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امل�شرف العام على املجلة

اأ�شامة على ح�شني

رئي�س التحرير

عمـــرو �شبــرى

هيئة التحرير

اإلهام املليجى

غامن حممود

وفقى فكرى 

م�شطفى حممد على 

 مت الت�شميم والإخراج الفنى و الطبع

 مبطابع املقاولون العرب

وزير األشغال الكويتي يفتتح  
المرحلة الثانية من تطوير

 طريق الجهراء)صـ ٢٨ - ٣٠(

الرئيس إدريس ديبي يمنح
 الوسام الوطني التشادي

للشركة ) صـ ٢٤ ، ٢٥ (

شريف إسماعيل يتفقد مياه 
الشرب بالعاشر 

)صـ  ٦ ، ٧ ، ٨(

السيسى يفتح ٣٤ مشروعًا 
جديدًا ) صـ ٢ ، ٣ (

وزير اإلسكان يشهد توقيع 
مذكرة التفاهم إلنشاء العاصمة 
اإلدارية الجديدة)صـ ١٤، ١٥(

محافظ بورسعيد يفتتح
 كوبرى عزمى ببورسعيد

) صـ  ٣٨ ، ٣9 (

وزير الداخلية يفتتح مبني
مديرية أمن القاهرة  في 
ثوبه الجديد )٢٦ ، ٢٧(

)نائب �أول(
مهند�س/ �سيـد فـاروق

رئي�س جمل�س �إد�رة �ملجلة
مهند�س

حم�سن �سـالح

تصفح مجلة المقاولون العرب في ثوبها الجديد على موقع الشركة
 www.arabcont.com/magala: علي الرابط التالي

محلب وكامل الوزير يتفقدان 
الرصيف البحري بميناء 

بورسعيد )صـ ٤ ، ٥ (



رئي�س  ال�شي�شى  عبدالفتاح  الرئي�س  افتتح 

يوم  الم�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  الجمهورية 

ال�شبت 6 فبراير 34 م�شروعًا جديدًا نفذتها الهيئة 

الإ�شكان  ووزارات  الم�شلحة  للقوات  الهند�شية 

والإت�شالت  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

فى  والريا�شة  وال�شباب  المعلومات،  وتكنولوجيا 

اإطار خطط الدولة لدعم مقومات التنمية ال�شاملة 

وتخفف العبء عن كاهل المواطنين فى العديد من 

محافظات الجمهورية .

ال�شي�شى  الرئي�س  قام  كونفران�س  الفيديو  وعبر 

الم�شروعات  تلك  لإفتتاح  البدء  اإ�شارة  باإعطاء 

اعتزازًا  ال�شهداء  اأ�شماء  حملت  التى  العمالقة 

دفع  فى  وت�شاهم  لذكراهم  وتخليدًا  بت�شحياتهم 

�شمت  والتى  الوطن  ربوع  كافة  فى  التنمية  عجلة 

الم�شلحة  القوات  اأقامتها  جديداأ  م�شروعا   34

ووزاراتا الإ�شكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 

المعلومات،  وتكنولوجيا  والإت�شالت  الجديدة 

وتبادل الرئي�س الحديث مع المهند�شين الم�شرفين 

الإلتزام  والتقدير على  ال�شكر  التنفيذ مقدمًا  على 

م�شبوقة  غير  اأزمنة  فى  الم�شروعات  تلك  بتنفيذ 

و�شملت  والكفاءة  الجودة  معدلت  وباأعلى 

الم�شروعات العديد من المجالت .

رئي�س  اإ�شماعيل  �شريف  المهند�س  الإفتتاح  ح�شر 

محلب  اإبراهيم  والمهند�س  الوزراء،  مجل�س 

القومية  للم�شروعات  الرئي�س  ال�شيد  م�شاعد 

�شبحى  �شدقى  اأول  والفريق  والإ�شتراتيجية 

القائد العام للقوات الم�شلحة وزير الدفاع والإنتاج 

اأركان  واللواء  الوزراء  ال�شادة  من  وعدد  الحربى 

الهند�شية  الهيئة  اأركان  رئي�س  الوزير  كامل  حرب 

للقوات  الرئي�شية  الأفرع  وقادة  الم�شلحة  للقوات 

الرئيس يفتتح 34 مشروعا جديداً
 عبر الفيديوكونفرانس نفذتها القوات المسلحة
 ووزارات اإلسكان واإلتصاالت والشباب والرياضة 
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السيسى :  قادرون علي قهر الصعاب
 ومتفائلون بالمستقبل

مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  والمهند�س  الم�شلحة 

الإدارة .

قطاع  رئي�س  يون�س  �شليمان  المهند�س  اأو�شح  وقد 

تحت  قامت  العرب  المقاولون  اأن  الكبري  القاهرة 

بتنفيذ  الم�شلحة  للقوات  الهند�شية  الهيئة  اإ�شراف 

الإ�شكان  بم�شروع  جنيه  مليون   206 بقيمة  اأعمال 

المهند�س  واأ�شاف  اأكتوبر  بحدائق  الإجتماعي 

اأن  لالأعمال  المنفذ  حلوان  فرع  مدير  حامد  عمرو 

)دور  اجتماعي  اإ�شكان  عمارة   50 �شم  الم�شروع 

على  عمارة  كل  تحتوي  متكرره(  اأدوار  و5  اأر�شي 

باإجمالي  90متر  بم�شاحة  �شكنية  وحدة   24 عدد 

اإلى  الت�شطيب  كاملة  �شكنية  وحدة   1200 عدد 

م�شلي   1062 �شعة  الكبير  الجامع  اإن�شاء  جانب 

3030 متر مربع واأ�شاف  ودار المنا�شبات بم�شاحة 

المهند�س عالء الدين ح�شن مدير م�شروع الإ�شكان 

خدمية  دوائر   10 تنفيذ  تم   اأنه  الإجتماعى 

دائرة  كل  تحتوي  العمارات  مجموعات  تتو�شط 

300 م�شلي وح�شانة على م�شطح  ي�شع  على م�شجد 

170 متر ومجمع محالت تجارية عبارة عن دورين 

وعدد  محل   13 ي�شم  واآخر  وفرن  محالت   7 وي�شم 

2مول تجاري يتكون من اأر�شي و2 دور متكرر م�شطح 

الدور الواحد 1400 متر اإلى جانب اإن�شاء 3 �شاحات 

ريا�شية م�شاحة ال�شاحة الواحدة 214متر م�شطح 

اإدارة  بم�شاركة  وذلك  مالعب   3 ت�شمل  �شاحة  كل 

الأعمال  واإدارة  والت�شطيبات  ال�شحية  الأعمال 

�شرق  وفرع  المع�شرة  تر�شانة  واإدارة  الكهربائية 

وو�شط الدلتا وذلك خالل 18 �شهر فقط .

كوبرى  ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س  افتتح  كما   

الحركه  لنقل  باأ�شوان  عي�شى  ال�شيخ  مزلقان 

اإلى  الزراعى  اأ�شوان  م�شر  طريق  من  المروريه 

خط  اأعلى  العالقى  طريق   - كيما   - ال�شيل  مناطق 

حركة  لتاأمين  اأ�شوان    - م�شر  الحديد  ال�شكة 

ال�شيارات وذلك اإحالًل للمزلقان القائم بالمنطقة 

 8 وارتفاعه  مترًا   560 الكوبري  طول  ويبلغ  هذا 

وي�شم  اأ�شفله،  القطارات  بمرور  ي�شمح  بما  اأمتار 

 12 تنفيذه  ا�شتغرق  وقد  مترًا   15 بعر�س  حارتين 

بذلك  �شرح  المرافق  تحويل  اأعمال  �شاملة  �شهرًا 

قطاع  رئي�س  نائب  العراقي  �شالح  المهند�شين 

الكباري لالإن�شاءات التخ�ش�شية وريا�س �شالح مدير 

الم�شروعات وماجد �شبري �شيدهم مدير الم�شروع 

عبدالمنعم  محمد  المهند�شين  اإ�شراف  تحت  وذلك 

على  الم�شرف  الإدارة  مجل�س  رئي�س  م�شاعد  �شيد 

الكباري   اإدارة  مدير  ال�شيد  اأحمد  ووائل  الكباري 

والإن�شاءات التخ�ش�شية.

يذكر اأن الكوبرى �شي�شاهم ب�شكل مبا�شر فى تخفيف 

المطحن  بمنطقة  المرورى  والإختناق  التكد�س 

م�شتوى  اأعلى  على  اإن�شاوؤه  تم  حيث  والجزيرة، 

ومركبات  �شيارات  كافة  تحويل  على  ذلك  ليعمل 

النقل الثقيل بعيدًا عن داخل مدينة اأ�شوان حفاظًا 

والمرافق  الأ�شا�شية  البنية  �شبكات  �شالمة  على 

فى  تمثلت  التى  المعوقات  اإزالة  تم  كما  العامة، 

وكذلك  ال�شحى  وال�شرف  ال�شرب  مياه  خطوط  مد 

كابالت الكهرباء بعد تعديل م�شارها.

حمادي  نجع  مزلقان  كوبرى  الرئي�س  افتتح  كما 

العلوي اأحد اأهم مطالب اأهالي مدينة نجع حمادي 

الإختناق  لتخفيف  الأخيرة  �شنوات  الع�شر  خالل 

الحديدية  ال�شكك  مزلقان  غلق  اأثناء  المروري 

800 متر طولي بعر�س  بالمدينة الذي يبلغ طوله 

8 اأمتار وي�شم مطلعين ومنزل وتم تنفيذه خالل 10 

اأ�شهر وبتكلفة 60 مليون جنيه والذي قام بتنفيذه 

عادل  المهند�شين  اإ�شراف  تحت  اأ�شيوط  فرع 

عبدالمح�شن الم�شرف على قطاعي اأ�شيوط وجنوب 

ومحمود  الأحمر  والبحر  ال�شعيد  و�شمال  الوادي 

الوادي  وجنوب  اأ�شيوط  قطاع  رئي�س  عبدالمولى 

عبداهلل  وحاتم  الفرع  مدير  محفوظ  ومحمد 

محمود نائب مدير الفرع الم�شرف على الكباري.
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ال�سي�سي يوجه بافتتاح كوبري ال�سالم
محلب وكامل الوزير يتفقدان الر�سيف البحري
بميناء بور�سعيد ويتابعان العمل في م�سروعات

محور قناة ال�سوي�س واأنفاق �سيناء
افتتاح  اإعادة  ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س  قرر 

كوبري ال�شالم العلوي فوق القناة لحركة ال�شيارات 

ابتداء من يوم 4 يناير ب�شكل تجريبي علي اأن يتم 

فتحه لجميع المواطنين القادمين اإلي �شيناء اعتبارًا 

من اليوم التالي،وياأتي ذلك لإنهاء حالة التكد�س في 

حركة �شيارات النقل العاملة بالم�شروعات القومية 

بمحور قناة ال�شوي�س و�شيناء والتي كانت ت�شتغرق 

عدة اأيام لعبور القناة عن طريق المعديات.

الهيئة  رئي�س  الوزير  كامل  اللواء  ذلك  اأعلن 

التي  الزيارة  خالل  الم�شلحة  للقوات  الهند�شية 

رئي�س  م�شاعد  محلب  اإبراهيم  المهند�س  بها  قام 

الجمهورية للم�شروعات القومية ود.اأحمد دروي�س 

ال�شوي�س  قناة  لمحور  الإقت�شادية  الهيئة  رئي�س 

وقيادات  بور�شعيد  محافظ  الغ�شبان  عادل  واللواء 

�شيد  والمهند�شين  بالمنطقة  العاملة  ال�شركات 

فاروق النائب الأول لرئي�س مجل�س الإدارة ومحمد 

واأحمد  بور�شعيد  اأنفاق  م�شروع  مدير  اأبود�شي�س 

عبا�س رئي�س قطاع الدلتا.

�شورة ممتازة

الم�شروعات  في  ي�شير  العمل  اأن  محلب  واأكد 

المقررة  للمخططات  وفقا  ممتازة  ب�شورة  القومية 

ما  واأن  معوقات  وبدون  لها  المحددة  والمواعيد 

اأمر  بور�شعيد  �شرق  تنمية  في  انجازات  من  يجري 

يبعث في النا�س بالأمل وطلب محلب خالل رئا�شته 

�شرق  في  العاملة  ال�شركات  قيادات  مع  الإجتماع 

بور�شعيد زيادة المعدات والأيدي العاملة للحفاظ 

المقررة،كما  مواعيدها  في  الإنجاز  معدلت  علي 

وافق علي طلب اأع�شاء مجل�س النواب عن بور�شعيد 

في  بالعمل  بور�شعيد  لأبناء  الأولوية  باعطاء 

م�شروعات المنطقة.

قبول التحدى

اأن مايجري من انجازات  اأ�شاف اللواء كامل الوزير 

بور�شعيد  �شرق  م�شروعات  في  الواقع  اأر�س  علي 

يوؤكد قدرة الم�شريين علي قبول التحدي كما اأعلن 

الرئي�س ال�شي�شي عند  اإعطاء اإ�شارة البدء بتنمية 

الجديدة  الأر�شفة  تكون  اأن  تقرر  واأنه  المنطقة 
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�شرق  لميناء  كامتداد  كم   5.5 بطول 

للمنطقة  الأولي  والمرحلة  بور�شعيد 

كيلو   10 م�شاحة  علي  ال�شناعية 

 9٫5 بطول  الجانبية  والقناة  مترات 

11 �شهرًا  كيلو متر جاهزة للعمل بعد 

 ٪80 بن�شبة  بها  الأعمال  انتهت  وقد 

الآن،كما  حتي  التكريك  عملية  في 

اليوم  في  بور�شعيد  ميناء  اإلي  �شت�شل 

التي  ال�شحن  �شفينة  للزيارة  التالي 

جنوب  بنفق  الخا�س  الحفار  تحمل 

بور�شعيد  �شرق  ميناء  اإلي  بور�شعيد 

و�شيتم نقله مبا�شرة اإلي منطقة النفق 

تبداأ  حيث  تجميعه  عمليات  لبدء 

بور�شعيد  في  للنفقين  الحفر  عمليات 

والإ�شماعيلية في 25 اأبريل القادم.

جدية العرو�س

الرئي�س  اأن  دروي�س  اأحمد  د.  وقال 

درا�شة  باإجراء  وجه  ال�شي�شي 

م�شتفي�شة لأي م�شروع في محور القناة 

الإقت�شادية  الجدوي  من  للتاأكد 

الم�شتثمرة  لل�شركات  المالية  والقوة 

وتحقيق  العرو�س  جدية  ل�شمان 

العمل  فر�س  توفير  في  الم�شتهدف 

وجذب الإ�شتثمارات.

محلب  اإبراهيم  المهند�س  اأكد  كما 

م�شاعد رئي�س الجمهورية للم�شروعات 

بحيرة  تطهير  م�شروع  اأن  القومية 

ينفذ  الملوثات  كل  من  المنزلة 

البحيرة  لإعادة  عالمية  بمعدلت 

م�شادر  من  كم�شدر  الطبيعي  لو�شعها 

محلب  واأ�شاف  ال�شمكية  الثروة  

بور�شعيد  ل�شرق  اأم�س  زيارته  خالل 

اأن الم�شروع هو الأول من نوعه الذي 

تنفذه الدولة في البحيرة.

العرب  المقاولون  اأن  بالذكر  جدير 

ال�شالم  كوبري  تنفيذ  في  �شاركت 

حاليًا  وتقوم  ال�شوي�س  قناة  اأعلى 

محور  تنمية  اأعمال  في  بالم�شاركة 

ميناء  تطوير  اأهمها  ال�شوي�س  قناة 

البحري(  )الر�شيف  التفريعه  �شرق 

ال�شوي�س  قناة  اأ�شفل  اأنفاق  واإن�شاء 

ببور�شعيد.



6

رئي�س  اإ�شماعيل  �شريف  المهند�س  تفقد 

29 دي�شمبر محطة مياه  الثالثاء  الوزراء يوم 

ال�شرب بالعا�شر من رم�شان رافق �شيادته خالل 

م�شطفى  الدكتور  الزيارة 

الإ�شكان  وزير  مدبولي 

والمجتمعات  والمرافق 

العمرانية والدكتور اأحمد 

التنمية  وزير  بدر  زكي 

المحلية والمهند�س طارق 

التجارة  وزير  قابيل 

خالد  واللواء  وال�شناعة 

ال�شرقية  محافظ  �شعيد 

ال�شعيد  جالل  والدكتور 

فاروق  �شيد  المهند�شون  و  القاهرة  محافظ 

وطارق  الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

�شقر ع�شو مجل�س الإدارة واإبراهيم عز الدين 

رئيس الوزراء ووزراء اإلسكان والتنمية المحلية 
والتجارة والصناعة يتفقدون محطة مياه الشرب 

العمالقة بالعاشر من رمضان
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ال�شعيد  ومحمد  الإدارة  مجل�س  رئي�س  م�شاعد 

و�شامح  و�شيناء  القناة  قطاع  رئي�س  حافظ 

نائب  البدري  ومحمد  القناة  فرع  مدير  ال�شيد 

مدير الفرع ومدير الم�شروع .

ت�شغيل تجريبى  

رئي�س  ا�شتمع  الزيارة  وخالل 

الدكتور  من  �شرح  اإلى  الوزراء 

المحطة  عن  مدبولي  م�شطفى 

موؤكدًا و�شول المياه اإلى المحطة 

الجزء  لت�شغيل  تمهيدًا  وذلك 

الأولى  المرحلة  من  الأول 

الإ�شكان  وزير  واأ�شار  تجريبيًا 

اأنه تم التن�شيق مع وزارة ال�شحة 

لأخذ  زمني  برنامج  لو�شع 

العينات فورًا للتاأكد من �شالحية 

في  التنفيذ  ن�شبة  اأن  و  المياه 

الفترة من يناير 2009 حتى نوفمبر 2013 لم 

م�شاكل على  ب�شبب وجود   ٪50 الـ  تكن تتعدى 

نزع الملكيات ولكن خالل العامين الما�شيين تم 

التغلب على عدد من الم�شاكل ودفع العمل في 

هذا  من  الإنتهاء  تم  حتى  المختلفة  المواقع 

المحطة بطاقة 1.2 مليون م٣ يومًيا وتخدم مدن العا�سر وال�سروق وبدر ومدينتي
 و�سمال خليج ال�سوي�س والعا�سمة الجديدة
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اأن الم�شروع  الم�شروع ال�شخم،واأ�شاف مدبولي 

يعد من الم�شروعات القومية الكبرى والهامة، 

ال�شكنية  المناطق  المحطة  تخدم  حيث 

وال�شناعية بمدن العا�شر من رم�شان، وال�شروق، 

وبدر، ومدينتي، ومنطقة �شمال خليج ال�شوي�س، 

واإن�شاءات العا�شمة الإدارية الجديدة، وت�شل 

تبلغ  للمحطة  الإجمالية  النتاجية  الطاقة 

نحو 1٫2 مليون م3 يومًيا.

روافع العا�شر

قامت  العرب  المقاولون  اأن  بالذكر  جدير 

مياة  محطة  وروافع  ماأخذ  م�شروع  بتنفيذ 

م3/ الف   600 بطاقة  رم�شان  من  العا�شر 

لتغذية  جنيه  مليون  و262  مليار  وتكلفة  يوم 

وال�شروق  وبدر  رم�شان  من  العا�شر  مدينة 

والمنطقة ال�شناعية لمدينة العا�شر ومنطقة 

عن  الجديدة  وهليوبولي�س  ال�شوي�س  خليج 

ترعة  علي  بماأخذ  العكرة  المياه  نقل  طريق 

الإ�شماعيلية عند مدينة بلبي�س ورافع الماأخذ 

والرافع الأو�شط والخط المزدوج من الموا�شير 

 2٫5 الخر�شانية �شابقة الإجهاد بقطر داخلي 

اإلي  الواحدة  للما�شورة  طن   29 ووزن  مليمتر 

الحفر  كميات  وو�شلت  العا�شر  تنقية  محطة 

ماليين  بثالثة  بنحو  بالم�شروع  تمت  التي 

مكعب  متر  األف   300 والإحالل  مكعب  متر 

مكعب  متر  األف   38 الم�شلحة  والخر�شانة 

والتحدي  العمل  حجم  �شخامة  يعك�س  وهذا 

فيه  وا�شتركت  ال�شركة  به  الذي قامت  الكبير 

تفعيل  اإطار  في  بال�شركة  وفروع  اإدارات  عدة 

الطاقات  كافة  وا�شتغالل  الذاتي  التنفيذ  دور 

ومنها فروع القناة و�شيناء واإدارات الإن�شاءات 

والتر�شانة  الإعتيادية  والأعمال  البحرية 

ال�شحية  الأعمال  اإدارة  وتقوم  البحرية 

ت�شطيبات  اأعمال  بع�س  بتنفيذ  والت�شطيبات 

في  ال�شركة  معامل  اإدارة  وت�شترك  الروافع 

للموا�شفات  طبقًا  الالزمة  الإختبارات  عمل 

والإ�شتراطات الفنية الخا�شع لها الم�شروع .
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الجيو�شي  �شعد  الدكتور  النقل  وزير  قام 

الدكتور  من  كل  يرافقه  دي�شمبر   19 ال�شبت 

واللواء  الأق�شر  محافظ  بدر  محمد 

والكباري  الطرق  هيئة  رئي�س  ترك  عادل 

والمهند�س �شيد فاروق النائب الأول لرئي�س 

لالأعمال  المنفذه  العرب  المقاولون  �شركة 

بتفقد عدد من الطرق والم�شروعات التابعة 

على  للوقوف  الأق�شر  محافظة  في  للوزارة 

�شير العمل بها .

عبدالمنعم  محمد  المهند�شون  اأو�شح  وقد 

ووائل  الإدارة  مجل�س  رئي�س  م�شاعد  �شيد 

والإن�شاءات  الكباري  اإدارة  مدير  ال�شيد 

مدير  عبداللطيف  كمال  وهاني  التخ�ش�شية 

اإن�شاء  م�شروع  تفقد  الوفد  اأن  م�شروعات 

المال�شق  الثاني  الكبا�س  طريق  كوبري 

العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  الملك  لميدان 

�شرح  اإلى  وا�شتمع  به   العمل  �شير  لمتابعة 

فرع  مدير  نائب  اأمين  بدري  المهند�س  من 

حول  الأق�شر  لم�شروعات  الوادي  جنوب 

اآليات التنفيذ الم�شئولة عن طريق الكبا�س، 

على  اأكد  الجيو�شي  �شعد  الدكتور  اأن  واأ�شاف 

�شرورة توافر نف�س عنا�شر الجودة والكفاءة التي 

تمت في م�شروع اإن�شاء الكوبري الأول المماثل كما 

على  تحتوي  الم�شروع  مدخل  في  لفتة  عمل  قرر 

المقرر  الم�شروع  من  لالإنتهاء  الزمنية  المراحل 

نوعها  �شابقة جديدة من  القادم  في  31 مار�س  في 

للتاأكيد على اأن هناك التزام من الحكومة في اإنهاء 

م�شروعاتها في المواعيد المقررة لها.

وزير النقل ومحافظ األقصر يتفقدا
كوبري طريق الكباش
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قام المهند�س اإبراهيم محلب م�شاعد 

للم�شروعات  الجمهورية  رئي�س 

الأحد  يوم  والإ�شتراتيجية  القومية 

17 يناير بتفقد م�شروع اإعادة تاأهيل 

للموؤتمرات  الدولي  القاهرة  مركز 

و�شالت العر�س والذي �شب الحريق 

رافقه  الما�شي،  مار�س  مطلع  فيه 

مح�شن  المهند�شون  الزيارة  خالل 

واأحمد  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح 

للمعار�س  العامة  الهيئة  رئي�س  طه 

النائب  فاروق  و�شيد  والموؤتمرات 

واإمام  الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول 

طاهر  ور�شدي  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي 

واإيمان �شليمان ع�شوا مجل�س الإدارة.

محلب  اإبراهيم  المهند�س  تابع  الجولة  وخالل 

منها  الإنتهاء  تم   التي  الأولي  المرحلة  اأعمال 

و�شملت اإزالة اأثار الحريق ورفع المخلفات وتدعيم 

المت�شررة  الإن�شائية  العنا�شر  جميع  وترميم 

وتاأهيل  تطوير  اإلى  اإ�شافة  الحريق  جراء  من 

عن  عبارة  مقعد  لـ2500  ت�شع  والتي  خوفو  قاعة 

ال�شتائرية  الحوائط  من  وواجهات  طوابق  ثالثة 

المهنـدس إبراهيـم محلـب
 يتفقد مشروع إعادة تأهيل  قاعة المؤتمرات 

بمـدينـة نصــر
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باإرتفاع  الجاليري  قاعات  وتدعيم 

 2700 اأمتار وبم�شطح حوالي   9 حوالي 

 9 حوالي  باإرتفاع  وال�شاللت  متر 

وخفرع  متر   670 حوالي  وم�شطح  متر 

غرف  من  ومجموعة  مقعد   800 ب�شعة 

عن  عبارة  اإدارية  وغرف  البالكون 

بها  المحيطة  والمناطق  طوابق  ثالثة 

بتكلفة 200 مليون جنيه بينما تت�شمن 

الت�شطيبات  الثانية  المرحلة  اأعمال 

لقاعات  والكهروميكانيكية  المعمارية 

قيمتها  وتبلغ  المختلفة  الموؤتمرات 

300 مليون جنيه.

�شالت عر�س

باإعادة  حاليًا  ال�شركة  وتقوم  هذا 

تقييم لخم�س �شالت عر�س لمتطلبات 

مليون   82 بتكلفة  المدنية  الحماية 

اأعمال  من   ٪20 من  الإنتهاء  تم  جنيه 

التقييم وجاري تنفيذ �شبكات الإطفاء 

الآلي الخا�شة بالموقع العام ومحطات 

الكهرباء وكذلك الإطفاء الآلي لجميع 

من  بن�شب  مكوناتها  بجميع  ال�شالت 

 ٪10 بن�شبة  الآلي  والإنذار   ٪90:70

المياه  لخزان  الخر�شانية  والأعمال 

وطرح  اعتماد  وجاري   ٪70 بن�شبة 

وتوريد اأعمال الكهروميكانيك الخا�شة 

المقاومة  الكهرباء  �شبكات  بتجهيز 

للحريق ومراوح �شحب الدخان والتحكم 

الم�شروع  مكونات  جميع  في  المركزي 

لت�شغيل  مركزي  تحكم  مركز  واإن�شاء 

جميع الأنظمة وكاميرات المراقبة.

فروع م�شاركة

المهند�شون  الزيارة  خالل  ا�شتقبالهم  في  كان 

الإ�شت�شارات  اإدارة  مدير  محمود  الدين  ن�شر 

الأعمال  اإدارة  مدير  خ�شر  وطارق  الهند�شية 

الإعتيادية وح�شن ريحان مدير اإدارة الت�شميمات 

اإدارة  مدير  نائب  النبوي  وخالد  الكهروميكانيكية 

المن�شاآت المتميزة ومحمود ر�شتم مدير الم�شروع.

تنفيذه  في  ي�شارك  الم�شروع  اأن  اأو�شح  والذى 

الت�شميمات  واإدارة  المتميزة  المن�شاآت  اإدارة 

الهند�شية  الإ�شت�شارات  واإدارة  الكهروميكانيكية 

للمباني  الكهروميكانيكية  الم�شروعات  واإدارة 

العامة والمرافق وور�س العمرات ب�شبرا والأعمال 

الإعتيادية واإدارة الأعمال الكهربائية.
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رئي�س  م�ساعد  محلب  اإبراهيم  المهند�س  قام 

الدكتور  يرافقه  القومية  للم�سروعات  الجمهورية 

9 فبراير  محمد بدر محافظ الأق�سر يوم الثالثاء 

ال�سرطان  لعالج  الأق�سر  م�ست�سفى  م�سروع  بتفقد 

الطود  معالجة  ومحطة  الكبا�س  طريق  وكوبري 

م�سروعات  عدة  ت�سمنت  جولة  �سمن  بالأق�سر 

مح�سن  المهند�سون  خاللها  رافقهما  بالمحافظة 

النائب  فاروق  و�سيد  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �سالح 

�سليمان ع�سو  واإيمان  الإدارة  لرئي�س مجل�س  الأول 

على  الم�سرف  عبدالمح�سن  وعادل  الإدارة  مجل�س 

ال�سعيد  و�سمال  الوادي  وجنوب  اأ�سيوط  قطاعي 

قطاع  رئي�س  عبدالمولى  ومحمود  الأحمر  والبحر 

فرع  مدير  ذكري  ومخل�س  الوادي  وجنوب  اأ�سيوط 

جنوب الوادي.

وخالل الجولة تابع المهند�س اإبراهيم محلب عدد 

ال�سحى بمدن  ال�سرب وال�سرف  من م�سروعات مياه 

ت�سل  والتى  المحافظة  مدن  وبقية  واأرمنت  اإ�سنا 

تكلفتها اإلى مليار و427 مليون جنيه.

جدير بالذكر اأن المقاولون العرب كانت قد وقعت 

منت�سف يوليو 2014 مع مجل�س اأمناء موؤ�س�سة �سفاء 

بمدينة  لالأورام  مركز  اأول  اإن�ساء  عقد  الخيرية 

م�ست�سفى  غرار  على  بالأق�سر  الجديدة  طيبة 

بال�سعيد  اأهالينا  57357 لخدمة  الأطفال  �سرطان 

�سهر فقط،   11 منذ  الفعلية  التنفيذ  اأعمال  وبداأت 

5 اأفدنة تم تخ�سي�سها  والمركز يقام على م�ساحة 

من قبل مجل�س الوزراء في اإبريل 2014 وهو عبارة 

م�سطح  متر   6000 م�ساحة  على  واحد  دور  عن 

ويتكون من 120 �سرير وي�سم اأماكن خ�سراء واأماكن 

الم�ساحة  وباقي  والخدمات  ال�سيارات  لإنتظار 

مرحلته  اإفتتاح  المقرر  الم�ستقبلية،ومن  للتو�سعات 

الأولي في مار�س القادم بينما م�سروع �سرف �سحى 

الطود الجديدة ف�سيتم الإنتهاء الجزئى من تنفيذه 

محلب يتفقد مستشفى األورام 
وكوبري الكباش ومحطة الطود باألقصر
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والإنتهاء  المقبل  مار�س  نهاية 

من  دي�سمبر  بنهاية  منه  الكلى 

 25 بتكلفة   2016 الجارى  العام 

طريق  كوبري  و  جنيه  مليون 

التجارة  بميدان  الثانى  الكبا�س 

بو�سط مدينة الأق�سر علي غرار 

رئي�س  قام  الذي  الأول  الكوبري 

مرحلته  باإفتتاح  الجمهورية 

الأولي في يوليو الما�سي وقامت 

وهو  الكباري  اإدارة  بتنفيذه 

معمارية  هند�سية  تحفة  يعد 

معدنية  �سريحة  باعتباره 

�سخمة م�سممة لتتنا�سب مع اأ�سالة وعراقة مدينة 

بالأق�سر  الكبا�س  طريق  اأعلى  يمر  حيث  الأق�سر 

من  الحركة  لنقل  طولي  متر   65 متو�سط  بطول 

مترًا   25 بعر�س  المدينة  اإلى داخل  المطار  طريق 

 10 64 متر طولي للباكيات المعدنية بعدد  وبطول 

كمرات رئي�سية و88 عر�سية وقد تم مراعاة اإن�سائه 

بطريق  ال�سير  حركة  يعوق  ل  حتى  اأعمدة  بدون 

وتم  جنيه  مليون   30 وتكلف  التاريخى  الكبا�س 

اإ�سافة  اإلى  �سهور فقط  ويهدف   3 الإنتهاء منه في 

بعد ح�ساري للمدينة ي�ساف اإلى قيمتها التاريخية 

وذلك با�ستكمال ك�سف مدى الروؤية لطريق الكبا�س 

الكرنك  معبد  حتى  الأق�سر  معبد  من  الأثري 

الأثري  والممر  الكبا�س  طريق  وتجميل  وتطوير 

الأثرية  للمدينة  جديد  �سياحي  جذب  لإ�سافة 

وربط �سرق المدينة بغربها عبر الطريق المار اأعلى 

طريق الكبا�س الأثري وتحقيق ال�سيولة المرورية 

من �سرق المدينة اإلى غربها وذلك بتو�سيع مداخل 

ومخارج الكوبري عن ال�سابق بتكلفة اإجمالية بلغت 

30 مليون جنيه.
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الإ�شكــــان  وزير  مدبولى  م�شطفى  الدكتور  �شهد 

اليـــوم  العمرانيـــة  والمجتمعـــات  والمـــرافـــق 

لإن�شاء  تفاهم  مذكرتى  توقيع  ينـــاير   2 ال�شبـــت 

لتنفيذ  ال�شينية،  الم�شرية  ال�شركات  تحالف 

الم�شروعات بالعا�شمة الإدارية واللتين وقعهما كل 

من المهند�س مح�شـــن �شـــالح رئي�س مجل�س الإدارة 

بتروجت  �شركة  رئي�س  ال�شيمى  محمد  والمهند�س 

وهى  ال�شينية   "csces" �شركة  رئي�س  نائب  مع 

اإحدى اأكبر �شركات المقاولت فى العالم. 

7 مذكرات

الإ�شكان  وزير  مدبولى  م�شطفى  الدكتور  وقع  كما 

رئي�س  نائب  مع  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

تفاهم  مذكرات   7 ال�شينية،   "csces" �شركة 

الإدارية  بالعا�شمة  م�شروعات  تنفيذ  ب�شاأن 

ال�شرف  لم�شروعات  قر�س  وتوفير  الجديدة 

وتم  ال�شعيد  محافظات  م�شتوى  على  ال�شحى 

ال�شت�شارية  المكاتب  م�شئولى  بح�شور  التوقيع 

المكلفة بم�شروع العا�شمة الإدارية الجديدة .

التى  التفاهم  مذكرات  اأن  الإ�شكان  وزير  واأو�شح 

خالل  عقود  اإلى  تحويلها  المقرر  من  توقيعها  تم 

بعد  قريبًا،  القاهرة  اإلى  ال�شينى  الرئي�س  زيارة 

مع  بالم�شروع  الخا�س  القر�س  مفاو�شات  انتهاء 

وزير اإلسكان يشهد توقيع مذكرات 
تفاهم مع شركات صينية

إلنشاء العاصمة اإلدارية الجديدة
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مدبولى،  م�شطفى  الدكتور  ال�شينى،واأ�شار  الجانب 

العمرانية،  والمجتمعات  والمرافق  الإ�شكان  وزير 

اإلى اأنه تم اأي�شا توقيع مذكرة تفاهم، مع ال�شركة 

خدمة  لمد  مي�شر  قر�س  توفير  تقت�شي  ال�شينية، 

 8 في  محرومة  قرية   1077 اإلى  ال�شحى  ال�شرف 

محافظات تمثل �شعيد م�شر.

تنفيذ 12 مبنى وزارى

وقال المهند�س مح�شن �شالح اأن مذكرات التفاهم 

التى تم توقيعها ب�شاأن العا�شمة الإدارية الجديدة 

تت�شمن قيام تحالف ال�شركات الم�شرية ال�شينية 

وزارة   12 ومبانى  الوزراء  مجل�س  مبنى  بتنفيذ 

نقلها  �شيتم  التى  الإ�شكان  بوزارة  تبداأ  حكومية 

قاعة  تنفيذ  وكذا  الجديدة  الإدارية  للعا�شمة 

و15  المعار�س  اأر�س  ومبنى  الكبرى  الموؤتمرات 

ومتو�شطى  محدودى  تنا�شب  �شكنية  وحدة  األف 

الدخل،واأ�شار �شالح اإلى اأن هذه المبانى تقع �شمن 

مخطط الأولوية الأولى للمرحلة الأولى لم�شروع 

العا�شمة الإدارية الجديدة، والتى �شيتم تنفيذها 

على م�شاحة 10500 فدان تقريبا، ومن المقرر اأن 

يطلقها الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شى قريبا.

