أحواض الخلط السريع بالكيماويات .. ٢

للمساعدة . 3 بالكيماويات  البطئ  الخلط  أحواض 
على الترويب.

تكنولوجيا . 4 استخدام  )يتم  الترسيب  أحواض 
 lamella الترسيب األنبوبى حيث تستخدم ألواح  
إتجاه  ويكون  الخزان  داخل  موضوعة  مائلة 
ويتم  أعلى  إلى  أسفل  من  الخام  المياه  سريان 
المائل  السطح  على  الحمأة  جسيمات  ترسيب 

لتتجمع وتتراكم فى أسفل الحوض الحمأة.

 Disc( األقراص  ذات  المرشحات  خالل  من  الترشيح 
يكون  حيث  الدوارة  األقراص  خالل  من  يتم   )Filters
فلتر   1٢٠ خالل  من  م3/س   ٢11355  = الترشيح  معدل 
مقسمة إلى 3٠ فلتر لكل خط وكل خط به ٢ مسار 
يحتوى على 15 فلتر وكل فلتر به 36 قرص )بإجمالى 
هذه  وتستخدم  المحطة(  داخل  دوار  قرص   43٢٠
العالقه  الصلبة  المواد  نسبة   لتقليل  المرشحات 

للمياه حيث أن مقاس الفالتر الموجودة بالمرشحات 
يكون  المرشحة  المياه  وناتج   ، ميكرون    1٠ القرصية 
تركيز المواد الصلبة العالقة ال يتعدى 1٠ ملجم/ اللتر 
إلى  المياه  دخول  تركيز  اللتر   / ملجم   3٠ من  ناتجة 

الفلتر . 

ثم  المبدئي  بالكلور  الحقن  طريق  عن  التعقيم 
أو  بالكلور  الحقن  ثم  الحاجة(  )عند  باألوزون  الحقن 
ومنها  الخزانات  داخل  الحقن  عملية  وتتم  كالهما 
قناة  في  النظيف  بالماء  تختلط  الخروج  قناة   إلى 

الشيخ جابر القادمة من نهر النيل. 

المرحلة الثانية  - معالجة الحمأة

الترسيب . 1 أحواض  من  الناتجة  الحمأة  ضخ  يتم 
إلى خزان تجميعي بمبني التجفيف الميكانيكي  
 )Thickeners( ومنها إلى خزانات تكثيف الحمأة
بمبني  المغلظة  الحمأة  خزان  إلي  إعادتها  ثم 
وحدات  إلى  ومنها  الميكانيكي  التجفيف 
تجفيف  لنسبة  للوصول  الميكانيكي  التجفيف 

 .% ٢4

تتم . ٢  ، للحمأة  الميكانيكي  التجفيف  مبنى  في 
أخرى  مرة  إعادته  ويتم  الحمأة  من  الماء  إزالة 
تجميع  ويتم  الخام  الماء  مع  مزجه  ليتم 
الحمأة إلرسالها إلى وحدات التجفيف الشمسي 

للحمأة. 

يتم . 3 للحمأة،  الشمسي  التجفيف  وحدات  في 
درجة  من  االستفادة  طريق  عن  الحمأة  تجفيف 
القالبات  استخدام  و  الطبيعية  الشمس  حرارة 
الزجاجية  المباني  داخل  والتهوية  الميكانيكية 
للحصول على نسبة تجفيف ال تقل عن 75 % مما 

يحقق المتطلبات البيئة القياسية . 

خارج . 4 وإرسالها  المجففة  الحمأة  تجميع  يتم 
مصانع  في  استخدامها  يمكن  حيث  الموقع 

األسمنت أو مصانع الطوب أو في إنشاء الطرق.
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مجلة »ENR« تعلن فوز محطة معالجة مياه 
مصرف بحر البقر بأفضل مشروع إنشائي 

بالعالم لعام 2021.. ومدبولي يشيد باإلنجاز

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، 

 Engineering News”بإعالن المجلة االمريكية

معالجة  “محطة  مشروع  فوز    ”– Record

مياه مصرف بحر البقر”، بجائزة أفضل مشروع 

الدولية  التحكيم  مسابقة  في  بالعالم 

 ،٢٠٢1 العالم لعام  إنشائية في  ألفضل أعمال 

 ٢1 بمشاركة  التاسعة،  السنوية  نسختها  في 

دولة في 18 مجااًل مختلفًا في صناعة التشييد 

والبناء.

للهيئة  والشكر  بالتهنئة  الوزراء  رئيس  وتوجه 

المشرفة  المسلحة،  للقوات  الهندسية 

“المقاولون  ولشركتي  المشروع،  تنفيذ  على 

جميع  وإلى  لإلنشاءات”  و”أوراسكوم  العرب” 

نتاجًا  الذي يعد  بهذا اإلنجاز  العاملين، مشيداً 

لبناء  وطنية  وإرادة  مضٍن،  وجهد  شاق،  لعمل 

ينعم  مصرية،  بسواعد  جديدة  جمهورية 

فيها الشعب المصري بثمار التنمية والرخاء.

شهادة دولية جديدة

وقال رئيس الوزراء إن فوز مصر بخمس جوائز 

قائمة  على  وتربعها  بل  العام،  لهذا  إنشائية 

المشروعات الفائزة، يعد شهادة دولية جديدة 

بأنها تسير على مسار التنمية الصحيح، ويبعث 

برسالة للعالم تبرز وجه مصر المستقبل.

الوزراء تم اإلشارة  بيان صدر عن مجلس  وفي 
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مصرف  مياه  معالجة  “محطة  مشروع  أن  إلى 

السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  افتتحه  البقر”  بحر 

ونفذه  الماضي،  سبتمبر  في  الجمهورية،  رئيس 

تحالف شركتى “المقاولون العرب” و”أوراسكوم 

الهندسية  الهيئة  اشراف  تحت  لإلنشاءات”، 

للقوات المسلحة.

وأنه سبق للمجلة األمريكية في سبتمبر الماضي 

إعالن فوز مصر بأربع جوائز ضمن قائمة ضمت 3٠ 

مشروعا فائزاً، وكانت بذلك الدولة الوحيدة التي 

تحصد ذلك العدد من الجوائز، إضافة إلى فوزها 

 ٢٠٢1 لعام  االطالق  على  مشروع  أفضل  بجائزة 

على مستوي العالم.

أفضل مشروع عالمي

أفضل  بجائزة  العرب  المقاولون  شركة  وفازت 

الترميم  مشروعات  فئة  في  عالمي  مشروع 

وتوثيق  ترميم  مشروع  عن  التأهيل  وإعادة 

باإلسكندرية”،  هانبي  “الياهو  اليهودي  المعبد 

تحت  العرب”  “المقاولون  شركة  نفذته  الذي 

إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مشروع  أفضل  جائزة  على  مصر  وحصلت 

والسكة  النقل  مشروعات  فئة  في  عالمي 

الثالث،  الخط  األنفاق،  مترو  مشروع  عن  الحديد 

المرحلة الرابعة 4B، والذي نفذه تحالف شركتى 

لإلنشاءات”،  و”أوراسكوم  العرب”  “المقاولون 

تحت إشراف الهيئة القومية لألنفاق بوزارة النقل.

في  عالمي  مشروع  أفضل  جائزة  إلى  إضافة 

مشروع  عن  الحكومية  المباني  مشروعات  فئة 

مبنى مجلس النواب بالعاصمة االدارية الجديدة، 

تحت  العرب  المقاولون  شركة  نفذته  والذي 

إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ENR مجلة

وتم اإلشارة إلى أن أهمية مجلة ENR األمريكية 

أخبار  تغطية  في  متخصصة  كونها  من  تأتي 

المشروعات  عن  محترفة  تحليالت  وصناعة 
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جعلها  مما  العالم،  مستوى  على  اإلنشائية 

واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها في صناعة 

اإلنشاءات.

بإعداد  سنويًا  األمريكية  المجلة  وتقوم 

وشركات  المقاوالت  شركات  أكبر  حول  تصنيف 

اإلنشائية  والمشروعات  الهندسية  التصميمات 

وحول  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  الكبرى 

العالم.

مدعاة للفخر

وقال الدكتور محمد يوسف عضو مجلس إدارة 

شركة المقاولون العرب، إن فوز مشروع محطة 

أفضل  بجائزة  البقر  بحر  مصرف  مياه  معالجة 

أمر  هو   ،٢٠٢1 لعام  بالعالم  إنشائى  مشروع 

فازت،  أخرى  مشروعات   3 وهناك  للفخر،  مدعاة 

من  العديد  لها  المشروعات  هذه  أن  إلى  مشيراً 

الدالالت.

من  عام   7٠ نتاج  هو  اليوم،  له  وصلنا  ما  وأضاف 

وتراكمات  الهندسى  والعلم  الهندسية  الخبرة 

من أساتذة علمونا بداية من عثمان أحمد عثمان 

شركتنا  وأن  خاصة  الشركة،  هذه  بكبار  ومروراً 

هى شركة كل المصريين".

العالمى،   المستوى  على  حيثيات  "هناك  وقال: 

البقر،  بحر  مصرف  معاجلة  مشروع  تقييم  فى 

أهداف  من  هدف  يحقق  المشروع  هذا  حيث 

الدولة، كما أنه أكبر محطة معالجة فى العالم 

إلى اآلن، والعالم كله ينظر اآلن إلى االستدامة".

محافظ بورسعيد

بورسعيد،  محافظ  الغضبان،  عادل  اللواء  أعرب 

معالجة  محطة  مشروع  باختيار  فخره  عن 

أفضل  بورسعيد  بشرق  البقر  بحر  مصرف 

خالل  من  وذلك   ،  ،٢٠٢1 بالعالم  إنشائي  مشروع 

 Engineering News" األمريكية  المجلة  إعالن 

مياه  معالجة  "محطة  مشروع  فوز   "- Record

مصرف بحر البقر"، بجائزة أفضل مشروع بالعالم 

أعمال  ألفضل  الدولية  التحكيم  مسابقة  في 

نسختها  في   ،٢٠٢1 لعام  العالم  في  إنشائية 

الغضبان  عادل  اللواء  وأكد   ، التاسعة  السنوية 

أن هذا المشروع األضخم على مستوى العالم 

ينبع من كونه مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا؛ ألنه 

وعمال  مهندسي  وسواعد  بأيدي  تنفيذه  تم 

مصر تحت قيادة وإشراف رجال الهيئة الهندسية 

هذا  أن  إلى  الفتا  األكفاء،  المسلحة  للقوات 

التي  المشروعات  لكل  نموذجا  يعتبر  المشروع 

تشهدها الدولة المصرية خالل السنوات السبع 

الماضية، كما أن هذا المشروع مميز كذلك ألنه 

تم تنفيذه على أرض سيناء.

مشاريع عمالقة

النائب  العصار  أحمد  المهندس  قال  جانبه  من 

األول لرئيس مجلس اإلدارة أوجه الشكر للقيادة 

الحجم  بهذا  نهضة  صنعت  التى  السياسية 

الفترة األخيرة بحجم ضخم من  فى مصر فى 

المشروعات  كل الشركات الكبيرة تنفذ مشاريع 

عمالقة صورتنا فى العالم جيدة جدا بمجموعة 

المشاريع التى اشتغلت فى وقت قصير الوقت 

جدا  ضخم  وحجمها  قياسى  فيه  تنفذ  الذى 

العالم  فى  المشروعات  أكبر  من  تعتبر  كلها 

وكذلك بالنسبة لنوعيتها.

على  وحاجة  اإلنشاءات  أوسكار  هى   ENR

جوائز  أخذت  دولة  مرة  وأكتر  العالم  مستوى 

كانت عام ٢٠13 حيث كان هناك جائزتين لشركة 

من دولة واحدة لكن الرقم وصل لخمس جوائز   

من  جدا  كبير  وتقدير  ربنا  من  كرم  بالطبع  هو 

أنه  فعال  المصرية  والشركة  لمصر  كله  العالم 

نحن  و  أخر  شخص  ألى  تحدى  و  قياسى  رقم 

نتحدى به أنفسنا السنة القادمة إن شاء.
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المقاولون العرب 
 MEED" تحصد جوائز
" العالمية كأفضل 

المشروعات الهندسية 
بالشرق األوسط وشمال 

أفريقيا لعام 2021
الكبرى  المصرية  القومية  المشروعات  من  عدد  فاز 
بجوائز  العرب  المقاولون  شركة  نفذتها  التى 
الهندسية  المشروعات  كأفضل  العالمية   "MEED"
بالشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢1 ، هذا وقد 
لمجموعة  التجاري  المدير  كريجان  سونيا  أشادت 
بها  نفذت  التى  والتميز  االحترافية  بمدى   "MEED"
المشروعات على الرغم من التحديات التى واجهتها 
فى ظل جائحة كورونا COVID-19 حيث استطاعت 
وتم  المعوقات  جميع  على  التغلب  الشركة 
وبمواصفات  قياسية  بمعدالت  المشروعات  إنجاز 
تنفيذ  من  االنتهاء  تم  حيث  عالمية  جودة  ومعايير 
إن   . الماضية  شهراً  الـ18  مدار  على  المشروعات  تلك 
التقدم  مدى  على  قويًا  مؤشراً  تمثل  اإلشادة  هذه 
قيادتها  ظل  فى  البالد  تشهده  الذى  والتطوير 
السياسية الواعية وفى ظل توجيهات السيد الرئيس 

عبد الفتاح السيسي. 

عن   "MEED" لمجموعة  التجاري  المدير  وأعلنت 
حصول شركة المقاولون العرب على وسام اإلبداع 
ناتج  تدوير  إعادة  عن   االستدامة  ووسام  واالبتكار 
 ، الطرق  إلنشاء  أساس  كطبقة  األسفلت  كشط 
باإلضافة إلى فوز الشركة بعدد 6 مشروعات ضمن 
وشمال  األوسط  الشرق  مستوى  على  مشروع   17
وهى  العام  لهذا  مشروعات  كأفضل  أفريقيا 
بجامعة  والطوارئ  اإلصابات  مستشفى  مشروع 
التشطيبات  أعمال  و  الصحية(  الرعاية  )فئة  أسيوط 
بالعين  الساحلى  الجاللة  ومنتجع  لفندق  النهائية 
سكنى  مبنى   78 وإنشاء  الفنادق(  )فئة  السخنة 
"كاملة  الجديدة  بالعاصمة  الثالث  السكنى  بالحى 
وتوثيق  ترميم  و  سكنية(  )مشروعات  التشطيب" 
االجتماعى(  الثقافى  )التراث  هانبي  إلياهو  معبد 
مشروع  وهو  البقر  بحر  مياه  معالجة  ومحطة 
مشترك بين المقاولون العرب وأوراسكوم لإلنشاءات 

)مشروع مياه(.
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وزيــر اإلسكــــان يهنــىء شـركــة 
المقــاولــون العـــرب لحصد عدد 

من الجوائز الجديدة عن مشروعاتها 
بالــداخــل والخـــارج 

هنأ الدكتور عاصم الجزار، وزير اإلسكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية، شركة المقاولون العرب 
مسابقة  جوائز  توزيع  حفل  خالل  لحصولها 
عشرة،  الحادية  نسختها  في   "  MEED  " مجلة 
المختلفة  الفئات  ضمن  الجوائز  من  عدد  على 
بـ ٢٢ مشروعا  للمسابقة، حيث تقدمت الشركة 
المستوى  علي  مشروعات   8 بـ  خاللها  من  فازت 
الشرق  مستوى  علي  مشروعات  و3  المحلي 
مشروعاتها  من  مشروعا   11 إختيار  وتم  األوسط، 
 Finalist النهائية  القائمة  إلي  بها  تقدمت  التى 
وتفاصيلها كالتالي: - توجت "المقاولون العرب" 
الشرق  مستوى  على  العام  مشروع  بجائزة 
مشروع  عن  للمسابقة  أفريقيا  وشمال  األوسط 
والذى  البقر،  بحر  مصرف  مياه  معالجة  محطة 
الهندسية  الهيئة  إشراف  تحت  تنفيذه  تم 
"الشرق  مستوى  على   - المسلحة.  للقوات 
األوسط " : فازت "المقاولون العرب" بجائزة خاصة 
بالحى  عمارة   78 وتشطيب  تنفيذ  مشروع  عن 

تم  والذى  الجديدة،  اإلدارية  بالعاصمة  الثالث 
والمرافق  اإلسكان  وزارة  اشراف  تحت  تنفيذه 
المجتمعات  وهيئة  العمرانية،  والمجتمعات 
مع  العرب،  المقاولون  فازت  كما  العمرانية. 
أفضل  بجائزة  لإلنشاءات  أوراسكوم  شركة 
 ٢٠٢1 لعام  النقل  مشروعات  فئة  فى  مشروع 
المرحلة  الثالث،  الخط  األنفاق  مترو  مشروع  عن 
وزارة  إشراف  تحت  تنفيذه  تم  والذى   4B الرابعة 
أفضل  وجائزة  لألنفاق،  القومية  والهيئة  النقل 
مشروع فى فئة مشروعات المياه لعام ٢٠٢1 عن 
مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، 
تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 
شركة  فازت  المحلي":   " مستوى  وعلى   -
بالمسابقة  جوائز   8 بعدد  العرب  المقاولون 
مشروعات  عن  مصر  وخارج  بداخل  أعمالها  عن 
مستشفى   - الكويت  بدولة  النويصيب  طريق 
الجزائر  بدولة  الواد  بيت  في  األطفال  سرطان 
أسيوط  فى  والطوارئ  اإلصابات  مستشفى   -
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العاصمة  فى  عمارة   78 مشروع   -
الفندق  مشروع   - الجديدة  اإلدارية 
الساحلى بالجاللة - مشروع محطة 
 - البقر  بحر  مصرف  مياه  معالجة 
اليهودى  المعبد  ترميم  مشروع 
األنفاق  مترو  مشروع   - باالسكندرية 
  4B الرابعة  المرحلة  الثالث  الخط 
إلى  العرب  المقاولون  شركة  وصلت 
القائمة النهائية Finalists بالمسابقة 
في ترشيحات مهندس العام، وذلك 
عالم،  مفيدة  المهندسة  باسم 
بالشركة والمشرف  الطرق  استشارى 

على قطاع المعامل 
مستوى  على  االستدامة  ومشروع 
اإلبتكار  ومشروع  األوسط،  الشرق 
وذلك عن تقديمها بحثا عن استخدام 
ناتج كشط األسفلت كطبقة أساس 

فى مشروعات الطرق.

الشركة تفوز بـ11 جائزة فى حفل توزيع جوائز مسابقة 
مجلة "MEED" في نسختها الحادية عشرة
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المقاولون العرب 
تفوز بمشروع 

طريق بالكونغو 
الديمقراطية

أعلن المهندس سيد فاروق رئيس شركة 
الشركة  فوز  عن  العرب  المقاولون 
بمشروع إنشاء طريق بجمهورية الكونغو 
،ويتضمن  كم   15٠ ،بطول  الديمقراطية 
مختلفة  بأطوال  كبارى  ثالثة  إنشاء 
  33 إنشاء  كذلك  و   ، الطريق  لتقاطعات 
عمل صناعى لصرف مياه األمطار وحماية 

الطريق.
وأضاف رئيس المقاولون العرب أن الطريق 
وكانجا  كامويشا  مقاطعتى  بين  يربط 
،بتمويل من  يورو  11٠ مليون  وتبلغ تكلفته 

صندوق التنمية األوروبى.
بدأت  قد  الشركة  أن  فاروق  وكشف 
وتأثيث  إنشاء  مشروع  تنفيذ  فى  مؤخراً 
الكونغولية  الوطنى  الدفاع  وزارة  مبنى 
من  به  فازت  والذى  كينشاسا،  بالعاصمة 

خالل مناقصة، ويتكون من5 طوابق.
بأن  فاروق  سيد  المهندس  واختتم 
الكونغو  فى  العرب  المقاولون 
العمالء  ثقة  إكتسبت  قد  الديمقراطية 
تنفذها  التى  األعمال  لجودة  كنتيجة 
أن  إلى  الفتًا  التسليم،  بمواعيد  ،واإللتزام 
طريق  تنفيذ  من  حاليًا  تنتهى  الشركة 
الطرق  من  وعدد  لوانجى  باتشامبا 
وكذلك  كينشاسا،  بمدينة  الداخلية 
بمدينة  المياه  ومحطة  شبكة  تطوير 

أوفيرا.
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المقـاولــون العــرب تفـــوز بجـوائــز فــي
Construction Week Egypt Awards 2021  

من  عدد  فى  العرب  المقاولون  شركة  فازت 
 Construction مجلة  أعلنتها  والتى  الجوائز 
Week فى حفل يقام ألول مرة فى مصر وفازت 

الشركة فى اآلتى:-
أفضل مشروع فى فئة مشروعات اإلسكان 

لعام 2٠21 :
بالحى  ● عمارة   78 وتشطيب  تنفيذ  مشروع 

الثالث بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
الرعاية  مشروعات  فئة  فى  مشروع  أفضل 

الصحية لعام 2٠21 :
بجامعة  ● والطوارئ  الحوادث  مستشفى 

أسيوط.
فئة أفضل مهندسة عام 2٠21 : 

الطرق  ● استشاري  عالم  مفيدة  المهندسة 
قطاع  على  العام  والمشرف  بالشركة 
المعامل والتطوير إلسهامتها العديدة فى 

مجال التشييد والبناء.

كما فازت شركة المقاولون العرب باالشتراك 
فى  لإلنشاءات  أوراسكوم  شركة  مع 

مشروعين وهما: -
النقل  مشروعات  فئة  فى  مشروع  أفضل 

 : 2٠21
المرحلة  ● الثالث  الخط  األنفاق  مترو  مشروع 

الرابعة.
المياه  مشروعات  فئة  فى  مشروع  وأفضل 

 : 2٠21
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر. ●

التكريم  حفل  خالل  الجوائز  تسلم  وقد 
يوسف  محمد  والدكتور  صقر  طارق  المهندس 
إدارة  مجلس  أعضاء  عباس  أحمد  والمهندس 
خالد  والمهندس  العرب  المقاولون  شركة 
عويس المدير التجاري لمشروع محطة معالجة 

مياه مصرف بحر البقر.
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 The Big 5 Impact Awards مسابقة  أعلنت 
والتى  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  فى دبى 
تغطى منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب 
بجائزة  كريمة  حياة  مشروع  فوز  عن  أسيا 
مجتمع  بمعنى   Community of the future
طبقا  يأتى  الذى  المشروع  ذلك  المستقبل 
أطلقها  والتى  كريمة  حياة  الرئاسية  للمبادرة 
القرى  لتطوير  السيسى  عبدالفتاح  الرئيس 

المصرية ، والذى تشارك به المقاولون العرب .

جاءت المنافسة بين المقاولون العرب والعديد 
إلى  الوصول  تم  أن  إلى  العالمية  الشركات  من 
المقاولون  ضمت  والتى  المختصرة  القائمة 
العرب و شركة اماراتية و أخرى أمريكية و قامت 
حياة  مشروع  باختيار  الدولية  التحكيم  لجنة 
المقاولون  فوز  ويعلن  الصدارة  ليحتل  كريمة 

العرب بالجائزة.

العرب  المقاولون  شركة  تكون  النتيجة  وبتلك 
هى الشركة المصرية الوحيدة التى تفوز بجائزة 

فى تلك المسابقة الدولية.

وتفـــوز بجــائــــزة دوليــة عـــن مشاركتهــا 
بمشـــروع المبـــادرة الــرئـــاسيـــة

)حيــاة كــريمـــة(
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المقاولون العرب تكرم العاملين 
بالمشروعات الفائزة بجوائز عالمية
رئيس مجلس اإلدارة يشكر جميع العاملين 

على جهودهم فى تحقيق اإلنجازات
فاروق : نواصل العمل فى أداء رسالتنا 

استكماال لألجيال السابقة
وبحضور  كبير  حفل  فى 
رئيس  فاروق  سيد  المهندس 
المقاولون  شركة  إدارة  مجلس 
العرب ،والمهندس أحمد العصار 
مجلس  لرئيس  األول  النائب 
اإلدارة، والمهندس إمام عفيفى 
واألستاذ حسام الدين إمام، نائبا 
وأعضاء  اإلدارة،  مجلس  رئيس 
مجلس اإلدارة وأعضاء المجلس 
القطاعات،  ورؤساء  التنفيذى، 
واإلدارات  الفروع  ومديرو 
من  عدد  تكريم  تم   ، بالشركة 
العاملين  الشركة  مهندسى 
على  حصلت  التى  بالمشروعات 

جوائز عالمية خالل عام ٢٠٢1 .

المهندس  وجه  كلمته  وخالل   
سيد فاروق الشكر والتقدير لكل 
من ساهم في رفع اسم مصر 
المحافل  في  عاليًا  والشركة 
مثل  أن  على  مشدداً  الدولية 
وإنما  فراغ  من  اليأتى  الفوز  هذا 
بذل  و  التخطيط  خالل  من  يأتى 
الجهد واالتقان فى العمل ،وهو 
مدرسة  فى  عليه  تعودنا  ما 
تعلمناه  وما  العرب  المقاولون 
من مؤسس الشركة المهندس 
وجميع  عثمان  أحمد  عثمان 

القيادات السابقة . 

قام  وعرفان  وفاء  لمسة  وفى 
ألرواح  التحية  بتوجيه  فاروق  سيد  المهندس 
حوادث  بسبب  رحلوا  الذين  بالشركة  العاملين 
اإلصابة  نتيجة  أو  لعملهم  التوجه  أثناء  الطرق 

ترحما  الفاتحة  الحاضرون  وقرأ  كورونا  بجائحة 
، وبدأت مراسم اإلحتفال بتكريم اسم  عليهم 
إدارة  مدير  مرزوق  طارق  المهندس  المرحوم 

األعمال الصحية والتشطيبات السابق .
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مطالبًا  الفائزين  اإلدارة  مجلس  رئيس  هنأ  ثم 
مقدمة  فى  وكان  النهج،  هذا  على  باإلستمرار 
عالم  مفيدة  المهندسة  بالحفل  المكرمين 
على  والمشرف  بالشركة  الطرق  استشارى 
قطاع المعامل ،والمهندسة أمانى خضير رئيس 
والمهندس  أفريقيا  مشروعات  متابعة  قطاع 
أحمد العدالنى مدير إدارة الدعم الفنى للفروع 

واإلدارات والمشروعات المستقلة .

وخالل االحتفال تم تكريم عدد من مجموعات 
بالجوائز  الفائزة  الشركة  بمشروعات  العمل 
ومنها مشروع محطة معالجة مصرف بحر البقر، 
عمارة    78 والـ  النواب،  مجلس  مبنى  ومشروعى 

الجديدة،  اإلدارية  بالعاصمة  السكنى  بالحى 
ومشروع مترو األنفاق المرحلة الرابعة من الخط 
إلياهو  اليهودى  المعبد  الثالث ،ومشروع ترميم 
الرئاسية  المبادرة  ،ومشروع  باإلسكندرية  هانبى 
،ومشروع  المصرى  الريف  لتنمية  كريمة"  "حياة 
بالجاللة  الساحلى  الفندق  ،ومشروع  المونوريل 
بأسيوط  والطوارئ  اإلصابات  ،ومستشفى 
التشييد  لهندسة  التكنولوجى  ،والمعهد 
واإلدارة، كما كرم رئيس مجلس اإلدارة الفائزين 
طرحتها  ،والتى  اإلبداعية  األفكار  مسابقة  فى 
جديدة  أفكار  لتقديم  بها  للعاملين  الشركة 

تساهم فى تطوير العمل بالشركة.
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السيســي ... يفتتح عدًدا من المشروعات 
القومية الجديدة بمحافظتي المنيا وأسيوط 

نفذتها المقاولون العرب

رئيس  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  افتتح 
من  عدًدا  كونفرانس  الفيديو  عبر  الجمهورية، 
بمحافظتي  الجديدة  القومية  المشروعات 
الدولة  خطة  ضمن  وذلك  وأسيوط  المنيا 
الصعيد  لتنمية  السياسية  بقيادتها  المصرية 
محطة  مشروع  بينهم  من  بيئته،  وتحسين 
قرقاص  أبو  مدينة  شرب  مياه  وشبكات 
ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة 

المنيا ومستشفى كلية طب األسنان بجامعة 
المقاولون  شركة  بتنفيذهم  قامت  أسيوط، 
مصطفى  الدكتور  بحضور  وذلك  العرب 
اإلسكان  ووزراء  الوزراء  مجلس  رئيس  مدبولى 
والمالية  والبترول  العالي  والتعليم  والنقل 
ومحافظي  والنواب  الشيوخ  مجلسي  وأعضاء 
المنيا  جامعتي  ورئيسى  والمنيا  أسيوط 

وأسيوط.
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محطة مياه أبو قرقاص 

هذا وقد أوضح المهندس  ياسر محسوب 

لألعمال  المنفذ  الصعيد  شمال  فرع  مدير 

أبو  مدينة  شرب  مياه  وشبكات  محطة  أن 

م3/ ألف   ٢٠4/1٠٢ بطاقة  بالمنيا  قرقاص 

وأضاف  جنيًها  مليون   885 وبتكلفة  يوم، 

المهندسين حسن علي مدير المشروعات 

بالفرع وأحمد عبد الرحمن مدير المشروع 

إنشاء مأخًذا على نهر  أن األعمال تضمنت 

بطول  وشبكات  المياه،  ومحطة  النيل 

118.7 كيلومتر بأقطار من 15٠٠ مم: ٢5٠مم، 

السكة  أسفل  تمتد  نفقية،  معديات  و3 

مصر  وطريق  اإلبراهيمية  وترعة  الحديد 

شرق  من  المياه  لنقل  الزراعي  أسوان   /

من  أكثر  لخدمة  غربها،  إلى  اإلبراهيمية 

أبو  5٠٠ ألف نسمة، بمناطق )مركز ومدينة 

وقرى  المنيا،  مدينة  جنوب  وقرى  قرقاص، 

شمال مدينة ملوي(.  
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مستشفى الكبد والجهاز الهضمي
بجامعة المنيا

مدير  نائب  زكي  أحمد  المهندسين  أوضح  كما 

مستشفى  مشروع  مدير  غزاوي  وأحمد  الفرع 

ومحمد  المنيا   بجامعة  الهضمي   والجهاز  الكبد 

صالح مدير األعمال الكهروميكانيكية أن المشروع 

يعد صرح طبي كبير يساهم فى تقديم الخدمة 

المجاورة  والمحافظات  المحافظة  ألبناء  العالجية 

بالمجان، وقد أقيم على مساحة ٢6٠٠متر مسطح 

وتبلغ  متكررة  طوابق  و4  أرضى  طابق  من  ويتكون 

وحدات  وتضم  سرير،   ٢٠6 لها  اإلجمالية  السعة 

العناية المركزة بها ٢8 سرير عناية فائقة ومتوسطة 

داخلية  قسطرة  ووحدة  مركزي  تعقيم  ووحدة 

على  مصممة  كبرى  عمليات  غرف   4 إلى  باإلضافة 

وبها  الحديثة  األجهزة  بكافة  ومزودة  طراز  أحدث 

معمل لعينات الهستوباثولوجى وقد تم تخصيص 

غرفتين متصلتين بالمستشفى لهما باب مخصص 

ومعقم إلجراء عمليات زراعة الكبد فى المستقبل 

القريب.
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مستشفى وكلية طب األسنان 

بجامعة أسيوط

حسان  سيد  المهندس  أوضح  وقد  هذا 

أن  لألعمال  المنفذ  أسيوط  فرع  مدير 

مشروع المستشفى وكلية طب األسنان 

 14٠ بـــ  تقدر  بتكلفة  أسيوط  بجامعة 

مكون  مبنى  عن  وهوعبارة  جنيه  مليون 

علوية  أدوار  و4  وأرضى  بدروم  دور  من 

طب  )كلية  عملى  جزء  إلى  وينقسم 

طب  )مستشفى  طبى  وجزء  األسنان( 

إدارى مشيراً  إلى جزء  باإلضافة   ) األسنان 

أن مسطح الدور 61٠٠ م٢ وأن المستشفى 

والعيادات  لألشعة  أقسام  تشمل 

الصناعية  اإلستعاضة  وعيادات  الخارجية 

وعالج الجذور والعالج التحفظى وكذلك 

وعمليات  أطفال  أسنان  طب  عيادات 

أن  وأضاف  والفكين  الوجه  جراحة  عالج 

القسم التعليمى يحتوى على 4 مدرجات 

للطالب سعة 1٠٠ طالب للمدرج ومدرجين 

لكل  طالب   7٠ سعة  العليا  للدراسات 

مدرج باإلضافة إلى معامل األبحاث .
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الرئيــــس ... يفتتـــح الشــريـــط النهــري 
ويتفقـــد منطقـــة الفيـــالت بمــدينـــة 

أســوان الجـديـــدة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعات 
الجديدة،  أسوان  بمدينة  السياحي  الشريط 
النيل  الغربية من نهر  والتي تقع على الضفة 
 ، الحالية  أسوان  مدينة  من  كم   1٢ بعد  على 
السكنية  الوحدات  نماذج  الرئيس  تفقد  كما 
بحضور  وذلك   ، بالمدينة  الفيالت  لمنطقة 
رئيس الوزراء ووزراء اإلسكان والنقل والتخطيط 
واآلثار  والسياحة  والتضامن  والكهرباء 
والزراعة  والتموين  األعمال  وقطاع  والثقافة 
الهندسية  الهيئة  ورئيس  أسوان  ومحافظ 

للقوات المسلحة ورئيس جهاز أسوان الجديدة 
والمهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون 
رئيس  نائب  عفيفي  إمام  والمهندس  العرب 
العرب  المقاولون  شركة  إدارة  مجلس 

قطاعات  رئيس  مصطفي  حسن  والمهندس 
جنوب الصعيد والبحر األحمر والمهندس السيد 
الصعيد   وشمال  أسيوط  قطاع  رئيس  األنصاري 
المنفذ  الوادي  جنوب  فرع  مدير  صادق  وياسر 
مدير  نائب  عبدون  محمد  والمهندس  لألعمال 

الفرع مدير المشروعات.
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تحت  قامت  العرب  المقاولون  أن  بالذكر  جدير 
جهاز   - العمرانية  المجتمعات  هيئة  إشراف 
تنمية مدينة أسوان الجديدة بأعمال تنفيذ الالند 
النهرى  الشريط  لمنطقة  والمرافق  سكيب 
بأسوان الجديدة وهي عبارة عن أعمال المرافق 
للموقع العام ) مياه - رى - صرف صحى - صرف 

بالشريط  فدان   33( لمساحة   ) كهرباء   - زراعى 
إضافة   ) الشاطئية  بالحديقة  كم   4  + النهرى 
إلى أعمال تنسيق الموقع العام والالند سكيب 
والثانية(  )األولى  المرحلتين  الفيالت  لمنطقة 
)قرية 1 و٢( والحديقة الشاطئية بطول حوالى 4 
كم ، وأعمال بمنطقة الـ 14 فدان )قرية 1 ( ويحتوى 
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وعدد  تجارية  محالت  مجموعة   )  3  ( عدد  على 
بعقد  ومسرح  ومطعم  سباحة  حمامات   )3(
 19 الـ  بمنطقة  وأعمال   )1( صحراوية  وحديقة   )1(
فدان ) قرية ٢( ويحتوى على عدد )3( مجموعة 
وحديقة  سباحة  حمامات   )  3( وعدد  محالت 
صحراوية )٢( إضافة إلى أعمال الحديقة النيلية 
بطول 4 كم والتي تحتوى على عدد )٢( مرسى 
)مجموعة  النوبية  المحالت  منطقة   - نهرى 

محالت( - مطعم واحة النخيل وعدد ) ٢( منفذ 
الملجم  الكوبرى  بحرى  محالت   - طعام  بيع 
ومنفذ  ومطعم  محالت  مجموعة   )٢( عدد 
- محالت الحديقة الشاطئية بطول  بيع طعام 
بيع  ومنفذ  محالت  مجموعة   )٢( عدد  75٠م.ط 

طعام .
كما قامت الشركة بتنفيذ عدد )3( كبارى مشاه 
النيلية   والحديقة  الفيالت  منطقة  بين  للربط 
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بسعة  المكشوف  الرومانى  المسرح  وأعمال 
حوالى 3٠٠٠ فرد وأعمال كوبرى السيارات العلوى 
الفيالت  منطقة  لربط  المدينة  مدخل  أعلى 
بالمسرح الرومانى بطول 4٠ م .ط  وعرض ٢٠ م. ط 
وأعمال تجديد األسفلت بطول 4 كم من مسار 

الكوبانية غرب أسوان بالشريط النهرى.