اأول  وكيل  المن�شاوي،  راندة  المهند�شة  وقالت 

الوزارة والم�شرف على م�شروعات القرو�س والمنح 

للقرى  ال�شحى  ال�شرف  الخا�شة بتو�شيل  الدولية 

التكلفة  اإن  المذكرة:  توقيع  عقب  المحرومة، 

الأعمال  انتهاء  عقب  عليها  التفاق  �شيتم  الكلية 

الفعلية  المقاي�شات  وعمل  التف�شيلية  الت�شميمية 

للتعاقد.

القرى المحرومة

مذكرة  توقيع  "ياأتي  المن�شاوي:  راندة  واأ�شافت 

التفاهم، �شمن ا�شتكمال الإجراءات المتبعة لبدء 

على  بالح�شول  الخا�شة  والمناق�شات  المفاو�شات 

القر�س المي�شر من البنوك الحكومية ال�شينية".

اأن المحافظات الثمانى  اأول الوزارة  واأعلنت وكيل 

�شويف  وبني  الفيوم  هي  القر�س  �شيغطيها  التى 

واأ�شوان،  واأ�شيوط و�شوهاج وقنا والأق�شر  والمنيا 

موؤكدة اأن الم�شروع �شيمثل الأكبر من نوعه للقرى 

ب�شعيد  ال�شحى  ال�شرف  خدمة  من  المحرومة 

م�شر.

واأكدت الم�شرف على الم�شروع، اأنه �شيتم الح�شول 

الجهات  من  المطلوبة  الموافقات  جميع  على 

المعنية ل�شتكمال اإجراءات القر�س.

ح�شر توقيع العقد المهند�شان خالد عبا�س م�شاعد 

وزير الإ�شكان لل�شئون الفنية و�شيد فاروق النائب 

الأول لرئي�س مجل�س الإدارة.
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�شهد الدكتور �شعد الجيو�شى وزير النقل وال�شيد 

يوم  بالقاهرة  الفرن�شى  ال�شفير  باران  اأندريه 

الأثنين 9 نوفمبر توقيع عقدى تنفيذ المرحلة 

الممتد  الأنفاق  لمترو  الثالث  بالخط  الثالثة 

بطول  الدكرور  وبولق  اإمبابة  اإلى  العتبة  من 

و�شطحية  نفقية  محطة   15 وعدد  كم   17٫7

األ�شتوم  وعلوية مع تحالف فرن�شى ي�شم �شركتى 

الدين  جمال  طارق  اللواء  ووقع  ريل.  ومول�س 

مجموعة  عقد  لالأنفاق  القومية  الهيئة  رئي�س 

مع  المركزى  والتحكم  والت�شالت  الإ�شارات 

الفرن�شية  وتالي�س  وم�شر  فرن�شا  األ�شتوم  �شركة 

ريل  �شركة مول�س  ومع  مليار جنيه،   1٫5 بقيمة 

المقاولون  هما  م�شر  من  �شركتين  مع  المتحالفة 

وقع  جنيه  مليار   4٫3 بقيمة  واأورا�شكوم  العرب 

من جانب ال�شركة المهند�س مح�شن �شالح رئي�س 

مجل�س الإدارة.

ت�شل  الثالثة  المرحلة  اأن  النقل  وزير  وقال   

تكلفتها اإلى حوالى 16 مليار جنيه، ومتوقع بدء 

اأن  على  المقبل،  العام  بداية  تنفيذها  اأعمال 

تنتهى فى عام 2020. 

ثالثة  على  تنفيذها  �شيتم  اأنه  الوزير  واأو�شح 

من  ويمتد  كم،   4 بطول  الأول  الجزء  اأجزاء، 

العتبة حتى الكيت كات، وي�شمل 4 محطات نفقية 

كات،  والكيت  والزمالك  وما�شبيرو  نا�شر  هى 

من  ويمتد  كم،   6٫6 بطول  يمتد  الثانى  والجزء 

الكيت كات مرورا بمنطقة اإمبابة حتى المحطة 

التبادلية بمحور رو�س الفرج، وت�شمل 6 محطات 

هى ال�شودان واإمبابة والبوهى والقومية العربية 

برو�س  التبادلية  والمحطة  الدائرى  والطريق 

الثالث  الجزء  اأن  اإلى  الجيو�شى  ولفت  الفرج. 

بطول 7٫1 كم، ويمتد من محطة الكيت كات مرور 

وي�شمل  الدكرور،  وبولق  المهند�شين  بمنطقة 

وجامعة  النيل  ووادى  التوفيقية  هى  محطات   5

القاهرة،  وجامعة  الدكرور  وبولق  القاهرة 

م�شيرا اإلى اأن مدة تنفيذ الجزء الأول 55 �شهرا 

والجزء الثانى 65 �شهرا والجزء الثالث 74 �شهرا.

وزير النقل ي�سهد توقيع عقدين للمرحلة الثالثة
من الخط الثالث للمترو 



17

عقد  توقيع  ي�شهد  الرى  وزير 

اأعمال تكريك م�شروع مثلث الديبة 

بتكلفة 108 مليون جنيه

وزير  مغازى  ح�شام  الدكتور  �شهد 

يوم  والرى  المائية  الموارد 

عقد  توقيع  يناير   21 الخمي�س 

جنوب  بمنطقة  تكريك  اأعمال 

�شمن  الديبة  مثلث  بوغاز  غرب 

المرحلة الثانية من الحل العاجل 

بتكلفة  المنزلة  بحيرة  لتنمية 

تنفيذه  ويتم  جنيه  مليون   108

العامة  الم�شرية  الهيئة  ل�شالح 

المائية  الموارد  لوزارة  التابعة  ال�شواطئ  لحماية 

رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  العقد  والري،وقع 

فتحي  محمد  اأحمد  المهند�س  مع  الإدارة  مجل�س 

ال�شواطئ  لحماية  العامة  الم�شرية  الهيئة  رئي�س 

نائب رئي�س  اإمام عفيفي  المهند�شين  وذلك بح�شور 

القطاع  رئي�س  الح�شيني  ومحمد  الإدارة  مجل�س 

اأن  اأو�شح  والذي  البحرية  الإن�شاءات  اإدارة  مدير 

الم�شروع يهدف اإلى تح�شين حركة و�شرعة وجودة 

المياة داخل مثلث الديبة لتطوير بحيرة المنزلة 

في  لالإ�شتثمارات  ودفعًا  ال�شمكية  الثروة  وزيادة 

مجال الإ�شتزراع ال�شمكي،هذا وتبلغ كمية التكريك 

مكعب  متر  األف  و500  مليون   2 حوالي  بالم�شروع 

ويتم تنفيذه خالل ثمانية اأ�شهر.

وزير الرى ي�سهد توقيع عقد اأعمال تكريك م�سروع            
مثلث الديبة بتكلفة 108 مليون جنيه
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بح�شور المهند�س  طارق قابيل 

وال�شناعة  التجارة  وزير 

�شفير  طلعت  محمود  وال�شفير 

وال�شفير  كينيا  فى  م�شر 

وزير  م�شاعد  ابراهيم  ا�شرف 

المهند�س  وقع  الخارجية 

مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن 

 17 الخمي�س  يوم  الإدارة 

�شركة  تاأ�شي�س  عقد  دي�شمبر 

المقاولون العرب الكينية 

المهند�س  اأو�شح  وقد  هذا 

التقى   انه  �شالح  مح�شن 

الم�شرى  ال�شفير  بح�شور 

الموا�شالت  وزير  نائب  مع 

الوزارة  بمقر  الكيني  والطرق 

الثنائي  التعاون  �شبل  لبحث 

بين البلدين فى مجال الطرق 

التحتية  البنية  و  الكبارى  و 

والفر�س المتاحة  للمقاولون 

ال�شوق  داخل  للعمل  العرب 

الكيني.

المقاولون العرب
توقع عقد تأسيس شركة جديدة 

فى كينيا
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�شوق واعد

م�شيرًا اأن اللقاء ياأتي في اإطار حر�س الحكومة 

بكينيا  جديد  عمل  �شوق  فتح  على  الم�شرية 

خطط  في  والم�شاركة  واعد  �شوق  باعتباره 

التنمية التي ت�شتهدفها الحكومة هناك، واأ�شاف 

و�شعتها  خطة  اإطار  في  تاأتي  الزيارة  تلك  اأن 

ال�شركة منذ فترة لفتح ا�شواق عمل جديدة لها 

بالقارة الأفريقية .

الجانب الكينى

قطاع  رئي�س  مبروك  ابراهيم  المهند�س  واأ�شار 

ال�شركات الفريقية بال�شركة اإلى وجود درا�شة 

اإن�شاء  في  الكيني  الجانب  مع  للتعاون  حالية 

البنك  من  بتمويل  ال�شركات  اإحدى  مع  طريق 

الإ�شالمي بكينيا ليكون باكورة اأعمال المقاولون 

م�شكلة  حل  درا�شة  �شيتم  كذلك  هناك،و  العرب 

نيروبى،  العا�شمة  الى  المطار  بطريق  المرور 

رافقهم خالل الزيارة وفد من ال�شركة مكون من 

الأ�شتاذ عماد الدين عبيد المدير المالي لقطاع 

اأفريقيا والمهند�س اأحمد �شابر ممثل المقاولون 

العرب في كينيا.

3٫2 مليار دولر

اأن المقاولون العرب تتواجد في  جدير بالذكر 

ورواندا  الجزائر  مثل  اأفريقيا  دول  من  العديد 

الإ�شتوائية  وغينيا  وبت�شوانا  واأوغندا  وبنين 

وت�شاد وتون�س وغانا وال�شودان وجنوب ال�شودان 

ديفوار  وكوت  وموريتانيا  والكاميرون  وليبيا 

والمغرب وزامبيا ونيجيريا واأثيوبيا وبلغ حجم 

 3٫2 حوالي  الحالي  العام  اأوائل  حتى  اأعمالها 

م�شروعات  مابين  اأعمالها  وتتنوع  دولر  مليار 

وم�شروعات  دولر  مليار   1٫7 بحوالي  طرق 

دولر  مليون   718 بحوالي  واإن�شاءات  اإ�شكان 

مليون   350 بحوالي  تحتية  بنية  وم�شروعات 

مليون   37 بحوالي  كباري  وم�شروعات  دولر 

دولر.
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التنفيذي  المدير  ع�شماوي  محمد  الأ�شتاذ  وقع 

دي�شمبر   3 الخمي�س  يوم  م�شر  تحيا  ل�شندوق 

رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  مع  تعاون  بروتوكول 

وممتدة  قوية  �شراكة  بداية  ليكون  الإدارة  مجل�س 

ت�شمل  مجالت  عدة  فى  التعاون  خاللها  من  يتم 

تطوير  مجال  فى  وتنموية  خدمية  م�شاريع  اإقامة 

الع�شوائيات والقرى لإعادة تاأهيلها واإمدادها بجميع 

كما   ، ح�شارية  مناطق  لت�شبح  الأ�شا�شية  الخدمات 

المقررة  بالمناطق  المبانى  وتاأهيل  كفاءه  رفع  �شيتم 

طبقًا لخطة الدولة .

وقد �شرح المهند�س مح�شن �شالح اأنه اإتفق مع �شندوق 

 c فيرو�س  عالج  مجال  فى  التعاون  على  م�شر  تحيا 

لإتاحة وتوفير العالج لأكبر عدد من العاملين ب�شركة 

المقاولون العرب فى اأقرب وقت ممكن في اإطار خطة 

الدولة للق�شاء علي المر�س وتوفير �شبل العالج .

قرية الأعقاب

مع  اتفق  انه  ع�شماوى  محمد  الأ�شتاذ  اأو�شح  كما 

�شركة المقاولون العرب على اإحياء قرية الأعقاب " 

المرحلة الأولى " بمحافظة اأ�شوان واإ�شتكمالها ليتم 

اإفتتاحها فى اأقرب وقت ممكن .   

توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تحيا مصر 
وشركة المقاولون العرب

 لتطوير العشوائيات بربوع مصر
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منطقة  بتطوير  البرتوكول   تفعيل  و�شيبداأ  هذا 

الع�شال بحى �شبرا بمحافظة القاهرة حيث ي�شمل 

ال�شحى  ال�شرف  كفاءه  ورفع  اإ�شتكمال  الم�شروع 

واإن�شاء  بها  الموجود  ال�شوق  وتطوير  بالمنطقة 

تبليط  اأعمال  جانب  اإلى  الحريق  لمكافحة  �شبكة 

بهدف توفير حياة  الجانبية وذلك  ال�شوارع  واإنارة 

كريمة للمواطنين فى مناطق ح�شارية .   

ح�شر التوقيع المهند�شون اإمام عفيفي نائب رئي�س 

المعامل  قطاع  رئي�س  عالم  ومفيدة  الإدارة  مجل�س 

والقطاعات  الت�شييد  قطاع  رئي�س  فريد  ومحمود 

التخ�ش�شية وعماد منير مدير اإدارة �شيانة الق�شور 

والأثار المنفذة لالأعمال وطارق يحيي مدير تطوير 

الع�شوائيات باإدارة �شيانة الق�شور والأثار.

منطقة الع�شال

جدير بالذكر اأن لجنة م�شكلة من محافظة القاهرة 

و�شندوق تحيا م�شر و�شركة المقاولون العرب واأحد 

مكاتب الإ�شت�شارية قامت على الفور بزيارة لمنطقة 

تطوير  اأعمال  فى  للبدء  وذلك  ب�شبرا  الع�شال 

للمرحلة الثانية التى ت�شمل الإنتهاء من تطوير 70 

تعميمه  يتم  نموذج  وو�شع  اأ�شرة   337 لعدد  عقارًا 

 . القاهرة  محافظة  قبل  من  المنطقة  باقى  على 

قامت  اللجنة  اأن  م�شر  تحيا  ل�شندوق  بيان  وقال 

بتفقد ما تم اإنجازه من الم�شروع تمهيدًا لإ�شتئناف 

ال�شوق  محيط  نطاق  تحزيم  ت�شمل  التى  الأعمال 

اأعمال  واإ�شتكمال  والإنتهاء من تطويرهما  الجارية 

تاأهيل المبانى داخل النطاق المقترح بالإ�شافة اإلى 

رفع كفاءة الممرات الداخلية من خالل ر�شفها .
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الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  وقع 

اأكتوبر   6 جامعة  رئي�س  �شعده  عطية  اأحمد  د  واأ. 

لتدريب  تعاون  بروتوكول  دي�شمبر   8 الثالثاء  يوم 

بالمعهد  اأكتوبر   6 جامعة  هند�شة  كلية  طالب 

التابع  والإدارة  الت�شييد  لهند�شة  التكنولوجى 

ل�شركة المقاولون العرب.

اأ�شاد رئي�س الجامعة خالل حفل التوقيع  وقد 

بعراقة �شركة المقاولون العرب وما تمتلكه من 

خبرات نظرية وعملية وا�شعه فى ذلك المجال 

في  جاد  ب�شكل  �شي�شهم  البروتوكول  اأن  وقال: 

واإحتياجات  النظرى  التعليم  بين  الفجوة  �شد 

�شوق العمل و�شيكون  بداية تعاون مع المقاولون 

العرب على اأن يتبع ذلك باقى كليات الجامعة .

وفي �شياق مت�شل اأو�شح المهند�س مح�شن �شالح 

بعد  مراحل  اأربعة  على  �شيتم  التدريب  اأن 

واأثناء كل �شنه درا�شية و�شي�شمل دورات نظرية 

والميكانيكا  والعمارة  المدنى  لأق�شام  وعملية 

بمقرات  الدورات  عقد  و�شيتم  والكهرباء 

تدريبية  دورة  كل  و�شت�شم  والمعهد  الجامعة 

�شيتم  اأنه  اإلي  م�شيرًا  متدرب   35  :  25 مابين 

تدريبية  دورة  كل  نهاية  للطالب  اإختبار  عمل 

ت�شليم  و�شيتم  طالب  كل  م�شتوي  علي  للوقوف 

النتائج للكلية . 

يو�شف  محمد  الدكتور  البروتوكول  توقيع  ح�شر 

ال�شفير  و  للتدريب  الإدارة  مجل�س  رئي�س  م�شاعد 

خيرالدين عبداللطيف نائب رئي�س مجل�س الأمناء 

واأ.د  الثقافية  والعالقات  الدولية  لالإ�شتراتيجيات 

التعليم  ل�شئون  الجامعة  رئي�س  نائب  طلعت  على 

رئي�س  نائب  الب�شبي�شى  حلمى  واأ.د  والطالب 

محمد  واأ.د  والبحوث  العليا  للدرا�شات  الجامعة 

عبد  م�شطفى  واأ.د  الهند�شة  كلية  عميد  محمود 

الوارث وكيل الكلية والمهند�س �شريف حمدي مدير 

المعهد التكنولوجى لهند�شة الت�شييد والإدارة

بروتوكول تعاون بين المقاولون العرب
وجامعة 6 أكتوبر فى مجال التدريب

د . أحمد عطية يهدى درع الجامعة للمهندس محسن صالح
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اإمام محافظًا  الأ�شتاذ ح�شام  الثقة في  اإن تجديد 

للدقهلية لفترة ثانية ، وذلك بعد اإ�شدار الرئي�س 

الجديدة  المحافظين  حركة  ال�شي�شي  عبدالفتاح 

في عهد حكومة المهند�س  �شريف اأ�شماعيل لدليل 

بعد  الدقهلية  اأبناء  خدمة  في  مجهوداته  على 

المهند�س  حكومة  عهد  في  الم�شئولية  تولى  اأن 

لم�شيرته  وتوا�شاًل  الثانية  محلب  اإبراهيم 

العرب  المقاولون  �شركة  بداأها في  التي  الناجحة 

حيث  من  بها  الب�شرية  التنمية  رواد  اأبرز  كاأحد 

م�شئوليات  لتحمل  اأهله  مما  والتح�شين  التطوير 

اأكبر �شعى من خاللها لخدمة قطاع جماهيري اأكبر 

وقد تحقق على يده العديد من الإنجازات في كافة 

القطاعات الخدمية والمرافق والوحدات المحلية 

بنطاق المحافظة .. تمنيات اأ�شرة ال�شركة لالأ�شتاذ 

رقي  اأجل  من  والنجاح  التوفيق  بدوام  اإمام  ح�شام 

وتقدم محافظة الدقهلية وم�شرنا الغالية.

لبني  محافظًا  حبيب  �شريف  المهند�س  اإختيار  اإن 

ا�شماعيل  �شريف  المهند�س  حكومة  في  �شويف 

التي  العرب  المقاولون  �شركة  لريادة  تاأكيدًا  ليعد 

تت�شلط عليهم  منها رجال ذو كفاءة ومهارة  تخرج 

المهند�س  �شغل  اأن  وطنهم،فبعد  لخدمة  الأ�شواء 

�شريف حبيب عدة منا�شب كان اأهمها نائب رئي�س 

محافظًا  اختياره  العرب،يتم  المقاولون  �شركة 

لإحدى اأقاليم م�شر الهامة ،كما يعد هذا الإختيار 

كانت  التي  العرب  المقاولون  اأبناء  لكل  تكريمًا 

ومازالت م�شنع لتخريج الرجال ومحط اأنظار قادة 

وزراء ومحافظين وقياديين  م�شر وم�شدر لإختيار 

يخدموا وطنهم في كل مكان. تمنيات اأ�شرة ال�شركة 

والنجاح  التوفيق  بدوام  حبيب  �شريف  للمهند�س 

من اأجل رقي وتقدم محافظة بني �شويف وم�شرنا 

الغالية.

ا�شتمراراً لريادة اأبناء المقاولون العرب فازا اثنين من اأبنائها 

بع�شوية مجل�س النواب بعد تحقيقهم النجاح في الإنتخابات 

البرلمانية وهم المهند�شان اإيهاب من�شور مدير المكتب الفني 

لفروع �شركة المقاولون العرب باأفريقيا  عن دائرة العمرانية 

بالجيزة والمهند�س عاطف محمد عبدالجواد مدير عام بفرع 

�شويف  بني  ومركز  بندر  دائرة  عن  ال�شعيد   ب�شمال  ال�شركة 

النائبين  �شخ�س  في  الجماهير  اأعطتها  التي  الثقة  ..تلك 

تحملهم م�شئولية ثقيلة لخدمة اأبناء الوطن في �شتى المجالت  

وهم اأهل لتلك الثقة ..تمنيات اأ�شرة ال�شركة للمهند�شان اإيهاب 

من�شور وعاطف محمد عبدالجواد بدوام التوفيق والنجاح من اأجل رقي م�شرنا الغالية.

الأ�ستاذ ح�سام اإمام
محافظًا للدقهلية لفترة ثانية 

المهند�س �سريف حبيب
محافظًا لبني �سويف

فوز �ساحق للمهند�سان اإيهاب من�سور وعاطف عبدالجواد باإنتخابات البرلمان

م. عاطف محمدم. إيهاب منصور
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 18 منح الرئي�س اإدري�س ديبي رئي�س دولة ت�شاد يوم 

اأعلى  يعتبر  والذي  فار�س"  "و�شام   2015 دي�شمبر 

لدورها  العرب  المقاولون  ل�شركة  بت�شاد  وطني  و�شام 

التنمية  بم�شروعات  الم�شاركة  في  والفعال  البارز 

بدولة ت�شاد.

اإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  واأو�شح 

الم�شرية  ال�شركة  هى  العرب  المقاولون  اأن  ال�شركة 

الوحيدة التى ح�شلت على هذا الو�شام من دولة ت�شاد 

وقد ح�شلت من قبل على و�شام الإ�شتحقاق من الطبقة 

الأولى نظير الجهود المبذولة فى اإن�شاء نفقي العروبة 

من  ال�شتحقاق  وو�شام  القاهرة  بمحافظة  والثورة 

ال�شركة  اأنجزته  لما  نظرًا  الإ�شتوائية  غينيا  دولة 

وم�شت�شفيات  واإ�شكان  تحتية  بنية  م�شروعات  من 

لدولة  الوطني  والو�شام  ال�شتوائية  غينيا  دولة  في 

موؤخرًا  فيل  جاك  لكوبري  تنفيذها  عن  ديفوار  كوت 

و�شائر  الأ�شكندرية  بابا  ثيودورو�س  البابا  منح  كما 

اأفريقيا للروم الأرثوذك�س و�شام البطريرك المقد�س 

لدورها  العرب  المقاولون  ل�شركة  العليا  الدرجة  من 

في ترميم كني�شة مارجرج�س بم�شر القديمة.

الرئيس إدريس ديبي يمنح الوسام الوطني 
التشادي للمقاولون العرب



رئي�س  عبدالعاطي  اأ�شرف  المهند�س  واأ�شاف 

العرب  المقاولون  تكريم  اأن  اأفريقيا  فروع  قطاع 

تقدير  يعد  ت�شاد  بدولة  و�شام  اأعلى  ومنحها 

وتكريم اأفريقي للهند�شة الم�شرية واأ�شار اإلى اأن 

المقاولون العرب بداأت ن�شاطها بت�شاد عام 1999 

ويربو حجم اأعمالها الحالي عن 320 مليون دولر 

ومن اأهم م�شروعاتها هناك مبنى وزارة الخارجية 

الت�شادية ومبنى البنك المركزي الأفريقي باب�شا 

كم   120 بطول  بالل  اأنجورا-انجامينا  وطريق 

وطريق مونجو-اإريف بطول 78 كم واأعمال تدعيم 

طريق Guelengdeng-Bongor واإن�شاء 

.Bongor 10 كيلومتر طرق داخل مدينة

25
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وزير الداخلية يفتتح مبني
مديرية أمن القاهرة  في ثوبه الجديد

افتتح اللواء مجدي عبدالغفار 

الأحد  يوم  الداخليه  وزير 

مديرية  مبنى  فبراير   14

اأمن القاهرة بباب الخلق بعد 

وتدعيمه  ترميمه  اأعمال 

الأمنية  النظم  اأحدث  علي 

بعد الحادث الإرهابى الغا�شم 

 24 في  المبنى  ا�شتهدف  الذي 

عن  اأ�شفر  مما   2014 يناير 

�شقوط عدد من ال�شحايا.

جالل  الدكتور  ح�شرالإفتتاح 

القاهرة  محافظ  ال�شعيد 

�شالح  مح�شن  والمهند�س 

الوزير  اإ�شتقبال  في  وكان  الإدارة  مجل�س  رئي�س 

واللواء  لالأمن  الوزير  م�شاعد  ي�شري  محمود  اللواء 

العام واللواء  الوزير لالأمن  �شيد جاد الحق م�شاعد 
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خالد عبد العال م�شاعد الوزير لأمن القاهرة واللواء 

ه�شام العراقي مدير الإدارة العامة للمباحث وعدد 

من القيادات الأمنية بالوزارة.

تاريخ  ت�شمن  وثائقى  فيلم  بعر�س  الإحتفال  بداأ 

مبنى المديرية منذ ن�شاأته ومراحل تطويره حتى 

يتكون  الذي  وتطويرالمبني  ترميمه  انتهاء  لحظة 

الوزير  تفقد  ثم  غرفة    357 وي�شم  اأدوار   7 من 

في  بالمبنى  الكائنة  المكاتب  الوزارة  وقيادات 

والعالقات  والإعالم  مكاتب  ومنها  الأدوار،  جميع 

الإداريين  من  بعدد  واألتقى  المباحث،  ومكاتب 

اأثنى  ،وقد  المكاتب  تلك  داخل  المباحث،  ورجال 

وزير الداخلية على جهود اأجهزة محافظة القاهرة 

و�شركة المقاولون العرب، اللذين قدما كامل الدعم 

للوزارة واأ�شهما فى �شرعة الإنتهاء من تطوير مبنى 

مديرية اأمن القاهرة وخروجه بهذا ال�شكل الالئق.

العمل  اأن  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأو�شح  جانبه  من 

بالمبني ا�شتمر على مدار عامين متوا�شلين بتكلفة 

90 مليون جنيه حيث تم تكثيف ورديات العمل به 

ل�شرعة اإنجاز اأعمال الترميم والتاأهيل التي �شملت 

المبني بالكامل وذلك بم�شاركة 400 مهند�س وفني 

وفقًا  �شورة  اأبهي  في  ليكون  المبني  لإعادة  وعامل 

لأحدث التقنيات في مجال الت�شييد والبناء..

قطاع  رئي�س  يون�س  �شليمان  المهند�شان  واأ�شاف 

القاهرة الكبري و�شيد �شندي مدير اإدارة المن�شاآت 

المتميزة اأن اأعمال التدعيم والتطوير �شملت ترميم 

المديري  لمبنى  الخر�شاني  الهيكل  كفاءة  ورفع 

ت�شطيبات  جميع  وتجديد  واإحالل  والمباحث 

المبنى واإحالل وتجديد وتطوير الواجهات وتن�شيق 

وخر�شانية  معدنية  اأ�شوار  واإن�شاء  العام  الموقع 

اأبراج  واإن�شاء  الخارج  من  المن�شاآت  لتاأمين  مقو�شة 

الفراغات  وتعديل  المديرية  لتاأمين  حرا�شة 

لها  الأمثل  لالإ�شتخدام  طبقًا  وتطويرها  بالمبني 

بالإ�شافة اإلى اإن�شاء �شبكات اإنذار الحريق ومكافحة 

ال�شحي  ال�شرف  �شبكات  وتجديد  واإحالل  الحريق 

واإن�شاء  الكهربائية  والأعمال  ال�شحية  لالأعمال 

المراقبة  لكاميرات  ونظام  ال�شوتي  للنداء  نظام 

قاعدة  كفاءة  ورفع  وتطوير  الإت�شالت  ونظام 

النجدة واأعمال الم�شاعد والتكييفات. 
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افتتح د. علي العمير وزير الأ�شغال 

ل�شوؤون مجل�س  الدولة  وزير  العامة 

الإثنين  يوم  الكويت   بدولة  الأمة 

من  الثانية  المرحلة  يناير   25

الجهراء  طريق  تطوير  م�شروع 

المقاولون  �شركة  تنفذه  والذي 

الكويت  �شمال  تربط  اأنها  العرب 

على  الق�شاء  في  وت�شاهم  بو�شطها، 

ظاهرة ازدحام المرور.

وقال العمير: طموحنا الم�شي قدمًا 

في اإنجاز م�شاريع التنمية بال�شرعة 

الممكنة وفق توجيهات �شمو ال�شيخ 

جابر المبارك رئي�س مجل�س الوزراء، لرتباطها 

افتتاح  اأن  اإلى  المواطنين،لفتًا  براحة  الوثيق 

هذه الو�شلة عمل اإيجابي حيث تقع عند تقاطع 

المتحدة  الأمم  دوار  مابعد  اإلى  الجاحظ  �شارع 

بالإتجاهيين والتي �شت�شاهم في ت�شهيل الحركة 

اأربعة  بم�شافة  وهو  بالمنطقة  المرورية 

الطرق  ل�شبكة  ا�شتكماُل  ويعتبر  كيلومترات 

والج�شور المرتبطة بطريق الجهراء.

وكيل  الح�شان  اأحمد  المهند�س  قال  جانبه  من 

اأن  الأ�شغال   وزارة  في  الطرق  هند�شة  قطاع 

هذه المرحلة تعتبر من المراحل الرئي�شية في 

في  الطرق  لقطاع  م�شافًا  اإنجازًا  يعد  الم�شروع  

الوزارة الذي نفذ العديد من الم�شاريع الخا�شة 

وزير األشغال العامة الكويتي يفتتح  المرحلة الثانية 
من مشروع تطوير طريق الجهراء
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الطرق  منظومة  تطوير  في 

في الدولة.

عزم  عن  الح�شان  وك�شف 

المرحلة  افتتاح  الوزارة 

في  الطريق  من  الرئي�شية 

بح�شب  المقبل  �شبتمبر  �شهر 

الوزارة  التي و�شعتها  الخطة 

في  الم�شروع  من  لالإنتهاء 

مبينًا  الحالي  العام  نهاية 

افتتاح  حددت  الوزارة  اأن 

الم�شروع  في  الغزالي  و�شلة 

ج�شر  افتتاح  مع  بالتزامن 

ال�شيخ جابر.

المهند�س  اأكد  جانبه  من 

رئي�س  �شالح  مح�شن  محمد 

�شركة المقاولون العرب على 

اأهمية هذا الم�شروع العمالق 

اإن�شائه على  الذي ا�شتمل في 

العالمية  الموا�شفات  اأحدث 

والتقنيات  الدقة  حيث  من 

ن�شبة  اأن  المتطورة،مو�شحًا 

 ٪ بلغت  90  الم�شروع  اإنجاز 

ظل  في  الأعمال  حجم  من 

مع  والفعال  التام  التن�شيق 

وزارة الأ�شغال.

المقاولون  اإن  �شالح  وقال 

�شتينيات  منذ  �شاهمت  العرب 

عدة  في  الما�شي  القرن 

بالكويت  مختلفة  م�شاريع 

اأهمها : مبنى وزارة ال�شناعة 

الدرا�شات  كلية  م�شروع   -

ا�شكان   - للبنات  التجارية 

�شرف  محطة   - القرين 

خفر  م�شروع   - الرقة  �شحى 

الجهراء  ابراج   - ال�شواحل 

كلية  م�شروع   - الدوحة  و 

م�شت�شفي  وحاليا  ال�شرطة 

والذي  ال�شباح  جابر  ال�شيخ 
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في  م�شت�شفى  اأكبر  يعتبر 

و�شاد�س  الأو�شط  ال�شرق 

اأكبر م�شت�شفى في العالم.

اأن  بالذكر  جدير 

تقوم  العرب  المقاولون 

جابر  م�شت�شفى  بتنفيذ 

كاأحد  ال�شباح  الأحمد 

الحيوية  الم�شروعات  اأهم 

اإلى  بالإ�شافة  الكويت  في 

الجهراء  طريق  م�شروع 

وزارة  اإ�شراف  تحت 

بالكويت  العامة  الأ�شغال 

 261 اإجمالية  بتكلفة 

ويتم  كويتي  دينار  مليون 

مناطق  خم�شة  على  العمل 

كم   53 اأطوال  بمجموع 

المنطقة  ت�شمل  حيث 

ب�شارع  نفق  على  الأولي 

الجهراء يمر تحت الطريق 

بالإ�شافة  الثانى  الدائرى 

الطرق  اأعمال  اإلى 

والمنطقة  ال�شطحية 

اأعمال  على  الثانية 

الطرق ال�شطحية من حدود الم�شروع ال�شرقية 

�شارع  التقاطع مع  العلوى حتى ما بعد  والطريق 

الم�شت�شفى  ب�شارع  العلوى  والطريق  الم�شت�شفى 

بعد  العلوى  الطريق  على  الثالثة  والمنطقة 

�شارع  تقاطع  قبل  ما  حتى  الم�شت�شفى  تقاطع 

العلوى  الطريق  على  الرابعة  والمنطقة  غزالى 

من �شرق تقاطع طريق المطار حتى غرب تقاطع 

�شارع الغزالى والطريق العلوى ب�شارع المطار اأما 

المنطقة الخام�شة فت�شتمل على الطريق العلوى 

ب�شارع  العلوى  والطريق  غزالى  وغرب  �شرق 

التغلب  تم  تحديات  الم�شروع  وواجه  غزالى 

عليها منها تحويل م�شارات خطوط المرافق من 

مياه و�شرف �شحى و�شرف مياه الأمطار وكابالت 

القائمة  الم�شارات  من  والإت�شالت  الكهرباء 

الإن�شاءات  اأعمال  تعوق  ل  بديلة  م�شارات  اإلى 

فترة  اأثناء  موؤقتة  مرورية  وتحويالت  للج�شور 

عمل  فريق  تنفيذه  في  و�شارك  الأعمال  تنفيذ 

مكون من ثالثة اآلف مهند�س وفني وعامل .

الأ�شغال  وزارة  قيادات  من  عدد  الإفتتاح  ح�شر 

رئي�س  نائب  ربيع  ر�شا  والمهند�شين  الكويتية 

ل�شركة  التنفيذى  والرئي�س  الإدارة  مجل�س 

عبدالمنعم  ومحمد  الكويتية  العرب  المقاولون 

على  الم�شرف  الإدارة  مجل�س  رئي�س  م�شاعد 

وعزيز  الم�شروع  مدير  توكل  ومحمود  الم�شروع 

ال�شنباطي  وه�شام  الم�شروع  مدير  نائب  منير 

مدير  جالل  وراأفت  الفنية  ال�شئون  مدير 

ال�شئون  قطاع  رئي�س  هالل  �شامي  واأ.  التنفيذ 

المالية والإمداد واأ. طارق �شالح مدير ال�شئون 

المالية والإمداد واأ. اأ�شرف �شمير مدير الموارد 

الب�شرية.
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قام د. علي العمير وزير الأ�شغال العامة وزير الدولة 

ل�شوؤون مجل�س الأمة  والمهند�س مح�شن �شالح رئي�س 

4 يناير بجولة تفقدية  مجل�س الإدارة يوم الإثنين 

بالكويت  ال�شباح  جابر  ال�شيخ  م�شت�شفى  لم�شروع 

والمقرر افتتاحها خالل العام الحالي،رافقهما خاللها 

الأ�شغال  وزارة  وكيل  الخزي  خالد  المهند�شون 

ر�شا  و  الكويت  فرع  مدير  فايد  وح�شام  الكويتي  

ربيع نائب رئي�س مجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذى 

توفيق  وعوني  الكويتية  العرب  المقاولون  ل�شركة 

نائب مدير الم�شروع.

ال�شباح  الأحمد  جابر  م�شت�شفى  اأن  بالذكر  جدير 

تعد اأكبر م�شت�شفى في ال�شرق الأو�شط و�شاد�س اأكبر 

م�شت�شفى في العالم حيث ي�شتمل على خدمات وا�شعة 

للمر�شى و يقام على موقع م�شاحته 220 األف متر مربع 

متر مربع  األف   725 ل  بناء ت�شل  م�شاحة  وبمجموع 

وت�شمل الم�شت�شفى على 1168 �شريرًا ومزود بثالثة 

الهيلوكبتر ف�شاًل عن توافر خم�شة  مهابط لطائرات 

اآلف مكان للمركبات و 50 مكانًا اأخر ل�شيارات الإ�شعاف 

و ملجاأ للحماية كما يحتوي على �شبعة مداخل و150 

م�شعدًا ومركز للكوارث والحوادث يعد الأول من نوعه 

اإلى )مول طبي) يمتد على طول  اإ�شافة  الكويت  في 

كيلومتر واحد ويت�شمن محالت متنوعة وا�شتراحات 

فيما  الم�شت�شفى  على  والمترددين  للمر�شى  متعددة 

 650 بالم�شروع  الم�شتخدمة  الخر�شانة  كمية  تبلغ 

الم�شتخدمة  الت�شليح  حديد  وكمية  مكعب  متر  األف 

85 األف طن وتبلغ تكلفته 304 مليون دينار كويتي.