 )63( عدد  بتنفيذ  العرب  المقاولون  قامت  كما 
مكونة  النهرى  بالشريط  التشطيب  كاملة  فيال 
بمسطح  علوى  دور   ٢ عدد   + أرضى  دور  من 
للفيال  العام  الموقع  شامل  م٢   44٠ إجمالى 

والسور الخارجى .
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خــــالل استقبـــال الــرئيـــس السيســـي 
ســاميــة حســن بقصــر اإلتحــاديــة

رئيسـة تنــزانيــا : نجاح القاهرة درس ملهم .. وصداقتنا 
مـع مصـر تتجسـد فـي بنــاء ســد جــوليــوس نيريري

حسن،  سامية  زيارة  حظيت 
رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة 
إلى مصر عقب استقبال الرئيس 
بقصر  السيسي  الفتاح  عبد 
لدي  خاصة  بأهمية   ، اإلتحادية 
شهد  وقد  اإلعالم  وسائل 
منفردة  مباحثات  عقد  اللقاء 
موسعة  مباحثات  أعقبتها 
رحب  حيث  البلدين،  وفدي  بين 
التنزانية  بالرئيسة  الرئيس  السيد 
إلى  لها  رسمية  زيارة  أول  في 
مصر، معربًا سيادته عن التقدير 
الوثيقة  التاريخية  للعالقات 
يربط  الذي  المشترك  والتعاون 
بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً 
حرص مصر على تعزيز العالقات 

وترسيخ التعاون االستراتيجي مع تنزانيا في شتي 
االقتصادي  المستوى  على  خاصًة  المجاالت، 

والتجاري واألمني،
نموذجًا رائداً

المشتركة  اللجنة  لعقد  الترتيب  إلى  باإلضافة 
الدعم  على  الرئيس  أكد  كما   ، البلدين  بين 
"جوليوس  سد  بناء  مشروع  لتنفيذ  الكامل 
األداء  مستويات  أفضل  تحقيق  لضمان  نيريرى"، 
السد  هذا  يصبح  وبحيث  اإلنشائية،  والمعايير 
بين  والصداقة  للتعاون  ورمزاً  رائداً  نموذجًا 
الشقيقة،  األفريقية  الدول  وكافة  وتنزانيا  مصر 
من  القومي  المشروع  هذا  إتمام  وأن  السيما 
التنزاني  الشعب  وتطلعات  آمال  تحقيق  شأنه 
يمثل  كما  أفضل،  حياة  على  للحصول  الشقيق، 
لحقوق  المصري  للدعم  نموذجًا  المشروع  هذا 
األمثل  االستغالل  تحقيق  في  النيل  حوض  دول 
حقوق  على  سلبًا  يؤثر  ال  بما  المائية  لمواردها 

ومقدرات الدول االخرى.
نجاح مصر

تنزانيا،  رئيسة  حسن،  سامية  أشادت  جانبها  من 
الحالي  الوقت  في  مصر  أحرزته  الذي  بالتقدم 
في  مصر  نجاح  أن  مؤكدًة  األصعدة،  كل  على 

شتى المجاالت، يعد درسا ملهمًا لبالدها وأعربت 
تقدمها  التي  الفنية  للمساعدات  تقديرها  عن 
مصر لبالدها في جميع مجاالت التعاون، وقالت 
سامية حسن، رئيسة تنزانيا، إن التقدم الذي حدث 
أنها  موضحة  لبالدها،  مستفاد  درس  هو  بمصر 
في  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  مع  تناقشت 
العديد من القضايا الثنائية واإلقليمية والدولية، 
سد  بإنشاء  المحرز  التقدم  أيضا  معه  وناقشت 
على  مجدداً  »أكدنا  تنزانيا،  في  نيريري  جوليوس 
شعورنا بالرضا والتقدير حول العالقات الممتازة 
والزيارة  وتنزانيا،  مصر  بين  التاريخية  األمد  طويلة 
والتي  بيننا،  والتعاون  الصداقة  على  تدل  اليوم 
والتي  نيريري،  جوليوس  سد  بناء  في  تتجسد 
والتحرر  والعدالة  واألخوة  الوحدة  تعكس 
استكمال  فعند  اإلفريقي،  للشعب  االقتصادي 
من  ميجاوات   15٠٠ توليد  المتوقع  من  السد  بناء 
جدول  على  كبيرة  قفزة  يمثل  وهذا  الكهرباء، 

أعمال الطاقة بتنزانيا«.
منتدى األعمال

حسن،  سامية  الرئيسة  قامت  آخر  جانب  علي 
وزراء  يرافقها  المتحدة،  تنزانيا  جمهورية  رئيسة 
ورئيس  التنزانيين،  والطاقة  والتعليم  الخارجية 
مركز االستثمار التنزاني بزيارة لمقر الهيئة العامة 
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اجتماعات  الفتتاح  الحرة،  والمناطق  لالستثمار 
كان  حيث   ، التنزاني  المصري  األعمال  منتدى 
محمد  المستشار  الرئيسة،  استقبال  فى 
العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  الوهاب  عبد 
أعمال  فى  وشارك   ، الحرة  والمناطق  لالستثمار 
الدولة  وزيرة  مكرم،  نبيلة  السفيرة  المنتدى، 
الشرف  بعثة  رئيسة  بالخارج،  والمصرين  للهجرة 
المرافقة لرئيسة تنزانيا، وسفير مصر لدى تنزانيا 
سواء  المصريين،  األعمال  رجال  من  كبير  وعدد 
ممن لديهم استثمارات في تنزانيا، أو المهتمين 
باالستثمار في تنزانيا فى المستقبل، ومن بينهم 
المهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس 
والمهندس  المصرية،  الصناعات  اتحاد  إدارة 
شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية 
باتحاد الصناعات المصرية، واألستاذ عبد الحميد 
للحاصالت  التصديري  المجلس  رئيس  دمرداش 
الزراعية، ومحمد اإلتربي رئيس مجلس إدارة بنك 
مجلس  رئيس  فاروق  سيد  والمهندس  مصر، 
إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد 
المقاولون  شركة  لرئيس  األول  النائب  العصار 
العرب والمهندس أسامة بشاي الرئيس التنفيذي 
أوراسكوم لإلنشاءات، والدكتور عالء  لمجموعة 
عز األمين العام لـ"االتحاد العام للغرف التجارية 
العضو  السويدي  أحمد  والمهندس   ، المصرية 
المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، والدكتورة 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  الشربيني  هند 
والمهندس  القابضة،  المتكاملة  التشخيص 
أحمد الكافوري نائب رئيس شركة حسن عالم، 

وجمال أبو علي رئيس جمعية شباب األعمال.
المستثمرين المصريين

المستثمرين  بقيام  تنزانيا  رئيسة  رحبت  وقد 
الفرص  من  المزيد  باستكشاف  المصريين 
والثروة  الزراعة  مجاالت  في  االستثمارية 
والحيوانية والصناعة والطاقة والتعدين والنقل، 
كل  ستوفر  حكومتها  أن  مؤكدة  والتعليم، 
المصري  األعمال  لمجتمع  الممكنة  التيسيرات 

الراغب في االستثمار في بالدها.
المتحدة  تنزانيا  جمهورية  رئيسة  شهدت  كما 
العالقات  لتعزيز  تفاهم  مذكرة  توقيع 
لالستثمار  العامة  الهيئة  بين  االستثمارية 
التنزاني.  االستثمار  ومركز  الحرة،  والمناطق 
وتهدف المذكرة إلى وضع استراتيجية متكاملة 
بداية  وتنزانيا،  مصر  بين  االستثماري  للتعاون 
بالفرص  يتعلق  فيما  المعلومات  تبادل  من 
اإلمكانات  ذات  القطاعات  في  االستثمارية 
االستثمارية المميزة، والتعريف بالقوانين واللوائح 
وتسهيل  االستثمار،  ببيئة  المتعلقة  والسياسات 
إنشاء  وتفعيل  الجانبين،  بين  االستثمار  تدفق 
المشروعات االستثمارية المشتركة بين شركات 
الدولتين، وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين، 
وتقديم حلول مشتركة ألى تحديات قد تواجه 

االستثمار في كال البلدين.   
وقد أشادت رئيسة تنزانيا عقب زيارتها للعاصمة 
الحكومي  للحي  وتفقدها  الجديدة  اإلدارية 
بالطفرة العمرانية الكبيرة ومدى جودة األعمال 

بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
الشركات المصرية

اقتصادات  أكبـر  من  تنزانيا  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الحكومة  وتعمل  أفريقيا.  شرق  مجموعة 
االستثمارات  من  مزيد  جذب  على  التنزانية 
القطاعات  مختلف  في  المباشرة  األجنبية 
والثروة  الزراعة  قطاع  رأسها  وعلى  االقتصادية 
الحيوانية والسمكية، وقطاع الصناعة ،والتعدين 
العالقات  تعد  المنطلق  هذا  ومن   ، والسياحة 
االستثمارية أحد أهم ركائز العالقات االقتصادية 
الشركات  من  العديد  تعمل  حيث  البلدين،  بين 
وتنموية  اقتصادية  مجاالت  في  المصرية 
المشروعات  تلك  أهم  ومن  تنزانيا،  في  عديدة 
 ، نيريري  جوليوس  سد  وإنشاء  بناء  االستثمارية 
وذلك من خالل تعاون كل من شركة المقاولون 

العرب وشركة السويدي إليكتريك.
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، جولة تفقدية 
الدكتور  يرافقه  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  فى 
واللواء  الوزراء  مجلس  رئيس  مدبولي  مصطفي 
للقوات  الهندسية  الهيئة  رئيس  الفار  إيهاب 
المسلحة ، وصرح السفير بسام راضى المتحدث 
الرئيس  بأن   ، الجمهورية  رئاسة  باسم  الرسمى 
لعدد  واإلنشائى  التنفيذى  الموقف  على  اطلع 
الرئيس  وتفقد  اإلدارية،  بالعاصمة  المنشآت  من 
الجديد  البرلمان  مبنى  فى  العمل  سير  السيسى، 
الملحقة،  القاعات  وكذلك  الرئيسية،  وقاعته 
اإلنشائى  الموقف  مستجدات  على  واطلع 
لمسجد  التنفيذى  الموقف  تابع  كما  للمبنى، 
الثقافى  مصر  مركز  نطاق  فى  يقع  والذى  مصر، 
فى  المساجد  أكبر  من  يعد  والذى  اإلسالمى، 
العالم ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة 

لالحتفاالت والمناسبات وتحفيظ القرآن.

الرئيس عبد الفتاح السيسى
يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات 

العاصمة اإلدارية الجديدة
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بساحة  األعمال  سير  كذلك  الرئيس  وتفقد 
والنصب  الشعب،  حديقة  فيها  بما  الشعب، 
وأعمال  الفرعونى،  النمط  على  المقام  التذكارى 

تركيب سارى العلم األطول عالميًا.
لمشروع  التنفيذى  الموقف  الرئيس  وتابع 
اإلدارية  بالعاصمة  للحافالت  المركزية  المحطة 
انتظار  منطقتى  تنفيذ  يتضمن  والذى  الجديدة، 
ومختلف  اإلدارية  العاصمة  بين  تصل  حافالت 

منطقة  عن  فضاًل  الكبرى،  القاهرة  مناطق 
وعدد  العاصمة  بين  تربط  التى  للحافالت  انتظار 
صالة  جانب  إلى  المحافظات،  عواصم  من 
العاصمة  وإلى  من  والوصول  للمغادرة  ضخمة 
مركز  المشروع  يضم  كما  الجديدة،  اإلدارية 
شرطة،  ونقطة  وخدمات،  إدارية  ومبانى  تجارى، 
للتزود  ومحطتين  وإسعاف،  مطافئ  ووحدتى 

بالوقود، ومناطق انتظار للسيارات.
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى أعمال تطوير 
بمنطقة  الجديدة  والطرق  المحاور  من  عدد 
عدلي  كوبرى  مشروع  زار  حيث  القاهرة،  شرق 
طريق  مع  الدائري  الطريق  تقاطع  منصور 
المقاولون  بشركة  العاملين  وحيا  االسماعيلية 
أمام  من  الرئيس  لتحية  اصطفوا  الذين  العرب 
المحطة التبادلية )عدلى منصور( للخط الثالث 
لمترو األنفاق التى تعتبر األكبر من نوعها بالشرق 
األوسط وأفريقيا وتشمل محطة لمترو األنفاق، 
وحافالت  السويس،  وقطار  مكهرب،  وقطار 
الكهربائى  الحديثة،والقطار  الجماعى  النقل 
الترددى( وملحق بها مركز  )األتوبيس  الخفيف 
بمساحة  األنفاق  مترو  وجرارات  لعربات  صيانة 

65 فدانا.
من  انتهت  العرب  المقاولون  أن  بالذكر  جدير 
موقف  بمنطقة  منصور  عدلي  كوبرى  تنفيذ 
للطرق  العامة  الهيئة  إشراف  تحت  العاشر 
بتشغيله  النقل  وزارة  قامت  وقد  والكبارى 

رئيس الجمهورية يتفقد كوبرى عدلى 
منصور ويحيي العاملين بأكبرمحطة 

من نوعها بالشرق األوسط وأفريقيا
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وتوسعة  تطوير  مشروع  ضمن  وذلك  تجريبيًا، 
الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى وهوبطول 
1٢5٠ مترا، وعرض 3٠ مترا، بواقع 7 حارات ويسهم 
االختناقات  على  القضاء  في  الجديد  الكوبري 
من  يشهدها  السالم  نفق  كان  التي  المرورية 
قبل و يخدم سكان أحياء النزهة والسالم والمرج 
وعين شمس والمطرية ، ويحتوى الكوبرى على 
عدد 5٠ كمرة سابقة الصب )V- SHAPE(  بوزن 

٢3٠ طن للكمرة الواحده وعدد 9٠كمرة سابقة 
الصب )T- SHAPE( بوزن 17٠ طن للكمرة وعدد 
5 باكية قطاعات صندوقية بطول 17٠ متر تقريبا 
وعدد4 باكية قطاعات معدنيه بطول ٢٢3 متر 
تقريبا ويبلغ اجمالي وزن الكمر المكون للباكية 
المعدنيه ٢6٠٠ طن p11-p10 ويبلغ وزن الكمرة 
برى  تقاطع  على  األكبر  وهي  ٢3٠طن  الواحدة 

داخلي أو خارج المدن. 
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عبر  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس  افتتح 

المشروعات  من  عدد  كونفرانس  الفيديو 

شملت  الكبرى  القاهرة  بنطاق  القومية 

الشيخ  بمناطق  والطرق  اإلسكان  قطاعى 

زايد وأكتوبر ، منها مشروع الطريق الدائرى 

األوسطى وكوبرى محور المنصورية .

الوزراء  مجلس  رئيس  اإلفتتاح  حضر 

النقل  الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرى 

رجال  وكبار  الوزراء  من  وعدد  واإلسكان 

الفار  إيهاب  حرب  أركان  اللواء  و  الدولة 

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة  رئيس 

شركة  رئيس  فاروق  سيد  والمهندس 

المقاولون العرب.

هذا وقد استمع الرئيس إلى شرح من اللواء 

أركان حرب إيهاب الفار عن أعمال مشروع 

الطريق الدائري األوسطي - كوبري حلوان 

المقاولون  لشركة  الشكر  خالله  وجه 

العرب وأشار إلى أن المشروع بطول 835م 

وعرضه 45 م بإجمالى 4 حارة مرورية فى 

كل إتجاه تم تنفيذ 4٠٠م على النيل وأضاف 

وهى  العرب  المقاولون  شركة  وجود  لوال 

الشركة الوطنية ولديها خبرات عالية كان 

أخرى  شركة  ألى  الصعب  من  سيكون 

إلى  السيسى  الرئيس  أشار  وقد   ، تنفيذه 

أن المقاولون العرب شركة عمالقة ووجه 

الحديث إلى الفريق كامل الوزير الذى أضاف 

الرئيس السيسى خالل افتتاح عدًدا من 
المشروعات القومية بنطاق القاهرة الكبرى 

"المقاولون العرب شركة عمالقة"
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في  متفردة  تكنولوجيا  تملك  الشركة  أن 

وأشار   ، األوسط  الشرق  فى  الكباري  إنشاء 

شركة  أن  الفخر  إلى  يدعو  مما  أنه  إلى 

فى  كوبرى  نفذت  قد  العرب  المقاولون 

الكويت بنظام السيجمنت والذى يعد من 

العالم  فى  الكبارى  إنشاء  أنظمة  أحدث 

وهو النظام المستخدم فى تنفيذ كوبرى 

الطريق  بمنطقة  الثالث  الخط  أنفاق  مترو 

"كوبرى  الكبير  الصرح  إلى  إضافًة  الدائرى 

تحيا مصر".

قامت  العرب  المقاولون  أن  بالذكر  جدير 

للقوات  الهندسية  الهيئة  إشراف  تحت 

الطريق  كبارى  مشروع  بتنفيذ  المسلحة 

منطقة  )تقاطعات  األوسطى  الدائرى 

الطرق  هيئة  لصالح  واألوتوستراد(  حلوان 

والكبارى وهي تعد من أهم المحاور التي 

بين  يربط  عرضي  كمحور  تنفيذها  يجرى 

طريق العين السخنة وطريق مصر الفيوم 

4٠م  من  وبعرض  كم   5 بطول  الصحراوي 

وطريق  كباري  و3  نفق  ويضم  47م  إلى 

الكبــــارى  أسفــــل  سطـحــى  خـــدمـــي 

من  ويتكون  إتجاه  لكل  حارات   3 يضـم 

 " األول  "القطاع  رئيسية   قطاعات  أربع 

طريق  مع  األوسطى  الدائرى  تقاطع  نفق 

م   55 وعرض  6٠م  بطول  األوتوستراد 

الدائرى  تقاطع  كوبرى  الثانى"   "القطاع 

75٠م  بطول  األنفاق  مترو  مع  األوسطى 

كوبرى    " الثالث  القطاع   " م   45 وعرض 

م   1٢5٠ بطول  الوالدة(  )عـزبة  المساكن 

كوبرى    " الرابع  "القطاع  45م  وعرض 

النيل  نهر  مع  األوسطى  الـدائرى  تقاطع 

بطول 59٠ م و عرض 45م .
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رئيس وزراء لبنان يشهـد توقيـع عقد تطويـر 
ميناء طرابلس مع المقاولون العرب

ميقاتي،  نجيب  اللبناني،  الوزراء  مجلس  رئيس  شهد 
حفل التوقيع على اتفاق مشروع تطوير واستكمال 
تنفذه  الذي  البحري،  طرابلس  لميناء  التحتية  البنية 
مصر  سفير  بحضور  وذلك  العرب،  المقاولون  شركة 

في لبنان الدكتور ياسر علوي.
األشغال  وزير  حمية  علي  السيد  الحفل  في  شارك 
مجلس  رئيس  الجسر  نبيل  والسيد    ، والنقل  العامة 
المديرة  العلي  مي  والسيدة   ، واإلعمار  اإلنماء 
اإلقليمية للبنك الدولي ، والمهندس بهاء حرب نقيب 
تامر  أحمد  والسيد   ، والشمال  طرابلس  مهندسي 
قبرصلي  مروان  والمهندس    ، طرابلس  مرفأ  مدير 
رئيس  فاروق  سيد  والمهندس   ، الهندسة  دار  رئيس 
من  وعدد  العرب  المقاولون  شركة  إدارة  مجلس 

الشخصيات الهامة.
المشروع كل  األولي من  المرحلة  اتفاقية  وقد وقع 
من السيد  نبيل الجسر رئيس مجلس اإلنماء واإلعمار 
المقاولون  فرع  الغّفارمدير  عبد  حازم  والمهندس 

العرب بلبنان بقيمة ٢7.5 مليون دوالر.
المرحلة  عقد  توقيع  تم   " المصري  السفير  وقال 
استراتيجي  قرار  وهذا  طرابلس،  مرفأ  لتطوير  األولى 
المصرية   اإلمكانات  كل  ووضع  لبنان  بدعم  مصري 
لّبى  لبنان، وكّنا في مقدمة من  لدعم األشقاء في 
كتفًا  معكم  نحن  بيروت.  مرفأ  انفجار  بعد  النداء 
اليوم نحن أيضًا في  بكتف، وبعد أن كّنا في بيروت، 
البقاع  في  ثم  ومن  وصور،  عكار  في  وغداً  طرابلس، 
المقاولون  "شركة  وستتولى  لبنان،  أنحاء  كل  وفي 

من  المرحلة  هذه  تعّرف  أن  من  أشهر  وهي  العرب" 
تطوير مشروع مرفأ طرابلس.

اإلنماء  مجلس  رئيس  الجسر  نبيل  السيد  وأعلن 
إتفاقية  أسرع  ستكون  اإلتفاقية  هذه  أن  واإلعمار 
سنتين  خالل  العمل  انتهاء  يتم  بأن  ووعدنا  تنّفذ، 

ونصف السنة.
من جانبه أوضح المهندس سيد فاروق رئيس شركة 
طرابلس  ميناء  تطوير  مشروع  أن  العرب  المقاولون 
التابع لمجلس اإلنماء واإلعمار اللبنانى )CDR( والذي 
البنك  من  بتمويل  تنفيذه  بعطاء  الشركة  فازت 
 ٢7 بين  كبيرة  منافسة  وسط  للتنمية  اإلسالمى 
شركة وهو يتكون من مبنى الميناء الرئيسى ومبنى 
وجراجات  مخازن  و  الميناء  إدارة  ومبنى  العام  األمن 
ضخ  ومحطة  15٠٠م3  أرضى  وخزان  إطفاء  ومحطة 
، إضافة إلى شبكة طرق داخلية  وخزان وقود أرضى 
كيلو   5 بطول  مياه  وشبكات  متر  كيلو   3.6 بطول  
متر وصرف صحى بطول 1٠ كيلو متر وخطوط سكة 
الموقع  أعمال  جانب  إلى  متر  كيلو   6 بطول   حديد 

والسور واإلضاءة.
وقال المهندس حازم عبد الغّفار مدير فرع المقاولون 
مرفأ  تطوير  مناقصة  كسبت  "شركتنا  بلبنان:  العرب 
طرابلس والذي يعتبر حاليًا من أهم المرافئ اللبنانية، 
والمشروع هو عبارة عن تطوير كامل وإنشاء مباني 
جديدة للجمارك واإلدارات والجيش واإلطفاء أي كل 
واحد  مكان  في  مجتمعة  ستكون  التي  المباني 

ومرتبطة إلكترونيًا بتحكم مركزي.
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تكــريـــم
المقاولون العرب 

في إحتفالية 
 LEADERS 2021

بجائزة األكثر تأثيرًا 
فــي مجــال

التشييــد والبنـــاء
شركة   LEADERS  2021 إحتفالية  كرمت 
مجال  في  تأثيرا  األكثر  بجائزة  العرب  المقاولون 
التشييد والبناء وتسلم الجائزة نيابة عن المهندس 
المهندس  اإلدارة،  مجلس  رئيس  فاروق  سيد 
المقاولون  إدارة  مجلس  عضو  مبروك  إبراهيم 
االقتصادى  التكريم  درع  بتسليم  وقام  العرب، 
الكبير الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة 
والموازنة بمجلس النواب والمهندس عبد السالم 
الشيوخ  بمجلس  الزراعة  لجنة  رئيس  الجبلي 
الحامدي  أيسر  الصحفى  والكاتب  واإلعالمي 

رئيس مجلس إدارة جريدة عالم المال.
لتكريم   LEADERS  2021 احتفالية  وجاءت 
االقتصاد  فى  المؤثرة  والشركات  الشخصيات 

المال  عالم  مؤسسة  استفتاء  وتم  المصرى 
مؤسسية  لقواعد  “وفقا   THE LEADERS"
األولى  المرحلة   ، مراحل  عدة  وعلى  وموضوعية 
كانت   “  THE LEADERS  “ االستفتاء  من 
االستفتاء  تم  التى  القطاعات  اختيار  مهمتها 
عليها ، وقام 1٠ خبراء باختيار قائمة مختصرة يتم 
االستفتاء عليها ، وكذلك اختيار 1٠٠ شخصية من 
المتخصصين  والصحفيين  االقتصاديين  الخبراء 

للمشاركة في المرحلة النهائية لالستفتاء .
خاصة  احتفالية  فى  التكريم  مراسم  وتمت 
عامة  شخصية   7٠ من  أكثر  تكريم  شهدت 
ومؤسسة وشركة وبنك األكثر تأثيرا فى االقتصاد 

. LEADERS 2021 والتنمية في استفتاء

أماني خضير المهندسة األكثر تأثيرًا في أفريقيا لعام 2021
رئيس  خضير  أمانى  المهندسة  فازت 
قطاع متابعة مشروعات أفريقيا بشركة 
التصويت  بنتيجة  العرب  المقاولون 
مهندسة   1٠٠ الـ  قائمة  ضمن  جرى  الذى 
القارة  مستوى  على  تأثيراً  األكثر  أفريقية 
األفريقية لعام ٢٠٢1 وذلك ضمن المبادرة 
 Committee لجنة  إليها  دعت  التى 
إحدى   of Women in Engineering
الهندسية  المنظمات  إتحاد  لجان 

 Federation of African Engineering األفريقية 
"Organizations "FAEO

وكانت لجنة العالقات الدولية والشئون األفريقية 
نظرا  رشحتها  قد  المصرية  المهندسين  بنقابة 
مصر  بين  العالقات  دعم  فى  الكبير  لنشاطها 
المجال  فى  األفريقية  الدول  فى  وأشقاءها 
عملها  خالل  من  الكبيرة  لخبراتها  و  الهندسى 
 ٢5 من  أكثر  مدى  على  العرب  المقاولون  بشركة 

عاما. 

خضير  أمانى  المهندسة  أن  إلى  يشار 
بشركة  عملها  خالل  من  أسهمت  قد 
كلية  من  تخرجها  منذ  العرب  المقاولون 
مدنى  قسم  القاهرة  جامعة  الهندسة 
فى دراسة ومتابعة ودعم تنفيذ العديد 
من مشاريع الشركة المتنوعة فى أغلب 
شملت  والتى  األفريقية،  القارة  بلدان 
الحكومية  والمبانى  والطرق  الكبارى 
والسدود…وكذلك  والمستشفيات 
الدولية  العالقات  لجنة  نشاط  فى  المميز  لدورها 
والشئون األفريقية بنقابة المهندسين فى مجال 
األفارقة  والفنيين  المهندسين  لشباب  التدريب 
من  يزيد  مما  إليهم  المصرية  الخبرات  ونقل 

االرتباط وتوطيد العالقات مع مصر. 
جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى اإلحتفال بالدور 
التقدير  وتقديم  األفريقيات  للمهندسات  الهام 
لزمالئهن  مشاركتهن  على  لهن  المستحق 
التنمية  مشروعات  فى  األفارقة  المهندسين 

والتطور بالقارة االفريقية.

م. أماني خضير
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رئيس  مدبولي،  مصطفى  الدكتور  التقى 
الرئيس  بوش  روالند  السيد  الوزراء،  مجلس 
وحضر  العالمية،  "سيمنس"  لشركة  التنفيذي 
النقل،  وزير  الوزير  كامل  الفريق  المقابلة 
للنقل،  "سيمنس"  شركة  رئيس  بيتر،  ومايكل 
إدارة  مجلس  رئيس  فاروق،  سيد  والمهندس 
أسامة  والمهندس  العرب،  المقاولون  شركة 
أوراسكوم  لشركة  التنفيذي  الرئيس  بشاى، 
المقابلة  الوزراء  رئيس  واستهل  لإلنشاءات. 
كافة  من  باالنتهاء  سعادته  عن  باإلعراب 
التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار 
السريع، لما سيمثله هذا المشروع الضخم من 
إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل في 
بين  المثمر  بالتعاون  الوزراء  رئيس  وأشاد  مصر. 
النجاحات  مصر وشركة "سيمنس"، خاصة مع 
مصر،  في  الشركة  مشروعات   حققتها  التي 
بين  المتميزة  للعالقات  تتويجًا  تأتى  والتى 

السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  البلدين،  قيادتي 
والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل. من جانبه، 
استعرض وزير النقل الجوانب الفنية للتفاصيل 
النقل على إضافتها  التي حرصت وزارة  األخيرة 
المضافة،  القيمة  تعظيم  أجل  من  للمشروع، 
المشروع  لعناصر  الكاملة  المواءمة  وضمان 
مع متطلبات مصر من حيث التدريب والصيانة 
هذا  في  مشيداً  الموضوعات،  من  وغيرها 
الصدد بما أبداه مسئولو شركة "سيمنس" من 
وزارة  متطلبات  كل  تلبية  في  ومرونة  تعاون 
النقل. هذا وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة 
العقد  لتوقيع  العالمية عن تطلعه  "سيمنس" 
القادمين،  اليومين  خالل  بالمشروع  الخاص 
ليمثل إضافة محورية لمشروعات الشركة في 
مشروع  عقد  توقيع  آخرها  كان  والتي  مصر، 

تطوير صناعة الهيدروجين األخضر.

الدكتور مصطفى مدبولي يلتقـي 
الـرئيـس التنفيـذي لشركة سيمنس العالمية

مـدبـولـي : القطـار السـريـع إضافة قوية ونقلة 
نوعية لمنظومة النقل في مصر
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رئيس الوزراء الكونغولي يستقبل نائب وزير 
اإلسكان ووفد شركة المقاولون العرب

كينجى  لوكونديه  ساما  السيد  استقبل 
الديمقراطية،  الكونغو  بدولة  الوزراء  رئيس 
اإلسكان  وزير  نائب  عباس  خالد  المهندس 
سيد  والمهندس  القومية،  للمشروعات 
العرب،  المقاولون  شركة  رئيس  فاروق 
الكونغو  فى  المصرى  السفير  بحضور 
إبراهيم  والمهندس  شعبان،  حمدى 

مبروك، عضو مجلس إدارة الشركة.

وخالل اللقاء أعرب رئيس الوزراء الكونغولي 
عن سعادته بالعالقات بين البلدين، وبالتطور 
الشكر  وجه  كما  تشهده،  الذى  الكبير 
االلتزام  على  العرب  المقاولون  لشركة 

والجودة الكبيرة التى تميز مشروعاتها .

عباس  خالد  المهندس  أكد  جانبه  من 
الكونغو  بدولة  التنمية  لمشروعات  مصر  دعم 
من  لمزيد  التام  واالستعداد  الديمقراطية، 
التعاون مع األشقاء بدولة الكونغو الديمقراطية 

.

شركة  رئيس  فاروق،  سيد  المهندس  أكد  كما 
بالسوق  بالتواجد  ترحيبه  العرب،  المقاولون 
مزيد  لتنفيذ  تسعى  الشركة  وأن  الكونغولى، 
من المشروعات وتلقى ترحيبا كبيرا من األشقاء 
فازت  قد  الشركة  أن  إلى  مشيرا  الكونغو،  فى 
الديمقراطية  بالكونغو  طريق  بمشروع  مؤخرا 
،بطول 15٠ كم ،وبتكلفة 11٠ ماليين يورو، ويتضمن 
لتقاطعات  مختلفة  بأطوال  كبارى  ثالثة  إنشاء 
لصرف  صناعيا  عمال   33 إنشاء  وكذلك   ، الطريق 

مياه األمطار وحماية الطريق.

وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب أن الطريق 
يربط بين مقاطعتى كامويشا وكانجا يورو كما 
أن الشركة بدأت فى تنفيذ مشروع إنشاء مبنى 
بالعاصمة  الكونغولية  الوطنى  الدفاع  وزارة 
مناقصة،  خالل  من  به  فازت  والذى  كينشاسا، 
ويتكون من 5 طوابق، هذا باإلضافة إلى عدد من 

مشروعات الطرق وشبكات المياه.

حضر اللقاء المحاسب عماد عبيد المشرف على 
والمهندس  أفريقيا،  بمشروعات  المالى  القطاع 
للمقاولون  المنتدب  العضو  حسون،  حسن 
المسؤلين  كبار  من  وعدد  الكونغولية،  العرب 

بدولة الكونغو الديمقراطية.
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مشـــروعــــــات  بتنفيـــــــــذ  رئـاسيــــــة  توجيهــــات 
العــاصمــة اإلداريـــة بمـــواعيـدهـــــا

»مــدبــولــــــى«: اإللتــــزام بأعلـــى معـاييــــــر الجـــودة 
ومعــــــدالت ونســــــــب اإلنجــــــــــــاز

لمشروعات  التنفيذي  الموقف  يتابع  الوزراء  رئيس 
العاصمة ومباني البرلمان والشيوخ وميدان ساري العلم

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 
خالل جولته بالعاصمة اإلدارية الجديدة، سير األعمال 
بمبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الشيوخ، وميدان 
الدكتور  الزيارة،  فى  الوزراء  رئيس  ورافق  العلم  ساري 
والمجتمعات  والمرافق  اإلسكان  وزير  الجزار،  عاصم 
رئيس  مستشار  أحمد،  سيد  أمير  واللواء  العمرانية، 
الفار،  إيهاب  واللواء  العمراني،  للتخطيط  الجمهورية 
رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس 
خالد عباس، نائب وزير اإلسكان للمشروعات القومية، 
هيئة  رئيس  نائب  ممدوح،  عبدالمطلب  والمهندس 
جمال  والمهندس  الجديدة،  العمرانية  المجتمعات 
التنمية  لقطاع  الهيئة  رئيس  نائب  مساعد  طلعت، 
رئيس  الشربيني،  شريف  والمهندس  المدن،  وتطوير 
سيد  والمهندس  الجديدة،  اإلدارية  العاصمة  جهاز 
العرب  المقاولون  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  فاروق 
وعدد  اإلدارة  مجلس  عضو  عباس  أحمد  والمهندس 
من مسئولي الوزارة والهيئة الهندسية، وسالح اإلشارة 

وإدارة المهندسين العسكريين. 
مجلس  مبنى  أروقة  ومرافقوه  الوزراء  رئيس  وتفقد 
النواب ومبنى مجلس الشيوخ واللذان تنفذهما شركة 
الهندسية  الهيئة  إشراف  تحت  العرب  المقاولون 
الفار،  إيهاب  اللواء  من  اطلع  حيث  المسلحة،  للقوات 
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رئيس الهندسية للقوات المسلحة، على 
اإلنشائية  لألعمال  التنفيذى  الموقف 
كما  والشيوخ،  النواب  مجلسي  لمبنى 
األعمال  تنفيذ  موقف  على  تعرف 
وقام  والكهروميكانيكية،  االعتيادية 
القاعات  أنحاء  في  بجولة  الوزراء  رئيس 
والمكاتب  االستقبال،  وصاالت  الرئيسية، 
الرئيسية ، وعقب ذلك توجه رئيس الوزراء 
ومرافقوه لتفقد مشروع ساري العلم. 

رئيس  مدبولي،  مصطفى  الدكتور  كان 
تفقدية،  جولة  بدأ  قد  الوزراء،  مجلس 
في  واإلنشاءات  األعمال  سير  بمتابعة 
الجديدة،  اإلدارية  العاصمة  مشروعات 
بعقد  جولته،  الوزراء  رئيس  واستهل 
الوزراء  مجلس  رئاسة  مقر  في  اجتماع 
المسئولين  مع  الحكومى  بالحى 
هناك  أن  إلى  خالله  أشار  المرافقين، 
توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
رئيس الجمهورية، بأن يتم تنفيذ األعمال 
لها؛  المخطط  الجداول  وفق  اإلنشائية 
معايير  بأعلى  االلتزام  حيث  من  سواء 
وكذا  الزمنية،  التوقيتات  أو  الجودة، 
معدالت ونسب اإلنجاز الفعلي على أرض 
الواقع، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود 
من أجل االنتهاء من جميع المشروعات 
الجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة، 

وبأعلى مستوى من الجودة.
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تنزانيا  لجمهــوريــة  الرسميــة  زيـارتــه  خـالل 
الجزار،  عاصم  الدكتور  استهل  المتحدة،  

والمجتمعات  والمرافق  اإلسكان  وزير 
زيارته لموقع سد ومحطة  العمرانية، 
تنزانيا  بجمهورية  نيريري"  "جوليوس 
السيد   مع  اجتماع  بعقد  المتحدة،  
جانيوري ماكامبا، وزير الطاقة التنزاني، 
الستعراض تطور األعمال في مشروع 
المشروع على  أعمال  السد ثم تفقدا 

الطبيعة.
الزيارة  خالل  ورافقهما  االجتماع  حضر 
السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر 
في تنزانيا، واللواء محمد عصام مساعد 

وزير اإلسكان المشرف على مكتب الوزير، واللواء 
للتعمير،  المركزى  الجهاز  رئيس  نصار،  محمود 

وزيـر اإلسكـان من تنزانيا : توجيهات رئاسية 
بتنفيـذ ســد ومحطــة "جوليـوس نيـريـري"

وفق أفضل المعايير اإلنشائية ..
والمشروع يجسد قدرة الشركات المصرية فى 

تنفيذ المشروعات الكبرى  
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المقاولون العرب تكشف التحديات التي 
واجهتها فــي بنــــاء الســــد

جوليوس  سد  مشروع  متابعة  لجنة  رئيس 
األول  النائب  العصار  أحمد  والمهندس  نيريرى، 
العرب،  المقاولون  شركة  إدارة  مجلس  لرئيس 
التنفيذي  الرئيس  نائب  والمهندس وائل حمدي، 
"السويدي  لمجموعة  المنتدب  والعضو 
الريفى  الدين  حسام  إليكتريك"والمهندس 
وممثلي  العرب،  المقاولون  إدارة  مجلس  عضو 
المنفذ  السويدي"   - العرب  "المقاولون  تحالف 

لسد ومحطة "جوليوس نيريري".
التحالف المصرى

المصرى  التحالف  أن  اإلسكان،  وزير  وأوضح 
الُمنفذ للمشروع يبذل قصارى جهده فى تنفيذ 
بدولة  ألشقائنا  المهم  القومى  المشروع  هذا 
تنزانيا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح 
دورية،  بصفة  المشروع  يتابع  الذى  السيسى، 
البلدين،  بين  المتميزة  العالقات  إطار  فى  وذلك 
ولألهمية  األفريقي،  بالشأن  مصر  واهتمام 
للشعب  المشروع  هذا  يمثلها  التى  الكبيرة 
في  والمحطة  للسد  المنتظر  والدور  التنزاني، 
على  والسيطرة  تنزانيا،  لدولة  الطاقة  توفير 
فيضان نهر روفيجى، والحفاظ على البيئة، كما أن 
الشركات  المشروع يجسد قدرة وإمكانات  هذا 
خاصة  الكبرى   المشروعات  تنفيذ  فى  المصرية 

في قارة أفريقيا.
المشروع  أن  إلى   ، الجزار  عاصم  الدكتور  وأشار 

يستهدف إنشاء سد بطول 1٠٢5 متراً عند القمة 
بارتفاع 131 متراً، وبه 7 مخارج للمياه، وتصل السعة 
كما  م3،  مليار   34 إلى  السد  لبحيرة  التخزينية 
يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 
نهر  جانب  على  المحطة  وتقع  وات،  ميجا   ٢115
بمنطقة  جام"  "سيلوس  محمية  فى  روفيجي 
السالم  دار  مدينة  غرب  جنوب  "مورغورو" 
 ، تنزانيا(  دولة  مدن  وأكبر  التجارية  )العاصمة 
الجارى  للمشروع  الرئيسية  المكونات  أن  وأضاف 
 - بالمشروع  الرئيسى  )السد  تشمل  تنفيذها 
محطة التوليد الكهرومائية وأعمال المأخذ، و3 
التوربينات  مبنى  إلى  الالزمة  المياه  لمرور  أنفاق 
تكميلية  سدود   4  - للكهرباء  ربط  محطة   -
دائم  خرسانى  كوبرى   - المائي  الخزان  لتكوين 
على نهر روفيجى - إنشاء طرق دائمة لتسهيل 
المعسكر   - المشروع  مكونات  وربط  الحركة 
والمكونات  االحتياجات  تدبير   - للعميل  الدائم 

الكهروميكانيكية للمشروع(.
األيادي المصرية

من جانبه أعرب وزير الطاقة التنزاني عن سعادته 
معبرا  السد،  موقع  بزيارة  المصري  الوفد  لقيام 
األيادي  جعلته  الذي  بالمشروع  فخره  عن 
الجانب  أشكر   : قائال  ممكنة،  حقيقة  المصرية 
المصري على رؤيته لتنفيذ المشروع، كما اتقدم 
السياسية  للقيادة  وتقديري  شكري  بخالص 
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تنفيذ  سرعة  نحو  التزامهم  على  البلدين  في 
والذي  لهما،  بالنسبة  أولوية  واعتباره  المشروع، 

يعد مشروعا استراتيجيا بالنسبة لتنزانيا.
الكبير  االهتمام  ويقدر  جيدا  يعلم  أنه  وأضاف 
وإرساله  للمشروع،  السيسي  الرئيس  يوليه  الذي 
جدية  على  دليل  تنزانيا  إلى  المصري  الوفد 
طمأنة  رسالة  يحمل  ما  وهو  النجازه،  الرئيس 
قد  تحديات  اي  ان  مفادها  التنزاني،  للشعب 
تواجهنا سوف ننجح في تخطيها، وأن المشروع 
ونحن   ، له  المخصصة  بالموارد  إنجازه  سيتم 
الجانب  بدعم  المشروع  إنجاز  على  حريصون 
المنفذ  الفريق  في  للغاية  نثق  ونحن  المصري، 
للمشروع، وفي تصميم وإرادة القيادة السياسية 
في البلدين، ولذا نعدكم بالعمل معا من أجل 
حقيقة  السياسية  القيادة  طموحات  تصبح  أن 

واقعة.
للوفد  شكره  بتجديد  حديثه  الوزير  واختتم 
مرة  مصر  لزيارة  تطلعه  عن  معربا  المصري، 
أخرى، حيث يتم خالل المرحلة الحالية مناقشة 
مصريين  مستثمرين  مع  المشروعات  من  مزيد 

لتنفيذها في تنزانيا.

تحويل مسار النهر
نصار،  محمود  اللواء  قال  نفسه،  السياق  وفي 
لجنة  رئيس  للتعمير،  المركزى  الجهاز  رئيس 
متابعة المشروع إنه تم االنتهاء من تنفيذ نفق 
 1٢ وعرض  أمتار   7٠3 )بطول  النهر  مسار  تحويل 
في  النهر  مجرى  وتحويل  مترا،   17 وارتفاع  مترا 
٢٠٢٠/11/1٠ ( وأن المشروع يضم عدد ٢ سد مؤقت 
التجفيف  لعمل  الرئيسى  السد  وخلف  أمام 
ومفيض  الرئيسى،  السد  تنفيذ  أثناء  والتحويل 
للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ، 
وعدد ٢ كوبرى مؤقت على نهر روفيجى، وطرق 
مؤقتة بطول 39 كم لخدمة منطقة المشروع 
المؤقتة  والمعسكرات  التنفيذ،  فترة  خالل 
الخاصة بكل من المالك ومقاول عام المشروع 
الحفر  أعمال  والعمالة، وتطهير وتجهيز وتنفيذ 
الخرسانة  محطات  وتركيب  الركامية،  بالسدود 
وتطهير  وتجهيز  للمشروع،  الالزمة  والكسارات 

موقع المشروع.
أن  للتعمير،  المركزى  الجهاز  رئيس  وأوضح 
عديدة  تحديات  وسط  يأتى  المشروع  تنفيذ 
بالتنسيق  عليها  والتغلب  معها،  التعامل  يتم 
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المستمر بين لجنة متابعة المشروع تحت إشراف 
من  وبدعم  الُمنفذ،  والتحالف  اإلسكان،  وزير 
إلى  مشيرا  الوزراء،  ومجلس  السياسية،  القيادة 

أن أهم التحديات التى واجهت المشروع تتمثل 
الوعورة  شديدة  غابة  في  المشروع  وقوع  في 
فى  تجهيز  فترة  تطلب  مما  األشجار  كثيفة 
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بداية المشروع حوالى 6 أشهر لتجهيز أجزاء من 
الموقع )طرق - إزالة أشجار - إقامة معسكرات 

- استقدام العمال والمعدات(. 
التحديات

القوى  جانب  إلى  نصار:  محمود  اللواء   وأضاف 
الطبيعية القاهرة، حيث تعرضت منطقة العمل 
أدى  مما  المتوقع،  يفوق  بشكل  كبير  لفيضان 
النهر  مجرى  تحويل  نفق  فى  العمل  لتوقف 
عن  أسفر  مما  اإلمداد،  وتوقف  الطرق  وقطع 
المعدات،  بعض  وغرق  النهر  مسار  تحويل  تأخير 
كما يوجد تحد يتمثل فى أزمة "كورونا" وتأثيرها 
المعدات  توريد  على  سلبيا  أثرت  حيث  عالميا، 
خارج  من  استقدامها  يتم  التي  واالحتياجات 
الخاصة  الهامة  التعاقدات  أعمال  وعلى  تنزانيا، 
دول  فى  الشركات  مصانع  ومعاينة  بالمشروع 
واالحتياطات  االشتراطات  إلى  باإلضافة  المنشأ، 
اإلنتاج  مصانع  بها  التى  الدول  من  المفروضة 

على إجراءات الشحن واألعمال اللوجستية.
وتحـديــد  اختيار  في  أيضا  التحديات  وتمثلت 
إطار  فى  التوربينات  وتـوريـــد  تصنيــع  جهـــة 
شروط التعاقد، حيث استغرق ذلك وقتا إضافيا، 

حوالى عام، لحين الترسية على الشركة مما أثر 
على توقيتات التوريد، وهناك تحد آخر يتمثل في 
الرئيسى بطول 19٢ كم بدءا من  وعورة الطريق 
وتأثير  المشروع  موقع  وحتى  كبيتى  منطقة 
وتحديات  للمشروع،  اإلمداد  حركة  على  ذلك 
المستمر  بالتنسيق  مرحليا  حلها  يتم  أخرى 
وأجهزة  والتحالف،  المشروع،  متابعة  لجنة  بين 

الدولة المعنية، والتواصل مع الجانب التنزاني.
٥٠ مليون ساعة عمل

األول  النائب  العصار،  أحمد  المهندس  أشار  فيما 
العرب   المقاولون  شركة  إدارة  مجلس  لرئيس 
نحو  بالمشروع  العاملين  عدد  إجمالي  أن  إلى 
العمل  ساعات  إجمالي  وبلغ  عامل،  آالف   9
بلغ  فيما  ساعة،  مليون   5٠ اآلن  حتى  بالمشروع 
إجمالي المعدات العاملة بالمشروع 141٠ معدات.
بالمشروع،  المنفذة  بالكميات  يتعلق  وفيما 
أعمال  إنجاز  إلى  العصار  أحمد  المهندس  أشار 
مكعب،  متر  مليون   14 بمعدالت  وردم  حفر 
 3 بمعدل  الخرسانة  أعمال  تنفيذ  تم  فيما 
الخرسانة   RCC وتشمل  مكعب،  متر  ماليين 
وتم  المسلحة،  الخرسانة   CVC و  المدموكة 
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نفق  في  تسليح  حديد  طن  ألف   9٠ استخدام 
  Diversion Tunnel النهـــر  مســــار  تحـــويـــــل 
 ،)Power Waterway( المائية  الطاقة  وأنفاق   ،
 )Power House( الطــاقـــة  تـــوليــد  ومبني 
والكوبري   ،)Switchyard( الكهرباء  ربط  ومباني 
العميل  ومعسكر   ،)Permanent Bridge( الدائم 
كميات  أما   ،)Employer Operation Village(
وهو  طن  آالف   3 بلغت   فقد  المصنع  الحديد 
ومحطة  الكهرباء  ربط  محطة  في  المستخدم 
المصنعة وصلت  المواسير  بينما كميات  التوليد، 
إلى  7 آالف طن في أنفاق توليد الطاقة، وبلغت 

أطوال الطرق المؤقتة والدائمة 94 كم.
معدالت اإلنجاز ممتازة

عضو  الريفي  الدين  حسام  المهندس  وقال 
 3 منذ  اجتهدت  الشركة  أن   ، اإلدارة  مجلس 
تنزانيا  سد  بناء  مشروع  على  للحصول  سنوات 
ووقع  عالمية  مناقصة  في  بالدخول  وقامت 
االختيار على شركة المقاولون العرب و إنه لوال 
الشركات  كانت  ما  للشركة  الحكومى  الدعم 
المصرية تستطيع نقل الخبرات التى اكتسبتها 
أن  "الريفى"،  وأضاف  األفريقية،  السوق  إلى 
قطاع المقاوالت المصرى اكتسب خبرة كبيرة 
في السنوات الستة الماضية، بعد تنفيذ الكثير 

من المشروعات القومية العمالقة، ونقل هذه 
سد  إنشاء  في  تم  كما  إفريقيا  إلى  الخبرة 
الشركة  ومهندسي  أنه  موضحا   ، جوليوس 
لم يشهد جيلهم بناء السد العالي في مصر، 
نفس  لينالوا  فرصة  السد  هذا  في  يرون  ولهذا 
في  شاركوا  حينما  وأجدادهم  آبائهم  شرف 
بناء  المشاركة في  العالي، من خالل  السد  بناء 
السد التنزاني ، وأوضح المهندس حسام الدين 
جوليوس  سد  إنشاء  من  االنتهاء  أن   ، الريفي 
للتحالف  مهما  تحديا  يعد  تنزانيا  في  نيريري 
المصري المنفذ ، مؤكدا أن معدالت اإلنجاز في 
إلى  خبراتنا  نقل  على  ونعمل  ممتازة  السد  بناء 

أفريقيا .
األكبر فى تنزانيا

العضو  حمدى  وائل  المهندس  قال  جانبه،  من 
المنتدب لشركة السويدي إليكتريك إن محطة 
تنزانيا  فى  األكبر  هى  الكهرومائية  الطاقة 
ساعة   / وات  ميجا  آالف   63٠7 كهربائية  بطاقة 
عبر  المتولدة  الطاقة  نقل  وسيتم  سنويًا، 
فولت  كيلو   4٠٠ جهد  الكهرباء  نقل  خطوط 
سيتم  حيث  فرعية،  كهرباء  ربط  محطة  إلى 
شبكة  مع  المتولدة  الكهربائية  الطاقة  دمج 

الكهرباء العمومية بتنزانيا.
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رئيس الوزراء يتابع التشغيل التجريبي 
 .. LRT للقطار الكهربائي الخفيف

ويستقل أحد القطارات من محطة 
الشــروق حتـى بــدر    

خالل جولته التفقدية لعدد من 
وزارة  تنفذها  التي  المشروعات 
مصطفى  الدكتور  تابع  النقل، 
الوزراء،  مجلس  رئيس  مدبولي، 
يرافقه الفريق كامل الوزير، وزير 
الكهربائي،  التيار  إطالق  النقل، 
التجريبي  التشغيل  لبدء 
الكهربائي  القطار  لمشروع 
بحضور  وذلك   ،"LRT" الخفيف 
العال،  عبد  خالد  اللواء  من  كل 
محافظ القاهرة، واللواء عصام 
القومية  الهيئة  رئيس  والي، 
لألنفاق، والمهندس سيد فاروق 
المقاولون  إدارة  مجلس  رئيس 
أحمد  والمهندس  العرب 
لرئيس  األول  النائب  العصار 
والمهندس  اإلدارة  مجلس 
مجلس  عضو  مبروك  إبراهيم 
مسئولي  من  وعدد  اإلدارة، 

الشركات المنفذة.
التجريبي  التشغيل  بدء  وقبيل 
للقطار الكهربائي الخفيف، أكد 
رئيس الوزراء أن هناك توجيهات 
الفتاح  عبد  الرئيس  السيد  من 
الجمهورية،  رئيس  السيسي، 
مكونات  من  االنتهاء  بسرعة 
الجماعي  النقل  منظومة 
نقلة  من  تمثله  لما  الجديدة؛ 
تسهل  حضارية  وإضافة  نوعية 
حركة المواطنين بشكل سريع 
عملية  مع  وتتواكب  وآمن، 
التنمية الضخمة التي تشهدها 

مصر حاليًا.
وزير  الوزير،  كامل  الفريق  أكد  جانبه،  من 
النقل، أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف 
القيادة  توجيهات  إطار  في  تنفيذه،  يأتي 
النقل  شبكة  إنشاء  في  بالتوسع  السياسية 
للبيئة،  الصديق  النظيف  األخضر  الجماعي 

مشروع  بافتتاح  الرئيس  السيد  وتوجيهات 
والتي   ،LRT الخفيف  الكهربائي  القطار 
تشمل: )السالم - العاصمة االدارية الجديدة 

- العاشر من رمضان( في مارس المقبل.
واستمع رئيس الوزراء لشـرح مـن وزيــر النقــل 
تمت  التي  القطار،  تشغيل  تجارب  بدء  حــول 
الدكتــــور  تابع  كما  الماضي،  يناير   1٢ في 
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مصطفــــى مدبــولي اللمسات 
التشطيبات  ألعمال  النهائيـة 
محطة  )من  األولـى  للمرحلـة 
عدلــي منصــور حتــى محطــة 
بالعاصمة  والثقافة  الفنــون 
الفتتــاح  استعـــدادا  ؛  االداريـــة( 
المـوعـــــد  خـــــالل  المشــــروع 
تجول  ذلك  وخالل  المخطط، 
في أرجاء محطة عدلي منصور 
التشطيبات  أعمال  لمتابعة 
لمكونات  الجمالية  واللمسات 

المحطة والقبة الزجاجية بها.
ووزير  الوزراء  رئيس   واستقل 
يتم  الذي  القطارات،  أحد  النقل 
محطة  من  تجريبًيا  تشغيله 
بدر؛  محطة  حتى  الشروق 
عملية  سير  على  لالطمئنان 
للمشروع،  التجريبي  التشغيل 
مصطفى  الدكتور  تفقد  كما 
محطات  ومرافقوه  مدبولي 
المشروع، بدءاً من محطة عدلي 
التي  التبادلية،  المركزية  منصور 
متكامل  نقل  مجمع  ستضم 
تجارية  الخدمات،  ومنطقة 
 15 مساحة  على  استثمارية، 
بين  الخدمة  تبادل  ليتم  فدانا، 
مختلفة؛  نقل  وسائل  خمس 
لمترو  الخط  محطة  تشمل 

ومحطة  وتشغيلها(،  افتتاحها  )تم  الثالث 
الخفيف  ،LRT  ومحطة  الكهربائي  للقطار 
السويس"،   - "القاهرة  الحديدية  للسكك 
 ومحطة للسوبرجيت، باإلضافة إلى األتوبيس 

الترددي )عدلي منصور - السالم(.                
كما قام رئيس الوزراء ووزير النقل بزيارة ورشة 
ببدر، والتي     LRT  الخفيف الكهربائى  القطار 
تشمل ٢6 مبنى وتبلغ مساحتها 8٠ فدانا، وتم 
القطارات  على  تتم  التي  االختبارات  متابعة 
)كل  قطارا   1٢ وصل  حيث  توريدها،  تم  التي 
الزمة  قطارا   ٢٢ إجمالى  من  عربات(   6 قطار 
وجار  بالورشة،  خاص  ديزل  وجرار  للتشغيل، 
شحن الـ 1٠ قطارات المتبقية، بإجمالي تكلفة 
تبلغ ٢٢7 مليون دوالر، بمعرفة شركة كريك/ 
أفيك أنتل الصينية، وتبلغ السرعة التصميمية 

للقطارات   1٢٠ كم/ الساعة . 
على  الوزراء  رئيس  اطلع  الجولة،  وخالل 
المرحلة  تنفيذ  ألعمال  التنفيذي  الموقف 
الفنون  محطة  بعد  من  تمتد  التي  الثانية، 
التبادلية  المركزية  المحطة  حتى  والثقافة 

بطول  السخنة،  بطريق  السريع  القطار  مع 
18.5 كم، وتشمل 4 محطات. 

أهمية  الجولة،  خالل  النقل،  وزير   وأكد 
   LRT الخفيف  الكهربائي  القطار  مشروع 
العاشر   / الجديدة  اإلدارية  العاصمة   السالم/ 
جديد  تنمية  شريان  باعتباره  رمضان،  من 
 - )العبور  الجديدة  العمرانية   للمجتمعات 
المستقبل - الشروق - هليوبوليس الجديدة 
من  والعاشر  الصناعية  المنطقة   - بدر   -
رمضان - العاصمة اإلدارية الجديدة(، إضافة 
إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث 
للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار 
العلمين  السخنة  العين  السريع  الكهربائي 
شرق  مونوريل  ومع  المركزية،  المحطة  في 
النيل، الذي يخدم العاصمة اإلدارية الجديدة 
في محطة مدينة الفنون والثقافة ، مضيفًا 
كافة  بجانب  انتظار  مناطق  إنشاء  سيتم  أنه 
 ،  LRTالخفيف الكهربائي  القطار  محطات 
على  تيسيرا  مشاه؛  كباري  تنفيذ  سيتم  كما 
المحطات  استغالل  سيتم  كما   المواطنين، 

تجاريًا؛ لزيادة العائد االقتصادي للمشروع.
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فـايكينـج العـالميـة والمقاولون العرب 
تـدشنـان البـاخـرة السيـاحية العمالقة 

فايكينج أوزوريس بنهر النيل  

دشنت شركة فايكينج العالمية 
يناير   ٢6 األربعاء  يوم  للسياحة 
السياحية  منشآتها  أحدث 
الباخرة  النيل،  بنهر  العمالقة 
أعطى  حيث  أوزوريس،  فايكينج 
تونى  السيد  التدشين  إشارة 
مجلس  رئيس  نائب  هوفمان 
فاروق  سيد  والمهندس  اإلدارة، 
شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
المصنعة  العرب،  المقاولون 
بترسانة  وذلك   ، العائم  للفندق 

المعصرة التابعة للشركة.
األستاذ  التدشين  مراسم  شهد 
شريف  األستاذ  و  البنا،  محمد 
فايكينج  شركة  رئيس  البنا 

يوسف  محمد  والدكتور  إيجيبت،  كروز  نايل 
المقاولون  شركة  إدارة  مجلس  عضو 
عضو  عيسى  خالد  والمهندس  العرب، 
قطاعات  رئيس  الشركة  تنفيذي  مجلس 
والتصنيع،  الكهروميكانيكية  المشروعات 
قطاع  رئيس  عيسى  أحمد  والمهندس 
التصنيع، والمهندس أسامة الدسوقى مدير 
لألعمال،  المنفذة  المعصرة  ترسانة  إدارة 

ومهندسى ومشرفى وعمال الشركة.

شركة  رئيس  فاروق  سيد  المهندس  وأعرب 
باإلنتهاء  بالغ سعادته  العرب، عن  المقاولون 
من تصنيع تلك الوحدة النهرية داخل ترسانة 
المشروع يعد دليال  أن ذلك  الشركة، مضيفا 
وجهود  مصر،  تشهده  الذى  االستقرار  على 
السيسى،والحكومة  الفتاح  عبد  الرئيس 
المصرية، فى جلب االستثمارات األجنبية لمصر 
أبناء المقاولون العرب استطاعوا  ، وأضاف أن 
التحية  ووجه  عالية،  بكفاءة  المشروع  تنفيذ 

والتقدير لكافة العاملين بالترسانة.
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البــاخــرة فــايكينـــج  وتعــد 
المنشآت  أحدث  أوزوريس 
وهى  النيل،  بنهر  السياحية 
متر   7٢ يبلغ  كلى  بطول 
 1٠.3٠ وارتفاع  ،وعرض 14.5متر، 
 75٠ إلى  وزنها  ويصل  متر، 
طن، وتضم 41 غرفة وسويت 
بإشراف  إنشائها  تم  وقد   ،
البحرية  اإلشراف  هيئة  من 
ريجيستر  اللويدز  الدولية 
واحدة  وتعد  اإلنجليزية، 
السياحية  الواجهات  من 
فى  العالمية  واالستثمارية 
النيل،  بنهر  العائمة  الفنادق 
والتنفيذ  التصميم  تم  وقد 

السفن  بناء  تكنولوجيا  أحدث  ليواكب 
طبقا  للبيئة  والصديقة  للطاقة  الموفرة 

لمتطلبات هيئة المالحة النهرية المصرية .
العالمية  فايكينج  وقعت  التدشين  وعقب 
عدد  لبناء  نوايا  خطاب  العرب  والمقاولون 
إثنين فندق عائم جديد ،من نفس السلسلة 
تعد  والتى  المعصرة  بترسانة  العمالقة 
هذا  تصنع  التى  بالقاهرة  الوحيدة  الترسانة 
أحدث  المتالكها  العائمة  الفنادق  من  النوع 
العالية  الخبرات  بها  تتوافر  كما  المعدات، 
مدار  على  تكونت  والتى  المجال  هذا  فى 
رافع  الترسانة  ،وتمتلك  عام   4٠ من  يقرب  ما 
سفن حمولة 16٠٠ طن، باإلضافة إلى التقنيات 
المعصرة والتى  التى تمتلكها ترسانة  الفنية 
وتعتبر   ، المجال  هذا  فى  رائدة  تجعلها 

بشركة  الصناعية  القالع  إحدى  الترسانة 
العريق  تاريخها  بجانب  العرب،  المقاولون 
العائمة  والمطاعم  الفنادق  صناعة  فى 
المتكاملة  الصيانة  أعمال  وإجراء  والعائمات 
مشاركتها  جانب  إلى  النهرية،  للوحدات 
المعدنية  القطاعات  وتركيب  تصنيع  فى 
للمشروعات الكبرى والقومية التى تقوم بها 
 9٠ من  مايقرب  بتنفيذ  قامت  كما  الشركة، 
فندقًا عائمًا ومطعم سياحي خمس نجوم، 
النهرية  واألتوبيسات  البضائع  نقل  وبارجات 
والقاطرات  واللنشات  واليخوت  والعائمات 
15٠طن  حتى  حموالت  العائمة  واألوناش 
والبنتونات العائمة بمتطلبات هيئات اإلشراف 
نهرية  أتوبيسات   4 تصنيع  و  البجرية،  الدولية 
لجمهورية السودان ، وتصنيع وتوريد عبارتين 

نهريتين للعمل بدولة غانا.
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المقاولون العرب تستقبل وفد 
رفيع المستوى من إتحاد المنظمات 

الهندسية األفريقية والعالمية   

مجلس  رئيس  فاروق  سيد  المهندس  استقبل 
رفيع  وفد  العرب  المقاولون  شركة  إدارة 
الهندسية  المنظمات  إتحاد  من  المستوى 
كارلين  المهندسة  ضم  والعالمية،  األفريقية 
بوشديد أول رئيسة إلتحاد المنظمات الهندسية 
نائب  شيحو  مصطفى  والمهندس   ،  )FAEO(
المرشح  و  العالمى  لإلتحاد  التنفيذى  الرئيس 
للمنظمات  العالمى  اإلتحاد  لرئاسة  أفريقيا  من 
نقابة  رئيس  آدم  تشارلز  والدكتور  الهندسية، 
مهندسى غانا، والمهندس ديفيد كاواتيا المدير 
على  الوفد  حرص  حيث  غانا،  لنقابة  التنفيذي 
شركة  مع  المختلفة  التعاون  أوجه  استعراض 
القارة  فى  النتشارها  نظرا  العرب  المقاولون 
وكذلك فتح أفاق جديدة للعمل ، كما تم بحث 
واالستفادة  الشقيقة  األفريقية  الكوادر  تدريب 
وتم   ، التدريب  مجال  فى  الشركة  خبرات  من 
المهنة،  تخدم  التى  المجاالت  كافة  مناقشة 
القارة  فى  الهندسية  الخبرات  واستعراض 

األفريقية.
عبدالعظيم  محمد  المهندس  اللقاء  حضر 
وكيل نقابة المهندسين، واللواء مهندس محمد 

ناصر أمين عام النقابة، والدكتور أحمد حشيش 
األمين المساعد، والمهندس أحمد هشام مقرر 
و  األفريقية،  والشئون  الدولية  العالقات  لجنة 
إبراهيم  والمهندس  يوسف  محمد  الدكتور 
المقاولون  شركة  إدارة  مجلس  عضوا  مبروك 
قطاع  رئيس  خضير  أماني  والمهندسة  العرب، 

متابعة مشروعات أفريقيا. 
المنظمات  إتحاد  وفد  قام  أخر  جانب  على 
مشروع  إلى  زيارة  بإجراء  األفريقية  الهندسية 
التبادلية  منصور  عدلى  ومحطة  األنفاق  مترو 
التى ستصبح نقطة إلتقاء مترو األنفاق والقطار 
اإلدارية  للعاصمة  المتجه  الخفيف  الكهربائي 
األتوبيس  و  السويس  قطار  ومحطة  الجديدة 
موقف  و  جيت  السوبر  محطة  و  الترددى 
بزيارة  الوفد  قام  وكذلك  العاشر.  مواصالت 
اإلنشاءات  خاللها  شاهد  اإلدارية  العاصمة  إلى 
مبنى  مشروع  إلى  بزيارة  قاموا  و  المختلفة 
الثقافى اإلسالمى  النواب و مركز مصر  مجلس 
لتلك  الكبيرة  بالجودة  إعجابهم  أبدوا  حيث 
المصرية  الشركات  قوة  تبرز  التى  االنشاءات 

وأشادوا بالعاملين بشركة المقاولون العرب.
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األميــن العـام لمجلـس النـواب يتفقـد 
المقـر الجـديـــد للمجلــس بالعـاصمــة 

اإلدارية   الجديدة

العام  األمين  مناع  أحمد  المستشار  تفقد 
الجديد  المجلس  مبنى  النواب  لمجلس 
استقباله  في  كان  حيث  اإلدارية،  بالعاصمة 
الحى  على  المشرف  سعفان  عماد  اللواء 
ومديرو  الجديدة،  بالعاصمة  الحكومى 

المشروع بشركة المقاولون العرب.

النواب  لمجلس  العام  الموقع  أن  إلى  يشار 
إشراف  تحت  الشركة  تنفذه  والذي  الجديد 
يقع  المسلحة  للقوات  الهندسية  الهيئة 
ألف متر مسطح  إلى 1٢6  على مساحة تصل 
)المبنى  المجلس  مبنى  من  ويتكون 

العام  والموقع  الخدمات  ومبنى  الرئيسي( 
ويضم األسوار والطرق الداخلية والمساحات 

الخضراء.