وزير األشغال الكويتي ورئيس المقاولون العرب 
يتفقدان مستشفى الشيخ جابر الصباح
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المائية  الموارد  وزير  مغازي  ح�شام  الدكتور  �شهد 

والبيئة  المياه  وزير  كمانتو  اإفرايم  ال�شيد  مع  والري 

توقيع   2015 دي�شمبر   29 الثالثاء  يوم  الأوغندي 

حماية  م�شروع  تنفيذ  في  البدء  اإ�شارة  واإطالق  عقد 

مقاطعة كي�شي�شي من اأخطار الفي�شانات والذي تنفذه 

م�شروعات  حزمة  �شمن  العرب  المقاولون  �شركة 

المائي  التعاون  اإطار  في  الم�شرية  الحكومة  تمولها 

الم�شاعدات  تقديم  على  م�شر  وحر�س  اأوغندا  مع 

اللوجي�شتية لأ�شقائها من دول حو�س النيل.

وقع العقد المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س اإدارة 

�شركة المقاولون العرب مع المهند�س اأحمد بهاء الدين 

رئي�س قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري 

ال�شفير الأوغندي بم�شر و�شفير م�شر  وذلك بح�شور 

باأوغندا وعدد من اأع�شاء ال�شفارة والبعثة المرافقة 

لوزير الري والمهند�شان اإبراهيم مبروك رئي�س قطاع 

المنتدب  الع�شو  طلبة  محمد  و  اأفريقيا  وغرب  �شرق 

ل�شركة المقاولون العرب الأوغندية المحدودة.

مخاطر الفي�شان

الم�شروع  اأن  النيل  مياه  قطاع  رئي�س  اأو�شح  وقد 

الواقعة  كي�شي�شي  مقاطعة  حماية  اإلي  يهدف 

اأ�شابها  حيث  الفي�شان  مخاطر  من  اأوغندا  بغرب 

مدمرة  موجات  الما�شية  الع�شرين  الأعوام  خالل 

الأر�شية  لالإنهيارات  نتيجة  العارمة  الفي�شانات  من 

غير  ال�شخور  وتحرك  الجبلية  بالمناطق  ال�شديدة 

والمزارع  ال�شكنية  التجمعات  اتجاه  في  الثابتة 

وطاأة  لتخفيف  �شريعة  اإجراءات  تنفيذ  �شيتم  واأنه 

الفي�شان وعمل التدخالت الالزمة في المناطق الأكثر 

لتجنب  الفي�شان  مياه  من  الحد  اأو  وال�شيطرة  تاأثرًا 

بمنحة مصرية وتنفيذ المقاولون العرب
وزير الري يشهد اطالق إشارة بدء تنفيذ مشروع 

حماية مقاطعة "كيسيسي "بأوغندا 
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على  العارمة  الفي�شانات  اأحدثتها  التي  الكوارث 

جانب  اإلى  كي�شي�شي  بمقاطعة  روينزوري  منطقة 

الثالث مناطق الأكثر ت�شررًا في نهر نياماومبا وهى 

Road Barrier School وم�شت�شفى  مدر�شة 

 Bulembia الإبتدائية  والمدر�شة   Kelimbi
. Primary School

مبروك  اإبراهيم  المهند�شان  اأعلن  اآخر  جانب  علي 

اأن  و محمد طلبة  اأفريقيا  �شرق وغرب  رئي�س قطاع 

وتت�شمن  دولر  مليون   2٫7 تكلفته  تبلغ  الم�شروع 

اأعماله عدة مراحل هي: الحفر والتجريف للمجرى 

من  الأحجار  ك�شور  من  وغيرها  ال�شخور  لإزالة 

عالية  بكفاءة  الفي�شان  لمواجهة  الرئي�شي  المجرى 

المناطق  في  النهر  ج�شور  على  الجابيونات  و�شع  ثم   ،

اأكثر  وحماية  النحر  لمنع  التوتر  بوؤر  من  القريبة 

بها  تكون  والتي  نياماومبا  نهر  في  �شعفًا  القطاعات 

التي تمت  ال�شخور  ،ثم و�شع  التيار عالي جدًا  �شرعة 

اإزالتها لحماية وتدعيم الج�شور لبوؤر التوتر ولحماية 

الجابيونات �شد النحر.

 30 مليون دولر

وقال المهند�س محمد طلبة: اأن المقاولون العرب بداأت 

ن�شاطها ب�شراكة اأوغندية عام 1997 وا�شتطاعت خالل 

فترة وجيزة انجاز اأعماًل مهمة للحكومة الأوغندية 

والقطاع الخا�س بها حيث يبلغ اإجمالي العقود الجارية 

تدعيم  م�شروع  اأمريكي،منها  دولر  مليون   30 حاليًا 

وتطوير وحدة الرعاية ال�شحية التخ�ش�شية لالأمهات 

بالعا�شمة   العام  مولجو  بم�شت�شفى  الولدة  وحديثي 

من  بتمويل  دولر  مليون   25 حوالي  بقيمة  كمبال 

البنك الإ�شالمي للتنمية و المرحلة الأولى من اإن�شاء 

�شوق بو�شيجا التجاري في مدينة كمبال بتكلفة اأكثر 

�شوق  اإن�شاء  من  حديثًا  انتهت  ،وقد  دولر  مليون   6 من 

10 ماليين دولر ومركز تجاري  ليرا الرئي�شي بقيمة 

ال�شركات  اإحدى  ل�شالح  كمبال  العا�شمة  قلب  في 

دار  و  دولر  مليون   15 بقيمة  المعروفة  الأوغندية 

4 مليون  ل�شفير م�شر في كمبال بتكلفة  �شكن جديدة 

دولر واإعادة تاأهيل مقر ال�شفارة الم�شرية في كمبال 

بجامعة  ال�شيدلة  وكلية  دولر  مليون   1٫8 بقيمة 

ماكريري في كمبال بتكلفة 3٫5 مليون دولر والمبنى 

بقيمة  ماكريري  بجامعة  التكنولوجيا  لكلية  الجديد 

4٫5 مليون دولر واإ�شكان الطالب بالجامعة الإ�شالمية 

 6 بقيمة  وطالبة  طالب  األف  ي�شع  والذي  امبالي  في 

وزارة  ل�شالح  للتمري�س  مدار�س  ثالث  و  دولر  مليون 

اإ�شافة  دولر  مليون   5٫5 بتكلفة  الأوغندية  ال�شحة 

تنفيذها  يتم  التي  المتميزة  الم�شروعات  بع�س  اإلى 

الحياة  حماية  هيئة  مقر  مثل  الأوغندية  للحكومة 

ا�شتثماري  ومبنى  البيئة  حماية  هيئة  ومقر  البرية 

لهيئة التاأمينات الإجتماعية ،هذا وت�شارك المقاولون 

م�شروعات  مناق�شات  في  بفعالية  الأوغندية  العرب 

اأمل  على  طرحها  يتم  التي  الأ�شا�شية  والبنية  الطرق 

الجانب  تنمية  في  للم�شاهمة  منها  قدر  باأكبر  الفوز 

الأوغندي.
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اأمين  ال�شلطان  محمد  اإبراهيم  المهند�س  افتتح 

ال�شعودية  العربية  بالمملكة  الريا�س  محافظة 

كوبري  تنفيذ  م�شروع  نوفمبر   8 الأحد  يوم 

العزيزمع  عبد  بن  �شعود  الإمام  طريق  بتقاطع 

 68 بتكلفة  الريا�س  بمدينة  التخ�ش�شي  �شارع 

مليون ريال �شعودي.

مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  و�شرح 

نوعه  من  الثالث  يعد  الم�شروع  اأن  الإدارة 

�شركة  بتنفيذها  تقوم  م�شروعات  قائمة  �شمن 

المقاولون العرب بالمملكة حيث �شبقه منت�شف 

العام الحالي افتتاح م�شروع تقاطع طريق الملك 

 82 بقيمة  جدة  بمدينة  الرو�شة  �شارع  مع  فهد 

مليون ريال وتقاطع طريق الأمير ماجد مع �شارع 

ريال  مليون   92 بتكلفة  بني مالك بمدينة جدة 

اإلى  يهدف  الجديد  الكوبري  اأن  �شالح  واأ�شاف 

لت�شهيل  الرئي�شية  والتقاطعات  المحاور  تحرير 

داخل  التنقل  زمن  وتقلي�س  المرورية  الحركة 

المحافظة  اأمين  اأن  م�شيرًا  الريا�س  مدينة 

مهند�شون   - الخيل  )ابا  الإ�شت�شاري  والمكتب 

بجودة  الإفتتاح  خالل  اأ�شادوا  ا�شت�شاريون( 

ل�شركة  ال�شكر  توجيه  على  وحر�س  الأعمال 

المقاولون العرب

من جانبه اأو�شح المهند�س مبارك ا�شماعيل مدير 

الم�شروع  اأن  بال�شعودية  العرب  المقاولون  فرع 

من  ويتكون  فقط   �شهرًا  خالل24  تنفيذه  تم 

ج�شر باتجاهين بطول 700 متر لالإتجاه الواحد 

435 متر بالإ�شافة اإلى  حيث يبلغ طول الج�شر 

25٫5 متر  265 مترًا للمطالع والمنازل وبعر�س 

وي�شم ثالث حارات مرورية في كل اإتجاه و�شمل 

بالأ�شا�شات  المتعلقة  المدنية  الأعمال  كافة 

أمين محافظة الرياض يفتتح كوبري 
التخصصي بالرياض بتكلفة 68 مليون ريال
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من  منف�شلة  وقواعد  خوازيق  من 

والأعمدة  الم�شلحة  الخر�شانة 

بالإ�شافة  والبالطات  والكمرات 

والإنارة  المرافق  اأعمال  اإلى 

ت�شريف  واأعمال  والت�شجير 

ال�شيول وتن�شيق الموقع العام.

عماد  المهند�شون  الإفتتاح  ح�شر 

الريا�س  اأمين  وكيل  الب�شير 

وعيد  للم�شروعات  الم�شاعد 

ال�شبيعي نائب مدير عام التدريب 

الريا�س  باأمانة  وال�شيانة 

الم�شروع  مدير  كمال  وه�شام 

الأعمال  مدير  محمد  واإبراهيم 

عمل  وفريق  الكهروميكانيكية 

المهند�شين  من  المكون  الم�شروع 

حافظ  واأحمد  ذكي  محمود  هاني 

عبداللطيف  ومحمد  فرحات 

الزرقا.
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وزير الكهرباء 
العراقي

يفتتح
محطة كهرباء 

الديوانية 
الغازية 

بطاقة 500 
ميجاوات
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قا�شم  العراقي  الكهرباء  وزير  افتتح 

محطة  يناير   2 ال�شبت  يوم  الفهداوي 

 500 بطاقة  الغازية  الديوانية  كهرباء 

ميجاوات. 

حفل  خالل  كلمة  في  الفهداوي  وقال 

افتتاح المحطة "نعلن لكم افتتاح محطة 

 500 بطاقة  الغازية  الديوانية  كهرباء 

ميجاوات وتم ربطها بال�شبكة الوطنية"، 

م�شيرًا اإلى اأن "المحطة تتكون من اأربع 

وحدات توليدية طاقة كل واحدة 125 

جاهزة  الوحدات  هذه  واأن  ميجاوات 

توافر  ح�شب  ت�شغيلها  وا�شتمرار  للعمل 

الوقود وارتفاع �شغط الغاز".

تغذي  "المحطة  اأن  الفهداوي،  واأ�شاف 

و�شيتم  كبيرة  بطاقة  الوطنية  ال�شبكة 

الأنبوب  طريق  عن  الغاز  على  ت�شغيلها 

من  الممتد  الإ�شتراتيجي  الوطني 

حقول الرميلة"،مو�شحًا اأنها "نفذت من 

العرب  المقاولون  �شركتي  اتحاد  قبل 

الم�شريتين  اإليكتريك  وال�شويدي 

 181 وبتكلفة  الكهرباء  وزارة  وبتمويل 

مليون دولر".
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ن�شر  مجدى  اللواء  قام 

�شعيد  بور  الدين محافظ 

اأركان  واللواء  ال�شابق 

الغ�شبان  عادل  حرب 

محافظ بور�شعيد الحالى 

ال�شقا  محمد  والمهند�س 

�شيناء  جهازتعمير  رئي�س 

كوبرى  م�شروع  باإفتتاح 

عزمى.

المهند�س  اأو�شح  وقد 

كوبرى  باأن  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن 

عزمى يقع بمنطقة الر�شوة بجنوب بور�شعيد ويعلو 

قناة الت�شال بين قناة ال�شوي�س وبحيرة المنزلة 

الروافد  اأهم  من  ويعتبر 

المرور  لحركة  الرئي�شية 

�شرق  ميناء  واإلى  من 

فى  روعى  وقد  بور�شعيد 

ت�شميم الكوبرى اأ�شتيعاب 

حركة ال�شاحنات الثقيلة 

اأنواع  جميع  بخالف 

بالمرور  لي�شمح  ال�شيارات 

بور�شعيد  �شرق  ميناء  من 

اإلى  الت�شال  قناة  اأعلى 

ميناء  بوابات  جميع  اإلى  ومنه  �شمال  عزمى  �شارع 

من  الخروج  اإلى  الحاجة  دون  البحرى  بور�شعيد 

طريق  عن  للميناء  العودة  ثم  الجمركية  الدائرة 

محافظ بورسعيد يفتتح كوبرى عزمى 
كأول كوبرى هيدروليكى لمرور

 النقل الثقيل والحاويات ببورسعيد

م. محسن صالح
د. رشدى طاهر
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كوبرى ال�شاحنات القديم مما يقلل زمن الرحلة 

ويمنع الختناقات المرورية.

واأ�شاف دكتور مهند�س ر�شدى طاهر ع�شو مجل�س 

الإدارة اأن الكوبرى يبلغ طوله 150 متر بخالف 

الت�شميمية  الحمولة  وت�شل  والخارج  المداخل 

اإلى 90 طن وي�شمح الكوبرى بمرور ال�شيارات فى 

اتجاهين باإجمالي عر�س 15 متر بواقع 7٫5 متر 

لكل اتجاه ويتكون الكوبرى من �شبعة محاور منها 

خم�شة بالمجرى المائى لقناة الت�شال ويتكون 

الهيكل العلوى الكوبرى من خم�شة بواكى معدنية 

بخالف  طن   160 حوالى  الواحدة  الباكية  تزن 

باكية معدنية متحركة تعمل هيدروليكيا مزودة 

بنظام متطور للت�شغيل والتحكم الإلكترونى.

قطاع  رئي�س  كمال  اأ�شامة  المهند�س  اأو�شح  وقد 

الباكية  وتنفيذ  ت�شميم  تم  اأنه  المعدات 

المعدنية المتحركة باأحدث النظم الميكانيكية 

ال�شركات  كبرى  مع  وبالتعاون  والكهربائية 

العالمية المتخ�ش�شة فى هذا المجال واأ�شتخدم 

بزاوية  الباكية  بفتح  ي�شمح  اآلى  نظام  ذلك  فى 

12 متر من م�شتوى  واإرتفاع  70 درجة  اإلى  ت�شل 

و�شائل  اأحدث  ذلك  فى  م�شتخدما  الماء  �شطح 

دورة  وقدرت  والغلق  الفتح  حالتى  فى  الأمان 

الفتح اأو الغلق حوالى ع�شرة دقائق.

اإدارة  مدير  ال�شيد  وائل  المهند�س  اأ�شار  وقد 

تم  قد  اأنه  التخ�ش�شية  والإن�شاءات  الكبارى 

ال�شاحنات  بمرور  وذلك  الكوبرى  تجربة 

التى  الأنفاق  ماكينات  نقلت  التى  الثقيلة 

ال�شوي�س  قناة  اأنفاق  م�شروع  فى  �شت�شتخدم 

طن   300 تعدت  بحمولت  بالإ�شماعيلية 

 60 حوالى  بلغت  قد  الكوبرى  تكلفة  اأن  مو�شحًا 

تنفيذه  فى  اإ�شترك  وقد  م�شرى  جنيه  مليون 

واإدارة  التخ�ش�شية  والإن�شاءات  الكبارى  اإدارة 

ور�س  واإدارة  بالإ�شماعيلية  البحرية  التر�شانة 

المهند�شين  اأكفاأ  العمرات بوا�شطة مجموعة من 

والم�شرفين والعاملين.
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تحت رعاية المهند�س �شريف ا�شماعيل رئي�س الوزراء 

رئي�س  م�شاعد  محلب  اإبراهيم  المهند�س  وبم�شاركة 

والإ�شتراتيجية  القومية  للم�شروعات  الجمهورية 

الملتقى  فعاليات  افتتاح  تم  الملتقي  �شرف  و�شيف 

الدول  في  وال�شيانة  للت�شغيل  ع�شر  الثالث  الدولي 

خالل  الأولى  للمرة  بالقاهرة  عقد  والذي  العربية 

العربي  المعهد  ونظمه  نوفمبر   19-17 من  الفترة 

فيه  و�شارك   OMAINTEC وال�شيانة  للت�شغيل 

دولة   20 من  دولي  ومتخ�ش�س  خبير   60 من  اأكثر 

والإ�شت�شاريين  المهند�شين  من  م�شارك  و1000 

�شركة  فيه  و�شاركت  العربية  الدول  مختلف  من 

للمنتدى  الر�شميين  الرعاه  كاأحد  العرب  المقاولون 

المهند�شين  من  مكون  ر�شمي  وفد  اإلى  بالإ�شافة 

لت�شغيل  العرب  المقاولون  �شركة  رئي�س  حماد  هاني 

ود.ر�شدي  �شقر  وطارق  والخدمات  المرافق  و�شيانة 

مجل�س  اأع�شاء  �شليمان  اإيمان  والمهند�شة  طاهر 

قطاع  رئي�س  عالم  مفيدة  والمهند�شة  ال�شركة  اإدارة 

ت�شغيل  �شركة  عام  مدير  اهلل  عبد  واأ�شامة  المعامل 

و�شيانة المرافق.

على هام�س المنتدى اأكد الدكتور ع�شام �شرف رئي�س 

المعهد  اإدارة  مجل�س  وع�شو  الأ�شبق  م�شر  وزراء 

توقيع  ب�شدد  المعهد  اأن  وال�شيانة   للت�شغيل  العربي 

فى  كبرى  م�شرية  �شركات  مع  تعاون  بروتوكولت 

المقاولون  �شركة  منها  والخا�س  العام  القطاعين 

العرب بهدف ن�شر ثقافة ال�شيانة داخل هذه ال�شركات 

للم�شروعات.  الإ�شتثمارية  التكلفة  توفير  اأجل  من 

اإلى   30 من  توفير  على  ال�شيانة  اإدارة  تعمل  حيث 

40٪ من التكلفة ال�شتثمارية للم�شروعات لفتًا اإلى 

فى  تعميمه  وبداأ  اأمريكا  ثم  نيوزلندا  فى  بداأ  اأنه 

الدول العربية.

المقاولون العرب ت�سارك في المنتدى الدولي "1٣" 
لل�سيانة والت�سغيل بالدول العربية
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انطلق يوم الأربعاء 9 دي�شمبر بمدينة �شرم ال�شيخ 

"الم�شرى  التعاون  لمجل�س  الثانى  الإجتماع  اأعمال 

-الكويتى" الم�شترك، والذي ناق�س فر�س التنمية 

فى �شيناء، ومحور قناة ال�شوي�س، وعددًا من الفر�س 

الكبرى فى م�شر، وذلك بهدف تعزيز  الإ�شتثمارية 

التعاون الإقت�شادي بين البلدين، خا�شة واأن الفترة 

للتنمية  الكويتي  ال�شندوق  قرار  �شهدت  الأخيرة 

الإقت�شادية بمنح تمويالت بقيمة 1٫5 مليار دولر 

300 مليون  خالل الأعوام الخم�شة المقبلة بواقع 

دولر �شنويًا لتمويل م�شروعات �شيناء.

وزيرة  ن�شر  �شحر  الدكتورة  الموؤتمر  فى  �شارك   

عبد  واللواء  فودة  خالد  اللواء  و  الدولى   التعاون 

�شيناء  و�شمال  جنوب  محافظًا  حرحور  الفتاح 

للمنطقة  العامة  الهيئة  رئي�س  دروي�س  ود.اأحمد 

والمهند�س  ال�شوي�س  قناة  بمحور  الإقت�شادية 

كبار  من  وعدد  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن 

البلدين  فى  الأعمال  ورجال  والم�شئولين  القادة 

فرع  مدير  من�شور  مبارك  المهند�س  بذلك  �شرح 

�شيناء.

الكويتى"،  الم�شرى  التعاون  "مجل�س  اأن  يذكر 

م�شتقلة  هيئة  وهى   ،2015 فبراير  فى  ت�شكل 

وال�شيا�شين  تتكون من مجموعة من رجال الأعمال 

فى  لالإ�شهام  البلدين  فى  والمثقفين  والإعالميين 

�شارك  وقد  والكويت  م�شر  بين  العالقات  تعزيز 

الموؤتمرب�شفته ع�شوًا  المهند�س مح�شن �شالح  في 

ل�شركة  ورئي�شًا  الكويتى  الم�شري  التعاون  بمجل�س 

المقاولون العرب الم�شاركة في تنفيذ الم�شروعات 

التنموية ب�شيناء..

محسن صالح يشارك في مؤتمر
"التعاون المصري الكويتي" بشرم الشيخ
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اأعدت الحكومة حزمة من الم�شروعات القومية التى 

ت�شكل فر�شًا حقيقية لجذب الإ�شتثمارات العالمية 

العمود  يعتبر  الذى  بالإقت�شاد  والنهو�س  لم�شر 

الفقرى لأى دولة متقدمة واإثراء ل�شناعة الت�شييد 

100 مهنة  التى تعد القاطرة الرئي�شية التى تقود 

وت�شاهم ب�شكل جاد فى ت�شغيل ال�شباب فى العديد 

العرب  المقاولون  بينها  ومن  المقاولت  �شركات  من 

على  وللوقوف  العريقة  الوطنية  ال�شركات  اإحدى 

اأكثر على هذا المجال.  الم�شروعات والتعرف  هذه 

اأجرت " الجمهورية " حوارًا مو�شعًا مع رئي�س مجل�س 

اإدارة المقاولون العرب محمد مح�شن �شالح وها هو 

الحوار : 

- خريطة المقاولون العرب تقول اأن ال�شركة تنفذ 

م�شروعات فى العديد من الدول اإ�شافة اإلى الداخل 

الم�شرى ماذا عن م�شاريع اإفريقيا ؟

حد  اإلى  متقل�شة  حاليًا  اإفريقيا  فى  م�شروعاتنا 

والدول   ، القارة  دول  مع  للتعاون  نموذج  وهى  ما 

تنفيذ  فى  تعتمد  معروف  هو  كما  الأفريقية 

م�شروعاتها على تمويل ودعم �شناديق التنمية مثل 

الخارجية  المنح  اأو  للتنمية  الأفريقي  ال�شندوق 

بالبترول  وثيقًا  اإرتباطًا  وترتبط  الم�شروعات  و 

واإرتفاع اأ�شعاره اأو اإنخفا�شها واأمام هذا تم تعوي�س 

داخل  العمالقة  القومية  الم�شروعات  عبر  الأمر 

م�شر بعد تولى الرئي�س ال�شي�شى واإنطالق العديد من 

الجديدة  ال�شوي�س  م�شروع قناة  ومنها  الم�شروعات 

التفريعة  �شرق  وتنمية  ال�شوي�س  قناة  واأنفاق 

المليون  واإ�شت�شالح  للطرق  القومى  والم�شروع 

ون�شف فدان وما يلحق بها من تنمية وا�شعة وكذلك 

ال�شاحل  وتنمية  الجديدة  الإدارية  العا�شمة 

من  وغيرها  الجديدة  العلمين  مدينة  ال�شمالى 

الم�شروعات التى �شاهم المناخ الجيد لالإ�شتثمار فى 

وال�شركات  الم�شتثمرين  العديد من  م�شر فى جذب 

بتنفيذ  ال�شركة  وتقوم  عليها  لالإقبال  العالمية 

م�شروع تمهيدى بمد خط مياه لالإن�شاءات للعا�شمة 

مدار  على  فيه  العمل  يتم  التى  الجديدة  الإدارية 

24 �شاعة بناء على توجيهات الدكتور م�شطفى  الـ 

والمجتمعات  والمرافق  الإ�شكان  وزير  مدبولى 

العمرانية ويتكلف الم�شروع 285مليون جنيه وي�شل 

ل�شالح  تنفيذه  ويتم  متر  كيلو   18٫5 الخط  طول 

رئيس المقاولون العرب : المشروعات القومية
 إنطالقة لإلقتصاد  نحو المستقبل
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ال�شحى  وال�شرف  ال�شرب  لمياه  التنفيذى  الجهاز 

وتقوم  المرن  الزهر  موا�شير  من  قطاعاته  وكامل 

بتوريده �شركة الن�شر للم�شبوكات . ويهدف الم�شروع 

اإلى ربط محطة مياه العا�شر من رم�شان بالعا�شمة 

لأعمال  الالزمة  بالمياه  ومدها  الجديدة  الإدارية 

الإن�شاءات بها من خالل مرحلتين الأولى تقوم على 

الأخذ من خط قائم بقطر 1500 ملليمتر من رافع 

جزئين  اإلى  المرحلة  تلك  وتنق�شم  ال�شوي�س  خليج 

الجزء الأول عبارة عن خط )اأ( بطول 5500 متر 

مبا�شرة  لي�شل  الإقليمى  الدائرى  للطريق  موازى 

ليبداأ  )ب(  جزء  اأما  الجديدة  الإدارية  للعا�شمة 

الميكرويف  منطقة  حتى  ال�شوي�س  خليج  رافع  من 

المياه  لتعوي�س  4٫5 كم  رم�شان بطول  بالعا�شر من 

فهى  الثانية  المرحلة  اأما  )اأ(  خط  من  الماأخوذة 

من  العا�شر  مياه  محطة  من  وتمتد  كم   8٫5 بطول 

للطلمبات  عنبر  وت�شمل  الميكرويف  وحتى  رم�شان 

خليج  رافع  داخل  مكعب  متر  4اآلف  �شعة  وخزان 

للعا�شمة  الوا�شلة  المياه  كمية  لتعوي�س  ال�شوي�س 

الإدارية الجديدة بما ل يوؤثر على تغذية المناطق 

داخل  طلمبة   )2( عدد  وتركيب  حاليًا  القائمة 

مبنى الطلمبات القائمة داخل رافع خليج ال�شوي�س 

لزوم  مياه  تعبئة  ومحطة  خزانات  الخط  وبنهاية 

الخط قطر  لربط  اأعمال  وتتم   الإن�شاءات  اأعمال 

بمحطة  اأر�شية  خزانات  خالل  من  ملليمتر   1000

متر  األف   100 يوفر  بما  رم�شان  من  العا�شر  مياه 

مكعب مياه يوميًا لإن�شاءات العا�شمة الجديدة . 

- متى ترى مدينة العلمين الجديدة النور ؟

مدينة العلمين الجديدة اأحد الم�شروعات القومية 

الغربى  ال�شمالى  ال�شاحل  �شريط  تنمية  نطاق  فى 

جديدة  وتنموية  �شياحية  قبلة  وجعله  وتطويره 

وبداأت بالفعل اأولى خطوات التنفيذ الفعلى للم�شروع 

وبداأت المقاولون العرب باكورة تلك الأعمال التى 

الطرق  �شبكة  تنفيذ  فى  الإ�شكان  وزارة  اأ�شندتها 

الرئي�شية والداخلية للمدينة الجديدة التى تقام 

باكورة  وتعد  فدان  األف   90 حوالى  م�شاحة  على 

الجيل الرابع للمدن الجديدة الواعدة نحو التنمية 

والمتوقع اأن ت�شتوعب 30األف ن�شمة .

- تطوير ميناء �شرق التفريعة متى ينتهى ؟

المرتبطة  الم�شروعات  من  التفريعة  �شرق  ميناء 

محور  بتنمية  الخا�س  الكبير  القومى  بالم�شروع 

فور  فيه  بالعمل  الرئي�س  اأذن  وقد  ال�شوي�س  قناة 

افتتاح قناة ال�شوي�س الجديدة ببدء تو�شعة القناة 

 17 رفع  الم�شتهدف  ومن  كم   9٫5 بطول  الجانبية 

خم�شة  فى  بالمياه  م�شبعة  رمال  مكعب  متر  مليون 

للقوات  الهند�شية  الهيئة  وت�شرف  فقط  اأ�شهر 

تحت  المندرجة  الم�شروعات  كافة  على  الم�شلحة 

المقاولون  وتقوم  ال�شوي�س  قناة  تنمية  م�شروع 

العرب من خالل هذا الم�شروع بتنفيذ ر�شف بحرى 

6 �شركات اأخرى  500 متر وهناك  للحاويات بطول 

منه  لالإنتهاء  متكامل  ب�شكل  الم�شروع  داخل  تعمل 

فى المواعيد المحددة . الم�شروع يهدف اإلى تقليل 

ميناء  اإلى  الو�شول  فى  ترغب  التى  ال�شفن  اإنتظار 

�شرق بور�شعيد وتدخل من خالل التفريعة ال�شرقية 

تقترب  ل�شاعات  تنتظر  قد  والتى  ال�شوي�س  لقناة 

يوؤثر على  الميناء مما  �شاعة قبل دخول  الـ18  من 

عبور ال�شفن بقناة ال�شوي�س واإن�شاء القناة الجانبية 

المرور  المبا�شر دون  العبور  لل�شفن  الجديدة يمكن 

من قناة ال�شوي�س هذا بالإ�شافة اإلى زيادة التنمية 

ومن  بور�شعيد  لمدينة  المتكاملة  الإقت�شادية 

المتوقع اأن يتم الإنتهاء من الم�شروع خالل 7 اأ�شهر.

- وماذا عن محور رو�س الفرج  - اأكتوبر ؟

الم�شروعات  اأكبر  من  الفرج  رو�س  محور  يعد 

العرب  المقاولون  تنفذها  التى  والكبرى  الهامة 

الم�شلحة  للقوات  الهند�شية  الهيئة  ل�شالح  حاليًا 

ال�شركة  تنفذها  التى  المرحلة  طول  ي�شل  حيث 

10٫5كم  �شاملة الطرق والكبارى والمطالع  حوالى 

فى  حديثة  تكنولوجيا  اإ�شتخدام  و�شيتم  والمنازل 

تنفيذ  من  الإنتهاء  المقرر  ومن  الأعمال  تنفيذ 

هذا ال�شريان الحيوى الهام خالل عام ون�شف العام 

اإبريل عام  اأوائل  اأدق فى  التنفيذ وبمعنى  من بدء 

بين  يربط  جديد  طريق  هو  الم�شروع  وهذا   2017

مدينة العلمين الجديدة مشروع مهم لتنمية 
الساحل الشمالى 



44

محافظة القاهرة عند منطقة رو�س الفرج ومدينتى 

ال�شيخ زايد وال�شاد�س من اأكتوبر بمحافظة الجيزة 

30 كم تقريبًا ويبداأ من  الكلى  المحور  ويبلغ طول 

بمحافظة  الفرج  رو�س  بمنطقة  النيل  كورني�س 

ومنها  الوراق  جزيرة  اإلى  النيل  نهر  لعبر  القاهرة 

فوق نهر النيل مرة اأخرى اإلى مناطق وراق الح�شر 

الجيزة  بمحافظة  محمد  وجزيرة  العرب  ووراق 

لي�شتمر فى م�شاره حتى يتقاطع مع طريق القاهرة 

ال�شمالى  المدخل  عند  ال�شحراوى  الإ�شكندرية   -

لمدينة ال�شيخ زايد ويتقاطع مع م�شار طريق محور 

رو�س الفرج والعديد من الطرق والترع والم�شارف 

وخطوط البنية التحتية و�شوف يتم اإن�شاء العديد 

 - عدايات  اأو  كبارى   ( ال�شناعية  الأعمال  من 

لت�شهيل  وذلك  التقاطعات  هذه  اأماكن  عند   ) اأنفاق 

تنمية  مناطق  وخلق  والمواطنين  ال�شيارات  عبور 

وا�شتثمار جديدة .

- ي�شكل المرور اأزمة كبيرة فى العا�شمة كيف نتغلب 

على الم�شكلة ؟

المحاور  من  وهو  الزمر  ترعة  م�شروع  اإن�شاء  تم 

مع  ويتكامل  الكبرى  بالقاهرة  الجديدة  المرورية 

محور رو�س الفرج حيث يقوم على اأ�شا�س اإقامة محور 

مرورى رئي�شى فوق ترعة الزمر ويبداأ من الطريق 

الدائرى والى جنوبًا وحتى الطريق الدائرى �شماًل 

بالمحور  الموجودة  العر�شية  المحاور  وربط كافة 

على  المرورى  ال�شغط  تخفيف  �شاأنه  ومن  الجديد 

محور المريوطية وربط محافظة الجيزة بالقاهرة 

جنوب  ربط  واأي�شًا  الفرج  رو�س  محور  طريق  عن 

كثافة  بها  مناطق  ويخدم  ال�شعيد  بطريق  الجيزة 

الإزدحام  تخفيف  على  ي�شاعد  كما  كبيرة  �شكانية 

والتكد�س المرورى على المحاور المرورية الموازية 

فى  الموازية  البيئية  الم�شكالت   حل  فى  وي�شهم 

اإلقاء القمامة ومخلفات الم�شانع فى الترعة حاليًا. 

- وماذا عن العمالة ؟

ل �شك اأن الم�شتوى المهنى للعامل الم�شرى تراجع 

لتدريب  معاهد  اأن�شاأنا  وقد  الأخيرة  الأونة  فى 

ويعتبر  والبناء  الت�شييد  وم�شتقبل  اأمل  هو  حيث 

النواة الرئي�شية لتنميته  والمناف�شة داخل ال�شوق 

باأعلى  متخ�ش�س  عمالى  كادر  واإعداد  العالمى 

م�شتويات التكنولوجيا الحديثة والمقاولون العرب 

توؤمن  التى  م�شر  فى  الأولى  التدريب  مدر�شة  تعد 

اأجل  من  متكاملة  تدريبية   منظومة  وتعد  بذلك 

ذلك فلدينا قطاع للتدريب وبه اأول معهد متخ�ش�س 

للتدريب على المهن الحرفية والإن�شائية فى م�شر 

الإطار  هذا  فى  متميزة  تدريبية  كوادر  وتمتلك 

وتكنولوجيا متقدمة . 

اأجرى الحوار : اأحمد يو�شف - جريدة الجمهورية 
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محافظ األسكندرية
يجتمع بالمقاولون العرب 

لتطوير منظومة النظافة بالثغر
محافظ  الظاهر  عبد  محمد  المهند�س  عقد 

بديوان  يناير   12 الثالثاء   يوم  الأ�شكندرية 

عام المحافظة اإجتماعًا مع المهند�س مح�شن 

�شالح رئي�س مجل�س الإدارة لبحث رفع كفاءة 

منظومة النظافة بالمحافظة مناق�شة كيفية 

حل م�شكالت القمامة وم�شاعدة �شركة "نه�شة 

المقررة  م�شر" في الح�شول على م�شتحقاتها 

وفقًا للقانون للنهو�س بمنظومة النظافة ورفع 

للحفاظ  التدوير  م�شانع  وت�شغيل  الكفاءة 

موقف  علي  التعرف  جانب  اإلي  البيئة  على 

اأر�س  على  ال�شركة  تنفذها  التي  الم�شروعات 

المحافظة.