 18 مساحة  على  النواب  مجلس  مبنى  ويقع 
ومكاتب  رئيسية  قاعة  من  ويتكون  متر  ألف 
أدوار  و8  وأرضي  بدروم  عن  عبارة  وهو  إدارية، 
متكررة وعدد ٢ قبة قطر 5٠ متر، كما يضم 
تشمل  الخدمية  المباني  من  عدداً  البرلمان 
المركز الطبي والمبنى األمني ومبنى محطة 
ومحطة  الكهروميكانيك  ومبنى  الكهرباء 

اإلطفاء وجراجات للسيارات تسع 675 سيارة.
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اإلسكان  وزير  الجزار،  عاصم  الدكتور  قام 
بتفقد  العمرانية،  والمجتمعات  والمرافق 
وكورنيش  والفيالت  السكنية  المشروعات 
الموقف  لمعاينة  الجديدة،  المنصورة  مدينة 
التنفيذى وذلك بحضور المهندس خالد عباس 
القومية  للمشروعات  اإلسكان  وزير  نائب 
رئيس  نائب  عمارة  المطلب  عبد  والمهندس 
لقطاع  الجديدة  العمرانية  المجتمعات  هيئة 
منيع  عالء  والمهندس  المدن  وتطوير  التنمية 
والمشرف  الجديدة  دمياط  مدينة  جهاز  رئيس 
والمهندس  الجديدة  المنصورة  مدينة  على 
مدينة  تنمية  جهاز  رئيس  عبدالحليم  ياسر 
العصار  أحمد  والمهندس  الجديدة،  المنصورة 
شركة  إدارة  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
عفيفي  إمام  والمهندس  العرب  المقاولون 

نائب رئيس مجلس اإلدارة

بجهاز  اجتماعا  اإلسكان  وزير  عقد  ذلك  عقب   

الموقف  لمتابعة  الجديدة،  المنصورة  مدينة 
الجارى  المختلفة  للمشروعات  التنفيذى 
شرح  إلى   ، الوزير  واستمع  بالمدينة،  تنفيذها 
مشروع  لكل  التنفيذى  الموقف  عن  مفصل 
اإلسراع  ضرورة  على  مشددا  حدة،  على 
الزمنية،  بالجداول  وااللتزام  التنفيذ،  بمعدالت 
مواقع  بجميع  والمعدات  العمالة  وتكثيف 
الساعة،  مدار  على  والعمل  المشروعات، 
ومؤكدا ضرورة االلتزام بأعلى جودة فى تنفيذ 

جميع المشروعات.

األعمال  بجودة  االهتمام  بضرورة  الوزير  ووجه 
ليكون  الجديدة،  المنصورة  مدينة  بكورنيش 
لتعد  صورة  أبهى  وفى  مستوى،  أعلى  على 
نافذة  ُتعد  والتى  الجديدة،  المنصورة  بمدينة 
الدلتا السياحية، وهى إحدى مدن الجيل الرابع 

الجارى تنفيذها بربوع الدولة المصرية.

رمزي  المهندسون  صرح  آخر  جانب  على 

وزير اإلسكان يوجه باإلسراع في 
تنفيذ مشروعات المنصورة الجديدة
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مصطفـــى رئيـــس قطــــاع 
الدلتــــا ومحمــود الشرنوبي 
األعمــــال  قطــــاع  رئيـــــس 
ومحمد  الكهروميكانيكية 
شرق  فرع  مدير  الشهابي 
عزت  وأشرف  الدلتا  ووسط 
أن  الدلتا  شمال  فرع  مدير 
العرب  المقاولون  شركة 
من  عدد  بتنفيذ  تقوم 
بينهـــــا  مـــن  المشـروعـــات 
المرحلة األولى من كورنيش 
الجديدة  المنصورة  مدينة 
يضم  والذي  كم،   4.٢ بطول 
ممشى وكافيتريا وبرجوالت 
دراجات  وحارة  ومقاعد 

ومناطق  واإلنترنت  للقراءة  ومناطق  ومالعب 
ألعاب لألطفال، كما تقوم الشركة بتنفيذ عدد 
باإلضافة  مودرن  فيال  و1٢4  كالسيك  فيال   53
مسطح  على  الدولي  القانون  كلية  تنفيذ  إلى 
6٠٠٠م٢ وكلية الهندسة والحاسبات وتكنولوچيا 
المنصورة  جامعة  سور  وكذلك  المعلومات 
 5٢ بتنفيذ  الشركة  تقوم  كما  3.8كم،  بطول 
عمل  وكذلك  مصر،  دار  إسكان  بمشروع  عمارة 

وهي  فدان   1٠٠٠ مساحة  على  والطرق  المرافق 
تشمل خطوط مياه، وصرف صحي وصرف سيول 
وخطوط الري والحريق، وإنشاء محطة معالجة 
فدان،   47 تبلغ  مساحة  على  صحي  صرف  مياه 
بطاقة إجمالية 1٢٠ ألف متر3 /يوم، وتبلغ طاقة 
المرحلة األولى 3٠ ألف متر3، كما تقوم بتنسيق 
الدولي والمدينة  الطريق  بين  الفاصلة  المنطقة 
بعرض 1٠٠ متر وبطول 4٢٠٠ متر، إضافة إلى شبكة 

الري الفرعية لمساحة 1٠٠٠ فدان بالمدينة.
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المقـاولـون العـرب تنتهـي مـن إصــالح 
وتطــويــر القــاعــة الــرئيسيــة

لمجلس الشيوخ في وقت قياسي

رئيس  الرازق  عبد  الوهاب  عبد  المستشار  أشاد 
العرب  المقاولون  شركة  بآداء  الشيوخ  مجلس 
في اإلنتهاء من إصالح وتطوير القاعة الرئيسية 
في  بالقاهرة   البلد  بوسط  الشيوخ  لمجلس 
وقت قياسي نظراً لما يمثله المبنى من قيمة 
معمارية هامة وعالمة حضارية مميزة على مر 
العصور ، جاء ذلك خالل استقباله للمهندسين 
المقاولون  شركة  رئيس  نائب  عفيفي  إمام 
قطاع  رئيس  خضر  طارق  والمهندس  العرب 
اإلنتهاء  عقب  التخصصية  واألعمال  التشييد 
من األعمال خالل 5 أسابيع فقط وفقا لمعايير 
الوقائية  االجراءات  اتباع  مع  العالمية  الجودة 
العاملين  والحفاظ على صحة وسالمة جميع 

فى ظل جائحة كورونا.

المقاولون  شركة  أن  خضر  أوضح  وقد  هذا 
تلف  حدوث  بعد  األعمال  تنفيذ  تولت  العرب 
بالقاعة الرئيسة لمجلس الشيوخ نتيجة تسرب 
فى  تسبب  مما  الحريق  رشاشات  من  مياه 

سقوط السقف المعلق للقاعة وتلف التجاليد 
الخشبية للقاعة وتلف أرضيات القاعة وبنشات 
المجلس  رئيس  ومنصات  النواب  السادة 
من  الشركة  تمكنت  وقد  العام  واألمين 
ترميم  شملت  التي  األعمال  كافة  من  اإلنتهاء 
للمجلس  الرئيسية  بالقاعة  الجدارية  اللوحة 
وأعمال التنجيد للبنشات وإعادة دهان الحوائط 
الداخلية ومعالجة الفطريات والعفن الموجود 
بالتجاليد الخشبية بمادة كيمائية و أعمال جلي 
وتلميع الرخام مع مالحظة أن جميع األعمال 
القومي  المركز  من  للمعتمد  وفقا  تمت 
للبحوث واستشاري المشروع ، كما تم اإلنتهاء 
من نظام إطفاء الحريق وإنذار الحريق وأعمال 
وإصالح  الخشبية  التجاليد  وأعمال  التكييف 
أعمال  شملت  كما  الكهرباء.  أعمال  ومراجعة 
التطوير دهان التجاليد الخشبية بمادة مؤخرة 
 .  )HDF( الخشبية  األرضيات  تغيير  و  للحريق 
الخشبية  الحليات  تركيب  أعمال  إلى  باإلضافة 
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السقف  تركيب  و  الخشبية  التجاليد  علي 
واستشاري  للوحات  طبقا  للقاعة  المعلق 
تركيب  أعمال  جانب  إلى  هذا   ، المشروع 

وبردورات  المتوسطة  والبردورات  االنترلوك 
الجناين وأعمال الزراعة والتشجير لزوم الموقع 

العام. 
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المهنـــدس خــالـــد عبــــاس يلتقـــــي
وزيـــرة اإلسكــان الكـاميــرونيـــة...

ويشيد بحجم أعمال المقاولون العرب بالكاميرون
اإلسكان  وزير  نائب  عباس  خالد  المهندس  قام 
الكاميرون  دولة  إلى  بزيارة  القومية،  للمشروعات 
لإلسكان  العالمي  اليوم  فعاليات  في  للمشاركة 
الكاميرونية  العاصمة  في  أقيمت  التي  "الموئل"، 
المتحدة  األمم  برنامج  وينظمها  ياوندي، 
خطى  "إسراع  عنوان  تحت  البشرية  للمستوطنات 
العمران نحو عالم خاٍل من االنبعاثات الكربونية"، 
األمم  لبرنامج  التنفيذي  المدير  بحضور  وذلك 
الوزراء  ورئيس  البشرية،  للمستوطنات  المتحدة 
الكاميرون،  بدولة  اإلسكان  ووزيرة  الكاميروني، 
من  اإلسكان  قطاع  وممثلي  وزراء  من  وعدٍد 
مختلف الدول، بجانب الحضور لتسلم أصل الجائزة 
المتحدة  األمم  برنامج  منحها  التي  التقديرية 
المجتمعات  لهيئة   ،٢٠٢1 البشرية  للمستوطنات 
العمران  تطوير  مجال  فى  الجديدة  العمرانية 

المستدام.
المهندس  التقى  مشاركته،  هامش  وعلى 
لبحث  الكاميرونية  اإلسكان  بوزيرة  عباس،  خالد 
والمشروعات  اإلسكان  قطاع  في  التعاون  أوجه 
أكد  حيث  الكاميرون،  بدولة  المختلفة  القومية 
بين  المثمر  التعاون  استمرار  على  الحرص  الجانبان 
البنية  مشروعات  في  سيما  ال  والكاميرون،  مصر 
أهمهما  من  والتي  الكاميرون،  بدولة  األساسية 

مشروعات الطرق.

عباس،  خالد  المهندس  عقد  السياق،  ذات  وفي 
المقاولون  شركة  مسئولى  مع  اجتماعا 
رشا  الدكتورة  بحضور  الكاميرون،  بدولة  العرب 
المجتمعات  هيئة  رئيس  نائب  معاون  معوض، 
المدن،  التنمية وتطوير  الجديدة لقطاع  العمرانية 
إدارة  مجلس  عضو  مبروك،  إبراهيم  والمهندس 
الشركة  بمقر  وذلك  العرب،  المقاولون  شركة 

بالعاصمة ياوندي.
إبراهيـــم  المهنــدس  أوضــح  االجتمـــاع،  وخـــالل 
مبروك، الدور الذي تقوم به الشركة منذ تواجدها 
تم  التي  المشروعات  وعدد   ٢٠٠6 عام  بالكاميرن 
والتي  بالكاميرون،  المختلفة  بالمناطق  تنفيذها 
التحتية،  والبنية  الطرق  مشروعات  أهمها  من 
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التفاصيل  بعض  مستعرضا 
الجارية  بالمشروعات  الخاصة 
 - منجونج  طريق  كمشروع 
سانماليا بطول 74 كم وبحجم 
مليون   9٠ حوالي  استثمارات 
دوالر وكذا مشروع طريق بيكوال 
- دجوج بطول 38 كم وحجم 
مليون   45 حوالي  استثمارات 
طرق  مشروعات  وهي  دوالر، 
الكاميرون  جنوب  في  رئيسية 

تربطها بدولة الكونغو.
واستمع المهندس خالد عباس، 
إلى شرح حول نمو حجم أعمال 

في  ونجاحها  الماضية،  عامًا  الـ15  خالل  الشركة 
تنفيذ مشروعاتها طبقًا لمعايير الجودة والكفاءة 
إفريقيا  في  واالستمرار  النجاح  من  مكنتها  التي 
وسط منافسة حادة من كبرى الشركات المحلية 
واألجنبية، مؤكداً أن السبب وراء هذا النجاح يعود 
قطاع  إلدارة  المتبعة  الشركة  استراتيجية  إلى 
مبنية  واضحة  ومنهجية  لرؤية  وفقًا  إفريقيا 
ومواردها  الشركة  معدات  استخدام  حسن  على 
التي اكتسبتها من حضورها  المختلفة، وخبراتها 
لزيادة  اإلفريقية  الدول  من  العديد  في  الناجح 

حجم أعمالها والقيمة المضافة التي تقدمها.
شركة  بأداء  عباس،  خالد  المهندس  وأشاد 
المقاولون العرب، حيث إنها تعد واحدة من أهم 
في  التواجد  في  نجحت  التي  المصرية  الشركات 
على  وشجع  تحدياته،  رغم  اإلفريقية  السوق 

دولة  في  المشروعات  من  المزيد  في  المشاركة 
مؤكداً  األخرى،  اإلفريقية  والدول  الكاميرون 
الحرص على تقديم الدعم الكامل للشركة وإبراز 
على  الكاميرون  بوزراء  لقائه  أثناء  المهم  دورها 

هامش فعالية اليوم العالمي لإلسكان.
العمرانية  المجتمعات  هيئة  أن  بالذكر،  جدير 
األمم  بجائزة  فازت  اإلسكان،  لوزارة  التابعة 
مجال  فى   ،٢٠٢1 البشرية  للمستوطنات  المتحدة 
 17٠ من  أكثر  بين  من  المستدام،  العمران  تطوير 
طويل  لدورها  البلدان،  من  العديد  من  ترشيحًا 
خالل  من  المستدام،  العمران  تحقيق  فى  األجل 
وبأسعار  آمنة،  اجتماعى  إسكان  مشروعات  توفير 
للسكان،  االجتماعى  التماسك  لتشجيع  معقولة، 
بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية 

مصر ٢٠3٠.
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وزيــر الـدفــاع الـروانــدى يستقبــل 
رئيــس المقــاولــون العــرب

الدفاع  وزير  موراسيرا  ألبرت  اللواء  استقبل 
رئيس  فاروق  سيد  المهندس   ، رواندا  بدولة 
السفير  بحضور   ، العرب  المقاولون  شركة 
الفريد جاكوبا كاليسا سفير رواندا بالقاهرة 
للقاهرة  الرواندى  الوزير  زيارة  خالل  ذلك  و 
لحضور فعاليات المعرض الدولي للصناعات 
الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢1" وخالل 
بين  بالعالقات  الرواندى  الوزير  أشاد  اللقاء 
مصر ورواندا وما شهدته خالل الفترة األخيرة 
عبد  الرئيس  بين  ولقاءات  زيارات  تبادل  من 
من  كاجامى  بول  والرئيس  السيسى  الفتاح 
التعاون  من  مزيد  إلى  العالقات  دفع  أجل 

بين الدولتين.
شركة  بدور  الرواندى  الدفاع  وزير  أشاد  كما 
العديد  فى  التنمية  فى  العرب  المقاولون 
رواندا  دولة  بينها  ومن  األفريقية  الدول  من 
وزارة  مبنى  بتنفيذ  قبل  من  قامت  حيث 
الرواندى  الوزير  دعا  الرواندية،كما  الدفاع 
مشروعات  من  عدد  تنفيذ  إلى  الشركة 

المبانى الخدمية لوزارة الدفاع الرواندية.
حضر اللقاء الوفد المرافق للوزير الرواندى

إبراهيم  والمهندس  السفارة  وأعضاء 
مبروك عضو مجلس ادارة المقاولون العرب  
قطاع  رئيس  خضير  أماني  والمهندسة 

مشروعات أفريقيا.
العرب  المقاولون  شركة  أن  بالذكر  جدير 
قامت  و   1999 عام  تأسست  قد  الرواندية 
بتنفيذ مبنى وزارة الدفاع بالعاصمة الرواندية 
كيجالي ،والذي أقيم علي مساحة 43٠٠٠ متر 
مكون  رئيسي  مبنى  من  ويتكون  مسطح 
متكررة  أدوار  وثالثة  أرضى  ودور  بدروم  من 
بمسطح 7٢٠٠ متر للدور الواحد والمبنى مزود 

بكافة األنظمة المتطورة .
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وزير خارجية بوروندى يدعو المقاولون العرب 
للتــواجــد فــي بــالده

قام السيد ألبرت شينجيرو 
وزير خارجية بوروندى بعقد 
سيد  المهندس  مع  لقاء 
إدارة  مجلس  رئيس  فاروق 
العرب  المقاولون  شركة 
لحضور  لمصر  زيارته  خالل 
للتعاون  مصر  منتدى 
الدولى و التمويل اإلنمائى ، 
والذى نظمته وزارة التعاون 
رعاية  تحت   ، الدولى 

الدكتور  ومشاركة  السيسى  الفتاح  عبد  الرئيس 
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وخالل 
اللقاء دعا وزير الخارجية شركة المقاولون العرب 
إلى دخول السوق البوروندى نظرا لوجود العديد 
وطالب   ، المتاحة  والفرص  المشروعات  من 
تحظى  لما  نظرا  هناك  الشركة  تواجد  بضرورة 
من  األفريقية  القارة  داخل  طيبة  سمعة  من  به 

حيث المصداقية وجودة األعمال.
راشد  شيخ  السفير  حضره  الذى  اللقاء  وخالل 
أكد  بالقاهرة  بوروندي  سفير  نيراجيرا،  مالشي 
وزير  بدعوة  ترحيبه  على  فاروق  سيد  المهندس 
المقاولون  عزم  على  البوروندى،وأكد  الخارجية 
إلقامة  المتوفرة  الفرص  بحث  فى  العرب 
الفتا  بوروندى،  فى  األساسية  البنية  مشروعات 

تقوم  أفريقيا  فى  الشركة  سياسة  أن  إلى 
من  القدرات  وبناء  لألشقاء  الخبرات  نقل  على 
بمواصفات  المشروعات  تنفيذ  و   ، التدريب  خالل 

قياسية.
العالقات  إطار  في  البوروندى  الوزير  زيارة  تأتي 
والتى  وبوروندى  مصر  بين  والوثيقة  القوية 
 ، إنطالق  مرحلة  تشهد  بأنها  شينجيرو  وصفها 
في  واالستثمار  للعمل  المصرية  الشركات  ودعا 
من  الكثير  لديها  دولة  بوروندى  أن  خاصة  بالده، 

فرص االستثمار.
الدكتور محمد يوسف والمهندس  اللقاء  حضر 
إبراهيم مبروك عضوا مجلس اإلدارة والمهندسة 
أفريقيا  مشروعات  قطاع  رئيس  خضير  أمانى 

وأعضاء سفارة بوروندى بالقاهرة.



60

وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
ومحافظ المنوفية يفتتحان مبنى كلية 

الذكاء االصطناعي بجامعة المنوفية

العالي  التعليم  الدكتور خالد عبدالغفار، وزير  افتتح 
أبو ليمون محافظ  إبراهيم  العلمي، واللواء  والبحث 
جامعة  رئيس  مبارك  عادل  والدكتور  المنوفية، 
بجامعة  االصطناعي  الذكاء  كلية  مبنى  المنوفية، 
وعمداء  الجامعة،  رئيس  نواب  بحضور  المنوفية، 

الكليات .
قام  االصطناعي  الذكاء  كلية  مشروع  أن  يذكر 
المقاولون  الدلتا بشركة  بتنفيذه فرع شرق و وسط 
والمعلومات  الحاسبات  كلية  مشروع  ضمن  العرب 
تم  حيث  جنيه،  مليون   15٠ نحو  تكلفته  يبلغ  والذي 
االصطناعي  الذكاء  لكلية  أدوار  ثالثة  عدد  تخصيص 
الواحد  الدور  مساحة  وتبلغ  م   96٠٠ مسطح  على 
مخصص  األول  فصول  ثالثة  عن  عبارة  وهو  3٢٠٠م 
لمكاتب العميد والوكالء واإلداريين والثاني مخصص 
قاعة  يضم  والثالث  معماًل   14 ويضم  للمعامل 
تدريس  وفصول  طالب   7٠٠ سعة  وُمدرج  اجتماعات 
الكلية  تزويد  تم  كما  طالب،  و٢٠٠  و3٠٠   4٠٠ سعة 
السلكية  شبكات  وتغطية  حديثة  إنترنت  بشبكة 
في  للطالب  تعليمي  ُمناخ  أفضل  لتوفير   )WIFI(
تخصص الذكاء االصطناعي والحاسب اآللي والمبنى 
التحتية ومصمم وفقًا  البنية  مجهز بأحدث تقنيات 

لمعايير الجودة القياسية.

والتجهيزات  اإلنشاءات  بمستوى  الوزير  أشاد  وقد 
رئيس  مبارك  عادل  أكد  فيما  والفنية  اللوجيستية 
الكلية  مباني  تجهيز  تم  أنه  المنوفية،  جامعة 
تعليمية  بيئة  لتوفير  التكنولوجية  الوسائل  بأحدث 
المنبى  جاهزية  إلى  مشيًرا  الُجدد،  للطالب  ُمناسبة 

لبدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد.
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رئيـس جامعـة أسيـوط يفتتـح المرحلـة 
األولى للمستشفى الجامعي الجديد 

أسيوط  جامعة  رئيس  الجمال  طارق  الدكتور  افتتح 
الجديد  الجامعى  المستشفى  من  األولى  المرحلة 
نواب  بحضور  أسيوط  بجامعة  والطوارئ  لإلصابات 
وقيادات  التدريس  هيئة  وأعضاء  الجامعة  رئيس 
والمهندسون  بالجامعة  واإلدارى  الطبى  العمل 
أسيوط  فرع  مدير  نائب  المقصود  عبد  مصطفي 
أحمد  وإيهاب  الجامعة  مشروعات  على  المشرف 
صالح  وأحمد  الجامعة  مشروعات  مدير  مصطفى 
من  األولى  المرحلة  أن  أوضح  والذي  المشروع  مدير 
تصميم وإشراف إدارة اإلنشاءات بالشئون الهندسية 
تشغيل  أسيوط،وشملت  فرع  وتنفيذ  للجامعة 
بالعيادات  العمل  وانطالق  اإلصابات  مستشفى 
الخارجية لقسم العظام والتى تشغل الطابق األول 
نحو  الستقبال  ومجهزة  اإلصابات  مستشفى  من 
الخارجية  العيادات  على  المترددين  من  مريض   ٢٠٠
إلجراء الفحص الطبى وعالج العظام وكذلك إجراء 

العمليات البسيطة فى كسور العظام المختلفة.
يذكر أن مستشفى اإلصابات الجامعى الجديد يعد 
مشروعًا قوميًا ضخمًا أقيم على مساحة 55٠٠ متر 
مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 6٠٠ سرير و68 سرير 
المقرر  من  والتى  عمليات  غرفة  و٢8  مركزة  عناية 
الطبية  الخدمة  أن تحدث طفرة طبية فى مستوى 
كافة    فى  واإلصابات  الحوادث  لمرضى  المقدمة 
محافظات الصعيد، كما تعمل على تخفيف العبء 

أعداد  كثافة  ظل  فى  الرئيسى  المستشفى  عن 
المترددين عليها ، حيث تستقبل وحدة اإلصابات نحو 
أكثر  بإجراء  وتقوم  سنويًا  مريض  ألف   45 من  أكثر 
من 15 ألف عملية جراحية كل عام بنسبة وفيات ال 

تتجاوز %1.
والمستشفى تعمل وفق نظام عمل مميكن وعلى 
المطبقة  الطبية  النظم  أحدث  وفق  متكامل  نحو 
كما  العدوى،  مكافحة  ومعايير  المجال  هذا  فى 
اإلمكانيات  بكافة  بالكامل  مجهزة  العيادات  أن 
والمقطعية  التشخيصية  األشعة  وكافة  المطلوبة 

والمعامل لخدمة المرضى المترددين عليها.
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محـافــظ أسيــوط يضـع حجــر أســاس 
مشــروع صـرف صحـي قـرى مركـز الفتـح 
بتكلفـة 1.7 مليـار جنيـه لخدمة 24 قرية

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بوضع  قام 
مركز  قرى  صحي  صرف  لمشروع  األساس  حجر 
بقرية  معالجة  محطة  من  يتكون  والذى  الفتح 
الكالبات و٢٢ محطة رفع بتكلفة 1.7 مليار  عرب 
كريمة"  "حياة  الرئاسية  المبادرة  ضمن  جنيه 
المصري  الريف  لتطوير  القومي  والمشروع 
األكثر  للقري  الصحي  الصرف  خدمات  لتوصيل 
التنموية  المشروعات  في  والتوسع  احتياجًا 
لتحسين  المحافظة  ومراكز  بقرى  والخدمية 
لخطة  وتنفيًذا  للمواطنين  المقدمة  الخدمات 

التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠3٠.

كل  األساس  حجر  وضع  في  المحافظ  شارك 
الجهاز  رئيس  عبدالرحمن  ناجح  المهندس  من 
التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف 
مركز  رئيس  النمر  وعبدالرؤوف  بأسيوط  الصحي 
ومدينة الفتح والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير 
أحمد  وفاء  والمهندسة  بالجهاز  األعمال  تنفيذ 

سيد مدير تنفيذ األعمال بالجهاز والمهندسة

بالهيئة  المدنية  األعمال  مدير  مصطفى  هبة 
أسيوط  فرع  مدير  حسان  سيد  والمهندس 
عبد  مصطفي  والمهندس  للمشروع  المنفذ 
خالد  والمهندس  الفرع  مدير  نائب  المقصود 
بديع مدير مشروعات شرق أسيوط والمهندس 
معالجة  محطة  مشروع  مدير  سمير  محمد 
صرف صحي عرب الكالبات والعديد من القيادات 
التنفيذية ومسئولي الهيئة القومية لمشروعات 

مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

محطة  من  يتكون  المشروع  أن  بالذكر  جدير 
فدان   ٢٠ مساحة  على  إقامتها  سيتم  معالجة 
بطاقة انتاجية ٢٠ إلى 4٠ ألف م3/ يوم و ٢٢ محطة 
الفتح  بمركز  قرية   ٢4 المشروع  ويخدم  رفع 
المحافظ  ووجه  نسمة  ألف   45٠ منه  ويستفيد 
مسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه 
المنفذة  والشركة  الصحي  والصرف  الشرب 
المشروع  لتنفيذ  الزمني  بالجدول  بااللتزام 

ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ األعمال.



63

محافظ كفر الشيخ يفتتح محطتي 
رفـع السـالم والنـرجـس ببلطيـم

محافظ  الدين  نور  جمال  اللواء  افتتح 
السالم  رفع  محطتي  كفرالشيخ 
جنيه  مليون   138 بتكلفة  "الرئيسية" 
مليون   37 بتكلفة  "الفرعية"  والنرجس 
اللواء  بحضور   ، بلطيم  بمدينة  جنيه 
ومدينة  مركز  رئيس  السنوسي،  أحمد 
السيد  رشدي  والمهندس  بلطيم، 
لمياه  التنفيذي  الجهاز  رئيس  عمر، 
الشيخ،  بكفر  الصحي  والصرف  الشرب 
مدير  غريب،  مجيده  والمهندسة 
الشيخ،  بكفر  التنفيذي  الجهاز  عام 
رئيس  مصطفى  رمزي  والمهندس 
قطاع الدلتا بالمقاولون العرب المنفذة 

لألعمال وعدد من القيادات التنفيذية.
تخدم  السالم  رفع  محطة  أن  يذكر 

عنبر  ومبنى  البيارة  على  وتحتوي  نسمة  الف   35
ومحوالت  والمخزن  األمن  غرفة  ومبنى  التشغيل 
الكهرباء ووحدة التوليد ) 15٠٠ك ف أ( وخزان الوقود 
وخط   ، 9٠٠م٢  مساحة  على  مقامة  وهي  والسور 
 )3٢-8( أقطارمن  8,18كم  بطول  المحطة  طرد 
مم مواسير upvc، وتخدم قرى السالم والنرجس 

واألمل والزهراء والفنار.

ألف   ٢5 الفرعية  النرجس  محطة  تخدم  فيما 
ومبنى  التشغيل  لعنبر  ومبنى  بيارة  وتضم  نسمة 
ووحدة  كهرباء  ومحوالت  ومخزن  األمن  غرفة 
التوليد ) 5٠٠ك ف أ( وخزان الوقود والسور وأقيمت 
بطول  المحطة  طرد  وخط  6٢5م٢،  مساحة  على 
 ،upvc مواسير  مم   )3٢-8( أقطارمن  1,88كم 

وتخدم منطقة النرجس بمصيف بلطيم.
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المقـاولـون العـرب تـدرب طـالب تشـاد 
فــى مصــــر

شركة  رئيس  فاروق  سيد  المهندس  استقبل 
تشوناى  حسن  الدكتور  العرب  المقاولون 
السفارة  أعضاء  و  بالقاهرة  تشاد  دولة  سفير 
بالجامعات  الدارسين  تشاد  طالب  من  عدد  و 
للطالب  تكريم  حفل  أقيم  حيث  المصرية، 
التشاديين الذين اجتازوا التدريب العملى داخل 
بالمركز  وكذلك   ، بالشركة  المختلفة  اإلدارات 
طلبة  التدريب  وشمل   ، بها  الخاص  الطبى 
والحقوق  والتجارة  والهندسة  الطب  كليات 

والزراعة والشريعة والقانون والتمريض.
        وفي كلمته أعرب المهندس سيد فاروق 
عن  العرب  المقاولون  إدارة  مجلس  رئيس 
سعادته بهذا اللقاء الذى وصفه بلقاء العائلة 
تحقيق  شهد  قد  التدريب  يكون  أن  متمنيًا 
من  الطالب  وتمكن  منه  المرجوة  االستفادة 

اكتساب الخبرة الالزمة.
بالسوق  العرب تعمل  المقاولون  أن  إلى  وأشار 
التشادى منذ من أكثر من عشرون عاما سعت 
فى  والفعالة  الجادة  المساهمة  إلى  خاللها 
فى  التنموية  المشروعات  من  العديد  تنفيذ 
على  وعملت  التحتية  والبنية  االنشاءات  مجال 
هدفا  ذلك  يعد  حيث  لألشقاء  الخبرات  نقل 
تسعى لتحقيقه فى كافة الدول التى تعمل 
بها بقارتنا األفريقية، مؤكداً على أن المقاولون 
من  عالية  وتنافسية  بجودة  تعمل  العرب 
المختلفة  المشروعات  من  مزيد  تنفيذ  أجل 
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للتعاون  تعزيزاً  تشاد  بجمهورية 
القيادة  إليه  تسعى  الذى  المنشود 
السياسية فى البلدين الشقيقين وذكر 
العرب  المقاولون  أن  فاروق  المهندس 
التشادية  القيادة  من  بالثقة  حظت  قد 

،ونالت وسام فارس عام ٢٠16.
من جانبه توجه الدكتورحسن تشوناي 
إليمى سفير تشاد بالقاهرة بالشكر إلى 
دورها  على  العرب  المقاولون  شركة 
البنية  و  التنمية  مشروعات  تنفيذ  فى 
تجربة  على  أثنى  كما  بتشاد  التحتية 
تشاد،  لطالب  الخبرة  ونقل  التدريب 
بين  والتاريخية  القوية  بالعالقات  وأشاد 

مصر و تشاد .
يوسف  محمد  الدكتور  االحتفال  حضر 
عضوا  مبروك  إبراهيم  والمهندس 
والدكتور  الشركة  إدارة  مجلس 
المنتدب  العضو  محمود  مصطفى 
العرب  للمقاولون  الطبي  للمركز 
الملحق  محمد  عائشة  واألستاذة 
والمهندسة  تشاد  بسفارة  الثقافى 
متابعة  قطاع  رئيس  خضير  أماني 

مشروعات أفريقيا.
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فـــوز المهندس
سيــــــد فـــــــــاروق

 بعضوية المجلس األعلى
لنقــابــة المهنــدسيـــن 2022

انتخابات  على  المشرفة  العليا  اللجنة  أعلنت 
نقابة المهندسين  ٢٠٢٢ برئاسة المهندس هانى 
المشرفة  العليا  اللجنة  رئيس  محمود  محمد 
فاروق  سيد  المهندس  فوز  عن  االنتخابات  على 
رئيس شركة المقاولون العرب بعضوية المجلس 
شعبة  عن   ٢٠٢٢ المهندسين  لنقابة  األعلي 
 ، صوتا    )11773( أصوات  بعدد  المدنية  الهندسة 
بأصواتهم  أدلوا  من  مقدمة  فى  كان  حيث 
األسبق  الوزراء  رئيس  محلب  إبراهيم  المهندس 
محسن  والمهندس  للشركة  الفخري  والرئيس 
السابق  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  صالح 
ورئيس نادى المقاولون العرب ، وقد تمت  جميع 
للقانون،  وفقا  المهندسين  انتخابات  إجراءات 
اللجان  جميع  في  كامل  قضائي  إشراف  وتحت 
انتخابات  في  شارك  من  عدد  وبلغ  االنتخابية، 
وجاءت  مهندسا،   4٢465 بلغ  الثانية  المرحلة 

األصوات الصحيحة 4٠٠٢7 والباطلة ٢438 صوتا.

المقــاولون  شــــركة  إدارة  مجلــــس  وتقدم 
بـأطيـب  بالشـركة  العــامليــن  وجميـــع  العــرب 
وأرق التهـانى القلبيـة للسيــد المهنــدس سيــــد 
فــوزه  بمناسبـة  اإلدارة  مجلـس  رئيــس  فـــاروق 
نقابة  إنتخابات  فى  األعلى  المجلـس  بعضـوية 
المهندسين المصرية ٢٠٢٢ داعين اهلل عـز وجـل 
من  ومزيد  لسيـادته  والنجاح  التـوفيـــق  بـدوام 
المهنـدسيـن  نقابـــة  رفعــة  أجـل  مـن  اإلنجاز 

ومن أجـل إعالء شـأن المهندس المصرى .
فور  فاروق   سيد  المهندس  توجه   جانبه  من 
شركة  وأبناء  الزمالء  إلى  والتقدير  بالشكـر  فوزه 
من  الزمالء  جميع  وإلى  العرب  المقاولون 
بإنتخابات  ثقتهم  منحوه  ممن  المهندسين 
اإليجابية  مشاركتهم  أن  وأكد   ، النقابة  
على  دليل  أبلغ  واجبهم  أداء  على  وحرصهم 
الوفاء  من  العرب  المقاولون  أبناء  به  مايتميز 

واإلخالص .
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رئيس مجلس اإلدارة يتفقد مشروعي 
صرف صحى أبو تالت باألسكندرية

واألبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة
مجلس  رئيس  فاروق  سيد  المهندس  قام 
اإلدارة بجولة تفقدية لمتابعة سير األعمال 
بمشروع صرف صحى أبو تالت باألسكندرية، 
يرافقه المهندس إمام عفيفي نائب رئيس 
الدين  حسام  والمهندس  اإلدارة  مجلس 
الريفي عضو مجلس اإلدارة والمهندس عالء 
شلبي رئيس قطاع اإلسكندرية والمهندس 
اإلسكندرية  فرع  مدير  عبدالرازق  يسرى 
والذي أوضح أن المشروع يعتبر نقطة تحول 
مكونات  من  يحتويه  لما  وذلك  للمنطقة 
من شأنها رفع معاناة األهالى من مشاكل 
الصرف الصحى وتراكمات المياه فى شوارع 
المسافة  فى  تقع  والتى  تالت  أبو  منطقة 
شركة  سور  وحتى   ٢1 كيلو  كوبرى  من 
معالجة  محطة  المشروع  ويضم  سوميد، 
مكعب/يوم  متر  ألف   35 إنتاجية  بطاقة 
رئيسيتين  رفع  ومحطتى  أولى  كمرحلة 
ومحطة رفع فرعية وشبكات إنحدار رئيسية 
بأقطار مختلفة )مواسير خرسانية  وفرعية 
ومواسير  مم   15٠٠ حتى  مم   7٠٠ من  بقطر 
مم(،   63٠ حتى  مم   ٢5٠ من  بقطر   UPVC
و1٢٠٠  مم   8٠٠ قطر  طرد  خطى  إلى  إضافة 
غرب  مصرف  أسفل  نقيتين  وعدايتين  مم، 
وعداية  مم  و3٢٠٠  مم   ٢5٠٠ قطر  النوبارية 
مزدوجة أسفل طريق أسكندرية- مطروح 
األعمال  الشركة  تنفذ  كما  مم،   ٢5٠٠ قطر 
الكهروميكانيكية لجميع عناصر المشروع.

فاروق  سيد  المهندس  آخرقام  جانب  على 
التى تنفذها  المشروعات  بتفقد  ومرافقوه 
حيث  الجديدة،  العلمين  بمدينة  الشركة 
ياسر  المهندس  استقبالهم  في  كان 
والمهندس  المشروع  إدارة  مدير  حمودة 
اإلسكندرية  فرع  مدير  نائب  يسرى  محمد 
إلى  اإلدارة  مجلس  رئيس  استمع  وقد  هذا 

شرح للموقف التنفيذى لجميع األعمال المنفذة 
أعمال  وشاهد  السكنية  األبراج  مشرع  تفقد  ثم 

تقوم  حيث  بالمشروع  الجارية  التشطيبات 
 41 لـ  بإرتفاعات تصل  أبراج   3 بتنفيذ عدد  الشركة 

طابق.
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محـافـــظ البحـــر األحمــــر يفتتـــح ويتفقــد 
عـــدد مـــن المشـروعــات التنمـويــة بالغــردقــــة 

وأبو رماد وحاليب وشالتين  

األحمر  البحر  محافظ  حنفي  عمرو  اللواء  قام 
الذهنية  الصورة  تطوير  مشروعات  بتفقد 
والبصرية لمدينة الغردقة والتى يقوم بتنفيذها 
تطوير  مشروع  بافتتاح  قام  و  األحمر  البحر  فرع 
بالغردقة  الثانية(  )المرحله  السياحي  الممشى 
٢5٠٠٠م٢  إلى  يصل  ومسطح  كم   3 بطول 
للدراجات  مضمار  إنشاء  عن  عباره  والمشروع 
وإعتباره  المختلفة  الفنية  األعمال  وإضافة 
األرضيات  تطوير  إلى  باإلضافة  مفتوح  كمتحف 
وأماكن  القائمه  والكافتريات  والزراعة  واإلضاءة 
ترفيهية، كما تفقد المحافظ المرحلة الثانية من 
مشروع تطوير شاطئ رقم )4( ومشروع تطوير 
بجودة  وأشاد  المطار،  بطريق  الوسطى  الجزيرة 
العاملين  لجميع  بالشكر  وتوجه  األعمال  تنفيذ 
محمد  اللواء  بحضور  وذلك  المشروعات،  بهذه 
البنداري السكرتير العام لمحافظه البحر األحمر 

والمهندس ومحمود يونس مدير فرع والبحر األحمر 
والمهندس أحمد عامر مدير مشروعات الغردقة 

بافتتاح  األحمر  البحر  محافظ  آخرقام  جانب  علي 
45٠٠م3/ بأبو رماد بطاقة  البحر  محطة تحلية مياه 

البحر  محافظة  احتفاالت  إطار  فى  ذلك  و  يوم 
األحمر بعيدها القومى والذى يوافق ذكرى معركة 
المهندس  الجولة  خالل  رافقه  الخالدة  شدوان 
األحمر  البحر  تعمير  جهاز  رئيس  منصور  حسنى 
والمهندس محمود يونس والمهندس كارم حفنى 

نائب مدير الفرع لمشروعات أبو رماد وحاليب.
مشروع  مدير  المراغى  عماد  المهندس  وأوضح 
المشروع  بأن  رماد  بأبو  البحر  مياه  تحلية  محطة 

بقيمة ٢8٠ مليون جنيه وبطاقة 45٠٠م3/يوم .
رماد  أبو  صيد  ميناء  مشروع  المحافظ  زار  كما 
جنيه، وأوضح  مليون   ٢83 إلى  تصل  تقديرية  بقيمة 
المهندس محمد مدحت مدير المشروع بأن الميناء 
كنقطة  ألهميتها  المنطقة  تنمية  فى  يساهم 
يعتبر  كما  والسودان،  مصر  بين  البينية  للتجارة 
وشالتين  رماد  أبو  فى  الصيد  مينائى  انشاء  مشروع 
ككل  للمنطقة  التطوير  أعمال  استكمال  بمثابة 
المحافظ  تفقد  كما   ، بها  السكنى  التواجد  وزيادة 
مشروع محطة تحلية مياه البحر بالشالتين بطاقة 
9٠٠٠م3/يوم بقيمة 45٢ مليون جنيه و مشروع ميناء 
صيد الشالتين بقيمة تقديرية تصل إلى 4٢3 مليون 

جنيه.
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وزير االتصاالت يتفقد مشروع مركز تنمية 
اإلبـداع وريـادة األعمـال في بيـــن السـرايـات

االتصاالت  وزير  طلعت  عمرو  الدكتور  تفقد 
مركز  مشروع   ، المعلومات  وتكنولوجيا 
تنمية اإلبداع بمنطقة بين السرايات ، يرافقه 
عدد من قيادات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
رئيس  فاروق  سيد  والمهندس   ، المعلومات 
العرب  المقاولون  شركة  إدارة  مجلس 
رئيس  نائب  عفيفي  إمام  والمهندس   ،
خضر  طارق  والمهندس  اإلدارة  مجلس 
خالد  والمهندس  التشييد  قطاع  رئيس 
االستشارات  قطاع  رئيس  المعطي  عبد 

الهندسية بالشركة.

الدولة  اهتمام  إطار  في  المشروع  هذا  يأتي 
بتحويل المباني ذات القيمة الثقافية المملوكة 
اإلبداع  لتنمية  مراكز  إلى  الدولة  أجهزة  لبعض 
لوزارة  تابعة  تكون  الشباب،  لدى  األعمال  وريادة 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

الحفاظ  تتبنى  التطوير  أعمال  أن  إلى  ويشار 
على الطراز المعماري للمبنيين األثريين التابعين 
هويتهم  على  والحفاظ  القاهرة  لجامعة 

التطوير  أعمال  وتشمل  الحضارية  وقيمتهم 
الفنية  اإلنشائية  اإلجراءات  من  مجموعة 
والتكنولوجية الالزمة إلى جانب كافة النواحي 
األثرية  القيمة  على  يحافظ  بما  المعمارية 

للمبنيين.

إدارة  مدير  دياب  طه  المهندسون  الزيارة  حضر 
مدير  الهادي  عبد  ولمياء  واآلثار  القصور  صيانة 
سمير  وجاكلين  الهندسية  االستشارات  إدارة 

مدير المشروعات بإدارة صيانة القصور واآلثار.
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وزيــر اإلسكــان اإليفـــوارى 
يــزور مشــروعــات المقـاولـون العـرب

فيها  استقبله  والتى  للقاهرة  زيارته  خالل 
والمرافق  اإلسكان  وزير  الجزار  عاصم  الدكتور 
نابانى  برونو  السيد  قام  العمرانية  والمجتمعات 
اإليفوارى  اإلسكان  وزير  برونو  نابانى  كونى 
والوفد  بالقاهرة،  ديفوار  كوت  دولة  وسفير 
المرافق بزيارة إلى عدد من المشروعات القومية 
المقاولون  شركة  تنفذها  والتى  المختلفة 
بالمهندس  اإليفوارى  الوزير  التقى  كما  العرب، 
سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون 
دولة  وسفير  بوزيراإلسكان  رحب  والذى  العرب، 
كوت ديفوار و الوفد المرافق لهما وخالل اللقاء 
نفذتها  التى  المشروعات  كبرى  استعراض  تم   ،
ومنها  واألفريقية  العربية  بمصروالدول  الشركة 

دولة كوت ديفوار.
بما  إعجابه  اإليفوارى  الوزير  أبدى  جانبه  من 
عمالقة  مشروعات  من  الزيارة  خالل  شاهده 
الخبرات  تلك  من  لالستفادة  تطلعه  مبديا 
شاهده  بما  الوزير  أشاد  و  ديفوار  كوت  بدولة 
من انجازات كبرى تجرى على أرض مصر، و قدم 

الشكر لشركة المقاولون العرب على ما أنجزته 
فى بالده من مشروعات.

عن  للوفد  فاروق  سيد  المهندس  وأعرب 
ديفوار  كوت  دولة  مع  باستمرارالتعاون  ترحيبه 
ونقل  المشروعات  من  مزيد  لتنفيذ  واالستعداد 

الخبرة والتدريب للجانب اإليفوارى.
إبراهيم  المهندس  الزيارة  خالل  الوزير  رافق 
عضوا  مصطفى  أسامه  والمهندس  مبروك 
والمهندسة  العرب  المقاولون  إدارة  مجلس 
مشروعات  متابعة  قطاع  رئيس  خضير  أمانى 
قطاع  رئيس  علوى  محمد  والمهندس  أفريقيا 
محمد  والمهندس  وحلوان  المتميزة  المنشآت 
أبو دشيش رئيس القطاع المشرف على مشروع 
عبير  والمهندسة  الرابع  الخط  األنفاق  مترو 
أبو  هبة  والمهندسة  المشروع  مدير  مرسى 
العال مدير إدارة الكبارى واالنشاءات التخصصية، 
والمهندس عبد الحى بدوى مدير إدارة مشروع 

مونوريل السادس من أكتوبر.
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وزير التنمية المحلية يبحث مع
رئيس نهضة مصر المنظومة الجديدة
 للتخلــص اآلمـن للمخلفــات الصلبــة 

بمحافظتي القاهرة واإلسكندرية

التنمية  وزير  شعراوي  محمود  اللواء  عقد 
الدين  حسام  األستاذ  مع  اجتماعًا  المحلية، 
إمام، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون 
إدارة شركة نهضة مصر  العرب ورئيس مجلس 
للخدمات البيئية الحديثة وذلك بحضور الدكتور 
المؤسسي  للتطوير  الوزير  خالد قاسم مساعد 
ودعم السياسات ، والدكتور أحمد سعيد رئيس 

الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة.

شركة  جهود  استعراض  اإلجتماع  خالل  تم 
المتكاملة  الخدمات  لتقديم  مصر  نهضة 
المعصرة  بأحياء  الصلبة  المخلفات  إلدارة 
القاهرة  بمحافظة  الجنوبية  بالمنطقة  وحلوان 
متابعة  إطار  في  وذلك  اإلسكندرية  ومحافظة 
التشغيل  لعمليات  المحلية  التنمية  وزارة 
الصلبة  المخلفات  إلدارة  الجديدة  للمنظومة 
اإلدارة  بعقود  والخاص  الثاني  البرنامج  ضمن 
والتدوير  والمعالجة  والنقل  الجمع  لمنظومة 

والتخلص النهائي اآلمن من المخلفات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن الحكومة 
ال تملك رفاهية الوقت في سرعة تغيير مستوى 
نظافة الشوارع بمختلف محافظات الجمهورية 
في  العاملة  الشركات  كافة  تحسين  وضرورة 
المقدمة  خدماتها  ألداء  المخلفات  منظومة 
أرض  على  سريعة  نتائج  يحقق  بما  للمواطنين، 
المراقب  باعتباره  المواطن  بها  يشعر  الواقع 
األول لمستوى تلك الخدمة في الشارع المصري.

الشركة  تحسين  أهمية  إلى  شعراوي،  وأشار 
لمستوى خدمات النظافة التي تقدمها واإلرتقاء 
المواطنين  رضا  يحقق  بما  المنظومة  بمستوى 
بالقاهرة  الشركة  بها  تعمل  التي  األحياء  في 

وأحياء محافظة اإلسكندرية.
من جانبه استعرض األستاذ حسام الدين إمام، 
اإلجتماع  خالل  مصر  نهضة  إدارة  مجلس  رئيس 
الفترة  خالل  الشركة  بها  قامت  التي  الخطوات 
في  للشركة  بالكامل  الهيكلة  إلعادة  الماضية 
محافظتي اإلسكندرية و القاهرة ، وإعادة ترتيب 

رضـــا المــواطنيــنالمنظومة الجديدة
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المنظومة وضخ دماء جديدة في اإلدارة وتعديل 
خطط  وبرامج التشغيل والخطط االستثمارية، 

 وأضاف سيادته أن شركة نهضة مصر للخدمات 
المقاولون  شركات  إحدى  هى  الحديثة  البيئية 
إلدارة   ٢٠11 نوفمبر  فى  إنشائها  تم  والتى  العرب 
المخلفات وأعمال النظافة العامة حيث اسندت 
أعمال  الوقت  هذا  فى  اإلسكندرية   محافظة 
يدوى  كنس  )من  بالمحافظة   العامة  النظافة 
وغربلة  والشوارع  للميادين  آلى  وغسيل  وآلى 
المخلفات  ونقل  جمع  إلى  باإلضافة  الشواطئ 
بالمدفن  ومعالجتها  خطرة  الغير  الصلبة 
الصحى أو تصنيع السماد العضوى منها وجمع 
ذلك  وكل  الطبية  المخلفات  ومعالجة  ونقل 
)فيوليا(  الفرنسية  الشركة  رحيل  و  تخلى  بعد 
والتى كانت المحافظة متعاقدة معها للقيام 

بذلك .

وعلق األستاذ حسام الدين إمام على ذلك قائال 
:لقد قبلنا األمر المباشر  فى ذلك الوقت إلنقاذ 
بسبب  محققة   بيئية  كارثة  من  اإلسكندرية 
على  للحفاظ  وكذلك  المتراكمة،  النفايات 
كانوا    أنهم  وخاصة  فيوليا  بشركة  العاملين 
النفايات،  مجال  في  والعمال  الخبراء  أفضل 
لذلك بدأنا في نوفمبر ٢٠11 وأنشأنا شركة نهضة 
مصر للخدمات البيئية الحديثة، بمعداتنا الخاصة 

التي لم تكن مجهزة لهذا األمر حينئٍذ. 
الكامل  الدعم  تلقى  الشركة  أن  أكد على  كما 
الشركة  من  وأيضا  الدولة  أجهزة  جميع  من 
به  تقوم  التى   للدورالكبيروالفعال  نظرا  األم 
الشركة في خدمة المجتمع، مشيراً أنها تشهد 
تقديم  في  نوعية  ونقلة  كبيرة  إنطالقة  حاليًا 

خدماتها البيئية ببعض محافظات مصر،

أهمية  على  مصر  نهضة  شركة  رئيس  وأكد 
كفاءة  ورفع  تطوير  برامج  تنفيذ  في  االستمرار 
والسيارات  المعدات  من  الشركة  أسطول 
التكنولوجيات  أحدث  واستخدام  واألجهزة 
ضوء  في  الشركة  خطة  لمواكبة  المتطورة 
اإلتفاقيات والعقود التي تم إبرامها مؤخراً مع 
إجراءات  بتطبيق  اإللتزام  إلي  إضافة  العمالء، 
السالمة والصحة المهنية للحفاظ على سالمة 
األمن  التشغيل  واستمرار  والمواطنين  العاملين 
للمعدات والسيارات وفق االشتراطات والمعايير 
كفاءة  لرفع  التدريب  برامج  واستمرار   ، العالمية 

الكوادر العاملة عليها .

تحقيق  إلى  حاليا  تسعى   الشركة  أن  وأشار 
لها  مخطط  كان  التى  اإلستراتيجية  األهداف 
والتى تتمثل في السعى إلبرام تعاقدات طويلة 
والقاهرة  اإلسكندرية  محافظات  مع  األمد 
المحافظات  فى  واالنتشار  والتوسع  والجيزة 
االخرى وذلك كى تتمكن من توفير االستثمارات 
وكذلك   الخدمة  مستوى  ورفع  لتطوير  الالزمة 
مقاولي  على  اإلعتماد  تقليل  نحو  السعى 
الباطن وعلى عمليات تأجير المعدات والشاحنات 
معدات  كفاءة  لرفع  زمنية  خطط   خالل  من 
لزيادة  جديدة  أصول  وشراء  الشركة  وشاحنات 
متوسط  زيادة  على  والعمل  المتاحة  الطاقات 
من  الشركة  موارد  زيادة  فى  واالستمرار  الدخل 
خالل زيادة التعاقدات الخاصة وإدارة المخلفات 
والمعدات  السيارات  وإحالل  وتجديد  الطبية 
المستخدمة فى هذا النشاط وأيضا  العمل على 
تعظيم االستفادة من المخلفات الصلبة وأعمال 
بإنتاج  الخاصة  الحالية  العقود  خالل  من  التدوير 
والدخول  األسمنت   شركات  مع  البديل  الوقود 
وإغالق  وتشغيل  وإنشاء  تصميم  مجال  في 
محافظات  بجميع  األمنة  الصحية  المدافن 
الجمهورية بما لدينا  من خبرات كبيرة ومتميزة  
خبرات  لها  مدربة  وعمالة   ، المجال  هذا  في 
مكتسبة لمدد تجاوزت العشر سنوات ، وخاصة 
وهو  الحمام  بمدينة  صحي  مدفن  لدينا   أن 
الذي  االوسط  بالشرق  الوحيد  الصحي  المدفن 
العالمية، وكذلك السعى  يعمل وفقا للمعايير 
مهاراتهم  وتنمية  العاملين  كفاءة  رفع  على 
على  والعمل  متطورة  تدريبية  برامج  خالل  من 
زيادة متوسط الدخل وإقرار ميزات مالية وعينية 
منوها  اإليرادات،  زيادة  ضوء  فى  جديدة  لهم  
إلى أن  الشركة حققت خالل العام ٢٠٢٠ إيرادات 
صافية  وأرباحا  جنيه  نحو645مليون  بلغت 
المالية  والتقارير  والبيانات  جنيه  قدرها3٠مليون 

لعام ٢٠٢1 تنبئ بالخير باذن اهلل.      
واختتم األستاذ حسام الدين إمام حديثه خالل 
توسع  ستشهد  القادمة  الفترة  أن   اإلجتماع 
فى  حصتها  وزيادة  الشركة   أعمال  حجم  في 
شركات  أكبر  من  أصبحت  وأنها  خاصة  السوق، 
تمتلكه  بما  المصرية  بالدولة  البيئية  الخدمات 
من خبرات فنية متراكمة وأجهزة وأسطول من 
لتكون  أهلها  بما  الحديثة  والسيارات  المعدات 

أحد أذرع الدولة القوية فى هذا المجال .

األمـــر المبـــاشـــر

تحقيــق األهـــداف

أسطـول الشركـة
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خالل مشاركته في منتدى بنــاة مصـــر 
د. محمد يوسف : السوق اإلفريقي واعد 

ومشــروع ســـد تنـــزانيــــا
يعتبر أكبر مشروع للشركة خارج مصر

انطلقت فعاليات ملتقى بناة مصر ٢٠٢1 فى دورته 
مصطفى  الدكتور  برعاية  بالقاهرة  السادسة 
مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان »التجربة 
التعمير  لمخططات  جديدة  ورؤية  المصرية.. 
منصة  يمثل  والذى  واإلفريقية«،  العربية  بالدول 
وشارك   ، والبناء  التشييد  منظومة  أطراف  اللتقاء 
فيه ممثلون عن القطاعات االقتصادية ومجتمع 
المصرفى  بالقطاع  المؤسسات  وكبرى   ، األعمال 

والمالى والعقارى . 
التي  الثانية  النقاشية  الحلقة  واستعرضت 
الرئيس  السويدي  أحمد  المهندس  فيها  شارك 
جهود  إليكتريك  السويدي  لمجموعة  التنفيذي 
إليكتريك  والسويدي  العرب  المقاولون  شركتي 
أكبر  يعتبر  والذي  تنزانيا  سد  مشروع  تنفيذ  في 
مشروعات الشركات المصرية في أفريقيا ، وقال 
الدكتور محمد يوسف عضو مجلس إدارة شركة 
المصرى  التحالف  نجاح  إن   ، العرب  المقاولون 
المكون من شركتى المقاولون العرب والسويدي 
إليكتريك لتصميم وتنفيذ سد تنزانيا يعتبر نجاحا 
خالل  وأضاف   ، المصري  اإلنشاءات  لقطاع  كبيرا 
مشروع  أكبر  يعتبر  تنزانيا  سد  مشروع  أن  كلمته 
المشروعات  أكبر  من  ويعتبر  مصر  خارج  للشركة 
أن  وأوضح  تنزانيا.   دولة  مستوى  على  القومية 
الشركة دخلت في منافسة شرسة مع شركات 

برازيلية وتركية واستطاعت أن تفوز بالمشروع.
وأشار الى أن تواجد الشركة في تنزانيا قد يكون 

هناك،  األخرى  الشركات  لتواجد  محفز  عامل 
متابعًا أن المشروع يضم عمالة يتراوح عددها بين 
التنزاني  الشعب  أن  وأضاف  عامل.   آالف   9 إلى   7
في  مساهمتها  بعد  مصر  تجاه  باالمتنان  يشعر 
أن  موضًحا  التنمية،  يدعم  الذي  المشروع  تنفيذ 
في  اإلنشاءات  بقطاع  تثق  أصبحت  أفريقيا  دول 
مصر، وخاصة بعد تنفيذ العديد من المشروعات 
الجديدة.   اإلدارية  العاصمة  رأسها  وعلى  الكبرى 
أشار  الحالية،  الفترة  في  الشركة  خطط  وحول 
خطة  لديها  العرب  المقاولون  أن  إلى  يوسف 
كينيا  دولتي  في  وخاصة  أفريقيا  بقارة  للتوسع 

وجيبوتي بمشروعات النقل والطرق.  
شارك بالجلسة كل من المهندس محمد سامي 
والبناء  للتشييد  المصري  اإلتحاد  رئيس  سعد 
والمهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة شركة 
والمقاوالت،والمهندس  للهندسة  كونكورد 
إدارة  مجلس  رئيس  محلب  إبراهيم  محمد 
والمهندس  الحديثة،  للهندسة  الرواد  شركة 
النشاط بشركة  رفقي كامل، رئيس قطاع تنمية 
التجاري  القطاع  سامكريت، وعمرو مكاوي مدير 

بالشركة المصرية األفريقية العربية للتنمية .  
تنفيذية  قيادة   3٠٠ من  أكثر  الملتقى  في  شارك 
واالستثمار  المقاوالت  شركات  كبريات  يمثلون 
والطاقة  والبنكية  المالية  والمؤسسات  العقاري 
دولة   ٢5 لـ  وممثلين  التحتية،  البنية  ومطوري 

أفريقية وعربية.
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منحت كلية التجارة جامعة 
عين شمس األستاذ محمد 

حسن إبراهيم نائب مدير 
الشئون المالية واإلمداد بإدارة 

األساسات درجة الدكتوراه 
وكان موضوع الرسالة "أثر 

قرار تعويم الجنيه المصرى 
على األداء المالى لشركات 

المقاوالت بالتطبيق على 
شركة المقاولون العرب" .

حصلت المهندسة دينا عالء 
الدين بإدارة الدعم الفني 

للفروع واإلدارات والمشروعات 
المستقلة على درجة 

الماجستير بتقدير امتياز من 
األكاديمية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحرى 
 MBA فى إدارة األعمال

بالتعاون مع جامعة أتونيما 
برشلونة بدولة اسبانيا دفعة 

فبراير٢٠٢٢  .

منحت كلية الهندسة بجامعة 
األزهر درجة العالمية ) دكتوراه 

الفلسفة ( فى الهندسة 
المدنية ) هندسة اإلنشاءات ( 

للمهندس عبد العزيز أحمد عبد 
العزيز وسلطت الرسالة الضوء 

على )تطبيق الهندسة القيمية 
فى مشروعات محطات مترو 

األنفاق بإستخدام تقنية نمذجة 
معلومات البناء(.

حصل المهندس مختار 
حسام الدين محمد مختار 
بإدارة الدعم الفني للفروع 

واإلدارات والمشروعات 
المستقلة على درجة 

الماجستير بتقدير امتياز من 
األكاديمية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحرى 
 MBA فى إدارة األعمال

بالتعاون مع جامعة أتونيما 
برشلونة بدولة اسبانيا دفعة 

فبراير٢٠٢٢  .

حصل المهندس أحمد 
عبد المجيد محمد 

العدالنى مدير  إدارة 
الدعم الفني للفروع 

واإلدارات والمشروعات 
المستقلة على درجة 

الماجستير بتقدير امتياز من 
األكاديمية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحرى 
 MBA فى إدارة األعمال

بالتعاون مع جامعة أتونيما 
برشلونة بدولة اسبانيا وحصوله على المركز األول 

على دفعة الماجستير فبراير٢٠٢٢.

حصل المهندس محمد 
يحي محمد السيد نائب 

مدير الشئون الفنية بإدارة 
المصانع والورش المركزية من 

األكاديمية العربية للعلوم 
والتكنولوجيا والنقل البحرى 

علي درجة الماجستير في 
الهندسه اإلدارية والصناعية .

حصل الدكتور محمد عباس 

نائب مدير اإلدارة الطبية 

على درجة الماجستير بتقدير 

امتياز من األكاديمية العربية 

للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

 MBA البحرى فى إدارة األعمال

بالتعاون مع جامعة أتونيما 

برشلونة بدولة اسبانيا دفعة 

فبراير٢٠٢٢  .

حصل الزميل محمد فاروق 
عباس بمركز معلومات اإلدارة 

العليا علي شهادة تقدير من 
موتمر  icicis  لتقديمه بحث 

تحت عنوان "عمل نموذج 
مقترح لوقاية العاملين من 

اإلصابات فى مكان العمل بناء 
على تعليم االلة " كما تم نشر 

.  icicis  الرسالة في موتمر

لـوحـة شـرف 

تمنياتنا للجميع بدوام النجاح والتوفيق
لخدمة شركتنا الحبيبة ووطننا الكبير مصر
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تفعيل  على  وحرصا  العالمية  المنافسة  إطار  فى 
اإلدارة  وتوجيهات  الشركة  وأهداف  سياسة 
والنجاح  التميز  تعنى  الجودة  أن  تؤكد  التى  العليا 
بالقوانين  وااللتزام  العميل  إرضاء  بسياسة  وااللتزام 
شرق  فرع  حصل   ، للعمل  المنظمة  والتشريعات 
ووسط الدلتا على إصدار جديد لشهادة الجودة طبقًا 
 (ISO( 9001:2015 الجديدة   المواصفة  لمتطلبات 
، كما تم تجديد شهادة   (IQS( من الجهة المانحة
السـالمــة  وشهــــادة   (ISO14001:2015( البيئة 

.)ISO 45001 : 2018(
وقد أشادت الجهة المانحة بالجهد المبذول لتطبيق 

التوصية  وتمت  والسالمة  والبيئة  الجودة  نظم 
تتويجا  هذا  ويعد  الثالثة  النظم  شهادات  بتجديد 
كافة  بتنفيذ  الكامل  والحرص  بذلت  التي  للجهود 
اإلجراءات والتعليمات فى جميع إدارات ومشروعات 
الشهابى  محمد  المهندس  من  بدعم  وذلك  الفرع 
مدير  عزت  أشرف  والمهندس  الدلتا  قطاع  رئيس 
الفرع والمهندسة عفاف مبروك المشرف على جهاز 
فتحى  إيناس  المهندسين  وإشراف  والبيئة  الجودة 
مدير  غنيمة  أبو  الدين  وحسام  الجودة  إدارة  مدير 
شعبان  ويوسف  المهنية  والصحة  السالمة  إدارة 

مدير إدارة البيئة بالفرع .

واستمرارا لمسيرة التفوق والتميز وحرصا على تفعيل 
الجودة  أن  تؤكد  التى  الشركة  وأهداف  سياسة 
تعنى التميز والنجاح وااللتزام بسياسة إرضاء العميل 
 ، للعمل  المنظمة  والتشريعات  بالقوانين  وااللتزام 
حصل فرع جنوب الوادي على إصدار جديد لشهادة 
 ISO( الجديدة  المواصفة  لمتطلبات  طبقًا  الجودة 
تم  كما   ،  (IQS( المانحة  الجهة  من    (9001:2015
وأيضًا   (ISO14001:2015( البيئة  شهادة  تجديد 

.)ISO 45001 : 2018( شهادة السالمة
وقد أشادت الجهة المانحة بالجهد المبذول لتطبيق 

التوصية  وتمت  والسالمة  والبيئة  الجودة  نظم 
تتويجا  هذا  ويعد  الثالثة  النظم  شهادات  بتجديد 
كافة  بتنفيذ  الكامل  والحرص  بذلت  التي  للجهود 
االجراءات والتعليمات فى جميع إدارات ومشروعات 
المهندس حسن مصطفي  الفرع وذلك بدعم من 
األحمر  والبحر  الصعيد  جنوب  قطاعات  رئيس 
الوادي  جنوب  فرع  مدير  صادق  ياسر  والمهندس 
جهاز  على  المشرف  مبروك  عفاف  والمهندسة 
محمد  المهندس  اشراف  وتحت  والبيئة   الجودة 

النجار مدير الجودة بالفرع.

فرع شرق ووسط الدلتا يحصل على شهادة الجودة
ISO 9001 : 2015 

فرع جنوب الوادي يحصل على شهادة الجودة 
ISO 9001 : 2015 

تجديد شهادات الجودة والبيئة 
والسالمة والصحة المهنية

إلدارات وأجهزة المركز الرئيسي 

إستمــــراراً لمسيـــرة التميـــز والتطوير والتحسين 
بشركة  العليا  اإلدارة  تقودها  التى  المستمر 
لتنفيذ  الدائم  وحرصها  العرب  المقاولون 
العالمية  المواصفات  ألحدث  طبقًا  األعمال 
والبيئة  الجودة  إدارة  نظم  تطبيق  خالل  من 
المركز  وأجهزة  إدارات  حصلت  فقد   ، والسالمة 
إدارة  نظم  شهادات  تجديد  على  الرئيسي 
و  ISO  9001:2015 والسالمة  والبيئة  الجودة 

.45001:2018 ISO و  ISO14001:2015
وقــد أشـــاد ممثلــو الجهـــة المــانحــة بــدعـم 
رئيس  فـــــــاروق  سيــــد  المهنـــدس  مـن  كـل 

إدارة الشركة والمهندس أحمد العصار  مجلس 
الدكتور  و  اإلدارة  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
والجهد  اإلدارة  مجلس  عضو  يوسف  محمد 
الرئيسي  المركز  وأجهزة  إدارات  من  المبذول 
المهندسة عفاف مبروك المشرف  تحت إشراف 
عاصم  والمهندس  والبيئة  الجودة  جهازي  على 
المهنية  والصحة  السالمة  جهاز  مدير  المزاحي 

وفريق العمل بإدارة السالمة والبيئة والجودة.
ذلك مع التأكيد على التطوير المستمر لتحسين 
التمنيات  مع  واألجهزة  باإلدارات  األداء  كفاءة 

بدوام التفوق والتميز.

م. سيد فاروق
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المشروعات الكهروميكانيكية تنفذ أعمال بأكثر من 
100 مليون جنيه بمركز اإلبداع وبنك االستثمار القومي

إدارة  مدير  رشاد  سالم  المهندس  صرح 
العامة  للمباني  الكهروميكانيكية  المشروعات 
االعمال  بتنفيذ  حاليًا  تقوم  اإلدارة  بأن  والمرافق 
اإلبداع  تنمية  مشروع  فى  الكهروميكانيكية 
السرايات بقيمة أعمال تصل  بين  وريادة األعمال 
االستثمار  بنك  ومشروع  جنيه  مليون   3٠ إلى 
إلى  تصل  أعمال  بقيمة  نصر  بمدينة  القومى 
فى  األعمال  هذه  تتمثل  حيث  جنيه  مليون   75
وأضاف  ومكوناتها  المركزية  التكييف  شبكة 
تم  فقد  اإلبداع   تنمية  مركز  لمشروع  بالنسبة 
 )3٠(  - مناولة  وحدات  ست  عدد  وتركيب  توريد 
عدد   - الهواء  مجارى  شبكة  ألعمال  صاج  طن 
95٠ جريلة هواء - تركيب مصعد فى مبنى 5 - 
  )VRV( ومصعدين فى مبنى ٢ - تركيب نظام
بسعة تبريد 565 تبريدى ، مشيرا بأنه قد تم البدء 

فى العمل بالمشروع فى فبراير ٢٠٢1 وتم اإلنتهاء 
من كافة التركيبات بالمبانى )1-٢-4-6( وجارى 
لمشروع  وبالنسبة   ،  5  -  3 المبنيين  فى  العمل 
وتركيب  توريد  تم  فقد  القومى  االستثمار  بنك 
588 وحدة ملف مروحة - عدد 4 وحدات مناولة 
هواء - عدد 51 مروحة تهوية وتضغيط وسحب 
دخان - عدد 3 وحدات توليد مياه مثلجة بقدرة 
 3 عدد   - الطبيعى  بالغاز  وتعمل  تبريد  طن   6٠٠
إبتدائية   - )تكثيف  طلمبة   1٢ عدد   - تبريد  أبراج 
1٢٠ طن  ثانوية( - فاصل هواء وخزان تمدد -   -
دنابر  شاملة  الهواء  مجارى  شبكة  أعمال  لزوم 
)1٠٠٠٠( متر مواسير لزوم  الحريق ودنابر الدخان - 
شبكة المياه المثلجة - حوالى ٢4٠٠ مخرج هواء 
لوحة   ٢1 عدد   - مختلفة  وطرازات  بمقاسات 
 - سرعات  مغير   17 وعدد   )MCC( الـ  بنظام 

.)BMS(باإلضافة ألعمال نظام الـ

والتميز  التفوق  على  الحفاظ  لمسيرة  إستمراراً 
وأهداف  بسياسة  واإللتزام  العالمية  والمنافسة 
واآلثار  القصور  صيانة  إدارة  بنجاح  إجتازت  الشركة 
 IQS المانحة   الخارجية من قبل الجهة  المراجعات 
بإستمرارية  والتوصية  بالتحسين  أشادت  والتى   EG
الجودة  إدارة  نظام  لتطبيق  الدولية  الشهادات 
 ISO 9001:2015 القياسية  للمواصفة  بالمطابقة 
إدارة  ونظام    ISO14001:2015 البيئة  إدارة  ونظام 
تتويجًا   Iso45001:2018 المهنية  والصحة  السالمة 
مجلس  رئيس  نائب  عفيفى  إمام  المهندس  لدعم 

اإلدارة والسادة المهندسين طارق خضر رئيس قطاع 
التشييد واالعمال التخصصية وطه دياب مدير اإلدارة 
ومحمد رشاد نائب مدير اإلدارة وبالجهود المبذولة 
لفريق العمل وتوجيهات المهندسين عفاف مبروك 
وعاصم  والبيئة  الجودة  جهازى  على  المشرف 
المهنية  والصحة  السالمة  جهاز  مدير  المزاحى 
السيد  محمود  نيرة  المهندسة  و  الرئيسى  بالمركز 
الشحات  تامر  واألستاذ  والبيئة  الجودة  ضمان  مدير 
مدير السالمة والصحة المهنية بإدارة صيانة القصور 

واآلثار .