الخولي  �شعاد  الدكتورة  الإجتماع  ح�شرت 

فوؤاد  محمد  والمهند�شون  المحافظ  نائب 

رئي�س مجل�س اإدارة �شركة نه�شة م�شر وندير 

محمد محفوظ الع�شو المنتدب ل�شركة نه�شة 

م�شر وعلي الجارحي رئي�س قطاع الأ�شكندرية 

وح�شام الريفي مدير فرع الأ�شكندرية.
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اإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأعلن 

اأعمال  حاليًا  تنفذ  ال�شركة  اأن  العرب  المقاولون 

دول  باأربعة  دولر  مليون  بـ200 

بمنطقتي �شمال وو�شط اأفريقيا تمثلت 

وجنوب  وموريتانيا  والمغرب  ت�شاد  في 

ال�شودان.

الكلي  اأن حجم الأعمال  واأ�شاف �شالح 

الذي اأنجزته للمقاولون العرب بدولة 

ت�شاد بلغ 400 مليون دولر بحجم عمل 

دولر  مليون   120 حوالي  يقدر  �شنوي 

القادم   العام  ارتفاعه  المتوقع  ومن 

لـ150 مليون دولر بعد البدء في حزمة 

اأعمال  اإ�شناد  منها  جديدة  م�شروعات 

لإن�شاء  والثانية  الأولى  المرحلة 

بالعا�شمة  الأ�شكندرية  لجامعة  فرع 

مليون   29 بقيمة  انجمينا  الت�شادية 

�شيتم  والذي  الأولى  للمرحلة  دولر 

القادمة بح�شور  الأيام  تد�شينه خالل 

ورئي�س  الم�شري  العالي  التعليم  وزير 

كليات  وي�شمل  الأ�شكندرية  جامعة 

وال�شيدلة  البيطري  والطب  للزراعة 

مباني  اإن�شاء  �شيتم  اإلى  بالإ�شافة  الأولى  كمرحلة 

اإدارية واأ�شوار وتن�شيق الموقع العام خالل المرحلة 

خاماته  كافة  توفير  �شيتم  والذي  للم�شروع  الثانية 

الإن�شائية من م�شر،كما تقوم المقاولون العرب حاليًا 

بتنفيذ مبنى وزارة الخارجية الت�شادية بتكلفة 125 

مليون دولر على م�شاحة 6 اآلف متر م�شطح ويتكون 

المبنى من �شتة اأدوار وقاعة موؤتمرات ت�شع لـ 1900 

�شخ�س وجراج ي�شع األف �شيارة ومن المتوقع الإنتهاء 

يفتتح  اأن  المقرر  ومن  2017،هذا  عام  بداية  منه 

الرئي�س الت�شادي نهاية فبراير القادم م�شروع البنك 

 30 بتكلفة  بتنفيذه  ال�شركة  قامت  الذي  المركزي 

مليون دولر.

قطاع  رئي�س  عبدالعاطي  اأ�شرف  المهند�س  واأو�شح 

ال�شركة  فرع  اأن  باأفريقيا  العرب  المقاولون  فروع 

لإنجاز  الزمن  ي�شابق  ال�شقيقة  المغرب  بدولة 

بين  الوا�شل  ال�شرعة  فائق  القطار  طريق  م�شروع 

كيلومتر   32 بطول  وطنجة  القنيطرة 

ومن  دولر  مليون   34 حوالي  وبتكلفة 

القادم  مار�س  في  ت�شليمه  المنتظر 

عمل  حجم  اأن  اإلى  عبدالعاطي  واأ�شار 

طفرة  �شي�شهد  بالمغرب  ال�شركة 

عطاء  درا�شة  في  دخولها  بعد  كبيرة 

مليون   500 بقيمة  القنيطرة  ميناء 

الم�شرية  ال�شفارة  مبنى  واإ�شناد  دولر 

 10 تبلغ  بمدئية  بقيمة  بالرباط 

لطريق  تو�شيع  وعطاء  دولر  ماليين 

حر.

المقاولون  اأن  اإلى  عبدالعاطي  واأ�شار 

عملها  با�شتئناف  قامت  قد  العرب 

خالل  من  بقوة  الموريتاني  بال�شوق 

منطقة  لتزويد  م�شروعين  في  دخولها 

واإن�شاء  ال�شرب  ال�شرقي بمياه  اأفطوط 

بطول  جيكني  ازبل-  اأعوينات  طريق 

لزيادة  ال�شركة  وت�شعى  كيلومتر   85

دخولها  خالل  من  بموريتانيا  اأعمالها 

بقوة في م�شروعات م�شتقبلية للبنية التحتية هناك 

جنوب  بدولة  الجديدة  الم�شروعات  اإلى  اإ�شافة 

الم�شروعات  من  مجموعة  في  والمتمثلة  ال�شودان 

�شمن المنحة المقدمة من وزارة الري الم�شرية في 

نهر  على  طلمبات  محطة  في  تتمثل  ري  م�شروعات 

الجور بمدينة واو بولية غرب بحر الغزال بقيمة 

2 مليون دولر ومحطة تاأهيل المنا�شيب والت�شرفات 

النهري  والمر�شى  دولر  مليون   1٫4 بقيمة  بمنجلة 

مليون   2 بتكلفة  واراب  بولية  جوك  اأكوا  بمدينة 

زيارة  خالل  افتتاحها  �شيتم  م�شروعات  وكلها  دولر 

بالإ�شافة  الجاري  يناير  نهاية  الم�شري  الري  وزير 

اإلى اأعمال ال�شيانة لفرع جامعة الأ�شكندرية بجوبا 

لمرحلته  اأ�شهر  �شتة  مدار  على  تنفيذه  يتم  والذي 

الأولى لينتهي الم�شروع بالكامل نهاية ابريل 2017.

المقاولون العرب  تنفذ أعمال بـ200 مليون دوالر
بتشاد والمغرب وموريتانيا وجنوب السودان

م . محسن صالح

م . أشرف عبد العاطى
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�شهادة تميز من وزارة ال�شحة الأوغندية ل�شركة 

من  ال�شركه  انجزتة  ما  علي  العرب  المقاولون 

الرعاية  وحدة  وتطوير  تدعيم  بم�شروع  اأعمال 

الولدة  وحديثي  لالأمهات  التخ�ش�شية  ال�شحية 

بم�شت�شفى مولجو العام بالعا�شمة كمبال بقيمة 

حوالي 25 مليون دولر بتمويل من البنك الإ�شالمي 

اأن ال�شركة ا�شتطاعت خالل فترة  للتنمية يذكر 

الأوغندية  للحكومة  مهمة  اأعمال  اإنجاز  وجيزة 

العقود  اإجمالي  يبلغ  حيث  بها،  الخا�س  والقطاع 

وذلك  اأمريكي،  دولر  مليون   30 حاليًا  الجارية 

منذ تاأ�شي�س �شركة المقاولون العرب الأوغندية 

فى 1997، �شرح بذلك المهند�س اإبراهيم مبروك 

رئي�س قطاع �شركات افريقيا.

�سهادة تميز
للمقاولون العرب من 

وزارة ال�سحة الأوغندية

التكنولوجى  المعهد  لم�شيره  ا�شتكمال 

�شيا�شه  تنفيذ  فى  والإداره  الت�شييد  لهند�شه 

ال�شركه الهادفة لمواكبه التطور والمحافظه 

،فقد  اإليها  و�شل  التى  العلميه  المكانه  على 

PMI الخا�شه بالمعهد  تم تجديد �شهاده الـ 

حتى   2015 نوفمبر  من  اإعتبارا  عام  لمده 

اإعطاء  بها  منوط  جهه  ككونه   2016 اأكتوبر 

لدخول  والإعداد  للتجهيز  تدريبيه  دورات 

من  الممنوحه     PMI الـ  �شهادات  امتحانات 

 Project معهد اداره الم�شروعات الأمريكى

Management Institute  ياأتي ذلك 
محمد  د.  قبل  من  المبذولة  للجهود  تكلياًل 

الم�شرف علي  الإدارة  يو�شف م�شاعد رئي�س مجل�س 

مديرالمعهد  حمدي   �شريف  المهند�س  و  المعهد 

التكنولوجى لهند�شه الت�شييد.

ال�شابقه  الفتره  خالل  المعهد  قام  بالذكر  جدير 

بعقد عدد 4 برامج تدريبيه للتاأهيل لدخول اختبار 

70 متدرب  PMP  لعدد  الح�شول على �شهاده ال  

،وجارى العداد لعقد عده برامج للتاأهيل للح�شول 

اأ�شرف  المهند�س  بذلك  �شرح  اأخرى  �شهادات  على 

عبد العليم مدير المتابعه الفنيه والتعاقدات.

تجديد �سهاده الـ PMI  للمعهد التكنولوجى
لهند�سه الت�سييد والإداره
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مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  �شهد 

م�شابقة  في  الفائزين  تكريم  حفل  الإدارة 

بالقاهرة  المهند�شين  لنادي  المعماري  الت�شميم 

الجديدة  والذي عقد م�شاء يوم ال�شبت 9 يناير 

الف�شطاط"  "قاعة  للموؤتمرات  الزهر  بمركز 

نقيب  النبراوي  طارق  المهند�س  بح�شور 

رئي�س  �شنة  اأبو  ه�شام  والمهند�س  المهند�شين  

المنظمة  بالقاهرة   الفرعية  المهند�شين  نقابة 

وكبار  النقابة  قيادات  من  كبير  وعدد  للحفل 

المهند�شين بم�شر 

اأبو  ه�شام  المهند�س  اأهدي  الحفل  هام�س  علي 

بالقاهرة   الفرعية  المهند�شين  نقابة  درع  �شنة 

المقاولون  لدور  تقديرا  �شالح  مح�شن  للمهند�س 

العرب المتميز في مجال البناء والت�شييد بم�شر

تكريم المهندس محسن صالح
في حفل نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة
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التواأمة  م�شروع  في  العرب  المقاولون  �شاركت 

الوطني  للمجل�س  الموؤ�ش�شية  القدرات  لتعزيز 

قبل  من  الممول   )EGAC( لالإعتماد 

فعاليات  ح�شور  خالل  من  الأوروبي  الإتحاد 

الجهات  متطلبات  التطابق-  "تقييم  دورة 

نظم  �شهادات  ومنح  بالمراجعة  تقوم  التي 

 ISO/IEC17021 - 1:2015 الإدارة

مبروك  عفاف  المهند�شه  بذلك  "،�شرحت 
مدير جهاز الجودة بال�شركة واأ�شافت اأن هذه 

الدورة تعد هى نقطة الإنطالق لعقد مجموعة 

مجموعة  توؤهل  التي  المجانية  الدورات  من 

بال�شركة  المتميزين  المهند�شين  من  كبيرة 

 LEAD( للعمل كبيري مقيمي نظم الإدارة

ي�شتعين  �شوف  والتي   )ASSESSORS
تقييم  في  لالإعتماد  الوطني  المجل�س  بهم 

الجهات المانحة ل�شهادات الأيزو في م�شر مما 

اآداء المهند�شين من خالل  �شيرفع من م�شتوى 

وتبادل  المختلفة  بال�شناعات  احتكاكهم 

�شورة  يدعم  مما  والإدارية  الفنية  الخبرات 

على  م�شاركتها  وتعزيز  العرب  المقاولون 

الم�شتوى القومي. 

وقد �شارك في الدورة كاًل من المهند�شين تامر 

الطاقة  مديري  ال�شكرة  وعبدالفتاح  فهمي 

الداخلية  الطرق  باإدارة  الفني  والدعم 

بالمعهد  الطاقة  مدير  �شعد  وم�شطفى 

التكنولوجي لهند�شة الت�شييد والإدارة.

المقاولون العرب تشارك في فعاليات
مشروع التوأمة لتعزيز القدرات المؤسسية 

)EGAC( للمجلس الوطني لإلعتماد



50

مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى  امام  المهند�س  قام 

الإدارة يرافقه المهند�س اأ�شرف عبد العاطى رئي�س 

قطاع فروع اأفريقيا بجولة اأفريقية نهاية دي�شمبر 

والمغرب  ت�شاد  بدول  ال�شركة  لفروع  الما�شي 

الم�شري  بال�شفير  التقيا  البداية  في  وموريتانيا، 

التهنئة  قدموا  والذين  الم�شري  القن�شل  و  بت�شاد 

من  فار�س  و�شام  على  ح�شولها  بمنا�شبة  لل�شركة 

في  الفعال  لدورها  ديبي  اإدري�س  الت�شادي  الرئي�س 

ال�شريفة  ومناف�شتها  اأعمالها  ولجودة  ت�شاد  تنمية 

العالمية الأخرى   هذا وقد تفقد  ال�شركات  و�شط 

المركزي  البنك  م�شروع  عفيفى  امام  المهند�س 

الت�شادية  العا�شمة  عن  يبعد  والذي  الأفريقي 

للمهند�شان  ال�شكر  وقدم  كيلو  بـ1000  انجمينا 

اأفريقيا  فروع  قطاع  رئي�س  العاطى  عبد  اأ�شرف 

العاملين  وجميع  الم�شروع  مدير  القيعى  ومحمد 

الواقع  اأر�س  على  تحقق  الذي  الكبير  لالإنجاز 

الت�شادية  ال�شركة  قيادات  مع  اإجتماعًا  عقد  و 

رفع  اأجل  من  الجهد  من  المزيد  بذل  على  وحثهم 

ا�شم ال�شركة عاليًا بت�شاد ،كما عبر لهم عن �شعادة 

مجل�س اإدارة ال�شركة وعلى راأ�شها المهند�س مح�شن 

اأ�شرف عبدالعاطي رئي�س  �شالح بح�شول المهند�س 

فار�س  و�شام  على  الإفريقية  ال�شركة  فروع  قطاع 

ذلك  اأن  موؤكدًا  ديبي  اإدري�س  الت�شادي  الرئي�س  من 

يبذلوه  لما  ال�شركة  داخل  عامل  لكل  تكريمًا  يعد 

في  خفاقًا  م�شر  ا�شم  رفع  اأجل  من  وعرق  جهد  من 

الخارج  في  م�شر  �شفراء  اأنتم  لهم:  مكان،وقال  كل 

وواجهتها الم�شرفة. 

وفى اليوم التالى قام المهند�س امام عفيفى بزيارة 

م�شروع طريق انجورا - انجامينا بالل وا�شتمع الي 

�شرح المهند�س محمود ال�شيد مدير الم�شروع اأو�شح 

فيه اأن طول الم�شروع 120 كم 

يورو  مليون   72 بتكلفة  �شهر   34 تنفيذة  ومده 

الذى  الم�شتوى  بجودة  اأ�شاد  وقد  ت�شليمه  وجارى 

والدارة  المحاجر  و  الك�شارة  و  الم�شروع  به  تم 

�شرورة  على  و�شدد  بالم�شروع  وال�شتراحات 

ا�شول  على  والمحافظة  الجودة  بمعايير  الإلتزام 

اأول  الم�شروعات  عمل  توثيق  واأهمية  ال�شناعة 

باأول لما له من اأهميه للمحافظة على مدى التطور 

فى العمل.

المهند�س  عقد  الأفريقية  محطاته  ثاني  وفي 

ال�شقيقة  بالمغرب  ال�شركة  لفرع  اجتماعًا  عفيفى 

راأ�شهم  وعلى  بالمغرب  ال�شركة  فرع  قيادات  مع 

المهند�س محمد جمعه مدير الفرع وممثل ال�شريك 

المغربي وقيادات الفرع والعاملين به وقد تم خالله 

بتنفيذها  ال�شركة  تقوم  التي  الأعمال  ا�شتعرا�س 

الموجودة  والمعدات  الأعمال  وحجم  هناك 

بقوة  المناف�شة  اأهمية  على  عفيفي  بالفرع،وحث 

اأعمال  على  للح�شول  وال�شعي  المغربي  ال�شوق  في 

المهندس إمام عفيفى يتابع مشروعات الشركة  
بتشاد والمغرب وموريتانيا
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جديدة في ظل وجود الفرع والخبرة،خا�شة 

على  المغربي  ال�شريك  ممثل  اأثنى  بعدما 

بها  تلتزم  التي  والجودة  المتميز  الم�شتوى 

الم�شروعات  تنفيذ  العرب خالل  المقاولون 

موؤكدًا الدعم الكامل من قبل الإدارة العليا 

والدائمة  ال�شخ�شية  ومتابعته  لل�شركة 

للفرع باعتبارهم �شفرائها بالخارج.

عفيفى  امام  المهند�س  جولة  واأختتمت 

لفرع  الأولى  هى  تعد  بزيارة  جولته 

بتفقد  ا�شتهلها  بموريتانيا  ال�شركة 

م�شتوى  على  للوقوف  العاملين  ا�شتراحات 

على  والإطمئنان  لهم  المقدمة  الخدمة 

ثم  راحتهم،  ي�شمن  متميز  م�شتوى  تقديم 

ا�شتعرا�س  فيه  تم  مو�شعًا  اإجتماعًا  عقد 

الم�شروعات التي تنفذها ال�شركة والخطط 

هناك  العمل  حجم  لزيادة  الم�شتقبلية 

فرع  اأن  عبدالعاطي  ا�شرف  المهند�س  وقال 

موريتانيا من اأحدث فروع �شركة المقاولون 

وتزويده  دعمه  وتم  باأفريقيا  العرب 

والخبرات  الالزمة  وال�شيارات  بالمعدات 

وجودة  ب�شرعة  اأعماله   لتنفيذ  الب�شرية 

عالية  واأكد المهند�س مراد ها�شم مدير فرع 

ال�شركة لديها عدة م�شروعات  اأن  موريتانيا 

م�شروع  منها  الموريتانية  بال�شوق  حاليًا 

بمياه  ال�شرقي  اأفطوط  منطقة  تزويد 

ال�شرب بتمويل من ال�شندوق العربي للتنمية 

11مليون  من  اأكثر  بتكلفة  الإقت�شادية 

ور�شف  اإن�شاء  وم�شروع  اأمريكي  دولر 

 85 بطول  جيكني  ازبل-  اعوينات  طريق 

للتنمية  ال�شعودي  ال�شندوق  كم بتمويل من 

بقيمة اأكثر من 20 مليون دولر اأمريكي وفى 

عفيفي  اإمام  المهند�س  التقي  التالى  اليوم 

ال�شفير اأحمد فا�شل يعقوب �شفير م�شر بموريتانيا   

بح�شورالمهند�شين اأ�شرف عبدالعاطي ومراد ها�شم 

وبحث  الجديد  الميالدي  بالعام  ال�شفير  لتهنئة 

وزيادة  العرب  المقاولون  ودعم  تواجد  فر�س 

الدعم  على  الم�شري  ال�شفير  اأكد  و  هناك  اأعمالها 

انت�شارها  على  والتاأكيد  ال�شركة  وم�شاندة  الكامل 

المكثف  التواجد  خالل  من  الموريتاني  ال�شوق  في 

من  تعر�س  التي  الأعمال  جميع  في  ودخولها  لها 

ال�شفير  قام  اللقاء  نهاية  وفي  الحكومة  قبل 

�شالح  مح�شن  بالمهند�س  تليفوني  ات�شال  باإجراء 

ب�شركة  فيه  اأ�شاد  بالقاهرة  الإدارة  مجل�س  رئي�س 

الم�شريين  لكل  فخر  اأنها  موؤكدًا  العرب  المقاولون 

في الداخل والخارج متمنيًا زيارة المهند�س مح�شن 

جانبه  من  ممكن  وقت  اأقرب  في  لموريتانيا  �شالح 

اأكد رئي�س مجل�س الإدارة على حر�س ال�شركة على 

التواجد في ال�شوق الموريتاني للم�شاركة في خطط 

الدولة للتنمية ال�شاملة.

السفير المصرى لدولة تشاد خالل زيارته لمقر المقاولون العرب

المهندس إمام عفيفى خالل زيارته لطريق انجورا - انجامينا بالال
ولقائه بالعاملين بالمشروع

المهندس إمام عفيفى خالل لقائه بسفير مصر بموريتانيا



52

نائب رئيس مجلس اإلدارة  يقدم العزاء ألحد العاملين
 بمشروع إنشاء 1500 وحدة سكنية بسيدي عبداهلل بالجزائر

اإلنتهـاء من 6٣٤ وحـدة سكنيـة
 نهـايـة مـارس القـادم

جانب من لقاء المهندس إمام عفيفى بالعاملين بالمشروع

العامل أصر على العمل واإلنتاج
حتى إكتمال المشروع رغم أحزانه
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اأمناء  مجل�س  رئي�س  الأمير  ع�شام  الأ�شتاذ  وقع 

اإمام  المهند�س  مع  والتليفزيون  الإذاعة  اتحاد 

عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة مطلع فبراير 

التغذية  �شبكة  وتنفيذ  ت�شميم  عقد  الجاري 

 55 اإجمالية  الرئي�شية لمبنى ما�شبيرو بتكلفة 

مليون جنيه  �شرح بذلك المهند�س محمد يو�شف 

النجار مدير اإدارة الأعمال الكهربائية المنفذة 

�شيانة  ت�شمل  الأعمال  اأن  واأو�شح  لالأعمال 

واإ�شافة  المتو�شط  الجهد  محطات  وتجديد 

م�شدر تغذية جديد من ال�شبكة العمومية ل�شمان 

التغذية من اأربع م�شادر مختلفة وكذلك �شيانة 

العمومية  المنخف�س  الجهد  لوحات  وتجديد 

واأجهزة  الطوارئ  مولدات  وتجديد  و�شيانة 

مفاتيح  وا�شتبدال   )ups( الم�شتمرة  التغذية 

التحويل التلقائي بنوعية ا�شتاتيكية كما ت�شمل 

الأعمال التجديدات المدنية للمحطات واأعمال 

الإنذار والوقاية من الحرق لتاأمين المباني وقد 

مدير  �شبري  ا�شماعيل  المهند�س  تكليف  تم 

واإعداد فريق مكون  العمل  بالبدء في  الم�شروع 

من المهند�شين والفنيين بالإدارة باإ�شراف كامل 

من المهند�س محمد غنيم نائب مدير الإدارة.

توقيع عقد
 األعمال الكهربائية

 لمبنى اإلذاعة والتلفزيون
 بتكلفة 55 مليون جنيه

عفيفي  اإمام  المهند�س  قام  اإن�شانية  لفتة  في 

زيارته  م�شتهل  الإدارة في  رئي�س مجل�س  نائب 

بم�شروع  العمل  عجلة  لدفع  فبراير   2 يوم 

عبداهلل  ب�شيدي  �شكنية  وحدة   1500 اإن�شاء 

العزاء  واجب  وتقديم  بتكريم  بالجزائر 

مبلط  بمهنة  اأحمد  عبدالفتاح  اأحمد  للعامل 

وفاة  في  ال�شعيد  �شمال  فرع  من  قادم  ممتاز 

والدته ل�شتمراره في العمل بالم�شروع ورف�شه 

وقد  العزاء  لح�شور  لم�شر  الجزائر  مغادرة 

عاهد العامل على بذل المزيد من الجهد حتى 

 53 بتكلفه  الم�شروع  اأن  يذكر  الأعمال  اإنتهاء 

مليون دولر و�شيتم ت�شليمه على ثالث مراحل 

المرحلة الأولى نهاية مار�س القادم وت�شم 634 

اإبريل  نهاية  الثانية  والمرحلة  �شكنية  وحدة 

الثالثة  والمرحلة  �شكنية  وحدة   186 وت�شم 

الوحدات المتبقية . وقد اأ�شاد المهند�س اإمام 

بالم�شروع وحثهم على  العاملين  باأداء  عفيفى 

 24 الـ  مدار  على  والعمل  الجهد  ق�شارى  بذل 

�شاعة واأيام الجمعة لنهو الم�شروع فى الوقت 

تبون  المجيد  عبد  ال�شيد  اأن  يذكر  المحدد 

اأ�شاد بجهود  ال�شكن والعمرات والمدينة  وزير 

خالل  الأعمال  وجودة  بالم�شروع  العاملين 

زيارته للم�شروع نهاية يناير الما�شى . 

فرع  مدير  دب�شي  دارم  المهند�شان  اأو�شح  وقد 

زبيب  وممدوح  بالجزائر  العرب  المقاولون 

تقوم  العرب  المقاولون  اأن  الفرع  مدير  نائب 

بـ186  تقدر  بقيمة  بالجزائر  اأعمال  بتنفيذ 

وحدة   1500 باإن�شاء  تقوم  حيث  دولر  مليون 

بالجزائر  المالحة  عين  بمنطقة  �شكنية 

العا�شمة بقيمة 57 مليون دولر و1500 وحدة 

مليون   58 بتكلفة  ب�شار  بولية  اأخرى  �شكنية 

م�شتغانم  بولية  �شكنية  وحدة  و1320  دولر 

الواقعة على بعد 350 كيلومتر غرب العا�شمة 

و�شارة  بعين  �شناعيتين  منطقتين  واإن�شاء 

تنفيذ  في  تتمثل  اأخرى  اأعمال  اإلى  بالإ�شافة 

وحماية  مو�شى  ب�شيدي  الريا�شي  المركب 

وتهيئة وتجميل �شاطئ الليدو بالمحمودية . 
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ن�ستقبل ع�م 2016 �كلن� اأمل �تف��ؤل ب�أن اليوم هو 
الأف�سل لُنكمل   الله هو  اإن �س�ء  الأم�س �غدًا  اأح�سن من 
م�سر.... الحبيبة  بلدن�  مظلة  تحت  البن�ء  م�سيرة 
التي  القومية  الم�سر�ع�ت  من  م�بداأن�ه  �ن�ستكمل 
اأطلق �سرارته� الرئي�س عبد الفت�ح ال�سي�سي ع�م  2015 
�ت�س�رك في تنفيذه� المق��لون العرب �هي : م�سر�ع 
مد الع��سمة الإدارية ب�أ�ل خط للمي�ه من محطة مي�ة 
قن�ة  اأنف�ق  م�سر�ع   - الجديدة  الإن�س�ءات  لبدء  الع��سر 
ال�سوي�س بمنطقة بور�سعيد-م�سر�ع مدينة تو�سكى 
الجديدة )المرحلة الع�جلة( - م�سر�ع�ت طرق "الواح�ت 
- الفرافرة �جنوب الفيوم- الواح�ت �البويطي دير�ط 
�التي ت�أتي �سمن اأعم�ل المرحلة الأ�لي من الم�سر�ع 
القومي للطرق -م�سر�ع الـ 1.5 مليون فدان - اإن�س�ء 
15 �سومعة جديدة للغالل فى اإط�ر الم�سر�ع القومى 

محور  م�سر�ع   - 11مح�فظه  فى  الغالل  ل�سوامع 
ر��س الفرج الطريق الجديد الذي يربط بين مح�فظة 
ال�سيخ  �مدينتى  الفرج  ر��س  منطقة  عند  الق�هرة 
زايد �ال�س�د�س من اكتوبر بمح�فظة الجيزة - م�سر�ع 
تنمية  في  ي�سهم  الذي  الجديدة  العلمين  مدينة 
�الطرق  التحتية  البنية  - م�سر�ع�ت  ال�سم�لي  ال�س�حل 
�الإ�سك�ن  ال�سحي  �ال�سرف  ال�سرب  مي�ه  �محط�ت 

الإجتم�عي بجميع اأنح�ء م�سر.
رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  يوؤكد  اهلل  وبحمد 

ال�شركة تقوم بدور  اأن  العرب  المقاولون  اإدارة  مجل�س 

القومية  الم�شروعات  كافة  اإنجاز  فى  ورئي�شى  فعال 

المنفذ  الأعمال  حجم  اأن  م�شيرًا  م�شر  وخارج  داخل  

م�شرفي  خارج  اأعمالها  حجم  واأن  جنيه  مليار   18 بلغ 

نمو م�شتمر ويقدر بـ3٫3  مليار  وقال �شالح : ما دامت 

الع�شر بمعداتها  اأن تواكب  العرب ت�شتطيع  المقاولون 
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وخبراتها  وجودة اأعمالها فهى ت�شتطيع اأن تناف�س 

ال�شركات الأجنبية فى الداخل والخارج اأوتتحالف 

لكى  ال�شخمة  القومية  الم�شروعات  لإنجاز  معها 

تكون دائما في المقدمة .

  افتتاحات :

بال�شرقية  - بلبي�س  بمدينة  ال�شرب  مياه  محطة 

بتكلفة 550 مليون جنيه .

م�شلى  -  1300 لـ  يت�شع  والذى  الم�شير  م�شجد 

قاعات   "7" و  68م  باإرتفاع  ماأذنتين  وي�شم 

للمنا�شبات.

تو�شعة كوبرى محرم بك بالإ�شكندرية بتكلفة  -

58 مليون جنيه .

جراج التحرير بقيمة 675 مليون جنيه . -

-  65 بتكلفة  الجيزة  بمحافظة  ب�شتيل  كوبرى 

مليون جنيه .

بالبحيرة  - حم�س  اأبو  مياه  محطة  تو�شعات 

بتكلفة250مليون .

كني�شة مارجرج�س بم�شر القديمة . -

الطبى  - بالمركز  التو�شعات  الأولى من  المرحلة 

ب�شعة 40 �شرير.

-  295 بتكلفة  بالمنيا  ديرموا�س  مياه  محطة 

مليون جنيه .

العيني  - بق�شر  الجديد  الطوارئ  م�شت�شفى 

تطوير  ومركز  والحروق  للحوادث   "185"
التعليم الطبي بكلية طب ق�شر العيني بجامعة 

القاهرة .

القاهرة  - تطوير  لم�شروع  الأولى  المرحلة 

الخديوية .

اأيقونة ال�شالم ب�شرم ال�شيخ والذي تم ت�شجيلها  -

لل�شالم  اأيقونه  كاأعلى  جيني�س  بمو�شوعة 

باإرتفاع 34 متًرا.

بمدينة  -  )5 )اأمل  المخلفات  تدوير  م�شنع 

ال�شاد�س من اأكتوبر .

مليون  -  350 بقيمة  مزار  بنى  كوبرى  افتتاح 

جنيه .

كوبري طريق الكبا�س بتكلفة 30 مليون جنيه . -

اأخطار  - من  طابا  لحماية  المدنية  الأعمال 

ال�شيول بمدينة طابا بتكلفة 50 مليون  جنيه.

الأو�شط  - ال�شرق  في  تعليمي  م�شت�شفى  اأكبر 

بجامعة طنطا بتكلفة 183 مليون جنيه .

مليون  -  50 بتكلفة  الجمالية  �شارع  تطوير  م�شروع 

جنيه .

�شجن 15 مايو المركزى . -

"المرحلة   - �شم�س   عين  محطة  تو�شعات  م�شروع 

الأولي"  بتكلفة 450مليون جنيه .

محطة مياه اأ�شوان بتكلفة 120 مليون جنيه . -

-  340 بتكلفة  �شويف  ببني  �شليم  اأبو  مياه  محطة 

مليون جنيه .

الرئيس اإليفوارى والمهندس إبراهيم محلب
خالل إفتتاح كوبرى جاك فيل

وزير اإلسكان خالل إعالنه عن تنفيذ
مدينة العلمين الجديدة

 المهندس محسن صالح خالل إفتتاحه
توسعات المركز الطبى



بالواحة  - هيب�س  معبد  وترميم  اإنقاذ  م�شروع 

الخارجة بتكلفة اإجمالية تقدر بنحو 73 مليون 

جنيه .

الإيطالية  - القن�شلية  ترميم  اأعمال  تنفيذ 

بالقاهرة .

التخ�ش�شى  - الأزهر  لم�شت�شفى  الأولى  المرحلة 

بمدينة ن�شر.

لم�شروع  - وال�شرف  ال�شرب  مياه  تو�شيل  م�شروع  

مليون   5 بتكلفة  بدمنهور  �شكنية  وحدة   504

جنيه .

كوبري جاك فيل بكوت ديفواربتكلفة 42 مليون  -

دولر .

كوبري تقاطع طريق الملك فهد مع �شارع الرو�شة  -

بميدان الدراجة بمدينة جدة  بالمملكة العربية 

ال�شعودية بتكلفة 76 مليون ريال .

مالك  - بني  مع  ماجد  الأمير  تقاطع  كوبري 

مليون   92 بتكلفة  ال�شعودية  العربية  بالمملكة 

ريال �شعودى 

بدولة  - الجديد   الم�شرية  ال�شفارة  مجمع  مبنى 

غينيا الإ�شتوائية .

تعاقدات جديدة :

بغينيا  - بيكو  بجبل  �شياحى  مزار  اأكبر  اإن�شاء 

الإ�شتوائية بتكلفة 20 مليون جنيه .

الجديدة  - بالعا�شمة  تاون  في�س  مدينة  اإن�شاء 

اأويال بغينيا الإ�شتوائية بتكلفة 50 مليون جنيه .

-  500 تعاقدات جديدة لفرع جنوب الوادى بقيمة 

مليون جنيه .

تعاقدات جديدة لفرع البحر الأجمر بقيمة 195  -

مليون جنيه .

مليون  -  25 بتكلفة  توجو  بدولة  طرق  م�شروعات 

جنيه .

تعاقدات جديدة لفرع �شيناء بـ 200 مليون جنيه . -

اأعمال جديدة لقطاع �شرق وو�شط و�شمال الدلتا بـ  -

303 مليون جنيه .

الطرق  - بم�شروع  تفوز  ال�شريعة  الطرق  اإدارة 

لمدينة  الم�شتقبلي  الإمتداد  بمنطقة  الداخلية 

مبدئية  بقيمة  فدان(  الـ70  )منطقة  ال�شادات 

215 مليون جنيه.

توقع  - بالإ�شماعيلية  البحرية  التــــر�شانة  اإدارة 

"ايجيكو"  ل�شركة  قاطرة  وتوريد  ت�شنيع  عقد 

بقيمة 13 مليون جنيه .

بمحافظة  - مياه  محطة  ينفذ  القناة  فرع 

الإ�شماعيلية بقيمة 120مليون جنيه.

الم�شروعات  - لإدارة  جديدة  تعاقدات 

الكهروميكانيكية للمياه وال�شرف والم�شانع بقيمة 

340 مليون جنيه . 

اإن�شاء م�شروع نفقين لل�شيارات واأخر لل�شكة الحديد  -

بتنفيذه تحالف  ويقوم  القناة  �شرق وغرب  لربط 

�شركات المقاولون العرب- اأورا�شكوم تحت اإ�شراف 

الهيئة الهند�شية للقوات الم�شلحة.

مليون  -  500 بقيمة  حلوان  لفرع  جديدة  تعاقدات 

جنيه .

توقيع عقد تنفيذ الجزء الأول للمرحلة الرابعة  -

للخط الثالث للمترو 

اأعمال جديدة ببور�شعيد لفرع �شيناء بـ 300 مليون  -

جنيه .

�شواطئ  - حماية  من  الأولى  المرحلة  عقد  توقيع 

المحرو�شة  وحتى  م�شعود  بئر  من  الأ�شكندرية 

بقيمة 189 مليون جنيه .

المدربة �شمن فريق  - العمالة  توقيع عقد  ت�شغيل 

المقاولون العرب لتطوير الع�شوائيات .

اأعمال جديدة لفرع اأ�شيوط بـ 319 مليون جنيه . -
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اأر�س  - لتنمية  �شيناء   لفرع  جديدة   تعاقدات 

الفيروز باأكثر من 420 مليون جنيه .

الم�شاركة فى تنفيذ المرحلة الأولي  من العا�شمة  -

الإدارية الجديدة .

الم�شاركة فى تنفيذ مدينة العلمين الجديدة . -

تعاقدات جديدة لفرع ال�شركة بالجزائر  بـ450  -

مليون دولر .

الفرج  - رو�س  م�شروع  محور  من   كم   10٫5 تنفيذ 

بتكلفة 3٫9 مليار جنيه .

الفنية  - للمعاهد  مجمع  تنفيذ  بم�شروع  الفوز 

بغينيا الإ�شتوائية بتكلفة 30 مليون دولر .

بدولة  - �شانميليما   - منجونج  طريق  تنفيذ 

الكاميرون بتكلفة تتعدى الـ98 مليون دولر .

حجر اأ�شا�س :

الوطنى  - الطريق  لم�شروع  الأ�شا�س  حجر  و�شع 

بتكلفة  توجو  بدولة  لومى  بالعا�شمة   "5" رقم 

25 مليون دولر .

لوزارة  - الجديد  للمقر  الأ�شا�س  حجر  و�شع 

الداخلية بالتجمع الخام�س بقيمة 500 مليون .

�شكنى  - تجمع  اإن�شاء  لم�شروع  اأ�شا�س  حجر  و�شع 

لنادى م�شت�شارى ق�شايا الدولة بالقاهرة الجديدة 

و�شع حجر اأ�شا�س لنادى لنادى ق�شايا ببور�شعيد  -

بتكلفة 2 مليون جنيه . 