اإلدارة  حرص  من  وإنطالقًا  التميز  لمسيرة  إستمراراً 
العليا على اإللتزام بالتطوير تفعياًل لسياسة الشركة 
بنجاح  العمرات  ورش  إدارة  إجتازت  فقد   ، وأهدافها 
بالمطابقة   IQS شركة  المانحة  الجهة  مراجعات 
على  وحصلت  الدولية  القياسية  للمواصفات 
والبيئــــة   ISO 9001:2015 الجــودة  شهــادات 
المهنية  والصحة  والسالمة   ISO 14001:2015
على  البالغ  اإلدارة  لحرص  نظراً    ISO 45001:2018
تحقيق  خالل  من  الجودة  وأهداف  مبادئ  تطبيق 
رضا العمالء واإللتزام الكامل بالقوانين والتشريعات 
المنظمة للعمل و منهجية التفكير القائم على إدارة 
الجهات  مع  الدؤوبة  والمتابعة  والفرص  المخاطر 

مبروك  عفاف  المهندسة  بذلك  صرحت  المعنية 
المشرف على جهازي الجودة والبيئة ، هذا وقد أشاد 
IQS  على الجهد  فريق الجهة المانحة  من شركة 
المبذول من فريق العمل بنظم إدارة الجودة والبيئة 
والسالمة وإدارة المعدات والورش والموارد البشرية 
المتميزة  والخبرة  العمرات  ورش  بإدارة  والمالية 
بفاعلية  التنفيذ  وجودة  اإلدارة  لنظم  والتطبيق 
والمشروعات  اإلدارة  بأقسام  العمل  فريق  وكفاءة 
تحت إشراف المهندس أسامة كمال رئيس القطاع 
قطاع المعدات  والمهندس شريف مصطفى مدير 
إدارة ورش العمرات و المهندس محمد عبد العظيم 

مدير نظم السالمة والبيئة والجودة.

تجديد شهادات إدارة الجودة والبيئة والسالمة والصحة 
المهنية إلدارة صيانة القصور واآلثار

منح إدارة ورش العمرات شهادات األيزو فى الجودة والبيئة 
والسالمة والصحة المهنية
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المقاولون العرب تشارك في أعمال
امتحانات التأهيل العملي لدبلوم مدارس 

التكنولوجيا التطبيقية
استكمااًل للتعاون المثمر بين الشركة ووزارة التربية 
التدريب  مجال  في  الفني  والتعليم  والتعليم 
المعهد  قام   . الفني  التعليم  بمدارس  والتعليم 
باإلشتراك  واإلدارة  التشييد  لهندسة  التكنولوجي 
مع قطاع التشييد واألعمال التخصصية بالمشاركة 
لدبلوم  العملي  التأهيل  امتحانات  أعمال  في 
تخصصات  في  التطبيقية  التكنولوجيا  مدارس 
 - للمنشآت  المتخصصة  الشبكات   - النجارة 
التشطيبات والصيانة المعمارية صرح الدكتور طارق 
أسئلة  وضع  تم  أنه  المعهد  مدير  نائب  منصور  
إعداد  ومعايير  ضوابط  ضمن  النظرية  االمتحانات 

التقييمات وذلك بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة 
ضمت  والمعهد  الفني  والتعليم  والتعليم  التربية 
من   - صالح  عمرو  د.  و  منصور  طارق  د.   ( من  كل 
المعهد و أ. مجدي خليل - من األعمال اإلعتيادية و 
أ. نشأت نجيب و أ. أشرف فاروق - الموجهان بوزارة 

التربية والتعليم (. 
كما أفاد أنه تمت المشاركة في التقييم العملي 
للطـــالب مــن الســـادة الــزمـــالء )م. رضا محمود 
وم.  والتشطيبــات  الصحي  إدارة   - عبدالرحيم 
 - البهي  مجدي  وأ.  محمـــد  مــدحـــت  محمـــد 

إدارة االعمال االعتيادية (.

المقـاولـون العـرب
تعلـن نتيجـة مسـابقـة عـرض األفكـار اإلبـداعيـة

مسابقة  نتيجة  العرب  المقاولون  شركة  أعلنت 
األفكار  تقدم  والتى  االبداعية  األفكار  عرض 
التطوير  أحداث  فى  للمساهمة  االبداعية 
ومقترح  فكرة   1٢1 العاملون  قدم  وقد  بالشركة 
، وبعد االطالع ومراجعة األفكار بواسطة اللجنة 
مجال  كل  فى  فكرة  أفضل  بتقييم  المختصة 

تم تحديد الفائزين بالمسابقة وهم كما يلي:

تقليل  فى  تساهم  التى  األفكار  مجال  أواًل: 
الهالك فى الخامات الرئيسية بالمشروعات.

تم تقديم 31 فكرة ، وفازت الفكرة المقدمة من 
المجلس التنفيذي لشباب قادة المستقبل )فرع 
 1٠ قيمتها  مكافأة  على  وحصلت  اإلسكندرية( 

آالف جنيه.

محمد  المهندس  من  المقدمة  الفكرة  وجاءت 
عبد المنعم شاكر بإدارة الطرق الداخلية كثاني 
أفضل فكرة وحصلت على مكافأة قيمتها ٢٠٠٠ 

جنيه.

ثانيًا: مجال األساليب الحديثة لتنفيذ المشـروعــات 
وتخفيــض التكلفــة والوقت.

تم تقديم 19 فكرة ، وفازت الفكرة المقدمة من 
د. أسامة فاضل الكيــالنــي بقطــــاع المعــامــل 

وحصلت على مكافأة مالية 1٠ آالف جنيه.

ثالثًا: مجال البرمجيات الحديثة التى تساهم فى 

المستخدم  الوقت  وتقليل  العمل  كفاءة  رفع 
فى تداول المستندات.

المقدمة  الفكرة  وفازت   ، فكرة   ٢4 تقديم  تم 
وتوثيق  المستندات  وإدارة  حفظ  وحدة  من 
على  وحصلت  اإلسكندرية  بفرع  المشروعات 

مكافأة مالية وقدرها 1٠ آالف جنيه.

زيادة  فى  تساهم  التي  األفكار  مجال  رابعًا: 
إيرادات الشركة ورفع كفاءة التحصيل.

المقدمة  الفكرة  وفازت   ، فكرة    34 تقديم  تم 
من المهندسة زينب أحمد عبد العزيز بفرع جنوب 
الوادى وحصلت على مكافأة مالية 1٠ آالف جنيه.

فى  تساهم  التى  األفكار  مجال  خامسًا: 
االستغالل األمثل لألصول الثابتة

برفض  اللجنة  وقامت   ، فكرة   13 تقديم  تم 
مالئمة  لعدم  وذلك  المقدمة  المقترحات 

المقترحات للشركة.

المشاركين  لجميع  بالشكر  الشركة  وتتوجه 
هذه  مثل  فى  للمساهمة  الجميع  وتدعو 
المسابقات الهادفة هذا وقدتم حجب تفاصيل 
األبحاث الفائزة حفاظًا على حصرية الموضوعات 
المسابقة  طرح  المقرر  ومن  الشركة  لصالح 
الجديدة وإقامة حفل لتوزيع الجوائز خالل الفترة 

القادمة.



79

جهاز البيئة ينفذ البروتوكول المشترك مع 
وزارة البيئة لرفع الوعي البيئي للعاملين 

بشركة المقاولون العرب

ويشارك بالمؤتمر القومي )التفتيش واإللتــزام 
البيئــي  للمنشــآت بيـــن الواقع والمأمول(

م . عفاف مبروك

شركة  بين  المشترك  البروتوكول  لتطبيق  استمراراً 
المقاولون العرب متمثاًل في جهازي الجودة والبيئة 
البيئي  الوعي  البيئة والذي يهدف إلى نشر  مع وزارة 
تبادل  خالل  من  الفعالة  المشاركة  روح  وتنمية 
المستوى  على  المتعاونة  األطراف  بين  الخبرات 
التي  البيئية  المشروعات  أهم  عن  واإلعالن  الوطني 
البيئية  القضايا  كافة  وتوضيح  البيئة  وزارة  تدعمها 
تحسين  على  العمل  مع  الساحة  على  المطروحة 
للتنمية  الشامل  المفهوم  لتحقيق  العامة  الثقافة 

المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠3٠
الندوات  من  مجموعة  لعقد  التنسيق  تم  فقد 
في  متمثلة  المختلفة  العرب  المقاولون  بمقرات 

واإلدارة  التشييد  لهندسة  التكنولوجي  )المعهد 
الطبي"  والمجمع  الطبي  المركز   " الطبية  اإلدارة   -
بذلك  صرحت  الرياضى(  العرب  المقاولون  نادي   -
جهازي  علي  المشرف  مبروك  عفاف  المهندسة 
الجودة والبيئة وأضافت أنه قد تم عقد ندوة توعية 
واإلدارة  التشييد  لهندسة  التكنولوجي  بالمعهد 
وكان موضوعها )التفتيش وااللتزام البيئي والتنمية 
والمخلفات  للمواد  المتكاملة  واإلدارة  المستدامة 
الخطرة( كما تم عقد ندوة توعية بقاعة االجتماعات 
بمقر المركز الطبي للعاملين بكل من المركز الطبي 
والمجمع الطبي موضوعها )إدارة المخلفات الطبية 

الخطرة(.

العرب  المقاولون  شركة  دور  منطلق  من 
في المشاركة المجتمعية ووجودها البارز 
في  الدولة  خطة  تحقيق  في  والفعال 
السعي لتحقيق التنمية المستدامة لرؤية 
وإتاحة  البيئة  علي  والحفاظ   ٢٠3٠ مصر 
االستثمارية في مجال  الفرص  المزيد من 
الدولة  مجهودات  ومواكبة  التشييد 
تحقيق  إطار  في  والعمران  التطوير  في 
البيئي  المستوى  علي  المنافع  من  مزيد 

واالجتماعي واالقتصادي 
فقد تم دعوة جهاز البيئة بالشركة لحضور المؤتمر 
القومي بعنوان )التفتيش وااللتزام البيئي للمنشآت 
بين الواقع والمأمول( والذي يهدف إلى دعم وتعزيز 
كاًل من البيئة والصحة العامة حيث أن التلوث الناتج 
صحة  على  فقط  ليس  ضار  تأثير  له  المنشآت  عن 
تلك  وخاصة  أيضًا  اإلنسان  صحة  على  ولكن  البيئة 
األنشطة التى ينتج عنها العديد من الملوثات وتتميز 

باالستهالك الكثيف للطاقة والمياه إضافة 
فى  التحكم  فى  النظام  نفس  اتباع  إلى 
التشغيل  وإجراءات  الصناعية  العمليات 
توافق  لضمان  األنشطة  كافة  داخل 
الوضع البيئى بتلك المنشآت مع المعايير 
والئحته  بالقانون  الواردة  واإلشتراطات 
التنفيذية وذلك من خالل الحد من مصادر 
على  والحفاظ  معدالتها  وخفض  التلوث 
استهالكها  بترشيد  الطبيعية  الموارد 
مبروك  عفاف  المهندسة  بذلك  صرحت 
أن  وأضافت  والبيئة  الجودة  جهازي  علي  المشرف 
التفتيش  دور  فاعلية  توضيح  إلي  يهدف  المؤتمر 
البيئة  لحماية  المنشآت  على  البيئي  وااللتزام  البيئي 
لرؤية  المستدامة  التنمية  الستراتيجية  وتنفيذاً 
والبيئى فى مجالى  الصحى  الوعى  لنشر   ٢٠3٠ مصر 
التدريب وهى المحطة األساسية فى مسيرة التنمية 

الشاملة لربط الحاضر والمستقبل.
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يتحدث المهندس عاصـم المزاحى مدير جهاز 
العدد  هذا  فى  المهنية  والصحة  السالمة 
فيقول : إنه فخر كبير بأن يحدث هذا اإلنجاز وأن 
محطة  مشروع  بأن  تفيد  شهادة  على  نحصل 
عمل  موقع  البقر  بحر  مصرف  مياه  معالجة 

من  أكبر  لمدة  فيه  العمل  بدليل  أمن 
 Lost( ٢٢ مليون ساعة عمل دون توقف

.)Time Injury Free

العمل  ● ساعات  لعدد  اإلنجاز  فهذا 
مميزاً  إنجازاً  يعد   )LTI Free( األمنه 
ساعه   ٢4 العمل  من  بالرغم  وذلك   ،
يوميًا ووجود ورديتين وعدد العاملين 
آالف   7 بلغ  البقر  بحر  محطة  فى 
المقاولون  من  وعامل  مهندس 

العرب وأوراسكوم. 

بدء  ● منذ  مخاطر  كله  المشروع  أن  فبرغم 
والمكان  األرض  طبيعه  حيث  من  التنفيذ 
سلوكهم  وإختالف  العاملين  عدد  وكثافة 
والعمل  مختلفة  بمهن  يعملون  لكونهم 
٢4 ساعه يوميًا ، إضافة  إلى المخاطر ألعمال 
فى  العمل   / إرتفاعات  على  العمل   / الحفر 
المشروع  مدة  وضغط   .... مغلقة  أماكن 
فى  المشروع  تنفيذ  من  االنتهاء  تم  حيث 

حين  فى  شهر   ٢3 مدة 
الحجم  بهذا  مشروع  أن 
عامًا   15 للتنفيذ  يحتاج 
فخامه  لتصريحات  وفقًا 
الرئيس عبد الفتاح السيسي 
وذلك   . األفتتاح  حفل  فى 
التحديات  مدى  على  يدل 
واجهات  التى  والصعوبات 
المشروع حتى يتم اإلنتهاء 
الزمنى  للبرنامج  طبقًا  منه 
المضغوط وتعدد األنشطة 
ومشاكل  المشروع  داخل 
إصابات  التنفيذ دون حدوث 

والحمد هلل.  

المعتمدة  ● الشهادة  وهذه 

تم  والتى  المشروع  إستشارى  قبل  من 
والمقاولون  أورسكوم  لتحالف  إصدارها 
العرب ، يتم تأكيدها من مكتب العمل التابع 
للقوى العاملة عن طريق اإلحصائية الرسمية 
التى يتم تسليمها من المشروع كل   6أشهر.   

سعد  ● أحمد  المهندس  ويضيف 
السالمة  بجهاز  مـدير  أحمد  الدين 
والصحة المهنية لم يأتى هذا اإلنجاز 
طاقم  بين  التعاون  ولكن  فراغ  من 
والصحة  السالمه  وطاقم  التنفيذ 
مشروع  إدارة  قيادة  تحت  المهنية 
متميزة أدى إلى الخروج بهذه النتيجة 

المشرفة. 

المواصفة  ● لتطبيق  باإلضافة 
القياسية ISO 45001 واألنظمة والمواصفات 
األنظمة  مع  يتوافق  وبما  الدولية  القياسية 
عملية  وجود  مع   ، المحلية  والتشريعات 
بالمشروع  فعليًا  للعاملين  ومشاركة  تشاور 
فى  المشروع  مدير  وحتى  العامل  من  بدء 
بالسالمة  الخاصة  المخاطر  تقييم  عمل 
التي  باألخطار  المتضمنة  المهنية  والصحة 
المشروع  أنشطة  لجميع  عليها  التعرف  تم 
)أعمال الحفر / العمل على إرتفاعات / العمل 

22 مليون ساعة عمل دون إصابات بمشروع 
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر
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فى أماكن مغلقة ....( ، وتم األخذ في االعتبار 
ألخذ  باإلضافة   ، الموجودة  التحكم  عوامل 
عند  التحكم  فى  الهرمى  التسلسل  أولوية 

معالجة المخاطر والفرص.

الطوارئ  ● خطة  وتفعيل  لعمل  باإلضافة 
مع   ، مسئولياتهم  على  العاملين  وتدريب 
الزمن  وتحديد  التجارب  تنفيذ  سيناريو  عمل 
االيجابيات  وكتابة  الفعلى  المستغرق 
بصورة  السلبيات  وخصوصًا  والسلبيات 
واقعية لالستفادة منها عند تحليل االسباب 
مع   ، أخري  مرة  التجربة  تنفيذ  إعادة  وعند 
القيام  قبل  للعاملين  الالزمة  التوعية  عمل 

بعمل التجارب.

مع الترويج لثقافة السالمة والصحة المهنية  ●
والتى تحرص وتدعمها دائمًا قيادات الشركة 
السالمه  وأن  بالمشروع  العاملين  لجميع 
والصحة المهنية أسلوب حياه ، فأصبح هناك 

والصحة  السالمه  عن  وكاف  دائم  وعى 
المهنية بالمشروع .

والصحة  ● السالمه  جهاز  من  الدائم  والدعم 
األستشارات  خالل  من  للمشروع  المهنية  
بصورة  ومراجعات  زيارات  عمل  مع   ، الفنية 
والصحة  السالمه  جهاز  قبل  من  دوريه 
المعوقات  حل  مع  المشروع  على  المهنية  

التى تظهر بالمشروع أواًل بأول. 

الشهادة  ● هذه  على  بحصولنا  فخورون  نحن 
جميع  لتعب  تتويج  ولكونها  المعتمدة 
المشروع  ذلك  فى  ساهم  ومن  العاملين 
العالمى ولم يتحقق ذلك اال بالدعم الدائم 
بالشركة  المشاريع  ولجميع  للمشروع 
والمستمر من اإلدارة العليا ولذلك نحن نهدى 
لشأن  المستمر  لرفعهم  لهم  اإلنجاز  هذا 

السالمه والصحة المهنية بشركتنا الحبيبة.

نجاح حملة تطعيم جميع العاملين بفروع وإدارات 
شـركــة المقـاولـون العـرب ضـد فيـروس كـورونـــــا

السيد  ومبادرة  الدولة  جهود  إطار   في 
خطة  بتنفيذ  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
المستجد  كورونا  فيروس  ضد  لقاح  أخذ 
وذلك  عام   18 سن  فوق  المواطنيين  لجميع 
حرصًا على سالمة المصريين وتنفيذاً لقرارات 
أعراض  لتجنب  العالمية   الصحة  منظمة 

المرض وتوابعه الخطيرة.
قيادة  تحت  العرب  المقاولون  شركة  بادرت 
اإلدارة  مجلس  رئيس  فاروق  سيد  المهندس 
بوضع خطة تطعيم جميع العاملين بفروع 
وإدارات شركة المقاولون العرب ضد فيروس 

كورونا .
فى  واحد  وقت  فى  التطعيم  حمالت  بدأت 
إشراف  تحت  الشركة  وفروع  إدارات  جميع 
اإلدارة العامة الموارد البشرية واإلدارة الطبية 
وبالتعاون مع وزارة الصحة التي قامت بتوفير 
كافة اللقاحات داخل مواقع عمل العاملين 
  ، والصعيد  بحرى  وجه  حتى  القاهرة  من 
وذلك حرصا علي إتمام إجراء تطعيم جميع 
عدم  مع  والثانية  األولى  بالجرعة  العاملين 
المشروعات  داخل  العمل  سير  علي  التأثير 
حصل  اهلل  وبحمد  الشركة  تنفذها  التي 

وشهادة  التطعيم  على  العاملين  جميع 
يسر  بكل  كورونا   لقاح  من  الجرعتين  تلقى 
كل  من  وشعبها  مصر  اهلل  حفظ  وسهولة، 

سوء. 
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محسـن صـالح رئيسًا لنادى المقاولون العرب
للدورة 2021-2025 باألغلبية المطلقة

أعلن المستشار محمد صالح أحمد فوز 
نادى  إدارة  لمجلس  المرشحين  قائمة 
 ٢٠٢5  -  ٢٠٢1 للدورة  العرب  المقاولون 
النصاب  اكتمال  بعد  وذلك  باألغلبية، 
ممن  عضو   1٠٠٠ حضور  وهو  القانونى 
وكيل  وبحضور  التصويت،  حق  لهم 
والرياضة  الشباب  مديرية  مدير  الوزارة 
مجلس  قائمة  ضمت  حيث  بالقاهرة، 
صالح  محسن  المهندس  الجديد  اإلدارة 
حسام  واألستاذ  اإلدارة،  مجلس  لرئاسة 
الدين إمام نائبا للرئيس، والدكتور محمد 
للصنــــدوق،  أمينــــــا  البشوتى  أنسى 
فتحـى  عــادل  محمــــد  والمهنــــدس 

والمهندس أحمد العصار واألستاذ موسى على 
والمهندسة  خضر  طارق  والمهندس  موسى 
سعيد  الرحمن  عبد  واألستاذ  عادل  محمد  دينا 
رأفت  كريم  والمهندس  إدارة،  مجلس  أعضاء 
تحت  أعضاء  العزيز  عبد  عمر  والمهندس  منير 

السن.
من  عضواً   158٢ العمومية  الجمعية  حضر 
التصويت،  حق  لهم  ممن  عضواً   6319 إجمالى 
وجاءت األصوات الصحيحة 153٠ صوتا، واألصوات 
منها  الموافق  أصوات  وبلغ  صوتا،   5٢ الباطلة 

1٢76 صوتا وغير الموافق ٢54 صوتا.
من  كبيراً  إقبااًل  االنتخابية  العملية  شهدت  وقد 
المقاولون  لنادى  العمومية  الجمعية  أعضاء 
الحضور  حق  لهم  الذين  األخضر  بالجبل  العرب 
نادي  وعمومية  االنتخابية  العملية  وشهدت   ،

رئيس  فاروق  سيد  المهندس  حضور  المقاولون 
نادي  إدارة  ومجلس  العرب،  المقاولون  شركة 
محسن  المهندس  برئاسة  العرب  المقاولون 

صالح. 
اتباع  وسط  المقاولون  نادي  عمومية  وأقيمت 
تقرير  مناقشة  تم  كما   ، االحترازية  اإلجراءات 
مجلس اإلدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية 
فى 3٠ / 6 / ٢٠٢1، وكذلك مناقشة تقرير مراقب 
المنتهية  للسنة  المالية  القوائم  عن  الحسابات 
الحساب  و  الميزانية  واعتماد   ٢٠٢1  /  6  /  3٠ فى 
الختامى للسنة المالية المنتهية فى 3٠ / 6 / ٢٠٢1، 

ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المقبلة.
فوزه  عقب  صالح  محسن  المهندس  صرح  كما 
بأن هدفه األساسى هو استكمال  خطة تطوير 
يليق  بما  الرياضي  النشاط  خريطة  وتحسين 

باسم ومكانة نادى المقاولون العرب.
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المهندس
مبارك منصور رئيسًا 

لنادي عثماسون 
باإلسماعيلية بنسبة 

%93

المقاولون العرب يتوج بلقب كأس مصر للكانوي بولو

أبناء المقاولون 
العرب من ذوى 
الهمم يشاركون

 فى بطولة كأس 
مصر أللعاب القوى

أعلن المستشار حسن إبراهيم نتيجة إنتخابات 
باإلسماعيلية إلنتخاب مجلس  نادي عثماسون 
إدارة للدورة )٢٠٢1 - ٢٠٢5( والتى أسفرت عن فوز 

قائمة)معا نستطيع( بالتزكية وبنسبة %93. 
ضمت القائمة الفائزة المهندس مبارك منصور 
والمهندس  اإلدارة  لمجلس  رئيسًا  مبارك 
محمد مندور نائبا للرئيس واألستاذ طارق صالح 
غالي أمينَا للصندوق والمهندس هاني هاشم 
عضواً  عبدالعاطي  أحمد  والمهندس  عضواً  
واألستاذ  عضواً  حربي  محمد  والمهندس 
محمد المنتصر كامل عضواً  والدكتور محمد 
السن والمهندسة  المصري عضواً تحت  أحمد 

ياسمين محمدي عضوة تحت السن. 
اعتماد  على  العمومية  الجمعية  وافقت  كما 
الميزانية المالية للعام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢1 وعلى 

بنود جدول األعمال. 
و45  صوتًا   7٠٠ بموافقة  النتيجة  جاءت  وقد 
لألصوات غير الموافقة و14 صوتًا باطاًل، بإجمالي 

759 صوتًا.

بلقب  العرب  المقاولون  نادي  توج 
بولو،  للكانوي  مصر  كأس  بطولة 
و14  يومين13  لمدة  استمرت  والتي 
فبراير بحمام سباحة نادي المقاولون 
بكأس  التتويج  مراسم  حضر  العرب، 
رئيس  شويته  أيمن  اللواء  البطولة 
والكياك  للكانوي  المصري  االتحاد 
نائب  سمير  خالد  دكتور  والعميد   ،
آدم  نادرة  والدكتورة  االتحاد،  رئيس 
حضر  كما   ، لالتحاد  التنفيذي  المدير 
مجلس  عضو  منير  كريم  المهندس 
اإلدارة والمشرف على النشاط الرياضى 
و المهندس عمر عثمان عضو مجلس 

واألستاذ  التجديف  رياضات  على  والمشرف  اإلدارة 
علي العسال المشرف العام للنادى والدكتورخالد 

حسب اهلل مدير النشاط الرياضي.
هذاوقدأسفرت البطولة عن فوز فريق المقاولون 
العرب بالميداليات الذهبية والمركز األول "سيدات" 
وحصل على كأس البطولة ، وحقق النادى المصري 
البرونزية  الميدالية  حقق  بينما  الفضية  الميدالية 
العرب  المقاولون  فريق  حصد  كما   ، الصيد  نادى 
وحصل  األول،  والمركز  الذهبية  الميدالية  "رجال" 

الثاني نادى  على كأس البطولة، وجاء في المركز 
البرونزية  الميدالية  على  وحصل  الجيزة  يخت 

والمركز الثالث نادى البنك األهلي.
وفى كلمته وجه اللواء أيمن شويته الشكر لرئيس 
والقائمين  العرب  المقاولون  نادى  إدارة  ومجلس 
بذلوه من جهد ودعم  البطولة وما  تنظيم  على 
كبير لنجاح البطولة وقام  ممثلوا اإلتحاد وأعضاء 
للفائزين،  الميداليات  بتسليم  النادى  إدارة  مجلس 
إلدارة  تذكارية  دروع  اإلتحاد  رئيس  قدم  كما 

المقاولون العرب.

نادي   )47( عدد  ضمن  العرب  المقاولون  أبناء  شارك 
فى  أقيمت  والتى  مصر  كأس  بطولة  فى  مشارك 
الفترة من ٢٠ إلى ٢3 فبراير بالمركز األوليمبى بالمعادى. 
تنفيذاً  الهمم  ذوى  فريق  جانب  من  المشاركة  وتأتى 
مجلس  رئيس  صالح  محسن  المهندس  لتوجيهات 
وملك  هشام  عمر  الالعبان  شارك  حيث  النادى،  إدارة 
ذوي  من  الرياضى  العرب  المقاولون  نادى  من  هشام 
الهمم، فى بطولة كأس مصر أللعاب القوى ، وحقق 
الالعب عمر هشام الميدالية الفضية فى رمى القرص 
حصلت  بينما   ، الرمح  رمى  فى  البرونزية  حقق  كما   ،
دفع  فى  الذهبية  الميدالية  على  هشام  ملك  الالعبة 

الجلة ،والميدالية البرونزية فى رمى الرمح.
عضو  موسى  على  موسى  األستاذ  وجه  جانبه  من 
الثقافى  النشاط  على  والمشرف  النادى  إدارة  مجلس 
واإلجتماعى واألستاذ جالل فراج المدير التنفيذي للنادي 
الشكر لالعبين الفائزين وللمدير الفني للفريق الكابتن 
واإلجتماعي  الثقافي  النشاط  ولمديرة  صبحي  أحمد 
شعبان،  محمد  الفريق  وإلداري  بدوي  أمينة  األستاذة 

متمنيًا لهم مزيد من البطوالت.
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أقوال خاطئة 
ومأثورات حكيمة

التي  الخاطئة  واألقوال  األمثال  بعض  هناك 
يرددها البعض وهو يظن أنها حكم قيمة أو 
مواعظ متوارثة فترسخ في األذهان وتحكم 
إلى  يؤدي  مما  غيره  مع  تصرفاته  معظم 
في  تفسد  باطلة  عقائد  أو  وخالفات  غضب 
وتكون  وباآلخرين  باهلل  عالقتهم  النهاية 
فاهلل   ، واآلخرة  الدنيا  في  الخسران  نتيجتها 
اهلل  اتقوا  آمنوا  الذين  أيها  يا   [  : يقول  تعالى 
أعمالكم  لكم  يصلح  سديدا  قوال  وقولوا 
من  السديد  فالقول   ] ذنوبكم  لكم  ويغفر 
أسباب توفيق اهلل عز وجل لعباده المؤمنين إذ 
يفتح أبواب النجاح في الدنيا ومغفرة الذنوب 
هي  التي  يقولوا  لعبادي  وقل   [  : اآلخرة  في 
األقوال  تلك  من  التحذير  وألهمية   ،  ] أحسن 
الخاطئة نعرض هنا بعض ما هو شائع منها 

ابتغاء اجتنابه وحماية للدين من كل شائبة :

دعوة  هذه   " الكتاب  وّدوه  شاب  ما  بعد   "-1
والمعرفة  بالعلم  التزود  أبواب  تقفل  جاهلة 
القراءة  وموهبة  االطالع  ملكة  وتعطيل 
الرسول صلى  ، فقد ظل  الكبار  والحفظ عند 
العزة  رب  من  العلم  يتلقى  وسلم  عليه  اهلل 
الصحابة  بعض  وكذلك   ، الستين  بعد  حتى 
لقوله تعالى : ] وقل رب زدني علما -  قل هل 
 ] يعلمون  ال  والذين  يعلمون  الذين  يستوي 

العلم من  ) اطلبوا   : الشريفة  األحاديث  ومن 
يلتمس  طريقا  سلك  من   - اللحد  إلى  المهد 

فيه علما سهل اهلل له به طريقا إلى الجنة ( .

٢- " السلف تلف والرد خسارة "  قول يتعارض 
اهلل  أباح  حيث  الكريم  بالقرآن  جاء  ما  مع 
أو  صغيرا  بكتابته  وأمر   ، الربا  وليس  االستدانة 
كبيرا  أو  صغيرا  تكتبوه  أن  تسأموا  ]وال   : كبيرا 
 : المعسر  المدين  بإمهال  أمر  كما   ] أجله  إلى 
]وإن كان ذو عسرة فنِظُرة إلى ميَسرة [ وفي 
الحديث الشريف : ) من يسر على معسر يسر 
عون  في  واهلل  واآلخرة  الدنيا  في  عليه  اهلل 
العبد ما كان العبد في عون أخيه -  ومن فرج 
عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج اهلل عنه 

كربة من كرب يوم القيامة ( .

" عبارة خاطئة يرددها  البقية في حياتك   "-3
 ، الميت  أهل  لمواساة  العزاء  في  البعض 
عمره  من  جزءا  ترك  المتوفى  أن  ومعناها 
 ، العزاء  ل به عمر من يقدم له  يمكن أن يطوِّ
وهذا بهتان عظيم حيث ال يموت إنسان قبل 
أن يستكمل آخر لحظة من عمره : ] فإذا جاء 
 ] أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون 
والقول المأثور للعزاء هو " البقاء هلل أو عظم 
اهلل أجرك "  ويكون الرد " شكر اهلل سعيك أو 

جزاك اهلل خيرا " .

مهندس / رزق الشناوى
نائب رئيس مجلس اإلدارة األسبق

دبلوم المعهد العالي للدراسات اإلسالمية
دبلوم معهد إعداد الدعاه
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ومن المأثورات الحكيمة :

لو لم يكن عون من اهلل للفتى فأول ما  	
يقضي عليه اجتهاده .

لها  	 أتاح  ُطويت  فضيلة  نشر  اهلل  أراد  إذا 
فيما  النار  اشتعال  لوال   ، حسود  لسان 
جاورت ما كان ُيعرف طيب عرف العود .

إننا نحب الورد رغم األشواك التي تعانقه  	
، وهكذا الحياة .

	  ، اإلنسان ال لحمه ُيؤكل وال جلده ُيلبس 
فماذا فيه غير حالوة اللسان .

الحيوان لسانه طويل وال ينطق ، واإلنسان  	
لسانه قصير وال يصمت .

أسرف في المديح ) دون نفاق ( ، واقتصد  	
في النقد ) دون إهانة ( .

هم  	 يستمتعون  بما  الناس  إلى  تحدث 
باستماعه ، ال بما تستمتع أنت بحكايته .

لآلخرين  	 االستماع  في  بالصبر  براعتك 
محبتك  في  بارعين  تجعلهم 

واالستئناس بك والتقرب إليك .

بقيمتهم  	 أشعرتهم  كلما  الناس 
وأظهرت االهتمام بهم ملكت قلوبهم 

وأحبوك .

عندما تقنع الناس أنك تلحظ حسناتهم  	
منك  يقبلوا  سيئاتهم  تلحظ  كما 

التوجيه والنصح والنقد البناء .

أنه  	 إال  النجاح  من  الشخص  بلغ  مهما 
يبقى بشرا يطرب للثناء .

فإن  	  ، الناس  وتفقد  المال  تكسب  ال 
كسب الناس طريق لكسب المال .

اآلخرين  	 شماعة  على  أخطاءك  تعلق  ال 
فإن أسوأ أنواع الخداع خداع النفس .