لمحكمة  - الجديد  للمبني  الأ�شا�س  حجر  و�شع 

النق�س بـ 6 اأكتوبر .

الإ�شكندرية  - بكورني�س  ال�شواطئ  حماية  م�شروع 

بتكلفة 189 مليون جنيه. 

بو�شط  - الهاللي  كوبري  منزل  اأ�شا�س  حجر  و�شع 

مدينة اأ�شيوط  بتكلفة  25 مليون جنيه .

بروتوكولت تعاون:

بروتوكولت تعاون بين المقاولون العرب والغرفة  -

مهنى   1000 من  اأكثر  تدريب  مجال  فى  الألمانية 

و2000 مهند�س .

العرب  - المقاولون  مكتبة  بين  تعاون  اتفاقية 

فى  الوزراء  مجل�س  معلومات  مركز  ومكتبة 

المجالت البحثية والدرا�شات . 

برتوكول تعاون بين المقاولون العرب و جامعة 6  -

اأكتوبر فى مجال التدريب 

ممي�س  - مهاب  الفريق  من  العرب  المقاولون  تكريم 

رئي�س هيئة قناة ال�شوي�س على جهود ال�شركة فى 

تنفيذ جداريات قناة ال�شوي�س الجديدة.

بروتوكول تعاون بين �شندوق تحيا م�شر و�شركة  -

المقاولون العرب لتطوير الع�شوائيات بربوع م�شر 

تكريم المقاولون العرب من محافظ جنوب �شيناء  -

لدورها المتميز بموؤتمر �شرم ال�شيخ .

ثيودورو�س  - البابا  من  العرب  المقاولون  تكريم 

الثانى بطريرك ال�شكندرية و�شائر افريقيا للروم 

مارى  كني�شة  ترميم  فى  لجهودها  الأرثوذك�س 

جرج�س .

ح�شول ال�شركة على الدرع التذكارى ل�شركة اأمان  -

 40 مرور  بمنا�شبة  الثقيلة  للمعدات  ال�شوي�شرية 

عامًا على التعاون فى مجال البناء والت�شييد 

فى  - الثالث  المركز  على  العرب  المقاولون  ح�شول 

بجمهورية  الطاقة  لمديرى  العالمى  الموؤتمر 

وذلك  دولية  �شركة   165 على  وتتقدم  الت�شيك 

العالمى  الترتيب  فى   85 الـ  مركز  على  بح�شولها 

لل�شركات لعام 2015 متقدمة بـ 20 درجة عن عام 

 2014

تكريم المقاولون العرب من قائد القوات البحرية  -

للدور  تقديرًا  البحرية  القوات  درع  واأهداءه 

ميناء  تنفيذ  في  ال�شركة  به  تقوم  الذي  القومي 

العري�س البحري .
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وزيرة  مكرم  نبيلة  الدكتورة  اإ�شراف  وتحت  بح�شور 

محمد  والدكتور  بالخارج  الم�شريين  و�شئون  الهجرة 

�شيد بدر محافظ الأق�شر نظمت جمعية الأورمان يوم 

الخمي�س 31 دي�شمبر  مارثون ريا�شى لدعم م�شت�شفى 

�شكرى  ح�شين  المهند�شين  بح�شور  بالأق�شر  الأورام 

بالأق�شر  ال�شرطان  م�شت�شفى  اإدارة  مجل�س  رئي�س 

ورئي�س موؤ�ش�شة �شفاء وجمعية الأورمان وح�شام عبد 

اأمين نائب مدير  الدايم ع�شو مجل�س الإدارة وبدرى 

فرع جنوب الوادى وعبد ال�شالم يو�شف مدير الم�شروع 

هذا وقد بداأ ال�شباق من �شاحة 

مدينة  بقلب  الحجاج  اأبو 

الأق�شر  معبد  اأمام  الأق�شر 

ح�شن  اأحمد  الكابتن  بم�شاركة 

والفنانة  العالم  لعبى  عميد 

نجوى  والإعالمية  عنبر  نهال 

رزق  راندا  والدكتورة  اإبراهيم 

الإ�شت�شارى  المجل�س  ع�شو 

برئا�شة  المجتمعية  للتنمية 

الجاليات  وقيادات  الجمهورية 

الم�شرية فى معظم دول اأوروبا و300 �شاب وفتاة من 

من  كبير  وعدد  بالخارج  الم�شرية  الجاليات  اأبناء 

ال�شخ�شيات العامة .

رئي�س  م�شاعد  محلب  اإبراهيم  المهند�س  اأن  يذكر 

اأ�شامة  والدكتور  القومية  للم�شروعات  الجمهورية 

لرئا�شة  الإ�شت�شارية  الهيئة  ع�شو  الأزهرى 

محمود  والكابتن  تاوا�شرو�س  والبابا  الجمهورية 

الخطيب والدكتور زاهى حوا�س والفنان اأحمد ال�شقا 

كانوا من اأوائل من زار الم�شت�شفى وقام بتدعيمها.

وزيرة الهجرة ومحافظ األقصر فى مارثون رياضى 
لدعم مستشفى األورام باألقصر



الإدارة  مجل�س  ع�شو  عبدالدايم  ح�شام  المهند�س  قام 

تفقدية  بجولة  الما�شي  دي�شمبر   10 الخمي�س  يوم 

المهند�شان  خاللها  رافقه  باأ�شيوط  ال�شركة  لم�شروعات 

محمود عبدالمولى رئي�س قطاع اأ�شيوط وجنوب الوادي 

ومحمد محفوظ مدير فرع اأ�شيوط بداأها بتفقد م�شروع 

�شرف �شحي اأبنوب والفتح وبني مر والوادي الأ�شيوطي 

الفرع  مدير  نائب  ثابت  حمدي  المهند�شان  بها  ا�شتقبله 

ومحمد مح�شن مدير الم�شروع والذي اأو�شح اأن الم�شروع 

مكعب   متر  األف   82 بطاقة  فدان   75 م�شاحة  على  يقام 

ويخدم  جنيه  مليون   270 وبتكلفة  الأولى  المرحلة  في 

اأبنوب  ومدينة  الفتح  بمدن  ن�شمه  الف   500 حوالي 

اأ�شيوط الجديدة،اأعقبها بزيارة  وقرية بني مرومدينة 

لم�شروع عمارات الق�شاة ا�شتقبله فيها المهند�شان محمد 

طه حازم نائب مدير الفرع ومحمد محمود حمودة مدير 

تنفيذ  عن  عبارة  الم�شروع  اأن  اأو�شح  والذي  الم�شروع 

 38 بتكلفة  �شكنية  عمارة   14 لعدد  الخر�شانية  الهياكل 

فبراير  �شهر  نهاية  اأعماله  ت�شليم  ويتم  جنيه  مليون 

.2016

محطة  عبدالدايم  ح�شام  المهند�س  تفقد  ذلك  عقب 

اأولى  كمرحلة  ثانية  لتر/   600 الوليدية  و�شبكات  مياة 

و1200 لتر/ ثانية في المرحلة الثانية ا�شتقبله خاللها 

كمال  ومحمد  الم�شروع  مدير  عمار  �شعبان  المهند�شان 

 175 مدير التنفيذ والذي اأو�شح له اأن المحطة بتكلفة 

ويتم  مجاورة  قرى  ع�شرة  حوالي  وتخدم  جنيه  مليون 

، كما تفقد كذلك   2016 نهاية �شهر يونيو  الإنتهاء منها 

م�شروع  منزل كوبري في�شل بمدينة اأ�شيوط بتكلفة 34 

مليون جنيه.  

اأ�شيوط  محافظ  الد�شوقي  يا�شر  المهند�س  قام   

اللواء محمد نا�شر  31 يناير يرافقه  يوم الأحد 

لوزارة  التابع  للتعمير  المركزي  الجهاز  رئي�س 

ال�شكان بو�شع حجر اأ�شا�س م�شروع طريق اله�شبة 

الغربية بطول 22 كم، ح�شر الإحتفال المهند�س 

محمد محفوظ مدير فرع اأ�شيوط المنفذ لالأعمال 

واللواء ماجد عبدالكريم �شكرتير عام المحافظة 

المركزي  الجهاز  الن�شار مدير فرع  ومحمد فوزي 

للتعمير باأ�شيوط والمهند�شة اإيمان محمود مدير 

واأع�شاء  بالمحافظة  العمراني  التخطيط  عام 

التنفيذية  القيادات  من  والعديد  النواب  مجل�س 

بالمحافظة.

يذكراأن الطريق الجديد يطلق عليه م�شروع الأمل 

اإحداث  في  ي�شاعد  عمالق  تنموى  وهوم�شروع 

تنمية حقيقية )عمرانية - زراعية - اقت�شادية 

فى  وي�شاعد  المحافظة  اأر�س  على  �شياحية(   -

حل م�شاكل الإ�شكان باإن�شاء 3 تجمعات عمرانية 

مدينة  اأ�شعاف   10 م�شاحتها  تبلغ  جانبيه  على 

خف�س  في  ي�شاهم  وبالتالي  الحالية  اأ�شيوط 

بداأ  وقد  ال�شكنية  والوحدات  العقارات  اأ�شعار 

العمل فيه بالمرحلة الأولى بطول 12 كم بتكلفة 

الـ100 مليون جنيه، كما تم الإنتهاء من  تتجاوز 

الت�شميمات الخا�شة بالمرحلة الثانية التي يبلغ 

طولها 10 كم ومن المقرر الإنتهاء من اأعماله مع 

اإجمالية  بتكلفة  2017/2016م  المالي  العام 

300 مليون جنيه.

المهند�س ح�سام عبدالدايم
يتفقد م�سروعات فرع اأ�سيوط

محافظ اأ�سيوط ي�سع حجر 
اأ�سا�س طريق اله�سبة الغربية
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قام المهند�شان �شيد فاروق النائب الأول لرئي�س مجل�س 

نائب  عفيفي  واإمام  العرب  المقاولون  �شركة  اإدارة 

رئي�س مجل�س الإدارة يوم الأربعاء 16 دي�شمبر بجولة 

تفقدية لم�شروع المرحلة العاجلة من مدينة تو�شكى 

والحث  هناك  الأعمال  �شير  على  لالإطمئنان  الجديدة 

بعد  الم�شروع  المتبقية من  الأعمال  اإنهاء  �شرعة  على 

75٪ من اأعمال المدينة، رافقهم خالل  اإنجاز اأكثر من 

قطاع  رئي�س  عبدالمولي  محمود  المهند�شون  الزيارة 

قطاع  رئي�س  فريد  ومحمود  واأ�شيوط  الوادي  جنوب 

القاهرة  فرع  مدير  ال�شيخ  اهلل  فتح  ومحمد  الت�شييد 

الوادي وها�شم مدني  وح�شن جاهين مدير فرع جنوب 

مدير الم�شروع.

�شرف  محطتي  تاأهيل  اإعادة  م�شروع  اأي�شًا  تفقدا  كما 

كيما1 و2 والتي تقوم المقاولون العرب باإعادة تاأهيلهما 

ورفع كفائتهما ل�شتيعاب الت�شريفات المتزايدة ولمنع 

المهند�شون  بالم�شروع  وا�شتقبلهم  النيل  على  ال�شرف 

الكهروميكانيكية  الأعمال  اإدارة  مدير  ال�شعيد  رجب 

مدير  نائب  ح�شن  واأحمد  والم�شانع  وال�شرف  للمياه 

الفرع لم�شروعات اأ�شوان واأحمد �شعبان مدير الم�شروع.

10 اآلف قرية

تنفيذ  في  ت�شارك  العرب  المقاولون  اأن  بالذكر  جدير 

تو�شكى  مدينة  م�شروع  من  العاجلة  المرحلة  واإنجاز 

بكل  فدان   10000 م�شاحة  على  تقام  والتي  الجديدة 

ن�شف  للم�شروع  التقديرية  التكلفة  وتبلغ  مراحلها 

على  لتقام  الأولى  المرحلة  تخطيط  وتم  جنيه  مليار 

مراحل  اأربع  على  تنميتها  ليتم  فدان   2973 م�شاحة 

العرب  المقاولون  عمل  نطاق  اأن  عبدالمولى  واأ�شاف 

عبارة عن تنفيذ 477 وحدة �شكنية )اإ�شكان متو�شط( 

3 غرف  34٫4 فدان والوحدة مكونة من عدد  بم�شطح 

133 متر  2حمام ومطبخ بم�شطح  نوم وا�شتقبال وعدد 

الم�شطحات  لري  الري  �شبكات  تنفيذ  اإلى  بالإ�شافة 

الخ�شراء بطول 20 كيلومتر يتم تغذيتها عن طريق �شخ 

المياه العكره الناتجة من محطة المياه ب�شفة موؤقتة 

مياه �شرف �شحي معالجة  لحين وجود ت�شرفات تتيح 

11كيلومتر  بطول  �شحي  �شرف  �شبكة  اإلى  اإ�شافة 

رفع  ومحطة  ملليمتر   700-200 من  اأقطار  بموا�شير 

متر مكعب /يوم ومحطة  اآلف   5 �شرف �شحي بطاقة 

طرد  وخطوط  الطاقة  بنف�س  �شحي  �شرف  معالجة 

المرحلة  �شمن  ورئي�شية  فرعية  طرق  �شبكة  واإن�شاء 

)الفرمة-الأ�شا�س-الر�شف- اأعمال  ت�شمل  العاجلة 

بالإ�شافة  23كيلومتر  بطول  -الأر�شفة(  البردورات 

ويتم  المدينة  اأمام  ال�شحراوي  الطريق  ازدواج  اإلى 

العمل على قدم و�شاق وب�شكل مكثف بورديات متوا�شلة 

ل�شرعة الإنتهاء من الأعمال طبقًا للمواعيد المقررة.

�شرف كيما

اأما م�شروع اإعادة تاأهيل محطتي �شرف كيما 1 و2 يتكون 

من اإحالل وتجديد واإعادة تاأهيل محطة معالجة كيما 

األف   30 اإلى  م3/يوم  األف   21 من  كفاءتها  ورفع   ،1

محطة  تاأهيل  واإعادة  وتجديد  اإحالل  وكذا  م3/يوم، 

م3/يوم  األف   35 من  كفاءتها  ورفع   ،2 كيما  المعالجة 

تاأهيل  اإعادة  اإلى  بالإ�شافة  م3/يوم،  األف   45 اإلى 

محطة الرفع 56 ورفع طاقتها اإلى 75 األف م3/يوِم.

سيد فاروق وإمام عفيفي يتفقدان  المرحلة 
العاجلة لمدينة توشكى الجديدة وكيما
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لرئي�س  الأول  النائب  فاروق   �شيد  المهند�س  قام 

م�شروع  بتفقد  فبراير  ال�شبت6  يوم  الإدارة  مجل�س 

رافقه  بالغردقة  الي�شر  ومحطة  البحرى  الماأخذ 

المح�شن  عبد  عادل  المهند�شون  الزيارة  خالل 

الم�شرف على القطاع ومحمد فوزى رئي�س قطاع �شمال 

الطاهر  محمد  المهند�س  و  الحمر  والبحر  ال�شعيد 

مدير فرع البحر الأحمر  وعادل توفيق مدير اإدارة 

الأنفاق .                            

البحري  الماأخذ  وتنفيذ  ت�شميم  م�شروع  اأن  يذكر 

لمحطة تحلية مياه البحر )الي�شر ( بطاقة انتاجية 

ومـدة  جنيه  مليون    40 بقيمة  يوم   / م3  الف   80

تنفيذه12 �شهرًا وهو عبارة عن عدد ) 2 ( خط �شحب 

125م.ط للخط  1200 مم بطول  لمياه البحر قطر 

الماأخذ  وبيارة  التكريك،  بطريقة  ينفذ  الواحد 

منفذة  13م  وبعمق  800م2  بم�شاحة  الرئي�شية 

بعمق   ) )الديفرام  اللوحية  الحوائط  بطريقة 

حفر  اأعمال  حاليًا  وجارى  9350م2  وبم�شطح  30م 

 ، 13م  اأ�شل  من  11م  عمق  اإلى  الو�شول  وتم  البيارة 

اأما بالن�شبة لم�شروع  تطوير محطة الي�شر بالغردقة 

فتبلغ تكلفته حوالي64 مليون جنيه وقد اأو�شك علي 

للمن�شاآت  والإزالة  الهدم  اأعماله  وتت�شمن  الإنتهاء 

القديمه المتهالكة -  خزان تكدي�س �شعة 20000م3 

5600 م2 -  مبنى الرافع الرئي�شى الجديد  بم�شطح 

جهد  وغرفة  المحولت  مبنى    - م2   770 بم�شطح 

متو�شط  بم�شطح 152 م2 -  مبنى المولدات بم�شطح 

90 م2 -  عدد )2( عمارة �شكنية للمهند�شين والفنيين 

خارجية  اأ�شوار    - علوية(  ادوار  ثالث   + )اأر�شى 

و�شبكات  الطرق  اأعمال    - وبوابات   المحطة  حول 

 LAND( العام  والموقع  ال�شحي  وال�شرف  المياه 

ESCAP ( - اأعمال هيدروليكية لربط الخزانات 
-  الأعمال الكهربائية والكهروميكانيكية.

كما تفقد المهند�س �شيد فاروق النائب الأول لرئي�س 

معهد  م�شروع  يناير   24 الحد  يوم  الإدارة  مجل�س 

الأورام لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الم�شروع 

رافقه خالل الزيارة المهند�شون عادل عبد المح�شن 

قطاع  رئي�س  المولى  عبد  ومحمود  القطاعات  رئي�س 

فرع  مدير  زكرى  ومخل�س  واأ�شيوط  الوادى  جنوب 

جنوب الوادى المنفذ لالأعمال.

اإلى  يهدف  الجديد  الم�شت�شفى  بالذكراأن  جدير 

تقديم خدمات طبية متميزة طبقا لأحدث المعايير 

والإعتمادات الطبية فى العالم ، و يقام على م�شاحة 

طابقين  من  لتتكون  لها  وخطط  مربع،  متر  األف   15

اإلى )50(  و تحتوى على عدد )100( �شرير ينق�شم 

للغرف  �شرير   )50( وعدد  الكيميائى  للعالج  �شرير 

من  لعالج  تهدف  الأولى  المرحلة  واأن  العالجية 

النتهاء  وتم   ، �شنويا  مري�س  األف   7 اإلى  األف   5

والأ�شعة  الإ�شعاعى  العالج  لت�شمل  ت�شميماتها  من 

الت�شخي�شية والعيادات الخارجية ومعامل متقدمة ، 

والعالج الكيميائى و ال�شيدلية الإكلينيكية وتو�شعات 

المعامل و بنك الدم بتكلفة 150 مليون جنيه.

المهندس سيد فاروق يتفقد مشروع المأخذ البحرى 
ومحطة اليسر بالغردقة و معهد األورام باألقصر
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قام المهند�س اإمام عفيفى نائب رئي�س مجل�س 

دي�شمبر   20 الموافق  الأحد  يوم  الإدارة 

ال�شوامع  لم�شروعات  ميدانية  بزيارة 

مجمع  تت�شمن  التى  الإمارتية  المنحة 

ومجمع  طن  األف   60 �شعة  دمنهور  �شوامع 

�شوامع ال�شبحية ب�شموحة �شعة 60 األف طن 

رافقه  بالم�شروعات  الأعمال  تقدم  لمتابعة 

الجارحى  على  المهند�شون  الزيارة  خالل 

الريفى  ح�شام  و  الأ�شكندرية  قطاع  رئي�س 

المهند�س  اأ�شاد  مدير فرع الأ�شكندرية، وقد 

العاملين  من  المبذول  بالجهد  عفيفى  اإمام 

وحثهم  المنفذة  الأعمال  وجودة  بالم�شروع 

على اإ�شتكمال بذل المجهود والعطاء للنهو�س 

الزمنية  بالبرامج  والإلتزام  بال�شركة 

المطلوبة .

اأن قيمة الأعمال لم�شروعات  جدير بالذكر 

ال�شوامع تقدر بنحو 180مليون جنيه م�شرى 

و 9 مليون دولر اأمريكى ومن المنتظر ت�شليم 

الأعمال قبل موعدها طبقًا لتعليمات الإدارة 

القمح  ح�شاد  بمو�شم  للحاق  تمهيدًا  العليا 

هذا العام �شرح بذلك المهند�س اإيهاب محمد 

جمال مدير م�شروعات ال�شوامع  .

المهند�س اإمام عفيفى يتفقد �سير الأعمال 
بم�سروعات ال�سوامع بدمنهور والإ�سكندرية 



63

مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  المهند�س  اإفتتح 

قطاع  م�شجد  دي�شمبر   20 الأحد  يوم  الإدارة 

الأ�شكندرية  بك  محرم  بمنطقة  والأنفاق  الكبارى 

الجارحى  على  المهند�شون  الإفتتاح  خالل  رافقه 

مدير  الريفى  وح�شام  الأ�شكندرية  قطاع  رئي�س 

الفرع  نائب مدير  ويا�شر حمودة  الإ�شكندرية  فرع 

العاملين  من  ولفيف  والأنفاق  الكبارى  لقطاع 

بالقطاع هذا ،وقد تم الت�شميم والتنفيذ بالجهود 

والأنفاق  الكبارى  بقطاع  العاملين  لل�شادة  الذاتية 

بالإ�شكندرية . 

المغازي  ح�شام  الدكتور  قام 

والري  المائية  الموارد  وزير 

الد�شوقي  يا�شر  والمهند�س 

ال�شبت  يوم  اأ�شيوط  محافظ 

تفقدية  بجولة  يناير   2

في�شل  الملك  كوبري  لم�شروع 

محمود  المهند�شان  ا�شتقبالهم  في  كان  ،حيث 

الوادي  اأ�شيوط وجنوب  عبدالمولى رئي�س قطاع 

ومحمد محفوظ مدير فرع اأ�شيوط والذي اأو�شح 

الإختناقات  على  الق�شاء  يهدف  الم�شروع  اأن 

ربط  وكذلك  في�شل  الملك  بكوبري  المرورية 

اأعلى  الغربية  بالناحية  ال�شرقية  الناحية 

الإبراهيمية  ترعة  من  وجزء  الحديد  ال�شكة 

 280 بطول  الكوبري  منزل  بتنفيذ  الفرع  ويقوم 

حديد  �شكك  اأعلى  ويمر  متر   8 وبعر�س  متر 

ومن  جنيه  مليون   43 بقيمة  اأ�شوان  القاهرة- 

المقرر الإنتهاء من اأعماله منت�شف يونيو القادم.

افتتا ح مسجد  للعاملين بقطاع الكبارى 
واألنفاق بمحرم بك باألسكندرية

وزير الري 
ومحافظ اأ�سيوط 
يتفقدان كوبري 

الملك في�سل
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مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  المهند�س  قام 

مديرية  رئي�س  �شني�شن  هانى  واللواء  الإدارة 

الإ�شكان والأ�شتاذ محمود فراج رئي�س مجل�س اإدارة 

يوم  والتمويل  لالإ�شتثمار  العربية  كابيتال  �شركة 

جراج  م�شروع  بتفقد  نوفمبر   24 الموافق  الثالثاء 

الأر�س  تحت  الطوابق  متعدد  المتطور  روك�شى 

الدكتور  الزيارة  خالل  رافقهم   ، الجديدة  بم�شر 

رجب مجاهد اإ�شت�شارى الم�شروع والمهند�شون عادل 

وال�شدات  الأنفاق  اإدارة  مدير  قطاع  رئي�س  توفيق 

نائب  �شحاتة  اأحمد  و  لالأعمال  المنفذه  المنزلقة  

الأعمال  اإدارة  مدير  خ�شر  وطارق  الإدارة  مدير 

الإدارة  مدير  نائب  �شعد  ال�شعيد  و  الإعتيادية 

وحماده ح�شن مدير الم�شروع .

جراج  عن  عبارة  الم�شروع  اأن  بالذكر  جدير 

 4 من  مكون  الطوابق  متعدد  متطور  ميكانيكى 

طوابق تحت الأر�س بم�شطح 10٫3 م2 �شعة 1704 

�شيارة ويدار اآليًا وفق اأحدث الأنظمة الألكترونية 

البيئية والأمان كنموذج لأول جراج من  وال�شالمة 

المرورى  الإن�شياب  فى  زيادة  ويحقق  بم�شر  نوعه 

الجديدة  المحيطة بمنطقة م�شر  ال�شوارع  بجميع 

. وهو يعتبر اأول جراج ذكى من نوعه فى م�شر ويعد 

الطوابق  متعددة  الجراجات  ثانى  الم�شروع  هذا 

جراج  بعد  المحافظة  تقيمها  التى  الأر�س  تحت 

تبلغ  و  جنيه  مليون   220 حوالى  بتكلفة  التحرير 

قيمه الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لل�شركة 

الم�شروع  وينفذ  هذا  جنيه  مليون   79 بالم�شروع 

على مرحلتين الأولى اإنطلقت بالفعل وت�شم اأعمال 

المرحلة  تاأتى  ثم  الخر�شانية  والإن�شاءات  الحفر 

الثانية وهى متداخلة مع الأولى .

المهندس إمام عفيفى يتفقد مشروع جراج روكسى 
األوتوماتيكى متعدد الطوابق بمصر الجديدة
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جهاز الجودة ينظم دورات تدريبية
 لرفع كفاءة مهندسى ومشرفى التنفيذ

اإ�شتكماًل لم�شيرة جهاز الجودة ودوره البناء 

بال�شركة  الجودة  بم�شتوى  الإرتقاء  نحو 

و�شعيها لرفع كفاءة مهند�شى وم�شرفى التنفيذ 

اأعلنت  الأعمال   تنفيذ  جودة  لتح�شين 

المهند�شة عفاف مبروك رئي�س جهاز الجودة 

اأنه تم عقد برنامج تدريبى بم�شروع " المبنى 

لتكرير  الأو�شط  ال�شرق  ل�شركة  الإدارى 

اإدارة  بتنفيذه  والقائم   " ميدور   - البترول 

بالتن�شيق  البرنامج  هذا  تنفيذ  وتم  المتميزة  المن�شاآت 

التكنولوجى  المعهد  مدير  حمدى  �شريف  المهند�س  مع 

على  البرنامج  وتنظيم  والإدارة  الت�شييد  لهند�شة 

الت�شطيبات  اأعمال  تت�شمن  الأولى  المرحلة  مرحلتين 

اأما   ،  2015/9/21 حتى   2015/9/1 من  الفترة  فى 

الكروميكانيكية  الأعمال  من  تتكون  الثانية  المرحلة 

 .2015/10/20 حتى   2015/9/27 من  الفترة  فى 

الو�شيمى  محمد  د.م  قام   ال�شدد  هذا  وفى 

الإ�شكندرية  بفرع  الجودة  �شمان  مدير 

بدعم من المهند�س ح�شام الريفى مدير فرع 

الإ�شكندرية بتنظيم ندوات توعية لمهند�شى 

الفرع من جميع التخ�ش�شات للتوعية بنظم 

النهائى  المنتج  ظهور  فى  ودورها  الجودة 

تنفيذ  وتم   ، المطلوبة  للموا�شفات  مطابقًا 

المرحلة الأولى من هذا البرنامج لمهند�شى 

العدد  اإجمالى  من   ٪  67 ح�شور  بن�شبة  البحيرة  منطة 

 ،  2015/9/8-7 من  الفترة  فى  للمتدربين  المخطط 

البرنامج  لتنفيذ  التخطيط  وجارى   2015/9/15-14

مفاهيم  الندوات  هذه  وتت�شمن  الأ�شكندرية  لمهند�شى 

بنود  وتعريف  الجودة  وتكاليف  ومتطلباتها  الجودة 

الموا�شفة الدولية ISO 9001  ونظام الجودة واأهم 

مكوناته والعالقة بين التخ�ش�شات المختلفة . 

أعمال جديدة  لفرع سيناء بأكثرمن نصف مليار جنيه
مديرفرع  مبارك  من�شور  مبارك  المهند�س  �شرح 

�شيناء اأنه تم اإ�شناد اأعمال تطوير وتو�شعة الطريق 

الموؤدي اإلى �شرق التفريعه بداية من كوبري ال�شالم 

حتى تقاطع العري�س الدولي بطول 12 كيلومترللفرع 

بتكلفة 80 مليون جنيه واأ�شاف اأن الفرع 

محطة  اأول  اإن�شاء  في  العمل  ببدء  قام 

معالجة لمياة ال�شرف ال�شحي بالمنطقة 

الف   60 بطاقة  ببور�شعيد  ال�شناعية 

20 فدان  م3 يوم وهي تقع على م�شاحة 

الميكانيكة  الم�شافى  الوحدات  وت�شمل 

واأحوا�س  للرمال  الإزاله  واأحوا�س 

ووحدات  للحماأه  والتجفيف  التر�شيب 

المياة  ورفع  الطلمبات  ومحطة  ال�شغط 

اأعمال  اإلى  بالإ�شافة  البحيرة  اإلى  المعالجة 

الكابالت الكهربائيه واأعمال الإنارة وتن�شيق الموقع 

300 مليون جنيه وذلك بالإ�شتعانه باأحدث  بتكلفة 

ا�شتخدامها  و�شيتم  هذا  اأمريكا  من  م�شتوردة  كراكة 

م�شاكل  لإنهاء  ببور�شعيد  ال�شرف  م�شروعات  في 

الحالية  المعالجة  محطة  عجزت  اأن  بعد  ال�شرف 

بطاقة 40 الف م3 يوم من اإ�شتيعاب طاقة المخلفات 

بور�شعيد  �شرق  م�شروعات  من  الناتجة  ال�شناعية 

بالإ�شافة لم�شروع محطة المعالجة لل�شرف ال�شحى 

والذي  يوم  م3  اآلف   6 بطاقة  الإجتماعى  لالإ�شكان 

مليون   24 اأفدنة وتبلغ تكلفته   3 م�شاحة  يقام على 

جنيه اإ�شافة اإلى م�شروع اإ�شتكمال الخط 

�شرم  بمدينة  ال�شحي  لل�شرف  الثاني 

ال�شيخ .

واأو�شح مبارك اأن الفرع يعمل في م�شروع 

�شرم  بمدينة  الأو�شط  الطريق  اإن�شاء 

ال�شيخ )ابن �شينا( من القرية الأوليمبية 

بطول  ال�شاعة  ميدان  وحتى  النور  بحي 

وبتكلفة  مترًا   33 وبعر�س  كيلومتر   12

120 مليون جنيه واأ�شاراإلى اأنه انتهى من 

تنفيذ الطبقة الأ�شفلتية ال�شطحية من عالمة الكيلو 

يومًا  ثالثون  في   )69( الكيلو  عالمة  وحتى   )55(

فقط بتكلفة 10 ماليين جنيه ،كما قامت المقاولون 

نفق  و�شيانة  تاأهيل  اأعمال  من  بالإنتهاء  العرب 

ال�شهيد اأحمد حمدي قبل موعدة ب�شهر كامل حر�شًا 

المواطنين  كاهل  عن  المعاناه  تخفيف  على  منها 

الذين ي�شتخدمون هذا المرفق الحيوي الهام.

م. مبارك منصور

م. عفاف مبروك



66

قام المهند�س �شريف حبيب   

يوم  �شويف  بني  محافظ 

بزيارة  يناير   10 الأحد 

ال�شعيد  �شمال  لفرع 

اإ�شتقباله  في  كان  حيث 

عبد  عادل  المهند�شون 

علي  الم�شرف  المح�شن 

الوادي  جنوب  قطاعي 

ال�شعيد  و�شمال  واأ�شيوط 

ومحمد  الأحمر  والبحر 

�شمال  قطاع  رئي�س  فوزي 

م�شطفى  وح�شن  ال�شعيد 

لبحث  وذلك  الفرع  مدير 

المعوقات التي تواجه تنفيذ عدد من الم�شروعات 

ال�شرف  خدمة  لتو�شيل  ال�شركة  تنفذها  التي 

الإتفاق  تم  حيث  المحافظة  قرى  ببع�س  ال�شحي 

تو�شيل  م�شروع  من  �شهر  غ�شون  في  الإنتهاء  على 

بني  و  عفان  بني  لقرى  ال�شحي  ال�شرف  خدمة 

بخيت و بني ر�شوان بمركزبني �شويف والذي يقوم 

الفرع بتنفيذهم.

محافظ بني سويف يبحث معوقات
 تنفيذ مشروعات الصرف الصحي

 مع قيادات شمال الصعيد
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مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  المهند�س  قام 

الإدارات  بقطاع  المثالى  العامل  بتكريم  الإدارة 

لت�شجيعهم  الجاهزة  الخر�شانة  واإدارة  المنتجة 

الجهد  وبذل  التميز  على  المداومة  على 

تر�شيخًا  العمل  فى  المعدلت  اأعلى  لتحقيق 

مع  الدائم  بالتوا�شل  العليا  الإدارة  لمبداأ 

بين  ال�شركة  مكانة  على  للحفاظ  العاملين 

المهند�س  بذلك  �شرح  المناف�شة  ال�شركات 

واأ�شاف  القطاع  رئي�س  المنعم  عبد  �شامى 

المهند�س محمود بهى الدين مدير الإدارة اأنه 

مدير  رزق  محمد  ح�شين  المهند�س  تكريم  تم 

المعا�س  �شن  لبلوغه  القطاع  معلومات  مركز 

مجهود  من  قدمه  ما  على  له  ال�شكر  وتوجيه 

تكريم  تم  كما  خدمته  فترته  طوال  م�شرف 

ممتاز  �شيد عبا�س خراط  الحليم  العامل عبد 

�شائق  يو�شف  اأحمد  �شيد  على  ال�شيد  وال�شائق 

العامل  �شهادة  على  لح�شولهم  ممتاز  لودر 

العمل  فى  التفانى  على  و�شكرهم  المثالى 

واإعطاء  �شورة م�شرفة  يحتذى بها لدي كافة 

العاملين لحثهم على تقديم المزيد من الجهد 

المهند�س  اأثنى  الحفل  نهاية  وفي  والعطاء 

الجاهزة  الخر�شانة  اإدارة  على  عفيفى  اإمام 

العام  من  اأكثر   ٪40 اأعمال  حجم  لتحقيقها 

ال�شابق ووجه ال�شكر للمهند�شين �شامى عبد المنعم 

الدين مدير  القطاع والمهند�س محمود بهى  رئي�س 

الإدارة وجميع العاملين بها.  

تكريم العامل المثالى بقطاع الإدارات المنتجة 
واإدارة الخر�سانة الجاهزة
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هو  المنتجة  الإدارات  قطاع 

ب�شركة  العمالقة  الروافد  اأحد 

على  و�شاهد  العرب  المقاولون 

التجديد والإبداع داخل ال�شركة 

م�شرية  �شركة  اأول  كانت  حيث 

الخر�شانة  مجال  في  متخ�ش�شة 

جميع  و�شبهااإلي  ونقلها  الجاهزة 

اأنحاء م�شر،�شرح بذلك المهند�س 

قطاع  رئي�س  عبدالمنعم  �شامي 

اأن  واأ�شاف  المنتجة  الإدارات 

القطاع ا�شتطاع اأن يحقق نجاحات 

جودة  على  بالحفاظ  باهرة 

خالل  من  العمالء  ور�شاء  المنتج 

ت�شميم واإنتاج الخر�شانات بجميع 

العالمية  للموا�شفات  طبقًا  واإجهاداتها  اأنواعها 

.)E.S ASTM/BS( والمحلية

الخر�شانة الملونة

اإدارة  اأن  عبدالمنعم  �شامي  المهند�س  ويوؤكد 

خر�شانة  انتاج  ا�شتطاعت  الجاهزة  الخر�شانة 

الخا�شة  والخر�شانات  والإجهادات  الآداء  عالية 

باأعمال الإ�شالح بالتعاون مع قطاع المعامل وقد تم 

ا�شتخدامها في العديد من الم�شروعات منها كوبري 

الملك خالد بالدويقة وكوبري كفر الدوار وكوبري 

باإمبابة  القلب  ومعهد  بالتو�شتراد  الإباجية 

ما�شبق  اإلى  وي�شاف  بالبحيرة  دمنهور  وكوبري 

وال�شروخ  لل�شد  المقاومة  الخفيفة  الخر�شانة 

والثقيلة وكذلك الملونة.

عمالق الخرسانة الجاهزة في مصر

قطاع اإلدارات المنتجة
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بهي  محمود  المهند�س  واأ�شار 

اإدارة  مدير  الحطيم  الدين 

الإدارة  اأن  الجاهزة  الخر�شانة 

الأيزو  �شهادة  على  ح�شلت 

9001 ل�شنة 94 في عام 1998 
و�شب  ونقل  وخلط  ت�شميم  في 

طبقًا  تحديثها  وتم  الخر�شانة 

ال�شهادة وكانت  لأخر ا�شدارات 

�شهادة  على  تح�شل  اإدارة  اأول 

جودة المنتج TUV الألمانية 

في  الإن�شاءات  جودة  لمراقبة 

التوافق مع الموا�شفة الجديدة 

اأيزو 2000 ل�شنة 2001 التي 

في  الم�شتمرة  الرقابة  ت�شمن 

الموقع ثم الح�شول على �شهادة 

ال�شالمة  �شهادة  ثم  البيئة 

وال�شحة المهنية ويتم تحديث 

ال�شهادات  تلك  كل  وتجديد 

طبقًا لأخر الإ�شدارات.

مواقع جديدة

بهي  محمود  المهند�س  واأ�شاف 

الدين الحطيم اأن الإدارة تملك 

العديد من المحطات على م�شتوى الجمهورية لتلبية 

�شاعه   24 مدار  على  وتعمل  العمالء  احتياجات 

اأخرى  محطات  لإن�شاء  ا�شتعدادها  اإلى  بالإ�شافة 

كما  العمل  رغبة  لحتياج  طبقًا  جديدة  مواقع  في 

تمتلك الإدارة كوادر فنية متخ�ش�شة في مجال انتاج 

تحت  للعمل  ومدربين  موؤهلين  الجاهزة  الخر�شانة 

اأي ظروف وفي اأي مكان وت�شم الإدارة كذلك اأحدث 

الخر�شانة  اأنواع  كافة  باإنتاج  الخا�شة  المعدات 

للبيئة  ال�شديقة  محطاتنا  وجود  مع  جودة  باأعلى 

الم�شتمر  للتطوير  وتخ�شع  الآلي  بالحا�شب  وتعمل 

لأحدث طرق اإنتاج الخر�شانة المطابقة للموا�شفات 

العالمية ، كما ت�شم الإدارة اأحدث المعامل المجهزة 

لمطابقة  الإختبارات  لعمل  الأجهزة  باأحدث 

الخر�شانة للموا�شفات ول�شمان جودة المنتج وت�شم 

التقنية  من  م�شتوى  اأعلى  على  المتخ�ش�شين  اأف�شل 

العلمية بالإ�شافة اإلى اطول كبير من معدات النقل 

ول�شب في كل الأجواء وتحت اأي طروف كما تقوم 

وتوفير  العمال  بتدريب  الجاهزة  الخر�شانة  ادارة 

معدات حديثة متقدمة لتواكب التطور التكنولوجي 

وكذلك تطوير المحطات الموجودة ومعداتها.

اإنجازات م�شرفة

ومن الم�شروعات التي �شاهمت فيها اإدارة الخر�شانة 

الجاهزة مكتبة الأ�شكندرية ومبنى وزارة الخارجية 

الد�شتورية  والمحكمة  المغطاه  ال�شالت  ومجمع 

الجمارك  وم�شلحة  المالية  وزارة  وابراج  العليا 

الهيئة  ومقر  المتكاملة  الرعاية  مبنى  ومجمع 

الريا�شي  ال�شرطة  واتحاد  لالإ�شتعالمات  العامة 

والمنيب  والوراق  اأكتوبر   6 وكباري  بالدرا�شة 

ورو�س الفرج وعقد 19 لتنقية مياه ال�شرف ال�شحي 

بني  مياه  ومحطة  بهليوبولي�س   ABBالـ ومبنى 

بالغردفة  ال�شياحية  القرى  من  والعديد  �شويف 

ومجمع  الإعالمي  الإنتاج  ومدينة  ال�شيخ  و�شرم 

مبارك  واأكاديمية  يوليو   26 ومحور  ال�شتوديهات 

كهرباء  ومحطة  والتمركز  المطار  وم�شروع  لالأمن 

الكريمات وم�شروع ابوروا�س،كما �شاهمت الإدارة في 

العديد من الم�شروعات القومية منها م�شروع اأنفاق 

قناة ال�شوي�س ومحور رو�س الفرج .
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خالل  الدلتا  وو�شط  �شرق  فرع  اأنهى 

البنية  م�شروعات  من  2015عدد  عام 

�شملت  الدلتا  بمنطقة  الأ�شا�شية 

تو�شعات محطات �شرف �شحي ومحطات 

�شرح   ، جنيه  مليون   300 بقيمة  رفع 

رئي�س  عبا�س  اأحمد  المهند�س  بذلك 

�شمير  المهند�س  واأ�شاف  الدلتا  قطاع 

محمد �شعد اهلل مدير فرع �شرق وو�شط 

اأعمال  الم�شروعات  تلك  من  اأن  الدلتا 

�شحي  �شرف  معالجة  محطة  تو�شعات 

 230 القليوبية بقيمة  بلتان بمحافظة 

ن�شمه  األف   150 لخدمة  جنيه  مليون 

بقرى )زواية بلتان - الح�شة - الدير - 

العبادلة   - كفرمن�شور   - الأطرون  كوم 

- كفرعابد - عزبة على الدين( وتتكون 

ال�شحي  لل�شرف  معالجة  محطة  من 

و�شبكات  م3/يوم   12000 قدرة  بت�شرف 

انحدار اأقطار من 6 اإلى 20 بو�شة باإجمالي 

من  اأقطار  طرد  وخطوط  كم   72 اأطوال 

250مم اإلى 560 مم باإجمالي اأطوال 17 

القطاع  رئي�س  وا�شار  رفع  ومحطات  كم 

محطة   )16( عدد  نفذ  الفرع  اأن  اإلى 

رفع اأخرى وخطوط طرد باإجمالي طول 

طول  باإجمالي  انحدار  و�شبكات  كم   43

133كم طولي بتكلفة اإجمالية 70 مليون 

ن�شمة  األف   50 حوالي  لخدمة  جنيه 

القليوبية  بمحافظة  طوخ  مركز  لخدمة 

)اأكياد  وهى  المحيطة  القرى  من  وعدد 

جوي - كفر الرجالت - جزيرة الحرار 

- طنط الجزيرة(.

شرق ووسط الدلتا ينتهي من تنفيذ 
مشروعات بنية أساسية

 بقيمة نصف مليار جنيه خالل عام 2015

م. سمير سعد اهلل

م. أحمد عباس
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معهد الكبد

محمد  �شمير  المهند�س  قال  ذاته  ال�شياق  وفي 

تطوير  م�شروع  من  انتهى  الفرع  اأن  �شعداهلل 

وتحديث معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية 

ب�شبين الكوم بمحافظة المنوفية بتكلفة 220 

مليون جنيه وا�شاف �شعداهلل اأن الم�شروع يعد 

مر�شى  لعالج  القومية  الم�شروعات  اأهم  من 

الكبد لي�س على م�شتوى المحافظة فقط واإنما 

منذ  ي�شتقبل  حيث  الجمهورية  م�شتوى  على 

ويعتبر  الحالت  اآلف   1986 عام  في  تاأ�شي�شه 

امتداد  اإن�شائه  تم  الذي  الجديد  المبنى 

وتحديث للم�شت�شفى القديم، واأكد المهند�شون 

مدير  نائبا  رميح   وطاهر  الب�شيوني  محمود 

واأ�شامة  الم�شروعات  على  الم�شرفان  الفرع 

يت�شع  المعهد  اأن  الم�شروعات  مدير  الإمام 

لـ350 �شرير بالإ�شافة اإلى دور �شكني لالأطباء 

�شعة 73 �شرير ويتكون المبنى الجديد من دور 

3850 م2  8 اأدوار علوية بم�شطح  اأر�شي وعدد 

للدور الواحد والمبنى بالكامل به نظام تكييف 

مركزي ومنظومة غازات طبية ومحطة غازات 

اإنذار  ومنظومة  م�شعد   )14( وعدد  طبية 

اإلى  بالإ�شافة  حريق ونظام �شوتيات متكامل  

 - مقطعية   - مغناطي�شي  )رنين  الأ�شعة  جناح 

جاما "كاميرا وعاديه"( وجناج مناظير ي�شمل 

وعرفة  للمعامل  كامل  وجناح  مناظير  غرف   6

عمليات وطوارئ وعناية مركزة وجناح للعمليات 

ي�شمل 5 غرف و18 �شرير عناية مركزة وفائقة 

وا�شتقبال  14 عيادة  ت�شمل  وعيادات خارجية 

و�شيدلية  ومكتبة  تدري�س  وقاعات  مر�شى 

ومطبخ مركزي ومغ�شلة مركزية. 

معهد الكبد القومى - المنوفية

المقاولون العرب تكرم البطلين 
بسيونى  و القصاص بعد 

تماثلهم للشفاء
الدلتا  قطاع  رئي�س  عبا�س  اأحمد  المهند�شان  قام 

الدلتا  وو�شط  �شرق  فرع  مدير  اهلل  �شعد  و�شمير 

با�شتقبال وتكريم الزميلين ب�شيونى �شالح ب�شيونى 

مالحظ  الق�شا�س  وال�شيد  حرا�شات  ق�شم  رئي�س 

ممتكات  لحماية  جهد   من  بذلوه  لما  �شائقين 

ال�شركة من ال�شرقة و�شطروا ق�شه بطوله يقتدي 

للت�شحية  ومثال  ال�شركة   في  العاملين  كافه   بها  

ممتلكات  على  حفاظا  بحياتهم  خاطروا  حيث 

تمام   بعد  العمل   اإلى  الزميلين   عاد  وقد  �شركتنا 

اأكثر   منذ  لها  تعر�شوا  التي  الحادثة   من  �شفائهم 

�شتة  قوامها  م�شلحه  ع�شابة   قامت  حيث  عام  من 

ال�شركة  �شيارة  باإيقاف  اآلى   اأفراد م�شلحين ب�شالح 

اأثناء مرورها في منت�شف الليل على  عمليه محطة 

الزمالء  الغربية وتهديد  بم�شروعات  نهطاى   مياه 

ال�شركة  �شيارة  ل�شرقه  تمهيدا  وذلك  بال�شالح 

نهطاى  مياه  محطة  اقتحام   فى  ل�شتخدامها 

اخرج  اأن  اإل  الحرا�شات  رئي�س   من  كان   فما    ..

�شالحه  وا�شتبك ب�شراوة هو و الزميل  ال�شائق  مع 

الع�شابة  وت�شدوا  لهم  مما  جعل  اأفراد الع�شابة  

تطلق  النار  في  كل  مكان واأ�شيب الزمالء بطلقات 

ناريه في  كافه  اأنحاء ج�شدهم  .. ونظرا لتما�شك 

رجال  ال�شركة  وا�شتب�شالهم في الدفاع عن ممتلكات 

اأن  بعد  الهروب  الى  الع�شابة   ..ا�شطرت  ال�شركة 

احدث  اإطالق الر�شا�س دويا تجمع عليه  الأهالي  

.. وتم اإنقاذ الزمالء  ونقلهم اإلى المركز الطبي  .. 

وبعد فتره طويلة من العالج المكثف برعاية تامة  

لل�شفاء   تماثلوا  حتي   لل�شركة  الطبي  المركز  من 

وعادوا للفرع لي�شتكملوا م�شيرتهم  فى العمل . 
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الكهروميكانيكية  الأعمال  اإدارة  انتهت 

اأعمال  من  والم�شانع  وال�شرف  للمياه 

قليوب  قرى  �شحي  �شرف  محطات 

بمحافظة القليوبية وذلك عن الأعمال 

بالمحطات  الخا�شة  الكهروميكانيكية 

بذلك  �شرح  جنيه،  مليون   145 بقيمة 

مدير  جبر  ال�شعيد  رجب  المهند�س 

الإدارة واأ�شاف اأن الم�شروع عبارة عن 3 

حلفا  ميت  محطة  وهى:  �شحي  �شرف  رفع  محطات 

 310 رئي�شية ت�شريف  4 طلمبات  وتتكون من عدد 

ل/ث رفع 28 م وون�س علوي ثنائى الكمر حمولة 3 

طن بحر 8٫70 م ووحدة توليد 800 ك.ف.اأ وعدد 

1500 ك.ف.اأ  الأوجه قدرة  زيتي ثالثي  2 محول 

جهد  ولوحة  ك.ف   12 حلقي  ربط  لوحة   2 وعدد 

اإنارة  عمود   13 وعدد  عام  موقع  منخف�س-لوحة 

بالك�شافات طول 6 متر وعدد 1 مطرقة مائية 3 م 

وطول 6٫4م وخط الطرد الرئي�شي 900 مم.

هى  الثانية  المحطة  اأن  الإدارة  مدير  واأ�شاف 

محطة ميت نما وتتكون من عدد 4 طلمبات رئي�شية 

 2 وعدد  م   16 رفع  ل/ث   110 ت�شريف 

طلمبة  نزح ت�شريف 10 رفع 10م وون�س 

بحر  طن   3 حمولة  الكمر  ثنائي  علوي 

وعدد  ك.ف.اأ   300 توليد  ووحدة  5م 

2 اأك�شاك محولت 400 ك.ف.اأ ولوحة 

العام  الموقع  لوحة   - منخف�س  جهد 

طول  بالك�شافات  اإنارة  عمود   15 وعدد 

6م وعدد 1 مطرقة مائية وخط الطرد 

الرئي�شي 600مم.

هى  الثالثة  المحطة  اأن  اإلى  ال�شعيد  رجب  واأ�شار 

محطة الإ�شالح وتتكون من عدد 3طلمبات غاط�شة 

حمولة  علوي  وون�س  12م  رفع  ل/ث   45 ت�شريف 

توليد  ووحدة  طن   1 حمولة  محوري  وون�س  طن   2

100 ك.ف.اأ وعدد 2 اأك�شاك محولت 100ك.ف.اأ 

العام  الموقع  رئي�شي-لوحة  منخف�س  جهد  ولوحة 

وخط  م   6 طول  بالك�شافات  اإنارة  عمود   18 وعدد 

اأن  الإدارة  مدير  واأكد  مم،   300 الرئي�شي  الطرد 

اأعمال  وجاري  ابتدائيًا  ت�شليمها  تم  المحطات 

الت�شغيل لها اعتبارًا من اكتوبر 2015.

الأعمال الكهروميكانيكية للمياه وال�سرف والم�سانع 
تنتهي من محطات رفع �سرف �سحي قرى قليوب

م. رجب السعيد
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الأعمال  اإدارة  مدير  ر�شاد  �شالم  المهند�س  اأعلن 

والمرافق  العامة  للمبانى  الكهروميكانيكية 

بقيمة  جديدة  اأعمال  على  ح�شلت  الإدارة  باأن 

ت�شمل  جنيه  مليون   124 اإجمالية 

الإليكتروميكانيك  الأعمال  تنفيذ 

التكييف  اأعمال  3 م�شروعات وهى  لـ 

المركزى لم�شروع م�شت�شفى الأمرا�س 

القاهرة  لجامعة  التابع  المتوطنة 

واأعمال  مليون جنيه   33 بـ  بالجيزة 

التكييف المركزى ومكافحة الحريق 

لم�شروع  الكهربائية  والم�شاعد 

الجاللة  منتجع  و�شاليهات  فندق 

ال�شياحى بطريق العين ال�شخنة بـ 60 مليون جنيه 

واأعمال التكييف المركزى و�شبكة الغازات الطبية 

والكهرباء لم�شروع م�شت�شفى �شالتين المركزى بـ 31 

مليون جنيه ،كما اأعلن عن فوز الإدارة بعطاء تنفيذ 

 620 الإجتماعي بمنطقة  الإ�شكان  �شبكات كهرباء 

الأق�شر  بمحافظة  الجديدة  طيبة  بمدينة  فدان 

 12 مدة  في  تنفيذه  ويتم  جنيه  مليون   50 بقيمة 

 19 �شعة  كهرباء  موزع  تركيب  عن  عبارة  �شهر،وهو 

اإلى  بالإ�شافة  ك.ف   30/18 متو�شط  جهد  خلية 

ك.ف   30/18 المتو�شط  الجهد  كابالت  اأعمال 

وعدد  كم   50 اأطوال  باإجمالي 

 4/22 جهد  لمحولت  ك�شك   48

فولت  كيلو   500 �شعة  ك.ف 

محمد  المهند�س  واأ�شاف  اأمبير، 

حامد مدير الت�شويق والمبيعات 

الإنارة  بخ�شو�س  اأما  بالإدارة 

جهد  كابالت  مد  ت�شمل  فاإنها 

خا�شة  ك.ف   0٫6/1 منخف�س 

اأطوال  باإجمالي  ال�شوارع  باإنارة 

 1600 حوالي  واإن�شاء  كم   77

من  مختلفة  بارتفاعات  عامود 

�شبكات  واأعمال  متر   8 حتى   6

الجهد المنخف�س وهى عبارة عن 

ك.ف   1/0٫6 جهد  كابالت  مد 

باإجمالي اأطوال 60كم وتركيب 220 �شندوق توزيع 

المنخف�س  الجهد  بتوزيع  المخت�شة  وهى  )بلر( 

للوحدات ال�شكنية.

بتنفيذ  حاليًا  تقوم  الإدارة  يذكراأن 

منها  مليون  حوالي55  بقيمة  م�شروعات 

لم�شروع  الكهروميكانيكية  الأعمال 

ـ  الداخلية  لوزارة  الجديد  المقر 

الجديدة   بالقاهرة  ال�شرطة  اأكاديمية 

الأمن  وهى  مبانى   4 من  يتكون  والذي 

الأجتماعى والأمن الأقت�شادى والتوثيق 

والقطاع  والم�شروعات  والمعلومات 

التكييف  اأعمال  الإدارة   وتنفذ  المالى 

المركزى واأعمال اإطفاء الحريق بتكلفة 50 مليون 

مدير  الجليل  عبد  محمد  المهند�شين  بذلك  �شرح 

الم�شروع لالأعمال الكهروميكانيكية واأمجد المهدى 

اأيمن  المهند�شون  واأ�شاف  جنيه  التنفيذى  المدير 

ح�شنين نائب مدير الإدارة وعمر زكى مدير م�شروع 

باأنه  بالأق�شر  الأورام  لعالج  الأورمان  �شفاء  مركز 

حيث  الم�شروع  من  الأولى  بالمرحلة  العمل  جاري 

ونظام  المركزى  التكييف  نظام  اأعمال  تنفيذ  يتم 

الحريق و �شبكة الغازات الطبية والكهرباء بتكلفة 

حوالي 5 مليون.     

اأعمال جديدة بقيمة 174 مليون جنيه 
لإدارة امل�سروعات الكهروميكانيكية للمبانى العامة واملرافق

م. سالم رشاد
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استمرارا لمسيرة التفوق والتميز إلدارات وأجهزة المركز الرئيسي   فقد تم تأكيد استمرار 
,ISO 9001/ 2008 سريان شهادات الجودة والسالمة والصحة المهنية والبيئة

ISO 14001/ 2004, OHSAS 18001 /2007  إلدارات وأجهزة المركز الرئيسي 
باإلدارات  العاملين  من  المبذول  الكبير  بالجهد  المانحة  الجهة  استشاريوا  أشاد  أن  بعد 
المراجعين  المهندسة عفاف مبروك مدير جهاز الجودة  والسادة  واألجهزة تحت إشراف 
بالجهاز والمهندس عادل عزمي مدير جهاز السالمة والصحة المهنية وأكدوا على التطوير 
المستمر لكفاءة األداء وقد حضر الجلسة االفتتاحية كل من الدكتور مهندس رشدي طاهر و 

المهندس حسام عبد الدايم أعضاء مجلس اإلدارة . 

تجديد شهادتى السالمة والصحة المهنية والبيئة
 لفرع أسيوط

تجديد شهادات الجودة والبيئة والسالمة والصحة 
المهنية لفرع جنوب الوادي

السالمة  نظم  بتطبيق  اإلهتمام  في  الشركة  سياسة  من  وانطالقًا  والتميز  التفوق  لمسيرة  استمرار 
والصحة  والسالمة  والبيئة  الجودة  شهادة  سريان  تجديد  تم  فقد  والجودة  والبيئة  المهنية  والصحة 
المهنية ومنح شهادة جديدة في مجال البيئة لفرع جنوب الوادي طبقا لمتطلبات المواصفات القياسية 
ISO 9001 / 2008 & ISO 14001 / 2004 & OHSAS 18001 / 2007 وذلك من 
قبل الجهة المانحة للشهادات TUV Rheinland والتي اشادت بمدى التطوير والتحسين واإللتزام 
واإللتزام  البيئة  على  والمحافظة  عليها  المراجع  والمواقع  األقسام  جميع  في  الجودة  أسس  بتطبيق 
للفرع وذلك  تعاقدات جديدة  إلى إضافة  أدى  المهنية مما  السالمة والصحة  تعليمات  بتطبيق  الكامل 
باشراف كامل من المهندسين عادل عبد المحسن المشرف العام على قطاعى جنوب الوادى وأسيوط 
وشمال الصعيد والبحر األحمر محمود عبد المولى رئيس قطاع أسيوط وجنوب الوادي ومخلص ذكرى 
مدير الفرع وحسن أحمد جاهين المدير السابق للفرع ومدير ضمان الجودة الجيولوجي محمود يونس 

تميرك ومحمد ايهاب احمد ربيع مدير السالمة والصحة المهنية للفرع.

تنفيذ األعمال  المستمر فى جودة  التطور والتحسين  اإللتزام بوسائل  العليا نحو  حرصًا من اإلدارة 
طبقًا للنظم العالمية من أجل التواصل فى مسيرة التفوق والتميز للحفاظ على بيئة العمل واالهتمام 
الدورية  المراجعة  أسيوط  فرع  تام  بنجاح  أجتاز  الربحية  وتحقيق  اإلنتاج  لزيادة  العاملين  بسالمة 
   2007/OHSAS 18001 وتم تجديد شهادتى السالمة والصحة المهنية T.U.V للجهة المانحة
والبيئة ISO 140001/2004  حيث أشاد مراجعى الجهة المانحة بالمجهود المبذول من جميع 
وجنوب  أسيوط  فرعى  قطاع  رئيس  المولى  عبد  محمود  المهندس  اشراف  تحت  بالفرع  العاملين 
الوادى وقيادة المهندس محمد محفوظ مدير فرع أسيوط والمهندس ياسر أحمد الصاوى مدير إدارة 

السالمة والصحة المهنية والبيئة المشرف على الجودة .

استمرار سريان شهادات الجودة والسالمة 
والصحة المهنية والبيئة للمركز الرئيسي



تجديد شهادات البيئة والسالمة والصحة 
المهنية لفرع شمال الدلتا

تجديد شهادات الجودة والبيئة والسالمة
إلدارتي المشروعات الكهروميكانيكية 

انطالقا من الحرص على اإللتزام بسياسة الشركة نحو المنافسة العالمية وحرصا من اإلدارة العليا 
نحو التحسين المستمر في تطبيق نظم السالمة والبيئة،تم تجديد شهادتي السالمة والبيئة لفرع شمال 

ISO 14001 / 2004 & OHSAS 18001 / 2007 الدلتا طبقا لمتطلبات المواصفات القياسية
إشراف  تحت  الفرع  تمت على  والتي   T.U.V Rheinland للشهادات  المانحة  الجهة  قبل   من 

المهندسان أحمد عباس رئيس قطاع الدلتـــــا وأحمد العصار مدير فرع شمال الدلتا.
حيث أشادت الجهة المانحة بمدى التطوير والتحسين وااللتزام بتطبيق نظم الجودة والسالمة والبيئة 
العاملين وكذلك إدارات  في جميع األقسام والمواقع المراجع عليها والجهد المبذول من قبل جميع 
ضمان الجودة والسالمة والصحة المهنية والبيئة تحت قيادة المهندسة جيهان منتصر مدير قطاع 
الجودة والسالمة والبيئة لفرع شمال الدلتا والمهندسان أحمد الصاوي سالمة مدير إدارة السالمة 

والصحة المهنية وأحمد عبد الحي عيسى مدير إدارة البيئة .

المشروعات  إدارة  و  والمصانع  والصرف  للمياه  الكهروميكانيكية  المشروعات  إدارة  أجتازت 
الكهروميكانيكية للمبانى العامة َوالمرافق بنجاح باهر مراجعات الجهة المانحة " T.U.V " لشهادات 
األيزو ، والتى استحقا على إثرها تجديد شهادات نظم الجودة "ISO 9001 /2008 " ومقاييس 
نظم السالمة والصحة المهنية " OHSAS 18001 /2007 " ، ومعايير ومقاييس اإلدارة البيئية 
ISO 14001 /2004 " وقد أشاد فريق المراجعة عن شركة TUV RHEINLAND بالجهد 
التطوير والتحسين  العليا والحرص على  المتميز لإلدارة  العاملين والمستوى  المبذول وحسن أداء 
المستمر واهتمامها بالجودة والسالمة والصحة المهنية والبيئة وعلى تجديد هذه الشهادات واإللتزام 
بالمعايير العالمية تحت إشراف د.م رشدي طاهر والمهندسين إبراهيم عزالدين مساعد رئيس مجلس 
اإلدارة المشرف على قطاع المشروعات الكهروميكانيكية ورجب السعيد  مدير إدارة المشروعات 
الكهروميكانيكية للمياه والصرف والمصانع و سالم رشاد مدير إدارة المشروعات الكهروميكانيكية 

للمبانى العامة َوالمرافق .

تجديد شهادات نظم الجودة والسالمة لفرع شمال الصعيد
اإللتزام  على  وحرصًا  والتميز  النجاح  لمسيرة  وإستمرارًا  المنافسة  نحو  الشركة  سياسة  إطار  فى 
بالتطوير والتحسين المستمر الذى تنادى به اإلدارة العليا فى جودة إدارة األعمال طبقًا للنظم العالمية 
تجديد شهادة  تم  حيث    T.U.V المانحة  الجهة  مراجعات  كبير  وبنجاح  الصعيد  فرع شمال  إجتاز 
 OHSAS 18001 / 2007 وشهادة السالمة والصحة المهنية  ISO 9001 / 2008  الجودة
المهندس محمد  العاملين برعاية  المبذول من  الكبير  بالمجهود  المانحة  حيث أشاد مراجعوا الجهة 
فوزى حسن رئيس قطاع شمال الصعيد والبحر األحمر والمهندس حسن مصطفى كامل مدير فرع 
شمال الصعيد بفضل المجهود المتميز من جميع العاملين بالفرع والعاملين بقطاع الجودة والسالمة 

والصحة المهنية والمهندس على شكرى والمهندس مصطفى عبد المولى . 

75



76

برئا�شة  العرب  المقاولون  نادى  اإدارة  مجل�س  كلف 

المدرب  عودة  محمد  الكابتن  �شالح  مح�شن  المهند�س 

القدم  لكرة  الأول  للفريق  الفنية  بالقيادة  العام 

طارق  للكابتن  خلفا  الحالى  المو�شم  نهاية  حتى 

النتائج  �شوء  ب�شبب  اإقالته  تمت  الذى  الع�شرى 

بعد الخ�شارة من اأ�شوان بهدفين مقابل هدف �شمن 

 ، العام  للدوري  ع�شر  الخام�شة  الجولة  مواجهات 

على  العام  الم�شرف  عادل  محمد  المهند�س  وقال 

الفر�شة،  ي�شتحق  واعد  مدرب  عودة  اإن  الكرة 

مع  التفاو�س  ملف  اأغلق  المقاولون  اأن  مو�شًحا 

مدربين جدد خلًفا لطارق الع�شرى

اختار  حيث  المعاون  جهازه  عن  عودة  اأعلن  وقد 

مدرًبا  العقباوي  ومحمد  عاًما  مدرًبا  �شعيد  اأحمد 

لحرا�س المرمى وعبد الرحيم كامل مدرب اأحمال، في 

الدكتور  بقيادة  الطبي  الجهاز  على  الإبقاء  تم  حين 

على  وفتحى  )تاأهيل(  محمد  وعالء  رفعت  اأمين 

وع�شام  الإداري  المدير  محمدعلي  ومجدي  )مدلك( 

عبد الرحمن، وح�شين عبد الغني اإداريين.

 - ال�شعود  اأبو  محمود  الالعبون  الفريق  وي�شم  هذا 

ح�شن �شاهين - اأحمد عبد العزيز -على رابو - م�شطفى 

 - الغنام  حماده   - فهمى 

اأحمد   - �شعي�شع  اأبو  محمد 

�شيد - ابراهيم عادل - فتحى مبروك - محمود �شديد 

قناوى - محمد �شوقى غريب  - ح�شن رم�شان - اأحمد 

جابر - كريم الديب - كريم م�شطفى - اأحمد مح�شن - 

اأحمد على -  محمد �شعبان - �شيد ح�شن - محمد اأحمد 

- عبد العزيز �شعيد - عمر جمال - طاهر محمد طاهر 

اإ�شالم   - عادل  رامى   - �شمير  محمد   - اأ�شرف  �شريف   -

فوؤاد.

فى لفتة م�شرفة لدعم ون�شر الفكر الريا�شى 

بين العاملين لما للريا�شة من دور كبير فى 

اإنماء روح الود والتعاون بين العاملين وتحت 

رعاية المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س 

قام  ،فقد  بال�شركة  الريا�شة  راعي  الإدارة 

فرع �شيناء بتفعيل الن�شاط الريا�شى وعقد 

بين  الخما�شية  القدم  لكرة  الأولي  الدورة 

يناير  �شهر  الفرع خالل  وم�شروعات  اإدارات 

مبارك  المهند�س  وبح�شور  اإ�شراف  تحت 

بالإ�شتراك  قام  والذي  الفرع  مدير  من�شور 

والقناة  الإ�شماعيلى  لعبى  قداما  مع 

الإفتتاحية  المباراه  فى  والحالين  و�شيناء 

تم  وقد  الكبير  الريا�شى  العر�س  هذا  فى 

الجي�س  وقائد  ال�شماعيلية  لمحافظ  الدعوة  توجية 

المهند�س  راأ�شهم  وعلى  ال�شماعيلية  ونواب  الثانى 

محمود عثمان لح�شور نهائى هذة الدورة .
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ح�شلت الالعبة ميران حازم على الميداليه الف�شيه فى �شباق 5 كيلو 

ي�شري  الأ�شتاذ  بالنادي �شرح بذلك  لل�شباحة  الجمهورية  ببطولة 

�شي�شهد  العام  هذا  اأن  واو�شح  للنادي  التنفيذي  المدير  الباجوري 

�شاميه  اإ�شراف كابتن  ال�شباحة بالنادي تحت  نتائج متقدمة لفرق 

اإبراهيم مدير الن�شاط الريا�شى وكابتن طاهر جمال المدير الفنى 

للفرق وكابتن طارق عبدالرحمن اإدارى فرق ال�شباحة.

اأوفد المهند�س مح�شن �شالح رئي�س نادي المقاولون العرب وفدًا رفيع 

الم�شتوى مكون من المهند�شان محمد عبدالكريم نائب رئي�س النادي 

اإلى  للتوجه  بالنادي  الكرة  العام على  الم�شرف  ومحمد عادل فتحي 

نا�شر النني لعب و�شط بلدية المحلة في الت�شعينيات وذلك لتهنئته 

بمنا�شبة انتقال ابنه الالعب محمد النني لنادي الأر�شنال الإنجليزي 

بعد  تاألقه في نادي بازل ال�شوي�شري بعد اأن حقق معهم بطولة الدوري 

و�شارك معهم في دوري اأبطال اأوروبا و�شط اإ�شادة عالمية.

العرب  المقاولون  نادي  ابن  النني  محمد  الالعب  اأن  بالذكر  جدير 

بازل  لنادي  �شالح  محمد  زميله  مع  ثنائية  �شفقة  �شمن  وانتقل 

�شاحب  العرب  المقاولون  لنادي  ت�شريف  وهومايعد  ال�شوي�شري 

مدر�شة اإعداد النجوم والموهوبين .
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ميران تح�سل على ف�سيه �سباق 5 ك ببطوله الجمهوريه

�سكر وتقدير

وفد من نادى المقاولون العرب 
لتهنئة أسرة النني على انتقاله لألرسنال

العرب  المقاولون  بنادي  النا�شئين  قطاع  ي�شعى 

لخلق �شف ثاني من الالعبين لخدمة الفريق الأول 

عالء  الكابتن  بذلك  بالنادي،�شرح  القدم  لكرة 

القطاع  اأن  ،واأ�شاف  النا�شئين  قطاع  رئي�س  نبيل 

يتبنى الفريق الأوليمبي من مواليد 96 و97 و99 

لهم  العنا�شر وو�شع برنامج خا�س  اأف�شل  لإنتقاء 

�شيد  الكابتن  بقيادة جهاز تدريبي متميز بقيادة 

عبدالقادر مخطط الأحمال والكابتن هاني اإداري 

الأول  الفريق  اإحتياجات  ل�شد  متكاملة  كروؤية 

لكرة القدم في بع�س المراكز التي تعاني من نق�س 

و�شوف يتم ت�شعيد بع�س الالعبين بناًء على ذلك 

من المواهب ال�شابة اأ�شحاب الكفاءات.

عالء نبيل : اإلهتمام بالفريق 
األوليمبي لسد  احتياجات

الفريق األول 
لإتحاد  التنفيذي  المدير  ح�شنين  �شعيد  العميد  اأر�شل 

المولى  عبد  محمود  المهند�س  �شكراإلي  خطاب  ال�شطرنج 

يهنئ   " فيها  جاء  باأ�شوان  العرب  المقاولون  نادي  رئي�س 

القيادات  وجميع  �شيادتكم  لل�شطرنج  الم�شري  الإتحاد 

والإداري  الفني  والجهاز  والريا�شية  والتنفيذيه  الإدارية 

اأدهم  الالعب  لح�شول  الموقر  بناديكم  ال�شطرنج  لفريق 

على  باأ�شوان  العرب  المقاولون  نادي  لعب  قنديل  محمد 

لل�شباب  لل�شطرنج  الجمهورية  بطولة  وكاأ�س  الأول  المركز 

تحت 20 �شنه التي اأقيمت بنادي ال�شيد بالدقي بمحافظة 

هذا  وماكان   2016 فبراير   4 وحتى  يناير   30 من  الجيزة 

�شيادتكم  وم�شاندة  دعم  بف�شل  اإل  يتحقق  اأن  الإنجاز 

خا�شة  ب�شفة  ال�شطرنج  ولريا�شة  عامة  ب�شفة  للريا�شة 

واإلى مزيد من الإنجازات والبطولت في ظل قيادة �شيادتكم 

الحكيمة لهذا ال�شرح الريا�شي والإجتماعي الكبير". �شرح 

بذلك المهند�س رفعت مكرم الم�شرف علي الفريق



اأول : اي�شال الأمانة :

يجب علي المودع عند تحرير اي�شال الأمانة اإتباع 

الآتي :

يجب ان يتاأكد اأن المودع لديه عاقل را�شد .- 1

الإي�شال - 2 تحرير  قبل  المودع  يتاأكد  اأن  يجب 

من عنوان المودع لديه من واقع بطاقة الرقم 

القومي .

ل - 3 حتي  الإي�شال  تاريخ  يذكر  ل  ان  يجب 

تنق�شي الدعوى الجنائية بم�شي المدة ) ثالث 

�شنوات(.

يجب ان يتم توقيع المودع لديه اأمام المودع و - 4

يجب اأن يكون التوقيع وا�شحا و من الم�شتح�شن 

و�شع ب�شمه ابهام اليد اليمني للمودع لديه علي 

الإي�شال .

ان - 5 ا�شخا�س  ثالث  من  الي�شال  كان  اإذا  يجب 

محل  له  اليه  الت�شليم  يتم  الذي  الخير  يكون 

اقامة معلوم ول يكون �شخ�شا وهميا .

يجب علي المودع او الذي يتم تو�شيله و ت�شليمه - 6

اإليه عند اأقامة دعوى بالطريق المبا�شر يجب 

الم�شتندات  حافظة  في  الإي�شال  تثبيت  عليه 

اأو  منها  نزعه  يمكن  ل  بحيث  جيدا  تثبيتا 

التالعب اأو و�شع غيره. 