يختفي  	 فقد  بالمظاهر  تنخدع  ال 
المعسول  والكالم  الجمال  وراء  القبح 
ملئ  وفم  ناعم  جلد  لها  فاألفعى   ،
بالسم ، ولن تعرف حقيقة شخص حتى 
في  وخصوصا  وتختبره  معه  تتعامل 

السفر .

	  ، نفسه  من  واثقا  كان  من  إال  يتواضع  ال 
وال يتكبر إال من كان عالما بنقصه .

من  	 وفكر  الملوم  موضع  نفسك  ضع 
وجهة نظره ثم احكم عليه .

النصيحة  	 يقبل  ال  من  على  اللوم  ليس 
غير  بأسلوب  يقدمها  من  على  وإنما   ،

مناسب في توقيت غير مناسب .

ما كل ما يتمنى المرء يدركه ، تأتي الرياح  	
بما ال تشتهي السفن .

نبه على الخطأ باختصار ، وال تلق محاضرة  	
في التوبيخ في حضور المأل .

الحسنات  	 من  سنين  تعب  إحراق  الغيبة 
في لحظات قليلة يوم الحساب .

النميمة أن تسمع لشخص ستكون أنت  	
موضوعه التالي .

تمشي  	 الجنة  من  قطعة  هما  الوالدين 
على قدمين .

الضرورية  	 السرية  المادة  هو  اإلخالص 
لنجاح وقبول العمل .

صلة الرحم ) األخ - العم - الخال - الجد  	
-  ذكورا وإناثا وذرياتهم ( وسيلة للزيادة 

والبركة في الرزق والعمر .

المساجد بيوت اهلل في األرض الستقبال  	
أحبابه .
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بدأ اهلل تعالى خلق اإلنسان من طين : ]ولقد  ●

خلقنا اإلنسان من ساللة من طين [ وأكرمه 

يوجه  الذي   " الضمير  أو  اإلرادة   " منحه  بأن 

النفس للخير - ومن جماع الخير طاعة اهلل 

وعبادته -  ووهبه سبحانه وتعالى العقل 

] ونفس وما  الخير والشر  بين  به يميز  الذي 

سواها فألهمها فجورها وتقواها [ .

 أودع اهلل تعالى في جوف اإلنسان وصدره  ●

" القلب" -  ويعبر عنه أحيانًا بـ الفؤاد - الذي 

هو مناط التكليف ، فهو العضو الذي فيه 

يتحدد موقف اإلنسان من الكفر واإليمان 

لقول  قلبه  على  حكم  لإلنسان  وليس   .

وسلم  عليه  اهلل  صلى  الكريم  الرسول 

أصابع  من  أصبعين  بين  العباد  قلوب   (  :

ما  وكل   ،  ) يشاء  كيف  يقلبها  الرحمن 

على اإلنسان أن يخلي قلبه من حب الدنيا 

وحب  تعالى  اهلل  بحب  ويمأله  والشهوات 

الكريم  القرآن  أرشدنا  كما  الكريم  رسوله 

: ] إال من أتى اهلل بقلب سليم [.

عن  ● مسئولة   " نفسا   " لإلنسان  اهلل  جعل 

وأوجد  المادي  اإلنساني  الكيان  هذا  إدارة 

لها الغرائز واألعضاء التي تحافظ بها على 

الحياة والبعد عن األخطار المادية التي قد 

يتعرض لها اإلنسان ، وقد سخر اهلل تعالى 

في  بأمرها  لتأتمر  األعضاء  سائر  للنفس 

التسخير  الدنيا وسوف يسلبها هذا  الحياة 

في اآلخرة .

حاجة  ● بين  يوازن  من  هو  العاقل  اإلنسان 

في  األمان  وبين  الدنيا  في  لألمان  النفس 

الحياة اآلخرة ، فال يطيع النفس ويلبي لها 

كل ما تهواه من زينة الحياة الدنيا وتعتقد 

أنها تحافظ بها على سالمتها من اآلفات  

،  بل عليه أن ينقذها من سوء العاقبة في 

يتعد  ومن   ...  [  : تعالى  قال  وكما  اآلخرة 

أن  وعليه   ، نفسه[  ظلم  فقد  اهلل  حدود 

اهلل  يطيع  لمن  الكبرى  بالجائزة  يذكرها 

سبحانه وتعالى وهي أن تكون نفسه من 

النفوس المطمأنة التي قال فيها تعالى : 

]يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك 

راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 

جنتي [ .

ليس المطلوب هو الصراع بين ضميروإرادة  ●

المحافظة  تؤثر  التي  نفسه  وبين  اإلنسان 

على السالمة المادية للكيان اإلنساني ، بل 

المطلوب هو التصالح مع النفس وإقناعها 

المحافظة  في  تكمن  المرء  مصلحة  بأن 

فيعيش  واآلخرة  الدنيا  في  السالمة  على 

سبيل  وفي   ، وسالم  هدوء  في  اإلنسان 

 مهندس / محمد موسى مهندس / محمد موسى

تصالحـوا مــع 
أنفسكم
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مع  دائما  حوارا  يقيم  أن  المرء  على  ذلك 

نفسه بالحسنى وعدم تكليفها بما ال تطيق 

من األعمال ، وهذا ما يسميه علماء الشريعة 

األفاضل " المراقبة وحساب النفس "  فقال 

من  خاب  وقد  زكاها  من  أفلح  قد   [  : تعالى 

دساها [ .

الكريم  ● القرآن  في  وجل  عز  المولى  حثنا 

بما ال تطيق فبدأ  النفس  على عدم تكليف 

بنفسه جل وعال فقال : ] ال يكلف اهلل نفسا 

الرسول  فعل  كان  وكذلك   ،  ] وسعها  إال 

حينما  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الكريم 

بصيام  له  باإلذن  الجليل  الصحابي  استأذنه 

بالرفق  طويل  نقاش  بعد  فنصحه  الدهر 

عليه  داود  اهلل  نبي  صيام  واتباع  بنفسه 

السالم الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما .

رسوله  ● من  وتعالى  سبحانه  الحق  طلب 

على  بالحسرة  نفسه  إرهاق  عدم  الكريم 

لحرصه  لرسالته  الناس  بعض  تصديق  عدم 

في  اآلخرة  نار  من  إنقاذهم  على  الشديد 

القرآن الكريم منها قوله  عدة مواضع من 

تعالى : ] فال تذهب نفسك عليهم حسرات[.

دار  ● الدنيا  تكون  أن  تعالى  حكمته  اقتضت 

الرجيم  الشيطان  من  وحذرنا  وابتالء  اختبار 

اإلنسان  مع  دائم  صراع  في  هو  الذي 

للسيطرة على النفس وإبعادها عن طاعته 

اهلل  نبي  أراد  فحينما   ، وتعالى  سبحانه 

نبينا  على  يوسف  ابنه  ينصح  أن  يعقوب 

بل  إخوته  من  يحذره  لم  السالم  وعليهما 

كما  بالناس  المتربص  الشيطان  من  حذره 

عدو  لإلنسان  الشيطان  إن   ...  [  : تعالى  قال 

وعدم  نفسه  مراقبة  المرء  فعلى   ] مبين 

لها  فيزين  والشهوات  الزينة  لحب  تركها 

الشيطان كل ما يغضب اهلل ، وال أن يحملها 

من  لها  منقذ  عن  فتبحث  تطيق  ال  ما 

المشقة فيتلقفها الشيطان ويوسوس لها 

ليخرجها من طاعة اهلل ورحمته .

تربية  ● النفس  بتربية  الحنيف  الدين  أمرنا 

 ، الصغير  طفله  أحدنا  يربي  كما  سليمة 

وفي سبيل ذلك على المرء أن يراقب نفسه 

فيتركها  الغفلة  يحذر  وأن  دائمة  مراقبة 

اهلل  من  العون  يطلب  وأن  للشيطان  مطية 

صلى  الكريم  الرسول  قال  فقد   ، العظيم 

الذي  الجليل  للصحابي  وسلم  عليه  اهلل 

على  أعني   (  : الجنة  في  مرافقته  طلب 

أحد  قال  وكما   ،  ) السجود  بكثرة  نفسك 

السلف الصالح " فليربي أحدكم نفسه كما 

تمكن  ـعه  طبَّ ما  فإذا   ، الصغير  المهر  يربي 

من قيادته وتوجيهه حيث يشاء " .

المرء  ● بين  التصالح  قصر  هنا  المطلوب  ليس 

الحنيف  الشرع  يحثنا  بل   ، فقط  ونفسه 

بدءا  المجتمع  في  التصالح  تعميم  على 

باألسرة ثم كافة فئات المجتمع بما فيهم 

ينهاكم  ال   [  : تعالى  لقوله  المسلمين  غير 

الدين  في  يقاتلوكم  لم  الذين  عن  اهلل 

تبروهم  أن  دياركم  من  يخرجوكم  ولم 

وتقسطوا إليهم إن اهلل يحب المقسطين [ ، 

وخير مثال على هدي الرسول صلى اهلل عليه 

وتماسك  سالمة  على  الحرص  في  وسلم 

 " المدينة  صحيفة   " إصداره  هو  المجتمع 

بما  المجتمع  فئات  كل  دور  فيها  يبين  التي 

في  المدينة  في  المقيمين  اليهود  فيهم 

ذلك الوقت .
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وبالحــــــب . . .
     نلتقــــــي 

أ.جمال أبو اإلسعاد
مدير عام اإلعالم 

بالمقاولون العرب سابـقًا

واترك  ●  ، وَضميرك  اهلل  ُيرضى  ما  إفعل 
الشيخ رمضان    . إثم ظنوِنهم  للناس 

عبد المعز

ثق أن اهلل أحسن من أن يراك حزينًا وال  ●
يجبرك .

يعانى  ● المرء  يزال  ال   : القيم  إبن  يقول 
الطاَعة حتى يألُفها ويحبها ، فيقّيض 
وتوقظه  أزراً،  إليه  تؤزه  مالئكة  له  اهلل 
إليها  مجلسه  ومن   ، إليها  نومه  من 
"واّلذين   : وتعالى  سبحانه  وقال 
َجاَهدوا ِفينا لَنهّدينهم ُسُبلنا " صدق 

اهلل العظيم 

ظّنك  ● وُحسْن  طيبتك  على  تحزن  ال 
باآلخرين ، فإن لم يوجد فى األرض من 
           . يباركها  من  السماء  ففى  يقدرها  ال 

الكاتب نجيب محفوظ

أفضل  ● هم  من  وبين  بينك  ُتقارن  ال 
منك ، فأنت ال تعلم حالهم .

لترضى  ● الدنيا  فى  الُمبَتلين  إلى  انظر 
عن حالك .

●  : عزاً  إال  المرء  بها  اهلل  يزيد  ال  ثالثًة 
لمن  واإلعطاء   ، ظلمه  عمن  الصفح 

َحَرَمه ، والصلة لمن قطعه .

أبداً  ● به  تثق  ال  قلُبك  له  يرتاح  ال  ما 
الكاتب    . العين  من  أبصر  فالقلب 

نجيب محفوظ

يقول لقمان الحكيم إلبنه : من َحَمَل  ●
بنفسه  ُأعِجَب  ومن   ، عجز  يطيق  ماال 
هلك ، ومن تكّبر عَلى الناس ذْل ، ومن 
العلماء  جالس  ومن   ، ندم  يشاور  لم 

َعِلم ، ومن قل كالمه دامت عافيته .

●  ، ضعيف  أمام  قوتك  عن  تتحدث  ال 
عن  وال   ، حزين  أمام  سعادتك  عن  وال 
وراعى  كالمك  وِزْن   ، فقير  أمام  مالك 
شعور اآلخرين ، وكن راضيًا بما تملك . 

بل  ●  .. الناس  عيون  فى  ليست  قيمتك 
ضميرك  إرتاح  فإذا   ، ضميرك  فى  هى 
ارتفع فوق مقامك .  الكاتب الصحفى 

أنيس منصور 

شىء  ● كلَّ  تملك  أن  السعادة  ليست 
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بما  اهلُل  ُيسعدك  أن  السعادُة  إنما   ،
فالحمد   . أتاك  بما  ويرضيك   ، أعطاك 

هلل دائمًا وأبداً .

ورجلك  ●  ، هيشدك  اللى  هو  ضميرك 
 ، هيعينك  اللى  وربك   ، هتشيلك  اللى 

فال تنتظر من الناس شيئًا .

السعيُد من أسعَد غيره ، والكريُم من  ●
من  والطيب   ، بكرمه  اآلخرين  شمل 
 ، بينهم  بوجوده  باألمان  الناس  شعر 

يحبونه بينهم ..

السعداء  ● بصحبة  وفقنا  اللهم 
والكرماء والطيبين .

هذا هو اهلل : نخطىء فيغفر ، نشكر  ●
ر فيستر ، ننكسر فُيجبر .  فيزيد ، نقصِّ

ما خاب رجاء فى رب العالمين .

الدنيا  ●  : اهلل  رحمُه  الجوزى  إبن  يقول 
أن  للعاقل  فينبغى   ، للبالء  وضعت 

يوّطن نَفَسه على الصبر . 

سيبقى الخّيرون دائمًا حاضرون ، تفوح  ●
مآثرهم فى القلوب زهوراً .

فى التسبيح نجاة من المهالك ، وفرج  ●
من الهموم ، وتنفيس للكروب " فلوال 
فى  َلَلِبَث  اُلمَسّبحين  من  كان  أنه 

بْطِنه إلى يوم ُيبعثون " 

كل  ● فى  الصعوبة  يرى  المتشائم 
فى  الفرص  يرى  والمتفائل   ، فرصة 

كل صعوبة .

دائم  ● عدو  هناك  ليس  السياسة  فى 

مصالح  هناك  لكن   ، دائم  صديق  أو   ،

دائمة . ونستون تشرشل

اهلل  ● صلى  الكريم  رسولنا  يقول 

أقوام  الجنة  )يدخل   : وسلم  عليه 

أفئدتهم مثل أفئدة الطير( من شدة 

طيبتها ورقتها ، تبكى من أقل شىء ، 

وتضحك من أقل شىء ، وتسامح فى 

أقل شىء ، الطيبة رزق من ربنا . فتمنى 

الخير لغيرك ، فعلى نياتكم ترزقون .

يعرف  ● ال  من  يتحدث  أن  أسهل  ليس 

فيما ال يفهم ، وأن يفتى من ال يدرك 

من  َينقد  أن  أيسر  وما  يفقه،  ال  فيما 

يجلس فى مقاعد المتفرجين وينتقد 

عند  وغرام  هوى  اآلخرين  تحطيم   ...

البعض .      الكاتب الصحفى ياسر رزق

●  ، ورزقك   ، وعافيتك   ، عفوك   .. يارب 

ورضاك ، ورحمتك ، ومغفرتك ، وشفاك 

 ، وحفظك   ، وتوفيقك   ، وغناك   ،

وتيسيرك ، وسترك ، وكرمك ، ولطفك، 

وجنتك ، يارب إجعلنا من أهل النفوس 

الطاهرة ، والقلوب الشاكرة ، والوجوه 

طيب  وارزقنا   ، الباسمة  المستبشرة 

المقام ، وحسن الختام .

عزيز  ● ولكل  لك  دعائى  هذا  اللهم 

يا  فتقبله  المسلمين  وجميع  عليّنا 

أرحم الراحمين .
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ت جملين! شارع "الموسكى" يفوِّ
فيه  استعراضى  بمسرح  أشبه  الموسكي  منطقة 
تتألأل  التى  الالمعة  والكريستاالت  النجف  أضواء 
إلى جانب علب السبوع و شموع األفراح و فوانيس 
فى  كلها  الفرح  مظاهر  و  األطفال  ولعب  رمضان 

مكان واحد.
نسبة  األسم  بهذا  الموسكى  شارع  تسمية  ترجع 
السلطان  أقرباء  أحد  موسك  الدين  لألميرعز 
القرآن  يحفظ  خيراً  رجال  وكان  األيوبى   الدين  صالح 
والعلماء،  العلم  أهل  ويحب  تالوته  على  ويواظب 
ببناء  وقام  للميالد  عشر  الثاني  القرن  في  عاش 
شارع  آخر  من  يبدأ  الشارع  هذا  الموسكي.  قنطرة 
السكة الجديدة عند قنطرة الموسكى بجوار القرة 
قول "قسم شرطة الموسكي" وينتهى عند شارع 
العتبة الخضراء . تم إنشاؤه على مدى ُعْمر خمسة 
من حكام مصر من أسرة محمد على هم: محمد 
على الكبير و عباس األول وتوقف فى عصر سعيد 
إلى  به  باشا ثم استأنف الخديوى إسماعيل العمل 
أن اكتمل إنشاؤه فى عهد  الخديوى توفيق .عندما 
1798قام  عام  مصر  إلى  الفرنسية  الحملة  جاءت 
خارج  والهاربين  األمراء  بيوت  بهدم  الحملة  جنود 
موسك  الدين  عز  األمير  بيت  ومنهم  القاهرة  
قنطرة  من  طريقًا  وأنشأوا  الموسكي،  وقنطرة 
الموسكي إلى ميدان جامع أزبك وهذا الطريق هو 

شارع الموسكي حاليًا. 
 ، والشوارع  األزقة  بتوسيع  علي  محمد  أمر  ثم 
واطلق اسم شارع الموسكي على الشارع المؤدي 
الملكية  االستبالية  حتى  الموسكي  زاوية  من 
جددها  التى  األزبكية  مستشفى  وهي  باألزبكية، 
الطب  بمدرسة  ملحقة  وجعلها  علي،  محمد 
باشا  العيني. لقد كان لمحمد علي  والوالدة بقصر 
فقد  القاهرة  شوارع  مالمح  تغيير  فى  كبير  فضل 
أمر بتنظيم وتنظيف الشوارع وأمر بتعليق القناديل 
على أبواب البيوت وأزال المقابر التى كانت فى وسط 
بالقاهرة  تحيط  كانت  التى  األنقاض  وأزال  القاهرة 
عاصفة  أى  هبوب  عند  السموم  لها  تحمل  وكانت 
العقارب  تل  وأزال  البرك  ردم  فى  ترابها  وأستخدم 
المالصق للنيل عند قصر العينى والتالل الموجودة 
ِأشجار  فيها  وزرع  سيتى  وجاردن  الناصرية  حى  بين 
األبيض  باللون  المنازل  بطالء  األهالى  وأمر  الزيتون 
محمد  أنشأ  ثم  وجمااًل.   بهاًء  أكثر  القاهرة  لتبدو 
األزهر  شارع  اآلن  وهو  الجديدة   السكة  شارع  علي 
أول  وينتهي  الغريب،  ُترب  جهة  من  يبدأ  الذى   ،
الشارع  بدأ  األربعة.  المفارق  تجاه  الموسكي  شارع 
التجارة  أمام  الطريق  ليفتح  فرنسي  كمشروع 
األجانب،  الُتجار  من  كثير  فيه  سكن  حيث  األوروبية 
تحديداً في »حارة الفرنج« وكاَن أغلبهم من اليهود. 
أصدَر محمد علي قراًرا بشراء األمالك، التي تعترض 
الشارع  تخطيط  الهندسة«،  »قلم  وتولى  الشارع 
الُمقترح وبدأ شّق الطريق إلى تقاطُعه مع قنطرة 
الموسكى على الخليج وتم فتح الشارع عام 1849م. 



93

وكيفية  فتحه  في  العلماء  علي  محمد  استفتى  و 
عرضه فأفتوه بأّن يجعل عرِضه يسمح بمرور جملين 
ُمحملين بالتبن دوَن مشقة في مرورهما، وبناًءعلى 
هذا  وكان  أمتار.   8 الشارع  عرض  يكون  أّن  تقرَر  ذلك 
الطريق  العرض كافًيا وقتها. ولقد سّهل فتح هذا 
هذا  وكان  الفاطمية،  القاهرة  وسّط  التجارة  حركة 
إذ  ُكلها.  القاهرة  في  بالعرض  شارع  أول  الشارع 
أّن  بُحكم  طولّية  شوارع  كانت  القاهرة  شوارع  أّن 
النيل،  نهر  مع  بإمتدادها  طولية،  مدينة  المدينة 
اهلل  لدين  المعز  شارع  هو  الطولّية،  الشوارع  وأشهر 
من باب زويلة في الجنوب إلى باب الفتوح شمااًل. وفى 
عهد عباس األول تم مد الشارع إلى شارع النحاسين 
إلى  إسماعيل  الخديو  أكمله  ثم   ، اهلل"  لدين  "المعز 
عدة  هناك  كانت  حيث  الترب  قرب  الغريب  جهة 
األحمر  والجامع  الرويعى  فى  القاهرة  وسط  مقابر 
عهد  وفى  المناصرة  وترب  بك  كلوت  شارع  خلف 
الخديو توفيق تم انشاء أرصفة على جانبى الشارع 

من الحجر وتم دك أرض الشارع بالمكدام. 
إسماعيل  الخديو  دعا  السويس،  قناة  افتتاح  عند 
رؤساء  دعا  كما  المختلفة،  الدول  وأمراء  ملوك 
الشركات الكبرى وكبار الكتاب الفتتاح قناة السويس 
القاهرة  معالم  لزيارة  دعاهم  االفتتاح  وقبل   ،
وقضاء 5 أيام في القاهرة وكان برنامج اليوم األول 
خالل  من   " الموسكي  "حي  زيارة  هو  الرحلة  لهذه 
شارع السكة الجديدة. وفى عهد عباس حلمي كان 
أنشأ  حيث  مصر،  في  األجنبية  المدارس  إنشاء  بداية 
 ،1854 عام  األزبكية  في  للبنين  مدرسة  األميركيون 
وفكر الفرنسيون في إنشاء مدرستين للبنين ووقع 

اختيارهم على حي الموسكي ليكون مكاًنا لهما.
الموسكي  بمنطقة  اليهود”  “حارة  إلى  ننتقل  ثم 
الحارة  وضمت  الموسكي  شوارع  حواري  من  وهي 
ثالثة عشر معبدا يهوديا لم يتبق منها سوى ثالثة 
" الذي كان  معابد، وهي " معبد موسى بن ميمون 
الثاني  القرن  بدايات  في  شهيرا  وفيلسوفا  طبيبا 
صالح  السلطان  من  مقربا  وكان  الميالدي،  عشر 
ويقع  يوحاي"  "بار  الثاني  المعبد  أما   ، األيوبي،  الدين 
في شارع الصقالية، بينما الثالث في درب نصير وهو 
معبد "أبو حاييم كابوسي".. وال يمكن الحديث عن 
حارة اليهود دون الحديث عن الزعيم الراحل جمال 
عبدالناصر، الذي قضي طفولته بأحد منازلها تحديًدا 
في 3 حارة عدس بالخرنفش المجاور لحارة اليهود. 

ترجع  و  ُيشترى  و  ًُيباع  قديما  الموسكي  شارع  كان 
التي  سالطين  عائلة  إلى  الشارع  نصف  ملكية 
توطنت بمصر من قديم الزمان و عاشت بها. جمع 
حي الموسكي على مدار 9 قرون مضت بين مختلف 
فيه  متتابعة؛  لعصور  تنتمي  التي  الدينية  المباني 
العزباني"  مسجد  كـ"  اآلثرية  المساجد  من  العديد 
جانب  إلى  األحمر"،  و"الجامع  الرويعي"،  و"مسجد   ،
الغرغوري"،  األرمن  كـ"كنيسة  الكنائس  من  العديد 
الكاثوليك". و"األرمن  الكاثوليك"  اإلفرنج  و"كنيسة 
كما يضم الموسكى عقارات متميزة أخرى، كمبنى 
لوكاندة البرلمان، الذي تحول إلى مول تجارى، وكذا 
والطراز  التاريخي  الطابع  ذات  العقارات  من  العديد 
العزيز  وعبد  القلعة  بشارعي  الفرنسي  المعماري 

وغيرهما. 

وهناك منطقة أخرى شهيرة في دروب الموسكي 
وهو شارع الفرحة الذى تبدأ منه أولى سطور قصص 
الزواج وسبوع المواليد وهو "درب البرابرة" وهناك أكثر 
من رواية عن أصل التسمية حيث يقال أنهم جماعة 
القصور  في  ليعملوا  القاهرة  إلى  جاءوا  البربر  من 
وفي  به،  وعملوا  المكان  هذا  في  وسكنوا  الملكية 
جوهر  مع  أتوا  الذين  البربر  قبائل  إنهم  أخرى  رواية 
المكان  هذا  في  واستقروا  مصر  فتح  أثناء  الصقلي 
األفراح  مستلزمات  كل  على  اآلن  حتى  يحتوى  الذى 
تجارية  منطقة  ليس  الموسكي  شارع   . والسبوع 
والسوق  المسجد  به  نادر  بورتريه  ولكنه  فحسب 
والعيد حيث الغورية و السيوفية والخيامية واألزهر 
الشريف ومقام سيدنا الحسين رضى اهلل عنه ودرب 
القاهرة  قلب  فى  هذا  ..كل  اليهود  وحارة  البرابرة 

الفاطمية. 
سهام يوسف كمال
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أسوان أيقونة السحر والجمال فى الجنوب 
مصر  بجنوب  والجمال  السحر  أيقونة  أسوان  مدينة 
وهي تتمتع بدفء وسحر الطبيعة الخالبة، مما جعلها 
وبالرغم  العالم  حول  السياحية  الوجهات  أفضل  من 
من كونها مدينة غنية بمظاهر الطبيعة الخالبة، ونقاء 
من  البالد  وسط  فى  الجارى  النيل  نهر  مياه  وجمال 
الجنوب إلى الشمال، إضافة إلى الجزر الصخرية الصغيرة 
المتواجدة فى بعض المناطق من ضفاف النهر والجزر 
األطراف،  المترامى  النهر  ضفتى  على  المتناثرة  النباتية 
منها  والبعض  ومتنوعة  مزدهرة  بنباتات  تتمتع  التى 
وجزيرة  أبوسمبل  معبد  بوجود  أيضا  تتمتع  فإنها  نادر 

الفنتين التي تضم معبد خنوم ومقياس النيل ومقبرة 
وثالوث  الثاني  أمنحتب  الملك  وبوابة  المقدس  الكبش 
النوبة  ومتحف  فيلة  جزيرة  أسوان  تضم  كما  ساتت 
ومتحف أسوان )متحف جزيرة إلفنتين( ورمز الصداقة 
مشروع  أعظم  العالي  والسد  السوفيتية  المصرية 
وخزان  ناصر  وبحيرة  العشرين  القرن  في  هندسي 

أسوان .. أهاًل بكم ومرحبًا علي أرض السحر والجمال. 

أحمد السعدي
مدير العالقات العامة فرع جنوب الوادي

نفسك عالم عجيب

من نفحات رمضان

يتبدل كل لحظة ويتغير واليستقرعلى حال تحب المرء 
ملك  وماكان  شيطانا  فتبصره  تكرهه  ثم  ملكا  فتراه 
نفسك(  )حالة  تبدلت  ولكن  وماتبدل  شيطانا  والكان 
وتكون في مسرة فترى الدنيا ضاحكة ثم تراها وأنت 
في كدر باكية قد فرغت في سواد الحداد ماضحكت 
مسكين  الباكي  الضاحك  أنت:  ولكن  والبكت  الدنيا 
جداً أنت حين تظن أن الُكره يجعلك أقوى" وأن الحقد 
ماتجعلك  هي  والجفاء  القسوة  وأن  أذكى  يجعلك 
وأن  معك  من  مع  تضحك  أن  تعّلم  محترما!  إنسانًا 
عش  به  وتعايش  معه  عش  ومعاناته  ألمه  تشاركه 
الحكمة  أن  تعلم  هل  مريراً  األلم  كان  مهما  كبيرا 
الشهيرة:  رضا الناس غاية التدرك دائمًا يتناقلها الناس 
الحكم  أروع  من  بتكملتها  وأنها  وغيرمكتملة  مبتورة 
تترك  الناس غاية ال تدرك ورضا اهلل غاية ال  :" رضا  وهي 
تكون  أن  اليلزم  يترك"  ال  ما  وأدرك  يدرك  ال  ما  فاترك 
وسيم لتكون جميل والمداحا لتكون محبوب والغنيا 
لتكون سعيد يكفي أن ترضي ربك وهو سيجعلك عند 
الناس جميال ومحبوبا وسعيد لوأصبت 99 مرة وأخطأت 
البشر  99هؤالءهم  الـ  وتركوا  بالواحدة  لعاتبوك  مرة 
وقبل   99 الـ  لغفراهلل  مرة  وأصبت  99مرة  ولوأخطأت 
بالنا نلهث وراء البشر ونبتعد  الواحدة ذاك هواهلل فما 
وتنسحب  آحيانًا  تتنازل  هوأن  بالنفس  السمو  اهلل  عن 
اليقدرون  من  مع  قيمتك  سيخدش  بقائك  ألن  بهدوء 
القيم حروفنا أصبحت تحتاج إلى محامي نحن ننطقها 

ببراءة وغيرنا يفهمها بـخبث يخطئون ثم يرددون الدنيا 
بعاقل  ليست  ألنها  أصدقاء  يا  تتغير  لم  الدنيا  تغيرت 
حتى تدرك وتتغيرالقلوب واألخالق والنفوس والمبادئ 
تجارب  أنها  إال  للحياة  وصف  أجد  لم  تغيرت  التي  هي 
فإن لم تتعلم من الضربة األولى فـأنت تستحق الثانيه 
أجّب بصدق، وُقل  ؟!  أنت حزيّن  لماذا  يومًا  وإن سألوك 
صلواتك  إحدى  للُقرآّن!.  هاِجر  اإلستغفار،  قليُل   : لهم 
الدنيا بعدها،فحافظ عليها،  ستكون األخيرة وستودع 
وأحسن فيها جميعها فما تدري أيها ستكون اآلخيرة 
شيء  كل  في  النسيان  يداهمهم  كبارالسن  ماأجمل 
من  رداء  ولّوال  بالعيوب  مثقوَبون  كلنا  ذكراهلل!  عدا  ما 
اهلل اسمه الستر لُكَسرت أعناقنا من شدة الخجل قل 
والغضب  والحزن  الفرح  وقت  عزالوجع  في  الحمدهلل 
والصمت أنطقها من قلبك ورددها دومًا ولن تضعف 
اليـوجد أحن من  الحمدهلل كثيراً  األحوال  مهما كانت 
اهلل علينآ ما دام قلبك ينبض فقل : ال إله إال اهلل محمد 

رسول اهلل.
الطنطاوي  علي  الشيخ  عن  المقال  هذا  لكم  نقلت 
والفقه  العلم  بين  جمع  جليل  شيخ  وهو  اهلل  رحمه 
علماء  من  الفقهاء  وأديب  األدباء  بفقيه  وُلّقب  واألدب 

دمشق .