و يجب علي المودع اإليه عند تحرير اإي�شال الأمانة 

اتباع الآتي :

في - 1 اليه  الم�شلم  المال  مبلغ  يكتب  اأن  يجب 

اي�شال الأمانة بالأرقام و الحروف حتي ل يتم 

التالعب في الي�شال .

اي�شال - 2 بتزوير  لديه  المودع  المتهم  طعن  اذا 

المانة و جاء التقرير بالتزوير با�شافة �شفر 

ب�شداد  المتهم  لديه  المودع  علي  فيجب  مثال 

و ذلك  التزوير  الحقيقية قبل  الي�شال  قيمة 

او  وكيله  او  المودع  علي  بالجل�شة  بعر�شها  اما 

ايداعها بخزانة المحكمة او بحوالة بريدية .

الثالث و يحق له في حالة عدم - 3 يجوز للطرف 

ت�شلمه المال من الطرف الثاني ان يقيم جنحة 

خيانة الأمانة عن طريق الدعاء المبا�شر �شد 

هذا  و  اجر  غير  او  باأجر  الوكيل  لديه  المودع 

هو الجاري عليه العمل.

في الق�شاء الم�شري :

في حالة وفاة الطرف الأول المودع او الطرف - 1

الثاني  الطرف  المتهم  علم  الي  نما  و  الثالث 

مخال�شة  تحرير  الي  يلجاأ  فقد  لديه  المودع 

مزورة �شادرة منه و يقدمها للمحكمة و يطلب 

بها  لالإقرار  المحكمة  امام  للح�شور  اعالنه 

استشـــــــارة قــانـونيــة

اإعداد / ريا�س م�شطفي الربل�شي

رئي�س قطاع ال�شئون القانونية والعقارية

مدير الإدارة القانونية

الفرق بين إيصال األمانة و الشيك
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الطعن  و  الح�شور  المتوفي  لورثه  ويمكن 

بالتزوير و هذا بالطبع يطيل امد التقا�شي .

الثالث - 2 الطرف  �شخ�س  وجود  عدم  حالة  في 

ويقدم  وهميا  عنوانا  لديه  المودع  يختلق  قد 

الثالث  الطرف  من  �شادرة  مخال�شه  للمحكمة 

ويطلب اعالنه لالإقرار بها امام المحكمة و يتم 

المح�شر  اجابة  و  المتهم  بين  بالتواطوؤ  هذا 

يعيد  ثم  الإدارة  لجهة  يعلن  و  ال�شكن  بغلق 

المحكمة  فتق�شي  نف�شها  بالطريقة  اعالنه 

بالبراءة .

في حالة اقامة الدعوي بالطريق المبا�شر من - 3

الثالث  الطرف  تواطوؤ  و  الأول  الطرف  المودع 

مع المتهم و ح�شر و اقر با�شتالم المبلغ ، تق�شي 

المحكمة بالبراءة .

ثانيا : ال�شيك :-

هو �شك يحرر وفقا لأو�شاع حددها العرف و نظمها 

الم�شروع و ياأمر فيه ال�شاحب الم�شحوب عليه و هو 

بنك عادة باإداء مبلغ معين من ح�شاب لديه اما الي 

الطالع  بمجرد  ذلك  و  لحامله  اما  و  اخر  �شخ�س 

علي ال�شيك م 472 : 549 من ق 17 ل�شنة 99 .

و يجب ان ي�شتمل ال�شيك علي ما ياأتي :

باللغة - 1 و  ال�شيك  متن  في  مكتوبة  �شيك  كلمة 

التي كتب بها .

امر غير معلق علي �شرط بوفاء مبلغ معين من - 2

النقود مكتوبا بالحروف و الرقام .

ا�شم البنك الم�شحوب منه .- 3

مكان الوفاء .- 4

تاريخ و مكان ا�شدار ال�شيك .- 5

ا�شم و توقيع من ا�شدر ال�شيك .- 6

ال�شروط ال�شكلية لل�شيك :

يجب افراغ ال�شيك من محرر مكتوب .- 1

يجب ان يت�شمن ال�شيك البيانات التي تفر�شها - 2

م 473 من ق 17 ل�شنة 99 .

ال�شروط المو�شوعية :

يجب ان ي�شدر ال�شيك بر�شاء �شحيح خاليا من - 1

العيوب .

بالأهلية - 2 يتمتع  ال�شيك  محرر  يكون  ان  يجب 

اذا  اأو  الر�شد  �شن  بالغا  يكون  ان  الالزمة 

ماأذونا  عاما  ع�شر  ثماني  العمر  من  بالغا  كان 

للوفاء  ال�شيكات  تحرير  اهلية  فله  بالإتجار 

ال�شيك  ويعتبر  التجارة  عن  النا�شئة  الدين 

دائما ممكنا وم�شروعا لأنه مبلغ من النقود .

الفرق بين الكمبيالة و ال�شند الإذني 

اأول : الكمبيالة :

مبلغ  ب�شداد  المدين  فيها  يتعهد  تجارية  ورقة  هي 

تاريخ  في  م�شتفيد  ثالث  ل�شخ�س  او  للدائن  معين 

محدد و هو تاريخ ال�شتحقاق .

ثانيا : ال�شند الأذني :

مبلغ  ب�شداد  المدين  فيها  يتعهد  تجارية  ورقة  هي 

معين للدائن في تاريخ محدد .

اأوجه الأختالف بين ال�شند الأذني و الكمبيالة :

من حيث ال�شكل :

طرفين - 1 �شوي  يت�شمن  ل  الذني  ال�شند  ان 

)المحرر و الم�شتفيد ( ؛ بينما تت�شمن الكمبيالة 

عليه  الم�شحوب  و  ال�شاحب   ( اطراف  ثالثة 

والم�شتفيد( و بذلك ؛ يقوم محرر ال�شند لأمر 

الوقت  في  عليه  الم�شحوب  و  ال�شاحب  بدوري 

نف�شه .

يفتر�س - 2 الأذني  ال�شند  تحرير  فاإن  ولذلك 

وجود عالقة قانونية واحدة بين محرر ال�شند 

يفتر�س  الكمبيالة  ا�شدار  بينما   ، الم�شتفيد  و 

بين  اولهما   : ا�شا�شيتين  عالقتين  وجود 

بين  الخري  و   ، عليه  الم�شحوب  و  ال�شاحب 

ال�شاحب و الم�شتفيد .

من حيث ال�شفة التجارية :

ان ان�شاء الكمبيالة يمثل عمال تجاريا في حد - 1

ذاته �شواء اأتاجرا كان موقعها ام غير تاجر ؛ 

و �شواء وقعت بمنا�شبة عملية مدنية او عملية 

تجارية .

، فال يعد عمال - 2 ال�شند الذني  الي  بالن�شبة  اأما 

كان  لو  حتي  تاجر  حرره  اذا  ال   ، تجاريا 

حرر  اإذا  اأو  ؛  مدنية  عملية  ب�شبب  تحريره 

لأعمال تجارية حتي لو كان مرره غير تاجر .



80

طبيبك الخاص 

كثير من النا�س ي�شاب بالقولون الع�شبى وهو وا�شع 

الإنت�شار بين المراهقين و ال�شباب ، ون�شبة الإ�شابة 

بين ال�شيدات �شعف الرجال ،ومن اأهم اأعرا�شه اآلم 

 - البطن  من  متفرقة  اأجزاء  فى   " اإرتياح  وعدم   "
اأن  اإما   - البطن  الهواء فى  بالإنتفاخ وكثرة  ال�شعور 

يكون هناك اإ�شهال م�شتمر اأو اإم�شاك م�شتمر واإما اأن 

تتاأرجح بين الإ�شهال و الإم�شاك - الميل اإلى القئ - 

ال�شداع  - فقدان ال�شهية - ال�شعور بالإمتالء �شريعًا 

الع�شبى  القولون  ي�شاحب  اأن  يمكن   - الحمو�شه   -

" المثانه الع�شبية " وتتمثل فى وجود اآلم باأ�شفل 
تحمل  على  القدرة  وعدم  التبول  كثرة  مع  البطن 

وجود كميات كبيرة من البول بداخل المثانه.

١ - طرق العالج 

- تو�شيح طبيعة المر�س للمري�س واأنه مر�س مزمن 

يوجد  -ل  �شكون  وفترات  ن�شاط  لفترات  يتعر�س 

فترات  فى  العالج  تناول  يتم  ولكن  له  نهائى  عالج 

اإرتباط مبا�شر بطبيعة  الن�شاط - المر�س مرتبط 

الحياة اليومية للمري�س لذلك يجب اتباع ار�شادات 

معينه لنمط حياة �شحيه للمري�س0

2- الألياف

لأنها  العالج  من  جدًا  مهم  جزء  الألياف  تناول   -

ولكن  الإم�شاك  تفادى  و  اله�شم  عملية  ت�شاعدعلى 

الموجودة  الطبيعية  الألياف  على  الإعتماد  يكون 

ولي�س  الكاملة  والحبوب  الفاكهة  و  الخ�شروات  فى 

الألياف المعبئة فى حبوب اأو كب�شولت لنها تزيد 

من حدة المر�س0

3 - العادات الغذائية

فى  منتظم  ب�شكل  الوجبات  تناول  على  الحر�س   -

مواعيد ثابتة- تفادى عدم تناول اأحد الوجبات اأو 

تناول8  على  الحر�س   - بينها  طويلة  فترات  وجود 

الم�شروبات   يكون  ل  واأن  يوميًا  ال�شوائل  من  اأكواب 

القهوة من  و  ال�شاى  الكافيين مثل  التى تحتوى على 

اأو  اأكواب �شاى  اأكثر من ثالثة  �شمنها - عدم تناول 

المر�س-  حدة  من  يزيد  الكافيين  لأن  يوميًا  قهوة 

بالن�شبة  يوميًا-  الفاكهه  من  ثمرات   3 تناول 

ال�شخ�شية  للتجربة  تخ�شع  فهى  الألبان  لمنتجات 

اإلى اآخروقد تريح البع�س  لأنها تختلف من �شخ�س 

 "  Probiotics "و توؤذى البع�س الأخر- تناول

و هى عبارة عن بكتيريا مفيده لالأمعاء تم اإ�شافتها 

لمنتجات كثيرة من الألبان مثل الزبادى اأو الجبن0

4 - العادات اليومية

- الحر�س على مزاولة الريا�شة ب�شكل منتظم و لو 

عن  البعد  محاولة  يوميًا-  �شاعه   1/2 الم�شى  حتى 

الم�شاكل و تقليل حدة التوتر - تدوين المالحظات 

د.ريم مو�شى 

اإ�شت�شارى الأمرا�س الباطنة وال�شكر 

Mpcp:uk

نصائح طبية لمرضي
 القولون العصبى 
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نصائح الوقاية
 من االمراض المعدية

 ... الأ�شحاء  روؤ�س  علي  تاج  ال�شحة   ... العالج   من  خير  الوقاية 

من يملك ال�شّحة يملك الأمل ومن يملك الأمل يملك كل �شيء حكم 

الزمان  بتغير  تتغير  ول  ابدًا  ت�شداأ  ل  ذهب  من  حروفها  قديمة 

ن�شائح   العدد  هذا  في  القاريء  عزيزي  لك  نقدم  ولهذا  والمكان  

الدرا�شات  احدى  ذكرت  فقد  المعدية   المرا�س  من  للوقاية  هامة 

الطبية اأن العدوى تدخل ج�شم الإن�شان من خالل : مالم�شة الجلد 

ملوث   ماء  اأو  طعام  تناول   - جوا  المحمولة  الجراثيم  ا�شتن�شاق   -

-  لدغات البعو�س  - الت�شال الجن�شي واو�شت بالقيام بالتح�شين 

 ، الأمرا�س  من  بالعديد  الإ�شابة  فر�س  من  كبير  ب�شكل  يقلل  الذي 

ون�شحت الدرا�شات بــ

غ�شل اليدين ب�شكل متكرر  •

ب�شع  من  مكان  اأي  في  الخاملة  ال�شطوح  على  تعي�س  فالميكروبات 

الكمبيوتر  مفاتيح  لوحة  على  تجدها  فقد  اأ�شهر؟  عدة  اإلى  دقائق 

والوقاية منها  الأمرا�س  ولهذا يو�شي موقع مركز مكافحة  الخا�س 

 20 لمدة  وال�شابون  بالماء  وبقوة  بدقة  اليدين  بغ�شل   "CDC"
ثانية على الأقل ، تليها جهة التجفيف بمن�شفة ورقية .

عدم م�شاركة الأ�شياء ال�شخ�شية مع اأحد  •

فر�شاة الأ�شنان والمنا�شف و�شفرات الحالقة ، والمناديل ، ومق�شات 

الأظافر يمكن اأن تكون كلها م�شادر للعوامل المعدية مثل )البكتيريا 

، والفيرو�شات ، والفطريات( ،وفي ريا�س الأطفال يتم تبادل الألعاب 

، وهذا م�شبب لنقل العدوة اأي�شا.

تغطية الفم عند ال�شعال اأو العط�س  •

يبداأ  معظم  لأن  العط�س  اأو  ال�شعال  عند  الفم  تغطية  من  لبد 

الميكروب الم�شبب للمر�س يبداأ بالفعل في النمو والإنق�شام لفترة 

العط�س  اأو  وال�شعال   ، الظهور  في  اأعرا�س  اأي  تبداأ  اأن  قبل  طويلة 

يمكن اأن ين�شر هذه الجراثيم المجهرية عن طريق الرذاذ في الهواء 

، ولهذا يو�شي بتغطية الفم مع ا�شتخدام مناديل للحفاظ على عدم 

ن�شر الجرائيم.

التطيعم : •

للح�شول على اللقاح الذي يعزز دفاعات الج�شم �شد العدوى .

ا�شتخدام ممار�شات الطهي الآمن : •

خا�شة   ، تقريبا  الغذائية  المواد  جميع  على  الميكروبات  تزدهر 

بع�س  تاأثير  خا�شة  دورى  ب�شكل 

الحالة  على  والأدوية  الأطعمة 

اأ�شباب  اإكت�شاف  على  ت�شاعد  لأنها 

ما  اأ�شباب  اأو  المر�س  حدة  زيادة 

يريحه 0 

5- العقاقير

- تتنوع الأدوية ما بين عقاقير تريح 

التقل�شات  تزيل  اأخرى  و  الآللم 

الن�شاط  نوبات  اأثناء  ت�شتعمل  وهى 

للمر�س اأى اإنها عالج لالأعرا�س عند 

حدوثها- اإ�شتعمال ملينات لالإم�شاك 

اأو اأدوية قاب�شة لالإ�شهال - ت�شتعمل 

الع�شبى  بالحهاز  خا�شة  عقاقير 

تاأثير  من  لها  لما  الإكتئاب  عالج  و 

بالأمعاء  الخا�شة  الأع�شاب  على 

المزاجية  الحالة  اإلى  بالإ�شافة 

للمري�س ، و عندئذ يكون اإ�شتعمالها 

هناك   - ما  نوعًا  طويلة  لفترات 

عقاقير اخرى تحت الدرا�شة ما بين 

اأنواع من الم�شادات الحيوية واأدوية 

الأع�شاب و تنظيم حركة الأمعاء

** واأخيرًا هل هناك اأمل؟
 " ع�شبى   " الع�شبى  القولون  مر�س 

الأمرا�س  بند  تحت  يقع  هو  و  فعاًل 

معها  التعاي�س  يجب  التى  المزمنة 

م�شاعفات  ل  اأنه  المطمئن  ولكن 

ان�شداد  اأو  التهابات  حدوث  من  له 

عند  ولكن  اأورام  اأو  الأمعاء  فى 

عن  المالحظات  بتدوين  اللتزام 

وما  المر�س  �شكون  و  ن�شاط  فترات 

اأدوية  اأو  اأطعمة  من  ذلك  ي�شاحب 

ارتباط  اأكت�شاف  يمكن  حوادث  اأو 

يمكن  معينه  باأ�شياء  الفترات  هذه 

تجنبها م�شتقباًل0

كل هذا مع �شرورة التقرب اإلى اهلل 

التطوعية  و  المفرو�شة  بالعبادات 

من �شلوات و من �شيام  وكثرة الدعاء 

و طلب ال�شفاء من اهلل و هو القائل " 

واإذا مر�شت فهو ي�شفين ".

البقية صفحة ٨٢
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البرتقال غذاء ودواء

العديد  على  البرتقال  يحتوي  اللذيذ  مذاقه  عن  النظر  ب�شرف   •
 .A، B1، C فيتامين  مثل  ال�شرورية  الغذائية  العنا�شر  من 

الكمية  100٪ من  البرتقال  تعادل ما يقرب من  ثمرة واحدة من 

C. وهويعد م�شدر جيد  بها يوميا من فيتامين  المو�شى  الغذائية 

من الأحما�س الأمينية، وبيتا كاروتين وحم�س الفوليك، البكتين 

والمنجنيز  والفو�شفور  واليود  والحديد  والكال�شيوم  والبوتا�شيوم 

وال�شوديوم والكلور والزنك ومن الفوائد ال�شحية للبرتقال:

• احتواء البرتقال على كمية عالية من فيتامين C : يعمل كم�شاد 
لالأك�شدة التي تحمي الخاليا من الأ�شرار والوقاية من �شرطانات 

الجلد والثدي والرئة و الفم والقولون. 

• خف�س الكول�شترول و�شغط الدم المرتفع: ثبت اأن الفالفونويد 
امت�شا�س  وابطاء  تخفي�س  على  يعمل  البرتقال  في  والبكتين 

اأعلى  بتركيز  الج�شم  فى  للدهون   LDL الكول�شترول  م�شتويات 

بكثير في ق�شرة البرتقال، ولي�س في الج�شد. 

كما به مادة ت�شمى )الهي�شبيريدين( الماغن�شيوم الموجودين فى 

البرتقال يمكنهم اأن يخف�شوا �شغط الدم المرتفع.

• فوائد للقلب والأوعية الدموية :يحتوي البرتقال على الألياف 
ت�شجع  والتي   ،)hesperidin(و الفوليك،  وحام�س  الغذائية، 

ب�شورة مبا�شرة على �شير العمل في نظام القلب والأوعية الدموية 

للحيوانات  ال�شرورية  المغذيات  اأحد  الفوليك،  حم�س  يعد  كما 

اأن تبقى �شليمة و�شحية ويحمي الحيوانات المنوية من  المنوية  

التلف الوراثي التي قد تت�شبب في حدوث عيب خلقي وت�شوهات..

• عالج التهاب المفا�شل.:ي�شاعد البرتقال في تخفيف اآلم والتهاب 
وت�شلب الع�شالت والمفا�شل مثل التهاب المفا�شل الروماتويدي.

التي تكون في درجة  على الأطعمة 

بو�شع  يو�شي  لذا   ، الغرفة  حرارة 

 2 غ�شون  في  الثالجة  في  الأطعمة 

�شاعة من التح�شير  وعدم ا�شتخدام 

في  النيئة  اللحوم  تقطيع  اأدوات 

تقطيع الخ�شاراإل بعد غ�شلها جيدًا 

والخ�شروات  الفواكه  جميع  وغ�شل 

جيدا قبل تناول الطعام .

ن�شائح ال�شفر : •

المياه  م�شدر  اإ�شتخدام  من  التاأكد 

ال�شالحة لل�شرب مثل المياه المعباأة 

وتنظيف  لل�شرب  زجاجات  في 

النيئ  الخ�شار  وتجنب   ، الأ�شنان 

واحر�س علي التطعيمات التي تقدم 

اليك اأو المطلوبة لجهة ال�شفر .

لم�س العين والنف والذن : •

لأن هذا ي�شبب في نقل الميكروبات 

يوؤدي  و�شوف  ب�شهولة  لج�شمك 

يو�شي  ولهذا  العدوى  اإنت�شار  الى 

التنظيف  اأدوات  باإ�شتخدام 

ل  حتي  اليدين  ولي�س  المعروفة 

تنتقل الميكروبات منهم اأو اإليهم .

الحذر مع الحيوانات : •

 ، األيفة  حيوانات  لديك  كان  اإذا 

اأنها تح�شل على الفحو�س  تاأكد من 

اأن تكون �شناديق  المنتظمة ويجب 

من  كثير  في  نظيفة  القمامة 

الأطفال  على  الحفاظ  مع  الأحيان 

 ، الحيوانات  براز  عن  بعيدا  ال�شغار 

فهناك اأنواع مختلفة من الحيوانات 

الأمرا�س  تحمل  اأن  يمكن  البرية 

الطيور  اإنفلونزا  اأو  الكلب  داء  مثل 

ا�شتخدام  يجب  لذا  البراغيث  اأو 

تحتوي  التي  القمامة  �شناديق 

تعليم  ويجب   ، الطعام  ف�شالت  على 

الأطفال توخي الحذر عند مواجهة 

الحيوانات البرية .

م�شاهدة الأخبار : •

ي�شاعد  لالأحداث  الجيد  الفهم  لأن 

اأو  ال�شفر  حول  القرار  اتخاذ  على 

غيرها من الأن�شطة الترفيهية فعلى 

�شبيل المثال ، تف�شي في مكان ما قد 

يجعلك تفكر قبل ال�شفر الى هناك 

اأو تجنب  الأماكن الموبوئة فيه.
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المناعي  الجهاز  تقوية   •
ح�شوات  تكوين  منع  و 

الكلى: يحفز اإنتاج الخاليا 

الج�شم  في  البي�شاء 

الجهاز  تح�شين  وبالتالي 

تقلل  اأن  ويمكن  المناعي 

مخاطر  من  كبير  ب�شكل 

النامية  الكلى  ح�شى 

وهويعد م�شدر جيد لحم�س 

ي�شاعد  الذى  الفوليك 

من  ال�شليمة  التنمية  في 

الدماغ.

الحفاظ على �شحة العظام 

على  ي�شاعد   : والأ�شنان 

على  والحفاظ  الحماية 

ال�شحية  والأ�شنان  العظام 

غني  لأنه  جيد  ب�شكل 

بالكال�شيوم.

الوزن  ي�شجع على فقدان   •
�شحة  على  والحفاظ 

العدوى  �شد  ويحمي  الجلد 

الإم�شاك  من  ويخفف 

القرحة  من  :الوقاية 

ن�شبة  على  لحتوائه 

 A فيتامين  من  عالية 

في  ت�شاعد  التى  الألياف 

تحفيزالع�شارات اله�شمية، 

ونظرا لحتوائه على ن�شبة 

اأن  يمكن  العالية،  الألياف 

اأي�شا على الحماية  ي�شاعد 

وت�شير  القرح.  �شد 

تناول  اأن  اإلى  الدرا�شات 

قد  يوميا  برتقال  حبة 

الإ�شابة  عدم  في  ي�شاعد 

قرحة المعدة.

اعداد ح�شن عبد الوهاب عطا 

لوحة تجريدية بمناسبة العام الجديد
 للمهندس الفنان محمد عبد العظيم فرع شمال الدلتا
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اإَِلّ  - يَبَنا  ُي�شِ َلّن  ُقل   " تعالى:  اهلل  قول  ذلك  من 

ِل  َفْلَيَتَوَكّ  ِ
َّ

اهلل َوَعَلى   ● َمْوَلَنا  ُهَو  َلَنا   
ُ َّ
اهلل َكَتَب  َما 

اْلُموؤِْمُنوَن " التوبة : 51

اَبَك اإَِنّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْلأُُموِر"   • ِبْر َعَلى َما اأَ�شَ " َوا�شْ
لقمان: 17 

َعَلْيِهْم  • َتْحَزْن  َوَل   ●  ِ
َّ

ِباهلل لَّ  اإِ ْبُرَك  �شَ َوَما  ِبْر  َوا�شْ

َمَع   
َ َّ
اإِنَّ اهلل َيْمُكُروَن )127(  ا  مَّ مِّ ْيٍق  �شَ ِفي  َتُك  َوَل 

ْح�ِشُنوَن )128( النحل  الَِّذيَن ُهم مُّ َقوا وَّ الَِّذيَن اتَّ

اأَْجَر  • يُع  ُي�شِ َل   
َ َّ
اهلل َفاإَِنّ  ِبْر  َوَي�شْ ِق  َيَتّ َمْن  ُه  "اإَِنّ

اْلُمْح�ِشِنيَن" يو�شف: 90

ِ ل َخْوٌف َعَلْيِهْم َول ُهْم َيْحَزُنوَن  •
َّ

" اأَل اإَِنّ اأَْوِلَياَء اهلل
ِفي  اْلُب�ْشَرى  َلُهْم   . ُقوَن  َيَتّ َوَكاُنوا  اآَمُنوا  اَلِّذيَن   .

 ِ
َّ

ِلَكِلَماِت اهلل َتْبِديَل  َل  اْلآِخَرِة  َوِفي  ْنَيا  الُدّ اْلَحَياِة 

َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم " يون�س: 62 - 64 

ِمْن  • ِباَلِّذيَن  ُفوَنَك  َوُيَخِوّ َعْبَدُه  ِبَكاٍف   
ُ َّ
اهلل "اأََلْي�َس 

 َفَما َلُه ِمْن َهاٍد "الزمر:36
ُ َّ
ِلِل اهلل ُدوِنِه َوَمْن ُي�شْ

الر�شول  - قول  ال�شريفة  النبوية  الأحاديث  ومن 

�شلى اهلل عليه و�شلم  

احفظ اهلل يحفظك احفظ اهلل تجده تجاهك ،  -

اإذا �شاألت فا�شاأل اهلل، واإذا ا�شتعنت فا�شتعن باهلل، 

واعلم اأن الأمة لو اجتمعت على اأن ينفعوك ب�شىء 

واإن  لك،  اهلل  كتبه  قد  ب�شىء  اإل  ينفعوك  لم 

اإل  ي�شروك  لم  ب�شىء  ي�شروك  اأن  على  اجتمعوا 

ب�شىء قد كتبه اهلل عليك، رفعت الأقالم وجفت 

ال�شحف.

من  - له  اهلل  قي�س  اإل  ل�شنه  �شيخًا  �شاب  اأكرم  ما 

يكرمه في �شنه.

بروا اآباءكم تبركم اأبناوؤكم. -

افعل ما �شئت كما تدين تدان. -

من لزم ال�شتغفار جعل اهلل له من كل �شيق مخرجًا  -

ومن كل هّم فرجًا ورزقه من حيث ل يحت�شب 

من لم ي�شكر النا�س لم ي�شكر اهلل عز وجل )نقول  -

جزاكم اهلل خيرًا(

اأنفق يا ابن اآدم ينفق عليك. -

خير  - العليا  اليد 

ال�شفلى  اليد  من 

تعول،  بمن  وابداأ 

ال�شدقة  وخير 

عن  كانت  ما 

ومن  غني،  ظهر 

ي�شتعفف يعفه اهلل ومن ي�شتغن يغنه اهلل.

من طلب ر�شا النا�س ب�شخط اهلل �شخط اهلل عليه  -

النا�س ومن طلب ر�شا اهلل ب�شخط  واأ�شخط عليه 

النا�س ر�شي اهلل عنه واأر�شى عنه النا�س.

ومن اأقوال ال�شحابة والتابعين: -

عن الإمام علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه : -

اأعارته محا�شن غيره،  - اأحد  اأقبلت الدنيا على  اإذا 

واإذا اأدبرت عنه �شلبته محا�شن نف�شه.

ال�شكوت عن الأحمق جوابه. -

ل  - فيما  كالمه  اثنتين:  في  الرجل  حماقة  تعرف 

يعنيه، وجوابه عما ل ي�شاأل عنه.

ثروة العاقل في علمه، وثروة الجاهل في ماله. -

حلي الن�شاء الذهب، وحلي الرجال الأدب. -

داووا الغ�شب بال�شمت، وال�شهوة بالعقل. -

دليل عقل المرء فعله، ودليل علمه قوله. -

ال�شىء  - هو  وال�شمت    - كالم   من  اأبلغ  �شكوت  رب 

الوحيد الذي ل يخونك

�شر الولة من خافه البرىء -

دينك  - تبذل  ول  تربحهما،  بدنياك  دينك  �شن 

ل�شيانة دنياك فتخ�شرهما.

�شل �شعي من رجا غير اهلل. -

وعن ابن عبا�س ر�شي اهلل عنه: -

القلب،  - في  ونورًا  الوجه،  في  �شياء  للح�شنة  اإن 

و�شعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب 

في  وظلمة  الوجه،  في  �شوادًا  لل�شيئة  واإن  الخلق، 

القلب، ونق�شًا في الرزق، ووهنًا في البدن، وبغ�شًا 

في قلوب الخلق.

من اأبرم الأمر بال تدبر �شّيره ذلك اإلى تدمير . -

مهندس / رزق الشناوى
 دبلوم الدراسات العليا

المعهد العالي للدراسات اإلسالمية
دبلوم معهد إعداد الدعاه

أنـوار مـن الحكمـة)3(
ل يزال الحديث مو�شوًل عن كنوز الحكمة والأقوال الماأثورة التي ت�شىء 

لنا الطريق وتو�شع مداركنا وتنمي قدراتنا على مواجهة ال�شعاب والتعامل 

والأحداث  الأمور  وقيا�س  التدبر  طريق  عن  وذلك   ، المواقف  �شتى  مع 

اآيات القراآن الكريم  التي ت�شادفنا في حياتنا على مثيالتها مما تجود به 

وال�شنة النبوية المطهرة، وما روى عن ال�شحابة والتابعين، ثم اأهل الخبرة 

والحكمة والراأي والعارفين من مختلف الع�شور والثقافات.
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من اأعجبته اآراوؤه غلبته اأعداوؤه، ومن �شاء تدبيره  -

عثر  قدمه  مواطىء  جهل  ومن  تقديره،  كذب 

بدواعي ندمه.

وعن الح�شن الب�شري ر�شي اهلل عنه : -

اأذنك  - في  يوؤذن  تولد  عندما  اآدم  ابن  يا  لك  عجبًا 

من غير �شالة، وعندما تموت ي�شلي عليك من غير 

اأذان.

عجبًا لك يا ابن اآدم عندما تولد ل تعلم من الذي  -

اأخرجك من بطن اأمك، ، وعندما تموت ل تعلم من 

الذي اأدخلك اإلى قبرك.

عجبا لك يا ابن اآدم عندما ولدت تغ�شل وتنظف،  -

وعندما تموت تغ�شل وتنظف.

عجبا لك يا ابن اآدم عندما تولد ل تعلم من فرح  -

بكى  من  تعلم  ل  تموت  وعندما   ، بك  وا�شتب�شر 

وحزن عليك .

اأمك كنت في مكن  - اآدم، في بطن  ابن  يا  عجبًا لك 

�شيق ومظلم، وعندما تموت تكون في مكان �شيق 

ومظلم.

عجبا لك يا ابن اآدم عندما ولدت تغطي بالقما�س  -

بالقما�س  تكفن  تموت  وعندما  لي�شتروك، 

لي�شتروك .

اآدم عندما ولدت وكبرت ي�شاألك  - عجبا لك يا ابن 

تموت  وعندما  وخبراتك،  �شهاداتك  عن  النا�س 

اأعددت  وماذا  عملك  عن  المالئكة  ت�شاألك 

لآخرتك.

ومن اأقوال وماأثورات الحكماء: -

لو لم يكن عون من اهلل للفتى فاأول ما يق�شي عليه  -

اجتهاده.

ل�شان  - لها  اأتاح  طويت  ف�شيلة  ن�شر  اهلل  اأراد  اإذا 

ماكان  جاورت  فيما  النار  ا�شتعال  لول  ح�شود، 

يعرف طيب عرف العود.

الحياة اأق�شر من اأن نق�شيها في ت�شجيل الأخطاء  -

روح  تغذية  وفي  حقنا  في  غيرنا  ارتكبها  التي 

العداء بين النا�س.

ال�شر  - نار  تطفىء  اإليه  وال�شعي  الخير  عزيمة 

والبحث عنه.

اإننا نحب الورد رغم الأ�شواك التي تعانقه، وهكذا  -

الحياة.

الإن�شان ل لحمه يوؤكل ول جلده يلب�س ، فماذا فيه  -

غير حالوة الل�شان.

الحيوان ل�شانه طويل ول ينطق، والإن�شان ل�شانه  -

ق�شير ول ي�شمت.

اأ�شرف  في المديح واقت�شد في النقد. -

تجعلهم  - الآخرين  اإلى  ال�شتماع  في  براعتك 

بارعين في محبتك وال�شتئنا�س بك.

تحدث مع النا�س بما ي�شتمتعون هم با�شتماعه، ل  -

بما ت�شتمتع اأنت بحكايته.

الهتمام  - واأظهرت  بقيمتهم  اأ�شعرتهم  كلما  النا�س 

بهم ملكت قلوبهم واأحبوك.

كما  - ح�شناتهم  تلحظ  اأنك  النا�س  تقنع  عندما 

والنقد  التوجيه  منك  يقبلوا  �شيئاتهم  تلحظ 

البناء.

ب�شرا  - يبقى  اأنه  اإل  النجاح  من  ال�شخ�س  بلغ  مهما 

يطرب للثناء.

ت�شتطيع اأن تاأكل الع�شل دون تحطيم الخلية. -

له  - المجال  يفتح  ل  ذلك  لكن  الإن�شان،  كرم  اهلل 

ل�شطهاد بقية المخلوقات.

النا�س  - ك�شب  فاإن  النا�س،  وتفقد  المال  تك�شب  ل 

طريق لك�شب المال.

لي�شت الغاية اأن تقراأ كتابًا بل الغاية اأن ت�شتفيد  -

منه.

ل تعلق اأخطاءك على �شماعة الآخرين فاإن اأ�شواأ   -

اأنواع الخداع خداع النف�س.

وراء  - القبح  يختفي  فقد  بالمظاهر  تنخدع  ل 

بال�شم  ملىء  وفم  ناعم  جلد  لها  فالأفعى  الجمال، 

معه  تتعامل  حتى  �شخ�س  حقيقة  تعرف  ولن   ،

وتختبره.

يعني  - ل  والتجاهل  الحب،  تعني  ل  البت�شامة 

الكراهية، والدمعة ل تعني التعاطف.

انخف�س  - توقعاتك  قّلت  كلما  الكثير،  تتوقع  ل 

حجم اإحباطك.

اإل من كان واثقًا من نف�شه، ول يتكبر  - ل يتوا�شع 

اإل من كان عالما بنق�شه.

�شع نف�شك مو�شع الملوم وفكر من وجهة نظره ثم  -

احكم عليه.

لي�س اللوم على من ل يقبل الن�شيحة ، واإنما على  -

من يقدمها باأ�شلوب غير منا�شب اأو في توقيت غير 

منا�شب.

معطيات  - من  يديك  بين  بما  قانعًا  حياتك  ع�س 

الم�شرقة من حياتك  الجوانب  اإلى  وانظر  ت�شعد، 

قبل اأن تنظر للمظلمة لتكون اأ�شعد.

ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تاأتي الرياح بما ل  -

ت�شتهي ال�شفن )اأم لالإن�شان 

ما تمنى(. -

في  - محا�شرة  تلق  ول  باخت�شار،  الخطاأ  على  نبه 

التوبيخ.

تم�شك باأ�شرارك لنف�شك، فمن عرف �شرك اأ�شّرك،  -

عندهم  قدرك  يرتفع  الآخرين  اأ�شرار  واحفظ 

ويفتحون لك قلوبهم.

�شيحيا  - لكنه  متعبًا  يعي�س  فقد  لغيره  عا�س  من 

كبيرًا ويموت كبيرًا. 

وباهلل التوفيـــــق،،،،   -     



فيض من أنوار
 أسماء اهلل الحسنى

السالم - المؤمن - المهيمن
 م / حممد مو�سى

ال�شالم :

- �شلم : براأ من الآفات ونحوها .

- ال�شلم : ال�شلح ، وقد يراد به الإ�شالم .