أحمد راجح
رئيس قطاع موارد بشرية سابقًا

.. يهل علينا شهر رمضان الكريم  كل عام وأنتم بخير 
ُتَقّوي  متينة،  باهلل  صلة  إلى  اإلحتياج  أشد  في  ونحن 
النفس،  وتريح  الحزن،  وُتذهب  الهمم  وترفع  العزم 
وتعين  الغافل  وُتنّبه  الكسالن  وُتَقّوم  الضمير  وتوقظ 
السلف  قال  ولهذا  للثبات،  طلبا  الدهر  نوائب  على 
والتعمير فنحُن  والتشييد  البناء  : رمضان طريق  الصالح 
نفحة  رمضان  السماء..  في  ألرواحنا  نبني  األرض  على 
ربانية لألخذ بيد العباد إلى الجنان.. رمضان فضال وخيراً 
ذنوبه  من  خرج  اهلل  وجه  به  مبتغيًا  صامه  من  وبركة 

كيوم ولدته أمه، يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
من  َم  تقدَّ ما  َلُه  ُغِفَر  واحتساًبا،  إيماًنا  رمضاَن  صاَم  »َمن 
ذنِبِه« ويكفي رمضان أنه سر بين العبد وربه، وهو سبحانه 
رسول  قال  أجره..  وعظيم  ثوابه  مقدار  يعلم  من  وحده 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: للصائِم فْرحتاِن: فرحٌة عند ِفطِره، وفرحٌة عند 
ريِح  من  اهلِل  عند  أطيُب  الصائِم،  فِم  وَلَخُلوُف  ربِّه،  لقاِء 
ِه عنَد كلِّ ِفطٍر عتقاَء وذِلك في  الِمسِك«  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ للَّ

كلِّ ليلٍة« فاللهم اجعلنا منهم ..                        )المحــرر(
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اهلل اهلل علي شعب مصر

بـــر الـــوالــديــن

اهلل اهلل علي شعب مصر   ..  اهلل اهلل على والدك 
يا مصر

يحيا الشعب وتحيا الشرطة ويحيا الجيش 

 .. نعيش  وعليها  نموت  فوقها  بلدنا  مصر 
ومافيش فيها مكان وال مطرح للخفافيش

اهلل اهلل ع المستقبل .. باين في عيون كل والدنا

هايعم  والخير   .. اجمل  هاتكون  ياناس  وبلدنا 
علي بالدنا

 .. مكملين  معاه  كلنا  الماليين  حبيب  والريس 
عشان بلدنا واوالدنا والخير لكل المصريين

ده اللي مصر محتاجاه هو ده اللي اكيد معاه

الوطن هيكون بخير اللي صمم واللي عال .. واللي 
وقت الشدة خال كل شىء سهل ويسير

والمقاولين العرب م الشركات القوية.. كان ليها 
دور كبير في المشاريع القومية

بتسابق الزمان في المشروعات التنموية .. بتعمر 
وتبني من اسوان السكندرية

كورنيش  علي  مية  ومية  تحفة  أبراج   3 عملت 
العلمين فوق الوصف وشوية

والمترو المكهرب حاجة خيالية.. هيقابل القطار 
الخفيف في أكبر محطة تبادلية

المترو  االدارية..  للعاصمة  منصور  عدلي  من 
والقطار بتكنولوجيا عالية

أمان ومافيش اخطار روحك يامصري غالية

المقاولين شغالة زي ماقال الكتاب.. في مجلس 
الشيوخ ومجلس النواب

وكمان دلوقتي بتعمل الحديقة المركزية .. علي 
أعلي مستوي في العاصمة اإلدارية

.. وعملت  فيها مناطق ترفيهية  بمعاييرعالمية 
احلي مسجد الفتاح العليم

.. مليون سالم  اتفرج ع الجمال وروعة التصميم 
وتحية السرة المقاولين

عمال وصنايعية وفنيين ومهندسين

اهلل هلل علي شعب مصر.. اهلل اهلل علي والدك يا 
مصر

شعر حسن عزو

والناشرين  والملحنين  المؤلفين  جمعية  عضو 
إدارة المعامل

يا من راعيتك لكى ترعانى .. ال انت راعيتنى وال رويت 
بستانى

زالت  فى  معى  وتقف   .. بيدى  تأخذ  أظنك  كنت 
زمانى

 .. ومالى   عمرى   .. لدى  ما  وكل  مهجتى  اعطيتك 
وكل حنانى

اصرت جاحد القلب .. وتنكر كل  عرفانى
منه  الوفاء  لصار   .. جروا   ربيت  كنت  لو  واسفاه 

كعظيم إنسان
هكذا نحن معاشر األباء  .. نكرس حياتنا ألبنائنا وال 

ننتظر ذرة عرفانى
جيل تربى  .. وما تربى  .. ألعيب فيهم أم عيب زمانى

أم لم نحسن نحن تربيتنا  .. ام هم طراز تانى

وادخلنا  فارحمنا   .. السحر   وقت  فى  ربى  ندعوك 
فى الجنان

واهدى لنا اوالدنا  .. فهم ال يفقهون تطور العصر 
واألزمان

من  شئ  وتحسبونها   .. تعتذروا   أن  لكم  يأن  ألم 
األذعان 

فيا أسفا على الدنيا  .. إذا لم يكن بها بر من األبناء 
والخالن

بين  كرامة  فال   .. لكرامتكم   جرحًا  اتحسبونها 
األبناء فذلك الخسران

الجنة ال شك تحت أقدامهم  .. فهم سبب وجودنا 
فبرهم فرض ثان

كلمات الشاعر/ عادل عويس أبو الهنا
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ماذا تفعل
في وقت
فراغك؟

الفراغ سالٌح ذو حّدين، فهو إّما نعمة وإما نقمة، لهذا 
الصحيح  بالشكل  استغالله  تّم  إذا  الفراغ  وقت  فإن 
فإنني  ولهذا  صاحبه،  على  الكبير  بالنفع  يعود  فإنه 
هو  ما  كل  أفعل  أن  دوًما  أحاول  فراغي  وقت  في 
مفيد لي ولمستقبلي وُيساعدني في تحقيق أهدافي 
وطموحاتي، ومن أهم ما أحب فعله في وقت فراغي 
من  عالٍم  إلى  تأخذني  الكتب  قراءة  إّن  إذ  القراءة،  هو 
مكاني.  في  أجلس  وأنا  سافرت  بأنني  وأشعر  الجمال، 
وما  خواطري  أكتب  إذ  الكتابة،  هواية  أمارس  كذلك 
ألقرأها  أعود  وعندما  كلمات،  من  قلبي  في  يجول 
ببضعة  فيها  مشاعري  اختصار  يمكن  الدنيا  بأن  أشعر 
فعله  يمكنني  ما  أجمل  فإّن  لهذا  عني،  تعبر  كلمات 
في وقت فراغي أن أمارس هواياتي التي أحبها، لهذا 
فالفراغ نعمة ُيحسد عليه اإلنسان وعليه أن يستثمرها 
بشكٍل  فراغه  وقت  اإلنسان  يستغّل  عندما  لصالحه. 
صحيح سيجد نفسه وقد حقق الكثير من اإلبداع خالل 
فعل  دون  يمضونه  الذين  األشخاص  أما  قصيرة،  فترة 
أي شيء مفيد فإنما يخسرون الكثير من الوقت الذي 
لن يعود إليهم أبًدا، لهذا على اإلنسان أن يحرص على 
وأّلا ينجرف في فعل  المفيد،  بالعمل  الفراغ  استغالل 
أشياء ضارة لجسده ونفسه وصحته، فالفراغ فسحة 
الحياة  شؤون  من  بالكثير  يتفكر  حتى  لإلنسان  رائعة 
وهو  وثقافة.  ومعرفة  اطالًعا  أكثر  يكون  أن  وُيحاول 
فرصة ليجد اإلنسان متسًعا لعقله وأعصابه، وأن يرتاح 
في  الشغف  ويجدد  والمسؤوليات  العمل  أعباء  من 
أوقات  في  تتراكم  التي  السلبية  الطاقة  ويطرد  قلبه 
التي تجعله  بالطاقة اإليجابية  العمل، ويشحن نفسه 
يعود إلى عمله أو دراسته وهو بكامل حماسة وقوته، 
فيتحسن إقباله على العمل بشكٍل كبير. وقت الفراغ 
الماضية  حياته  في  ُيفّكر  حتى  فرصة  اإلنسان  يمنح 
يعرف  أن  وُيحاول  العبرة،  منها  ويستنتج  والمقبلة 
أخطاءه وُيصلحها، كما ُيساعد اإلنسان في رؤية أقاربه 
الوقت  وفي  معهم،  المحبة  روابط  وتعزيز  وأصدقائه 
كما  جدد،  أشخاص  على  التعرف  في  ُيساعده  نفسه 
يعطي وقت الفراغ اإلنسان فرصة لتقوية صلة الرحم 

والجلوس مع أهله وأبنائه والتعرف على متطلباتهم 
جميل  وقت  قضاء  على  وُيشجعه  واحتياجاتهم، 
والسفر أو الذهاب في رحالت ترفيهية يرفه فيها عن 
كل  في  األشياء  هذه  كل  أمارس  بدوري  وأنا  نفسه، 

وقت فراغ يتوفر لي وأستغله أحسن استغالل.

أفكار إبداعية الستثمار وقت الفراغ :

وأن  بّد  ال  الفراغ  أوقات  بقيمة  واعًيا  اإلنسان  كان  إذا 
ومن  فيه،  اإلبداعية  األفكار  من  العديد  تطبيق  يحاول 
أهم هذه األفكار أن يركز على موهبة ويحاول صقلها 
واكتساب الخبرة فيها كي يصل فيها إلى درجة اإلبداع، 
يستغّل  أن  يمكن  كما  جوانبها،  جميع  من  ويعرفها 
اإلنسان أوقات فراغه بتنمية مهاراته اليدوية واكتساب 
بين  ومن  الرزق  كسب  على  ُتساعده  جديدة  حرفة 
وممارسة  والخياطة  والتجميل  التطريز  الحرف:  هذه 
أعمال البناء وغيرها، كما يمكن ممارسة أعمال الزراعة 
أشتال  إنتاج  ومحاولة  وتكثيرها،  الورود  وزرع  المختلفة 
االلتحاق  األرباح منها، كما يمكن  زراعية وبيعها وجني 
أو  الهوايات  لتنمية  مختلفة  ألشياء  تدريبية  بدورات 
الستغالل  الرائعة  األفكار  من  جديدة.  خبرات  اكتساب 
وحضور  جديدة،  لغة  تعلُّم  محاولة  الفراغ  أوقات 
تعلم  التي  الدورات  أو  المصورة  المقاطع  من  العديد 
اللغات المختلفة لألشخاص، مّما يساعد في اكتساب 
لغة جديدة وإغناء السيرة الذاتية للشخص، كما ُيمكن 
جسم  واكتساب  الرياضية  النوادي  بأحد  االلتحاق 
ممارسة  ُيمكن  أو  ومتناسق،  ورشيق  جميل  رياضي 
هواية التصوير والذهاب إلى المناطق الطبيعية لالطالع 
وتصويرها  بها  واالستمتاع  المناظر  هذه  ورؤية  عليها 
وأخذ  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  الصور  ونشر 
ردود فعل جديدة. أو يمكن تأسيس جمعيات ثقافية 
والذهاب  وأدبية  شعرية  وأمسيات  ندوات  وحضور 
وتطويرها،  جديدة  فنون  تعلم  أو  رسم،  معارض  إلى 
بالمسابقات  باالشتراك  الفراغ  وقت  استغالل  ويمكن 
الرياضية، واستغالل الوقت في  الثقافية أو العلمية أو 

التدرب عليها ومعرفة الطريقة الالزمة للفوز فيها .

غانم محمود أحمد
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»خرافية«،  مخلوقات  كأي  غريبة  األخطبوطات  تبدو 
هذه  عند  تتوقف  ال  االنبهار  حلقة  أن  المثير  لكن 
أذرع،  وثماني  قلوب  ثالثة  له  المخلوق  فهذا  المحطة 

لكل ذراع منها نظام عصبي خاص بها. 
من  أقل  في  جلده  لون  تغيير  يمكنه  أيضًا  األخطبوط 
اللون وليس أحمر، وعندما يشعر  أزرق  بينما دمه  ثانية، 
وينطلق  الحبر  من  سحابة  ينفث  يهدده  ما  خطراً  بأن 

بسرعة في االتجاه المقابل.
جدا،  قويتين  ولمس  نظر  بحاستي  األخطبوط  ويتمتع 
حي  كائن  أي  حمض  مع  يتشابه  ال  النووي  وحمضه 
في  نوع   ٢٠٠ زهاء  منه  ويوجد  األرض،  كوكب  على  آخر 
أعقد  مستخدمًا  المفترسات  من  ويتخفى  العالم، 

أساليب التمويه في الطبيعة.
الصلبة  األجزاء  أن  كما  عظام،  لألخطبوطات  وليس 
الوحيدة بأجسامه هي منقار يشبه منقار الببغاء، ولبٌّ 
مخلوقات  أذكى  بات  حتى  الدماغ،  حول  غضروفي 
البحار وأكثر كائناتها إثارة للدهشة كما أن هذا الذكاء 
البيئة  مع  التكييف  في  المرونة  على  قدرته  من  نابع 
التي يتواجد فيها؛ حيث تبين للعلماء أن له قدرة على 
سواء،  حد  على  والمختبرات  المحيط  قاع  في  التكيف 

. snopes  بحسب ما ذكره موقع
يمتاز األخطبوط بأنه سيد فن التنكر فهو يغير مظهره 
والبقع  محيطه،  شكل  مع  ينسجم  لكي  بسرعة 
حال  وفي  باألصباغ  مليئة  خاليا  هي  عليه  الموجودة 
مع  أحمر  بلون  سيظهر  كلها  الخاليا  األخطبوط  فتح 

نقط بيضاء.
والحلزون  السلطعانات  على  األخطبوط  يتغذى 
والحيوانات  األصداف  ثنائي  والبطلينوس  واألسماك 
سامة،  األخطبوط  أصناف  وجميع  األخرى،  البحرية 
والتي تقتل فريستها بعضها بمنقارها القوي وحقنها 

بالسم.

عادة ما يعيش األخطبوط في جحر تحت الصخور على 
قاع المحيط أو بالقرب منه، وهو يبقى عادة في الجحر 
إلى جحر جديد.  ينتقل بعده  أو أسبوعين ثم  األسبوع 
أصداف  في  أيضا  األخطبوط  أصناف  بعض  تعيش 

البطلينوس الفارغة.
واألنقليس  فالقرش  خطيرون  أعداء  لألخطبوط 
من  يتمكن  ولكنه  األخطبوط،  صيد  تحب  والّدلفين 
يمكنه  إذ  التموه  في  بارع  فهو  بذكاء،  منهم  الهرب 
لكي  جلده  ملمس  وحتى  وشكله  لونه  من  يغير  أن 
تجنب  على  ذلك  فيساعده  به،  المحيطة  البيئة  يشبه 
الضواري، كما يحمل على جسمه أكياسًا خاصة تنفث 
األخطبوط  يطلق  ما،  عدو  يطارده  وحين  أسود،  حبر 

غمامة من الحبر لكي يربك عدوه ويهرب منه.
السنوات  تتجاوز  ال  التي  القصيرة  األخطبوط  حياة  في 
يضع  عندما  فالذكر  قاسية،  درامية  مشاهد  األربع 
حيواناته المنوية عليه الفرار بسرعة وإال سيكون فريسة  
لفقس  آمنا  مالذا  تجد  أن  فعليها  األنثي  أما  لألنثي 

بيضها وفي ذلك الوقت تتوقف عن تناول الطعام.
وتنظيف  بيضها  رعاية  في  وقتها  كل  األم  وتقضي 
مالذ صغارها، وتنتظر األم الموت البطيء وهي تنتظر 
صغارها  رؤية  من  تتمكن  لن  حيث  المحتوم؛  مصيرها 

وال أن تلقنهم دروس الحياة.
وفي بعض األحيان قد تمزق األم جلدها وتأكل أطراف 
مخالبها وكأنها تقدم علي االنتحار، وفي الوقت الذي 
يقارب فيه صغار األخطبوط على الخروج من البيض إلى 

الحياة تكون األم قد قاربت على نهايتها.
هنا تنتهي محطة األم وتموت وتترك صغارها يخرجون 
أو  الدفء  تمنحهم  أو  بعينيها  تراهم  أن  دون  للحياة 
األخطبوط  عالم  في  هنا  الحياة..  أساليب  تعلمهم 

تولد حياة الصغار من موت األم.
إعداد : مصطفى محمد على 

» األخطبوط « أذكى المخلوقات.. 
تموت األم قبل خروج صغارها للحياة
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فى ستينيات القرن الماضى كانت سمة الناس فى 
عالقات  يسودها   ، والسكينة  الهدوء  الفترة  تلك 
وكانت   ، والجيران  األقارب  بين  والود  الحب  من 
وألننا   ، بال  وراحة  روقان  فيها  االجتماعية  الحياة 
من عادتنا وتقاليدنا أن نقف بجانب من يحتاج قبل 
السالم  عبد  األستاذ  بيت  امتلىء  فقد   ، يقول  ما 
باألهل  المنوفية  بمحافظة  الشيخ  كفر  قرية  فى 
والدة  بلحظة  فرحته  فى  لمشاركته  والجيران 
بصوت  إذ  الموجودين  زحام  ووسط   ........ مولوده  
المكان  جدران  يرج  السالم  عبد  زوجة  ونويح  بكاء 
، فتقابله بعض نساء  ، ليجرى عبد السالم مهرواًل 
القرية وهم يحملن مولوده بنظرة حزن وشفقة 
عبد  وتمالك   .... العزيز  جارهم  بخت  قلة  على 
وحمل  بالمقسوم  ورضى  سريعا  نفسه  السالم 
أنت  "يارب  قائاًل  ويدعوا  إليه  ينظر  وهو  "رضا"  ابنه 
ابنه  ......... وهكذا بدأ  الذي خلقته وأنت الكفيل به" 
كامل  ضمور  "صدمة"  بـ  الدنيا  فى  وجوده   منذ 
فى ذراعيه ، ومنذ هذه اللحظة أصبح والد رضا هو 
حائط الصد والسند والعقل المفكر فى حياة أبنه 
..... كيف سٌيكمل حياته ؟!!!! وأين وكيف سيتعلم 
ينظر  ..... وكيف يعالجه ويؤهله نفسيًا حينما  ؟!!!! 
وكيف   ...... األخرين  عن  مختلف  إنه  فيدرك  حوله 

...........

يحبو  "رضا"  بدأ  بها  اهلل  خلقنا  التى  وبالفطرة 
 ، ويديه  ركبته  استخدام  عن  بدياًل  مقعدته  على 
وحينما اشتد عوده وأراد أن يقف كان يستند على 
من  األولى  السنوات  ومرت   .... ليقف  حائط  أقرب 

ووالده  وترعاه  تحبه  التى  أسرته  وسط  طفولته 
لعضو  "البديل"  عن  بالبحث  دائمًا  يعلمه  الذى 
الذراعين  وهو  االنسان  جسم  فى  وأساسى  هام 
" فى زمن فات  باختالف  وتطبيق مقولة  "قادرون 
علمه  أيضًا  المنطق  وبهذا   ، السنين  عشرات  عليه 
ليكتب  قدمه  بأصباع  القلم  يمسك  كيف  والده 
بعد أن وصل سنه دخول المدارس ....... ولكن كانت 
وباإلجماع  الرئيسى  العنوان  هى  "الرفض"  كلمة 
السالم  عبد  لها  تقدم  التى  المدراس  جميع  من 
ووسط احباطه وشعوره بالهزيمة ولكن دون يأس 
، ذهب عبد السالم إلى مكتب وكيل وزارة التعليم 
وَرفضت   ، ميت"  كأنه  تعليم  بدون  "ابني  له:  وقال 
وأبلغه   ، المدارس قبوله نظراً إلعاقته  العديد من 
حياة  ألن   ، الناصر  عبد  الرئيس  إلى  سيذهب  أنه 
ابنى فى تعليمه ..... ونجح عبد السالم بإلحاق رضا 
خطواته  مع  رضا  على  وبدى   ، األبتدائية  بالمدرسة 
التحصيل  على  والقدرة  الذكاء  األولى  التعليمية 
غير  أبتدائى   3 لـ  وصل  وعندما   ، بسرعة  والتعلم 
بين  القلم  وضع  من  الكتابة  فى  طريقته  والده 
 ، أسنانه  بين  والقلم  الكتابة  إلى  قدمه  أصابع 
عليك  له  وقال  التعليمى  مشواره  تكملة  لتناسب 
أن تكتب باسنانك وأحرص أن يكون  خطك جمياًل ، 
حتى أصبح بالفعل بعد فترة من أحسن الخطوط 

في المدرسة .

أبنه عرضة للتنمر والشعور  ولم يترك عبد السالم 
 ... كأنسان  شكله  فى  ينقصه  هام  شىء  بأن 
وكان دائمًا يقول له تعامل فى حياتك بأنك لست 

كــــــده ... رضــــــاكــــــده ... رضــــــا
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مختلفًا عن األخرين .... وفى أحدى المناسبات كان 
رضا وأهله فى فرح جار لهم فى القرية ، وإذ برجل 
رأى  ..... وعندما  بيديه  أقاربه يحمله وبدأ يأكله  من 
لست  أنت   : له  وقال  بشده  أبنه  عنف  ذلك  والده 
أقل من غيرك ال ينقصك شيء وال تسمح ألحد أن 
وأصبحت   .... قدرك  من  يقلل  أن  وال  عليك  يعطف 
مقولة والده أال يسمح ألحد أن يقلل من شأنه هى 

دستوره مدى الحياة  ..............  

المرحلة  السالم  عبد  رضا  وانهى  السنوات  ومرت 
شغف  وبنفس  الحقوق  بكلية  والتحق  الثانوية 
المختلفة  المجاالت  على  واإلطالع  العلم  وحب 
التى   ، النفس  علم  في  الكثيرة  قراءته  وخاصة 
ساعدته في فهم نفسه والتغلب على التحديات 
نقاط  ومعرفة  المجتمع  وتحديات  الشخصية 
الضعف والقوة.... إلى أن تخرج من الجامعة والتحق 
للعمل فى مجال المحاماة ولكن لم يجد نفسه 

فيها ، وال أرضت طموحاته فتركها غير نادم .

وبعد فترة قصيرة وبالصدفة وكأنه اختبار القدر له 
تعرف على المرحوم الكاتب الصحفى عبد الوهاب 
مطاوع وحكى له حلمه بأن يصبح مذيعًا باإلذاعة 
فهمى  الكبيراالستاذ  اإلذاعى  لمقابلة  فوجهه 
عمروكان وقتها رئيس لجنة اختيار المذيعين، فى 
ذلك الوقت  الذى قال له وقتها "أنت جاى تشتغل 
إيه " وفوجىء فى النهاية إنه تم ترشيحه للعمل 
تقدمه  وتكرر  محليات  برامج  متابعة  أخصائى 
للعمل مذيعًا فى إذاعة القرآن الكريم عدة مرات 
........ ولكن ُفتح له باب أخر... ونجح باإللتحاق كمذيع 
ربٍط  مذيَع  عمله  واستمر  الدلتا  وسط  إذاعة  في 
طوال هذه السنوات إلى أن تقابل باإلذاعى حلمى 
شبكة  ورئيس  المذيعين  اختبار  لجنة  رئيس  البلك 
صوت العرب فى ذلك الوقت، ودخل عليه المكتب 
وقال له "هقولك على حاجة وفتح الباب وأغلقه.. 
بسهوله  أخرى  مرة  أرتداه  ثم  الجاكت  خلع  ثم 
اعتبره  له  وقال  بفمه  القلم  مسك  وأخيراً  وُيسر... 
اختبارا  له  أجرى  وبالفعل  وامتحنونى"،  مايك 

واجتازه بنجاح .

القرآن  إذاعة  فى  مذيعًا  السالم  عبد  رضا  وبدأ 
الكريم والتى لها عشاق بالماليين ... بصوته العذب 
أسلوبه  ورشاقة  معًا  والقلب  العقل  يأخذ  الذى 
أمتلك  و   .... الميكرفون  أمام  وحضور  ثقافة  مع 
أجادة  أولهما   ، مهمتين  ميزتين  السالم  عبد  رضا 
استوديوهات  أجهزة  مع  والتقنى  الفنى  التعامل 
أما   ، الدلتا  وسط  بإذاعة  عمله  فترة  خالل  البث 

الميزة الثانية هى القدرة على التفكير واإلبداع .

رضا  حياة  فى  الثانى  العنوان  هو  الرفض  وكان 

عبد السالم عندما أراد أن يتزوج ممن اختارها قلبه 
بل   ، ييأس  تجعله  لم  والدها  رفض  صدمة  ولكن 
ظل يلح فى طلبه إلى أن استطاع أن يقنع والدها 
اسرية  حياة  وعاش  رضا  وتزوج  والعقل   بالمنطق 
له  وسند  عون  خير  زوجته  وكانت  سعيدة  هادئة 
كلية  خريجى  هم  وبنتًا  ولًدا  وأنجبا  الحياة  فى 

الطب واألعالم .

واستمرت نجاحات رضا عبد السالم فى العمل 33 
نبرة  وصاحب  راديو  كمذيع  خاللها  اشتهر   ، عامًا 
في  دائًما  ويقدمها  الماليين  لدى  مميزة  صوت 
بداية الفقرات اإلذاعية أكسبته شهرة واسعة لدى 
العديد  وقدم   ، الكريم  القرآن  إذاعة  مستمعي 
من البرامج اإلذاعية الشهيرة: "قطوف من السيرة، 

مساجد لها تاريخ، وسيرة ومسيرة"

على  "نقش  آخرها  كتب   4 له  صدرت  وكمؤلف    ،
 18 األربعاء  يوم  بالدنا  واستيقظت  الحجر"........... 
في  جديدة  حضارية  نقلة  على   ٢٠٢1 أغسطس 
إلذاعة  رئيس  أول  تعيين  وهى  اإلذاعة،  تاريخ 
"الجمهورية  فى  الهمم   ذوي  من  الكريم  القرآن 
 33 مدار  على  حافلة  عمل  مسيرة  بعد  الجديدة"  

عاما .

عبد  حققها  بالنجاح  المليئة  المسيرة  وهذه   
الخاصة، حيث لم تمنعه  السالم متحديا ظروفه 
إعاقته منذ الصغر من أن يصبح أحد أهم وأشهر 
مذيعى شبكة إذاعة القرآن الكريم، وكما أكد رضا 
لجمهورية  رمز  بأنه  حوارته   أحد  فى  السالم  عبد 
جديدة نعيشها فى ظل دعم الرئيس عبد الفتاح 
السيسى، رئيس الجمهورية، ليس ألصحاب الهمم 
يخلص  إنسان  لكل  وإنما  فقط،  اإلعاقة  ومتحدى 
وجود  هناك  يكون  أن  أتمنى  ولذلك   ، عمله،  فى 
وانتشار أكبر لذوى الهمم فى مختلف المجاالت، 
فالدنيا كلها تتحدث اآلن عنى، وأصبحت رمزا ألكثر 
يحلمون  اإلعاقة  ذوى  من  مصرى  مليون   13 من 

بالتعامل معهم مثلما تم التعامل معى ...........

عبد  رضا  الالمع  المذيع  حياة  لمشوار  وبعرضنا 
الصعوبات  من  أعلى  مثل  لنأخذه   ، السالم 
والتحديات التى واجهها والنجاحات التى حققها 
من  نشطبها  أن  علينا  "مستحيل"   كلمة  وأن   ،
قاموسنا ، وأن العيش على تحقيق الحلم واألمل  
هو  ما  يوجد  فال   ، والحياة  الموت  بين  الفارق  هو 
صعب فى الدنيا ، طالما تملك أرادة النجاح عليك أن 

تمحو كلمة الفشل من حياتك ....................... 

الهام المليجى 
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SMS رسـائــل
إستعيد نشاطك وحقق طموحاتك 

وإستمتع بحياتك
الميالدي  العام  بمناسبة  بخير  وأنتم  عام  كل 
المجيد ٢٠٢٢ وحلول شهر رمضان المبارك شهر 
البر واإلحسان شهر الجد واإلجتهاد أعاده اهلل 
علينا وعلي شعب مصر وعلي األمة اإلسالمية 
والعربية بالخير والبركات ، وأنتهز هذه الفرصة 
وحكم  سحرية  وصفة  لكم  أقدم  وأقدم 
من  والتخلص  النفسية  شحن  إلعادة  ذهبية 
فقدت  إن  األولي  الوصفة  السلبية   الطاقة 
سيخبرك  ما  يوما  بذرتها  التي  البذور  مكان 
أرض  أي  فوق  الخير  أبذر  لذا  زرعتها  أين  المطر 
حتمًا  فأنت  شخص   أي  ومع  سماء  أي  وتحت 
أحد  فرحة  تسرق  َلا  الثاني  الوصفة   .. ستجده 
َوال تقهر قلب أحد  فكما تدين تدان.. الوصفة 
الثالثة استنفذ طاقتك في شيئ مفيد ونافع 

الهموم  في  تهدرها  وال  حولك  ولمن  لك 
إال  منه  نجاة  وال  وعميق  واسع  فبحرالهموم 
فإجعلهما  تسطع  لم  فان  اهلل  الي  باللجوء 
كلما  أنك  وأعلم   .. اليبغيان  البحرين  مرج  مثل 
ازدادت طاقتك اإليجابية  ستحصل على ماتريد 
الكون  في  قوة  فال  به  مماحلمت  أكثر  وربما 
تستطيع أن تؤثر على مشاعرك، إال إذا سمحَت 

لها بذلك .. 

مؤشرات إيجابية

في  البشرية  التنمية  بتقرير  جاء  بما  سعدت 
مصر ٢٠٢1 والذي أطلقه برنامج األمم المتحدة 
"التنمية  عنوان  تحت  التخطيط  ووزارة  اإلنمائي 
الدولِة  نجاح  عكس  والذي   " للجميع  حق 
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المصرية رغم الظروف والتحديات التي واجهت 
العالم  في الحفاظ على تحقيق نمو اقتصادي 
اقتصادية  إلصالحات  تبنيها  بسبب  إيجابي 
في  اإلستثمار  تكثيف  على  وحرصها  جريئة 
وتنفيذ  جادة،  إصالحات  على  واإلقدام  البشر، 
مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات 
لتوفير  والمرافق،  واإلسكان  والصحة  التعليم 
وربط  للمصريين  الكريمة  والحياة  الالئق  السكن 
المقاولون  تنفذها  التي  بالمشروعات  ذلك 
المبادرة  بمشروعات  المصرية  والشركات  العرب 
مصر  قري  بجميع  كريمة  حياة  الرئاسية 
ألول  تدخل  والتي  المتعددة  النقل  ومشروعات 
وتساهم  الجديدة  المدن  لتربط  بمصر  مرة 
العمل  فرص  واتاحة  اإلستثمارات  من  مزيد  في 

للشباب وغيرها وغيرها ...

عمار يامصر

مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، 
تحقق  جميل  حلم  مؤخراً،  الرئيس  دشنه  الذي 
في وقت قصير بإرادة وطنية خالصة وكان بمثابة 
ضرب عصفورين بحجر واحد حيث يساهم في 
الحبيبة،  سيناء  لتنمية  فدان  ألف   45٠ استصالح 
المنزلة  بحيرة  في  الملوثة   المياه  إلقاء  من  بدًلا 
التي جري تطويرها هي األخرى لتعود إلى سابق 
عهدها مصدراً للثروة السمكية وبابًا للرزق آلالف 
هذا  أن  األمر  في  المشرف  وأسرهم  الصيادين 
التحالف  جهود  فيه  تضافرت  التي  المشروع 
تم  وأوراسكوم  العرب  المقاولون  المصري 
القياسية  لألرقام  "جينيس"  بموسوعة  تسجيله 
للمياه  تحلية  محطة  أكبر  شهادة  على  وحصل 
فى العالم، ومشروع العام و العديد من الجوائز 
عشتي   .. أخري  قومية  مشروعات  عن  العالمية 
بيرفعوا  لمصر  سفراء  والدك  وعاشوا  مصر  يا 

راسك.. 

أفضل  أطباء بالعالم

النوم    - الماء  شرب  كثرة   - الشمس  أشعة   "
المشي   - النقي  الطلق  الهواء   - ليال  الكافي 

المتوازن  الصحي  الغذاء   - يوميًا  ساعة  نصف 
 - العسل   - للروح   غذاء  الكريم  القرآن  تالوة   -
خيره  بالقدر  والرضا  القناعة   - السوداء  الحبة 

وشره ".

نصائح أسرية

الكالم  الناس" كثرة  بين  أربع تفقدك قيمتك   "  *
وكثرة الضحك والكذب والنميمه .

* " أربع تهدم بها الزوجة بيتها " العناد والعصبية 
والشك ورفع الصوت 

* " أربع يهدم بها الرجل بيته " االبتعاد واإلهمال 
والقسوة والبخل .

* " أربع تفرق بين األخوان " المال والنساء والحسد 
والموت .

إذا  والسهم  انطلقت  إذا  الكلمة  التعود  *ثالثة 
رمي والزمن إذامضى.

أكرم  بك  استهان  ومن  أكرمه،  أكرمك  *من 
نفسك عنه ومن اشترى خاطرك ولو بشق تمره، 

اشتر له الدنيا وما فيها.. 

م ولَدها وهو يبكي  ِة أال تنوِّ * كان من عادِة العربيَّ
، ويدبَّ في  الهمُّ في جسمه  أن يسري  ، خوَف 
حتى  وتضاحُكه  تنازُعه  كانت  ولكنها   ، عروقه 
ويصفو  جسُده  فينمو  مسرور،  فرح  وهو  ينام 

لوُنه ودُمه، ويشُف عقُله"

* فكرفيما "عندك" وليس فيما " ليس عندك" فإن 
من  عندك"  و"ماليس  اهلل  كرم  من  "عندك"  ما 

حكمة اهلل.

اللهم إني أسألك خير هذه السنة يمنها ، وأمنها 
أقدارنا  بدل  اللهم  وبركاتها،  ونورها  وسالمتها، 
ألم  فيها  تجعل  وال  أمورنا  ويسر  أجملها  إلي 
السنة  هذه  أجعل  اللهم  وضيق  والهم  وحزن 
العزيز  ووطننا  شركتنا  وعلي  علينا  خير  فتحة 
آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  اهلل  وصلى  مصر 

وصحبه وسلم.

عمرو صبرى



102

شخصيـــــات
مضيئــــــة        

حياتنا  ● فى  تظهر  واالزمان  األيام  مر  على 
وتفتح  الطريق  لنا  تضئ  مضيئة  شخصية 
آفاق تفكيرنا وتقدم للبشرية المثل والقيم 

النبيلة .
وشخصية العدد هى نموذج لتحدى اإلعاقة. ●
إنها الصماء البكماء العمياء " هيلين كيلر ". ●
ولدت  ● ولكنها  ألمانية  عريقة  أسرة  من  هى 

فى واليه أالباما األمريكية فى ٢7 يونيه عام 
. 188٠

أصيبت فى عامها األول بالحمى فى المعدة  ●
قضت  ما  بعد  الحمى  من  وشفيت  والمخ 
فى  فعاشت  والبصر  السمع  حاستى  على 

ظالم دامس وفقدت القدرة على الكالم .
أكثر  ● على  بعرضها  عالجها  أسرتها  حاولت 

من طبيب ولكن دون جدوى حتى بلغ عمرها 
تسع سنوات .

بل"  ● "جرهام  العالم  العائلة  صديق  عرض 
إحدى  على  بعرضها  التليفون  مخترع 

المستشفيات المتخصصة.
سوليفان  ● آن   " المعلمة  استقبلتها  وهناك 

على  بتدريبها  قامت  حالتها  دراسه  بعد   "
فى  برعت  حتى   " برايل   " بطريقة  الكتابة 
على  حصلت  حتى  لغة  من  بأكثر  الكتابة 

الدكتوراه فى العلوم والفلسفة عام 19٠4 .
ألفت أكثر من كتاب وترجمت كتابتها بأكثر  ●

من 5٠ لغة .
توفيت عام 1988 عن عمر 88 عامًا . ●
من أشهر أقوالها " عندما يغلق بابًا للسعادة  ●

يفتح بابًا آخر ولكن من الغريب أن الكثير منا 
يظل يقف أمام الباب المغلق "

" هيلين كيلر " رمزاً للتحدى وقوة اإلرادة . ●
حقًا ليس المعاق الذى بال حواس وال أطراف  ●

ولكن المعاق إنسان بال طموح وبال هدف ....
ومن الجميل أن تكون إعاقتنا حبًا.... ●
قال لها : أتقبلين بى زوجًا ؟ ●

قالت له : نعم .
قال لها : لكنى مشلول وأعمى وأبكم .

قالت : ال تمزح .
حتى  يقسم  وظل  أمزح  ال  أقسم   : قال 

أقتنعت .
قالت : وكيف ذلك ؟

إذا  وأعمى   .... ضربتك  إذا  مشلول  أنا   : قال 
نظرت لغيرك 

ثم   .. يحزنك  بما  يومًا  حدثتك  إذا  وأبكم 
أقترب إلى اذنها وهمس ... أحبك.

كابنت / بركةكابنت / بركة

مدير �لإذ�عة �لد�خليةمدير �لإذ�عة �لد�خلية

مب�سيف مر�سى مطروحمب�سيف مر�سى مطروح
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المتفوقين

آيه سامى عبدالرحمنفاطمة الزهراء حسن أحمد زمزم عماد الدين الزوق

حمزة مصطفى مجديمحمد أيمن محمد علىيوسف يسرى عبد الرازق مريم هشام فتحى

روضه عماد الدين الزوق

جودي خالد حسام الدين

آيه سامى عبد الرحيم حسام حسن محمدمحمد علي محمد سيد

عبد الرحمن ميزار عبد الرحمن
وعروسه

عبد الرحمن دياب
وعروسه دينا عادل الشربيني

أحمـد أشــرف هــارون
وعروسه مي مجدى عبد المنعم

تــامــر فــوزي عبــد الحميـــد
وعروسـه فـاتـن محمـد

مؤمن ناظم وعروسه راندا عاطفطاهر فاروق وعروسه أمنية

أنس محمد على

مروان مجدى عبد المنعم

يونس محمد ممدوحأحمد محمد ممدوح

محمد أمجد محمد

ريتاج محمود بدوى

ممدوح محمد ممدوح

محمد محمود بدوى

كنده أمين مدثرعبد الرحمن محمد سمير أدهم محمود حنفى

سما أمجد محمد
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