ويمثل   ، الح�شنى  اهلل  اأ�شماء  من  ا�شم   : ال�شالم   -

بها  تحل   - وتعالى  �شبحانه   - �شفاته  من  �شفة 

فى  كامن  فال�شالم   ، مخلوقاته  جميع  على  ال�شكينة 

كل بقعة من بقاع الكون ، والكون ي�شير وفقًا لنظام 

الكوارث  تاأتى  واإنما   ، خلل  يعتريه  ل  محكم  ثابت 

بين الحين والحين لحكمة مق�شودة لتذكرنا بنعمة 

ال�شالم الدائم الذى نعي�س فيه ولكى نلجاأ اإلى حماه 

من  على  تعالى  منه  غ�شبا  تكون  وقد  �شرها  ليكفنا 

حلت بهم لتجعلهم عبرة للموؤمنين .

العيب  - عن  ذاته  �شلمت  الذى  هو   : ال�شالم 

المطلق  ال�شر  عن  واأفعاله  النق�س  عن  و�شفاته 

هذا  فاإن  �شرًا  اأنه  نظن  ما  اأفعاله  فى  لقينا  فاإن 

ال�شر �شيح�شل فى �شمنه خير اأعظم منه ولي�س 

فى الوجود �شر بهذه ال�شفة )النعمة فى جوف 

النقمة ( اإل للحق - �شبحانه وتعالى.

قال �شلى اهلل عليه و�شلم : " والذى نف�شى بيده  -

توؤمنوا  ولن   ، توؤمنوا  حتى  الجنة  تدخلوا  لن 

فعلتموه  اإذا  �شئ  على  اأدلكم  اأول  تحابوا  حتى 

هذا  وفى   .  " بينكم  ال�شالم  :اأف�شوا  تحاببتم 

اإلى  الكريم  الر�شول  ير�شدنا  ال�شريف  الحديث 

وهو  وجل  عز  اهلل  �شفات  من  بخلق  التخلف 

تحية  على  يقت�شر  ل  هنا  وال�شالم   " ال�شالم   "
ال�شالم والرد باأح�شن منها بل ال�شالم المق�شود 

مجتمعنا  فى  الإجتماعى  ال�شالم  ن�شر  هو  هنا 

وبين مختلف المجتمعات الإن�شانية حتى يعم " 

ال�شالم " الكون باأكمله . 

الإ�شالم : اإ�شالم الوجه هلل تعالى والخ�شوع له  -

بين  ال�شالم  ال�شالم  ن�شر  من  فيه  لما   ، وطاعته 

النا�س وفى الكون حولنا  ، �شاءت حكمته تعالى 

األ تكون الدنيا دار �شالم دائم لأنه لم يرد للدنيا 

ال�شالم  دار  الجنة  تكون  بل  قرار  دار  تكون  اأن 

الدائم للموؤمنين المطيعين. 

الموؤمن : 

بوجوده  - فاآمن  حقيقة   اعتقده   : باهلل  اآمن 

وعلى  كتبه  فى  نف�شه  بها  و�شف  التى  و�شفاته 

ل�شان اأنبيائه عليهم اأف�شل ال�شالة وال�شالم .

عز  -  - اهلل  �شفات  من  ك�شفة   " الموؤمن   " معنى 

وجل - :

ما دعانا - 1 موؤمن بكل    - �شبحانه وتعالى     - اأنه  

ل  واأن  اأحد  واحد  باأنه  موؤمن  فهو   ، به  لالإيمان 

" �شهد اهلل اأنه ل اإله اإل  اإله �شواه حيث قال : 

هو والمالئكة واأولو العلم قائمًا بالق�شط " .

الدنيا - 2 فى  خوف  كل  من  عباده  يوؤمن  تعالى  اأنه 

 . قري�س  لإيالف   "  : يقول  حيث  والآخرة 

رب  فليعبدوا   . وال�شيف  ال�شتاء  رحلة  اإيالفهم 

من  واآمنهم  اأطعمهم من جوع  الذى   . البيت  هذا 

خوف " . 

ول  - اأمن  يكون  ل  الذى  هو  المطلق   " الموؤمن   "
اأمان اإل من جهته وهو الحق - عز وجل - فالعبد 

والآفات  والأمرا�س  للمخاوف  وعر�شة  �شعيف 

ولن يوؤمنه منها اإل الذى اأعد له اأ�شباب النجاة 

كلمة  اإلى  واأر�شده  الآخرة  عذاب  من  وخوفه 

يقول  حيث  الهالك  من  تح�شنه  التى  التوحيد 

 "  : القد�شى  الحديث  فى   - وتعالى  �شبحانه   -

اأمن  ح�شنى  دخل  فمن   ، ح�شنى  اهلل  ال  اإله  ل 

عذابى " . 

ما يناله العبد من ا�شم " الموؤمن " اأن ياأمن الخلق  -

ما  اأمام  به  الإ�شتقواء  الخائف  اأو يرجو  جانبه 
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يهدده اأو يوؤدى اإلى هالكه .

�شوؤال : الخوف حقيقة من اهلل فهو الذى يخوف  -

 ، الخوف  اأ�شاب  الذى خلق  عباده وهو عز وجل 

فكيف ين�شب اإليه الأمن ؟

الأمن والخوف منه تعالى فهو خالق  -  : الجواب 

اأ�شباب الأمن واأ�شباب الخوف فكونه " مذًل " ل 

يمنع كونه  " معزًا " فهو المعز المذل الخاف�س 

الرافع والحقيقة اأن تخويفه للعباد وتحذيرهم 

من عاقبة الوقوع فى المعا�شى رحمة منه تعالى 

واأمان لهم من العذاب والهالك فى الآخرة.

المهيمن  :

من  - وهذا  عليه  �شيطر  اأى   : ال�شئ  على  هيمن 

مقت�شيات الهيمنة الإلهية .

الهيمنة الإلهية لها �شور واآثار ل تح�شى: -

كل �شئ يوجد فى الكون اإنما يحدث باأمره الخلق - 1

كان باأمره وبعد الخلق كل �شئ يحدث فى الكون 

اإنما يحدث باأمره وم�شيئته - �شبحانه وتعالى . 

اأمر اهلل ل يقف دونه حائل وهذا من مقت�شيات - 2

الهيمنة الإلهية حيث يقول - عز وجل : " واهلل 

غالب على اأمره " .

بالرعاية - 3 الكون  يتولى  اأنه  تعالى  هيمنته  من 

ما هو عليه من  الكون على  والحفظ حتى يظل 

ثبات ومن نظام محكم ودقيق ولو كان - عز وجل 

- ممن تاأخذه �شنة اأو نوم لختل النظام الكونى 

وانتهى اإلى الفناء والعدم .

الم�شرف - 4 القائم  هو    - وتعالى  �شبحانه    - اإنه  

واإنما  واآجالهم  واأرزاقهم  باأعمالهم  خلقه  على 

يكون قيامه عليهم باإطالعه و�شيطرته وحفظه 

واإلى  قدرته  كمال  واإلى  علمه  اإلى  ذلك  ويرجع 

هذه  بين  فالجامع  يريد  لما  فعال  وجل  عز  اأنه 

ذلك  كل  يجتمع  ولن   " المهيمن   " فهو  المعانى 

على الإطالق والكمال اإل هلل تعالى .

اأغواره  - على  اأ�شرف  حتى  قلبه  راقب  عبد  كل 

واأ�شراره وقدر على تقويم اأحواله وقام بحفظها 

على الدوام فهو " مهيمن " على قلبه . 

المهيمن  -  " اهلل  حفظ  فى  اأنه  الموؤمن  اأيقن  اإذا 

" فاأنه فى اأمان من تقلب الزمان والأحوال ومن 
غدر الغادرين وجور الظالمين  .

فائدة :

الأ�شماء  - وهلل   "  - وتعالى  �شبحانه   - يقول 

الح�شنى فادعوه بها " ، وقال الر�شول الكريم - 

�شلى اهلل عليه و�شلم : " اإن هلل ت�شعة وت�شعين 

ا�شمًا ، مائة اإل واحدًا ، من اأح�شاها دخل الجنة 

. "
معنى اإح�شاء اأ�شماء اهلل الح�شنى : حفظها مع  -

على  فيجب   ، وباآدابها  بها  والتخلق  معناها  فهم 

تعالى  الحق  �شفات  من  �شفة  يترك  األ  الم�شلم 

�شعى  اإل   - الب�شرية  طبيعته  مع  يتالءم  وبما   -

والتحلى  بها  والتخلق  منها  الممكن  اإكت�شاب  فى 

العدل(   - ال�شبور   - الكريم   : ) مثل  بمحا�شنها 

للمالأ  رفيقًا  ربانيًا  العبد  ي�شير  يكون  وبذلك 

الأعلى ، فعليه الأخذ بها فى اأعماله ومعامالته 

قدر ا�شتطاعته . 

من عدله ورحمته - �شبحانه وتعالى - اأن اأمرنا  -

ك�شف  فاإنه  جهرة  نراه  ل  كنا  فاإن  ن�شتطيع  بما 

لنا عن �شفاته من خالل ا�شمائه الح�شنى حتى 

تكون العبادة بحب و�شعور بف�شله - جل جالله 

. -

فى قوله تعالى - �شبحانه وتعالى : " فى بيوت  -

اأن  نجد   " ا�شمه  فيها  ويذكر  ترفع  اأن  اهلل  اأذن 

ذكر  العبادة  �شور  بين  من  اختار  تعالى  الحق 

متنوعة  اهلل  عبادة  �شور  اأن  رغم  تعالى  ا�شمه 

وفى ذلك لفت لالإنتباه اإلى اأهمية وقيمة ذكره 

باأ�شمائه الح�شنى فهو - عز وجل - لم يحدد فى 

ا�شم : وردت عامة  ا�شم منها فكلمة :  اأى  الآية 

فت�شمل جميع الأ�شماء الح�شنى .

تدعوا  - اأن  يعنى  الح�شنى  اهلل  باأ�شماء  الدعاء 

يا   : تقول  كاأن  طلبك  يوافق  الذى  با�شمه  اهلل 

حكيم هب لى حكمة ، ويا عليم هب لى علمًا ويا 

رزاق و�شع لى رزقى ويا رحيم ارحمنى فى الدنيا 

والآخرة .

على  - الإن�شانية  والح�شارات  المجتمعات  قامت 

درجات  اأق�شى  وبلغت  والخير  الف�شيلة  اأخالق 

مع  يتوافق  م�شارًا  نهجت  عندما  والتطور  الرقى 

الح�شنى  الأ�شماء  عليها  تدل  التى  الم�شامين 

فى  المجتمعات  هذه  تنخرط  لم  واإن  حتى 

المجتمعات  تلك  واإنهارت  تعالى  اهلل  عبادة 

عندما اختارت ترك الف�شائل والعمل بالرذائل 

اإلى فهم معانى الأ�شماء الح�شنى  اأحوجنا  ، فما 

والتخلق بها والعمل بمقت�شاها .
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اإعداد اأ/ جمال اأبو الإ�شعاد

مدير الإعالم �شابقًا

بالمقاولون العرب

من كتاب الأمثال العامة
للأ�ستاذ اأحمد تيمور

 " �شاحب �شنعه خير من �شاحب قلعه "

- لأن �شاحب القلعة قد يعزل فال يجد ما يعي�س به واأما �شاحب ال�شنعه ففى يده ثروة 

تعينه وقت الحاجة .

" �شاحب ومال ماينفع�س "
اإلى ما يعود عليه من  اأن ينظر  له  اأختار م�شاحبه �شخ�س وم�شادقته ل ينبغى  اأى من   -

النفع من ماله فال�شداقة غير المال .

" طمعنجى بنى له بيت فل�شنجى �شكن له فيه "
- ي�شرب لل�شديد الطمع يبتلى بمن ل يحقق اأمله .

" طول ما اأنت طيب تكتر اأ�شحابك "
اأى مادمت فى �شحه يكثر زوارك من الأ�شحاب و�شوؤالهم  المعافى  ال�شحيح  - الطيب هنا 

عنك تملقا واإذا مر�شت اإنف�شوا من حولك ويقال بمعنى اأخر
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نوا�شل فى هذا العدد الحديث عن الأمثال العامة التى جمعها الأ�شتاذ اأحمد تيمور 

فى كتاب ي�شم 3318 مثاًل �شعبيًا تعبر عن ثقافة وح�شارة ال�شعب الم�شرى الذى يت�شم 

ب�شفات و�شمات خا�شة تميزه عن غيره من �شعوب العالم لأن هذا ال�شعب بحق �شاحب 

ح�شارة كبيرة وتاريخ عريق . وفيما يلى بع�شًا من هذه الأمثال التى تم اإختيارها من 

هذا الكتاب :
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" العيان ما حد يعرف بابه والعفى يا مكتر �شحابه "
" العاجز فى التدبير يحيل على المقادير "

- معناه ظاهر اأيه حيله للعاجز �شوى الحاله على القدر .

" العافية هبله "
اأى القوة بلهاء ي�شرب لقوى البدن يكلف بمعالجة �شئ فيبتعد على قوته وانما تعالج   -

الأ�شياء بالمعرفة وبالعقل والمنطق . 

" العزوبية ول الجوازه العره "
- اأى العزوبية خير من الزواج الذى يعر وي�شئ .

" الع�شرة ما تهون�س اإل على قليل الأ�شل "
- الع�شرة يعنى ال�شداقة بمعنى ل ي�شتهين بعهد ال�شداقة اإل الو�شيع .

" العلم فى ال�شدور م�س فى ال�شطور "
- ويقال ب�شيغة اأخرى " العلم فى الرا�س م�س فى الكرا�س " والمعنى اأن العلم هو الموجود 

داخل �شدورنا وراأ�شنا الذى تعلمناه واإ�شتوعبناه بخبرات وعلم . 

" عليل وعامل مداوى "
- ي�شرب لمن يهمل نف�شه ويهتم بالآخرين .

" عمر العدو ما يبقى حبيب وعمر �شجرة التين ماتطرح زبيب " 
- اأى ل ي�شير العدو حبيبًا كا اأن �شجرة التين ل تثمر زبيبًا .

" عود فى جزمة يعمل اأيه "
- اأى ما تفعل وماذا يوؤثر الفرد فى الجماعة .

" عي�س فى العز يوم ول تعي�س فى الذل �شنة "
- معناه ظاهر البقاء فى العز خير من طول العمر فى الذل .

" العين ما تعال�س ع الحاجب "
- ي�شرب للو�شيع يحاول اأن يعلو على من هو اأف�شل منه حيث اأن العين ل يمكن اأن تعلو على 

الحاجب .

" عيوبى ل اأرها وعيوب النا�س اأجرى وراها " 
- معناه وا�شح وهو خلق زميم طبع اأكثر النا�س عليه . 
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ن�شرت جريدة الديلي ميل  البريطانية منذ عامين 

مقالة تتحدث عن اكت�شاف العلماء لمدينة �شخمة 

تحتوي علي م�شاكن خا�شة بالنمل على �شكل وادي 

تحت الأر�س!! يحتوي على م�شاكن وماليين الغرف 

ذلك  من  والأغرب  متقنة،  هند�شية  بطريقة  بنيت 

منه  الأقوياء  يختار  النمل  اأن  اكت�شفوا  العلماء  اأن 

النملة  واأن  الوادى  عن  يدافع  كجي�س  ليجندهم 

ويقوم  وزنها،  �شعف   100 حمل  ت�شتطيع  القوية 

الأفراد وفق تخ�ش�شات دقيقة، كل  بت�شغيل  النمل 

والإهتمام  بالتربية  يقوم  البع�س  مهاراته،  ح�شب 

بالبي�س، والبع�س الآخر يقوم بالحرا�شة والتحذير 

من المخاطر المحتملة.

َواِد النَّْمِل!!

عالم من الإبهار والإبداع والعجائب..
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ده�شة العلماء

اأن  للعلماء  تبين   الحفر  عمليات  بعد 

مما  واأكبر  جدًا  �شخم  النمل  وادي 

يت�شور العلماء، وقد تم ت�شميمه بحيث 

وهوي�شم  للنمل،  الالزمة  التهوية  يوؤمن 

وطرق  �شريعة  وممرات  وغرف  م�شاكن 

اأخرى  و  الغذائية  المواد  لنقل 

للتنقل،والعجيب اأن النمل يبني الغرف 

على �شكل حجرات �شبه كروية ، ويجعل 

الغرف  ت�شل  ولكي  �شيقة  ممرات  بينها 

فيما  التنقل  ي�شهل  مت�شل�شلة  بطريقة 

العلماء  ده�شة  يثير  �شيء  ،واأكثر  بينها 

هو كيف ين�شق النمل عملية البناء، فماليين النمل 

يقوم بالحفر، ولكن كيف تن�شق هذه العمليات وكيف 

تت�شل مع بع�شها… اإنها قدرة اهلل تعالى.

"ال�شتاليت"
�شنة  مليون   130 منذ  النمل  وجود  العلماء  ويوؤكد 

العالم، ويتراوح طول  نوع منه في  األف   13 ويوجد 

اأ  هَيّ وقد  مم   30 وحتى  1مم  من  اأقل  بين  النملة 

وتتذوق  وتتح�ش�س  بها  ت�شت�شعر  للنملة  قرونًا  اهلل 

"اأجهزة  ا�شم  العلماء  عليهما  اأطلق  وقد  الغذاء، 

ال�شتاليت"،لأن لديهما القدرة على تلقي المعلومات 

واإر�شالها عن بعد ،وللنمل مجتمع يتاألف من ماليين 

"العمال"و"الجنود"،  طبقات  ت�شكل  التي  الأفراد 

بدون  "طائرات  ي�شمون  والذين  الذكور  وبع�س 

الخ�شبة  الإناث  من  اأكثر  اأو  واحدة  ووجود  طيار" 

بالتخ�ش�س  يوؤمن  كائن  بـ"ملكات"،وهو  ت�شمى 

بين  بالإت�شال  ويتميز  الأفراد،  بين  العمل  ويق�شم 

الأفراد، والقدرة على حل الم�شاكل المعقدة .

اإعتذار نمله وتب�شم نبي

�شيدنا  ق�شة  هي  النمل  حول  الق�ش�س  اأ�شهر  ومن 

اأََتْوا  اإَِذا  )َحتَّى  تعالي  يقول  ال�شالم  عليه  �شليمان 

اإذا مر �شليمان  عليه  اأي : حتى  ْمِل(  النَّ َواِدي  َعَلى 

وادي  على  والجنود  الجيو�س  من  معه  بمن  ال�شالم  

ْمُل اْدُخُلوا َم�َشاِكَنُكْم َل  َها النَّ النمل ، )َقاَلْت َنْمَلٌة َيا اأَيُّ

ُكْم �ُشَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم َل َي�ْشُعُروَن( .. )َيا(  َيْحِطَمنَّ

ُكْم(  َها( نّبهت، )اْدُخُلوا( اأمرت، )َل َيْحِطَمنَّ نادت، )اأَيُّ

)َوُهْم  عّمت،  ت،)َوُجُنوُدُه(  خ�شّ )�ُشَلْيَماُن(  نهت، 

اأن  النمل  على  خافت   : ،اأي  اعتذرت  َي�ْشُعُروَن(  َل 

تحطمها الخيول بحوافرها ، فاأمرتهم بالدخول اإلى 

م�شاكنها وقد ا�شتخدمت لفظ ليحطمنكم ولم تقل 

ليده�شنكم  وهذا فيه اعجازحيث اكت�شف العلم ان 

النملة مغطاه بطبقة  الطبقة الخارجية من ج�شم 

ففهم  تتحطم  لل�شغط  تتعر�س  وحينما  زجاجية 

ذلك �شليمان ، عليه ال�شالم ، منها ) فتب�شم �شاحكا 

التي  نعمتك  اأ�شكر  اأن  اأوزعني  رب  وقال  قولها  من 

اأنعمت علي وعلى والدي واأن اأعمل �شالحا تر�شاه(

ق�شة وعبرة

مثاًل  لنا  اأنها ت�شرب  اإل  النملة على ق�شرها  ق�شة 

لالإيجابية والت�شحية والإقدام فقد كان من الممكن  

للنملة اأن تهرب وحدها وتدخل جحرها،وتنجومن 

تحت الأقدام لكنها خ�شيت على اأمتها ، ولهذا تب�شم 

اإعالء  فيها  اأن  ،كما  ال�شالم  عليه  �شليمان  �شيدنا 

علينا،  ينعمها  التي  اهلل  نعم  على  ال�شكر  لعبادة 

�شبحانه  هلل  �شليمان  �شيدنا  �شكر  في  ذلك  وتجلى 

كلها  الدواب  ولغات  الطير  منطق  علمه  اأن  وتعالى 

فكان ذلك �شبًبا في حفظ حياتهم وعمارة الأر�س ، 

�شبحان اهلل عالم عجيب وغريب ل نهاية لأ�شراره 

ا وي�شبه  فعلى الرغم من �شغر حجمه اإل اأنه ذكي جدًّ

الب�شر في حياته وي�شتحق فعاًل اأن ينزل اهلل �شورة 

بحب  نعي�س  اإيجابيين  نكون  اأن  اأجمل  با�شمه..فما 

واإخاء يخاف بع�شنا على بع�س وين�شح بع�شنا بع�شًا 

ونحافظ على الم�شلحة العامة.                                

                                                    ■  عمرو �شبرى

علماء يكتشفون وادى النمل المذكور فى القرآن الكريم
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نجيب   رائعة  على   اأكيد  اتفرجوا  الرجالة  كل 

محفوظ ق�شر ال�شوق ، و�شخ�شية �شي ال�شيد واأمينة، 

�شي  وت�شلط  جبروت  اأمام  مقهورة  اأمينة  كانت  وكم 

اأعماًل  النموذج،�شاهدنا  هذا  �شاهدنا  ال�شيد،وكما 

للعب  الرجل  تحول  لو  فكرة،ماذا  تناق�س  اأخرى 

دور المراأة ، ومن تلك النماذج الوا�شحة في �شريط 

لعب  اآن�شاتي،حين  �شيداتي  فيلم  الم�شرية  ال�شينما 

الفنان محمود عبدالعزيز دور �شت البيت بدًل عن 

زوجاته الموظفات ، وهناك اأي�شًا اأدوارًا قامت فيها 

�شيدات بدور الرجل وغيرها الكثير.

لكن هل قام اأحدكم بالقيام بدور زوجته في الواقع؟ 

هل تحركت من م�شاهدة الدراما المكتوبة لتعاي�س 

دور الزوجة في منزلك وتتعرف على ما تقوم به من 

اأعمال وم�شئوليات؟

اأغلبنا ل يقدر دور المراأة ، وهناك من الرجال من 

هذه  عمق  يعي�س  اأن  دون  الرنانة  ال�شعارات  يطلق 

ال�شعارات ، ومنا من يرف�س ويتع�شف اتجاه زوجته 

وقد   ، م�شئولياتها  في  بالتق�شير  دائمًا  ويتهمها 

يعر�شها لالإهانة والعقاب ول يكتفي فقط بالتوبيخ 

واللوم.

جرب اأن تخرج من دور �شي ال�شيد هذا ، بدل الأدوار 

الم�شئوليات  تتولى  اأن  زوجتك،جرب  وبين  بينك 

مقام  في  اآدائك  واجعل   ، زوجتك  عاتق  على  التي 

التقييم منها،وانظر هل �شتقوم بها مثلما توؤديها هى، 

على  �شتلومك  وهل   ، فيها  �شتق�شر  اأنك  اأف�شل،اأم  اأم 

تق�شيرك هذا مثلما تفعل اأنت؟.

اأنا قمت بهذا الدور لمدة اأربعة اأيام فقط ، توليت 

الكلمة  ما تعنيه  ما تقوم به زوجتي بكل  م�شئولية 

من معنى ، طبخت وغ�شلت وم�شحت وكويت المالب�س 

اإلى  لل�شوق...  ونزلت  للمدر�شة  الأولد  ورافقت 

اأخر ما يمكن اأن تقوم به زوجتي من اأعمال،تخليت 

عن دور الزوج الذي يقوم فيه بدور البنك الممول 

، وو�شعت يدي مكان يد زوجتي في  الأ�شرة  ل�شئون 

كل �شئ ، لم يكن ذلك بمح�س اإرادتي ، ولكن لظروف 

خا�شة ، وكانت ظروف طيبة ، جعلتني اأعرف ثقل 

مقابل  في   ، تعب  من  تعانيه  وما  الزوجة  اأحمال 

تجاهل الزوج لهذا الدور وتهمي�شه والتقليل منه.

ا�شتطيع اأن اأقول الآن،بعد اأن مررت بتلك ال�شاعات 

تتحمل  الزوجة  القا�شية،اأن  التجربة  تلك  من 

90٪ من مهام وم�شئوليات الأ�شرة،  اأكثر من  بالفعل 

بل ول اأكون مخطئًا اإن قلت اأن الن�شبة اأحيانًا ت�شل 

لـ100٪ ، في ظل غياب كامل للزوج ، ب�شبب ظروف 

كثيرة،تتحمل تجاهل التقدير واإ�شعارها بالإمتنان، 

تتغا�شى عن ع�شبية زوج ل يعرف قيمة ما تقوم به 

96 �ساعه..
�سي ال�سيد �ست بيت  
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من انجازات ، ورغم كل ذلك تكمل الم�شوار بر�شا كامل وهدوء 

وتحمل ، بل وبابت�شامة رقيقة وتلبية لمزيد من واجبات الزوج 

دون �شجر اأو �شخط اأو اعترا�س.

وحين  انتهائها،  موعد  التجربة  قلب  في  واأنا  اأنتظر  كنت  لقد 

�شاكرًا  هلل  و�شجدت  جبيني  وم�شحت   ، ال�شعداء  تنف�شت  انتهت 

اأني لم اأخلق امراأة ، كان اليوم يمر كثواني بال �شعور بالوقت ، كل 

الوقت مملوؤ بال�شعي المتوا�شل لإنجاز الأعمال ، ل وقت اأ�شيعه 

يناديني  ال�شرير  فاأجد   ، الليل  ياأتي  حتى  ترفيه  اأو  راحة  في 

في  العمل  بعدها  اأوا�شل  قليلة  �شاعات  ب�شع  اقتنا�س  اأجل  من 

ال�شباح الباكر.

دومًا  كنت  لقد   ، اأ�شعر  اأن  دون  زوجتي  به  تقوم  كانت  هذا  كل 

اأ�شفق عليها واأ�شعر بتلك الم�شئوليات ، ولكني لم اأتخيل مطلقًا 

اأنها اأكبر واأقوى من اأن ن�شعر بها،كما يقولون "من بعيد لبعيد" 

حقيقي  وتفهم  احتواء  دون  وت�شجيع  بالألفاظ  موا�شاه  مجرد 

للم�شقة التي تالقيها كل زوجة في بيتها.

تم�شح  رقيقة  جملة   ، �شكرًا  كلمة  اإل  منك  تحتاج  ل  زوجتك 

توا�شل  اأن  ت�شتطيع  حتى  ال�شقاء  من  كامل  يوم  وتعب   اأرق  بها 

على  وقبلة  ر�شا  ابت�شامة  العمر،يكفيها  نهاية  اإلى  الم�شيرة 

جبينها واأخرى على يديها اعترافًا بالجميل،لتكن جافًا دائم 

التمرد عليها،ل تهاجمها على الدوام ول ترفع �شوتك حين ل 

تجد �شيئًا لم تنجزه لك،هذه لي�شت رجولة ول اإثبات ل�شخ�شيتك 

داخل بيتك، بالعك�س هذا عجز و�شعف وعدم تقدير وقلة ذكاء 

وخبرة.

اعلم اأنها تفعل كل ذلك من اأجل �شعادتك،وحر�شًا على م�شتقبل 

اأولدك ، فال تحرمها التكريم ، هى من تقوم بجعل بيتك جنة، 

ومتاعبها  م�شاكلها  عن  لك  لتحكي  الم�شاء  في  عودتك  تنتظر 

وت�شاركها الراأي والحل،فال تتجاهلها.

المراأة �شفات  له،واأعطى  �شخر  لما  �شئ  لقد خلق اهلل كل  حقًا 

، ول ننكر ف�شل  كثيرة ت�شاعدها على تحمل دورها في الحياة 

الزوجة   ، ذلك  كل  مع  ولكن   ، الخطيرة  ومهامه  ودوره  الزوج 

والمراأة ب�شفة عامة هى حجر الزواية وعمود الخيمة الرئي�شي 

في حياة المجتمعات،وحياة الرجل ب�شكل خا�س ، اأنا ل اطلب 

لي�س  والتقدير،وهذا  بالإمتنان  �شكرًا،و�شعور  كلمة  اإل  منك 

بال�شعب،حتى واإن كان جهدها قليل وق�شرت في بع�س الأمور ، 

قل دائمًا لها �شكرًا ، حتى واإن اأهملت في هيئتها ومالب�شها ، فقد 

اأهملت في ذلك ب�شبب م�شئولياتها اتجاهك واتجاه بيتك ، فقل 

لها �شكرًا.

ل  فدورك   ، وبيتها  اأ�شرتها  اأجل  من  تحارب   ، زوجة  لكل  �شكرًا 

يمكن تعوي�شه ، ول يمكن مكافاآتك عليه اإل من اهلل عز وجل ، 

و�شكرًا هلل على اأنه وهبك ال�شبر والعطاء من اأجلنا.

اعترافًا بالجميل �شكرًا زوجتي.

■ وفقي فكري

مـــأثـــورات
كنت  • �شغيرًا  كنت  عندما 

باأنه ل يخطف  الموت  اأتخيل 

كبرت  الآن   ، الأجداد  اإل 

هو  بمن  يمر  اأراه  واأ�شبحت 

ويتخطانى  ومثلى  منى  اأ�شغر 

لك  �شاأعود  لى  يهم�س  وكاأنه   ،

اأحدًا  تظلم  ل   .... ما  يومًا 

تجرح  ول  اأحدًا  تغتاب  ول 

فوق  نف�شك  ترى  ول  اأحدًا 

اأحدًا فكلنا راحلون ..اللهم اإنا 

ن�شاألك ح�شن الخاتمة

�شبحانه  • اهلل  يغلق  اأحيانًا 

يفتح  لكي  بابًا  اأمامنا  وتعالى 

لنا بابا اآخر اأف�شل منه، ولكن 

تركيزه  ي�شيع  النا�س  معظم 

اإلى  ووقته وطاقته في النظر 

من  بدل  اأغلق،  الذي  الباب 

اأمامه  انفتح  الذي  الأمل  باب 

اإبراهيم    .. م�شراعيه  على 

الفقي 

ُكن في الُحبِّ كال�ّشم�س ، كن في  •

 ، كالّنهِر  والأخّوة  ال�شداقة 

ُكن في �شتر العيوِب كالليل، كن 

في  كن  كالتراب،  التوا�شِع  في 

كنت  ا  واأيًّ  .. كالميت  الغ�شب 

تبدو  اأن  اإما   .. الخالئق  من 

كما  تكون  اأن  واإما   ، اأنت  كما 

تبدو.. جالل الدين الرومي

للورد  • لأن  يتذمر  من  هناك 

�شوكًا، و هناك من يتفاءل لأن 

جبران  وردة..   ال�شوك  فوق 

خليل جبران 

اأحمد ال�شعدى الجويلى

العالقات العامة باأ�شوان
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اأ�شا�س  ول  حجة  اأنه  النا�س  من  الكثير  يقول 

اأن  بع�شهم  يقراأ  اأو  نقول  عندما  ال�شحه  من  له 

ومع  المزاجية  الحالة  على  تاأثير  لها  الألوان 

ذلك فاإن الحقيقة هى اأن معظم الوقت �شواء كان 

العمل  واأماكن  والمنازل  والكليات  المدار�س  فى 

�شلوكيات  على  ومبا�شر  فعال  تاأثير  لالألوان  يكون 

اأثبت  الطبى  المجال  فى  العاطفة،حتى 

اأن ال�شوء  عدد كبير من الدرا�شات 

من الألوان المختلفة له القدرة 

والإ�شترخاء  ال�شفاء  على 

بع�س  لكم  نعر�س  والآن 

تاأثيرها  الألوان وما هو 

على الأ�شخا�س 

اللون الأبي�س :

فى  قوى  تاأثير  له   

الهدوء  م�شاعر  اإدخال 

على  والطماأنية  وال�شالم 

الجانب  من  الأ�شخا�س 

وفق  اأنه  فنجد  ال�شفائى 

مر�س  عالج  فى  المخلتفه  الأبحاث 

ال�شفراء وخا�شة للم�شابين بها من الأطفال 

الأبي�س  ال�شوء  ي�شلط  حيث  الولدة  حديثى 

باإذن  ال�شفاء  فيتم  الكبد  منطقة  فوق  ال�شديد 

اهلل وكذلك ين�شح الأطباء مر�شى الدرن الرئوى 

بالجلو�س فى �شوء ال�شم�س القوى وارتداء مالب�س 

بي�شاء لما لها من تاأثير فعال

اللون ال�شود :

اإنك  بمعنى  والرهبة  بالهيبة  �شعور  يعطى  فهو 

عندما ترى �شخ�س مثال يرتدى لون اأ�شود ف�شت�شعر 

الأبحاث  بع�س  واأكدت  منه  ما  حد  اإلى  بالرهبة 

اأن الأ�شخا�س التى تف�شل ذلك اللون 

تميل دائمًا اإلى الإنطواء 

اللون الأزرق :

يعمل على ال�شيطرة على 

والم�شاعر  العواطف 

اح�شا�س  خلق  وكذا 

والإ�شتقرار  بالقوة 

والمعنوى  النف�شى 

لالأ�شخا�س  ومهدئ 

الع�شبية  زائدى 

تجربة  اأجريت  فقد 

عدوانيين  اأطفال  على 

درا�شى  ف�شل  فى  و�شعوهم 

لونه اأزرق ولحظوا هدوء ن�شبى 

وانخفا�س فى العدوانية.

اللون الأخ�شر :

تهدى  التى  الألوان  اأكثر  من  اللون  ذلك  يعتبر 

النف�س وتدخل الأمل على الفرد ولذلك هو مفيد 

كيف
تؤثر األلوان

على حياتك المزاجية؟!!
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العمر لحظة 
اأتمنى اأن ل اأكون ن�شيت �شيئًا  لقد 

ما  معى  واأخذت  �شئ  لكل  اأعددت 

يكفينى من المال والطعام والثياب 

وها اأنا على اأتم الإ�شتعداد وجاهز 

تاأخر  لماذا  ترى   ، للمغادرة  تمامًا 

باإعداد  يقوم  اأنه  اأعتقد  �شديقى 

ما   ... الرحلة  لتلك  يكفيه  ما 

الحقيبة  بتلك  تغادر  �شوف  ؟  هذا 

فهى  نعم  ؟!  فقط  ال�شخ�شية 

كل  ولما   . يكفينى  ما  على  تحتوى 

اأنك  اأعتقدت  لقد  التاأخير  هذا 

ح�شنًا   !! ل�شهور  يكفيك  ما  تجهز 

لنغادر فالحافلة فى اإنتظارنا . هيا 

بنا ب�شم اهلل توكلنا على اهلل .... 

�شرابًا  اأتريد  ال�شفر  اأنهكنى  لقد 

�شكرًا  ؟  جدًا  �شديدة  فالحرارة 

هذا  ما  اإلهى  يا   . يرام  ما  على  اأنا 

اأحتر�س اأيها ال�شائق ....... !!!

نعم  ؟  �شديقى  يا  بخير  اأنت  هل 

لقد   ... �شئ  كل  على  الحمدهلل 

العديد  وهناك  الحافلة  تدمرت 

طعام  لدينا  ولي�س  الم�شابين  من 

تلك  فى  �شنفعل  ماذا  �شراب  ول 

هناك  ولي�س  القاحلة  ال�شحراء 

ي�شاعدنا  بمن  اإت�شال  و�شيلة  اأى 

خير  فاهلل  اإهداأ  ؟!!  وينجدنا 

اأنت   ، حافظ وهو اأرحم الراحمين 

تزيدنى جنونًا بهدوؤك هذا فالوقت 

و�شوف  علينا  الليل  اأقبل  وقد  يمر 

نموت هنا فلي�س لدينا ما يكفينا من 

الطعام وال�شراب واأنت تمتلك تلك 

الحقيبة التى ت�شير اأنها ل تحتوى 

يبقى  فلن   ، اأحياء  يبقينا  ما  على 

ونكون  �شويعات  من  اأكثر  العمر  من 

�شاحبى   يا  الأموات.  تعداد  فى 

لنا  ما كتب اهلل  اإل  لن ي�شيبنا  قل 

فاإنى على يقين تام بربى اأنه �شوف 

�شاألته  فلقد  فيه  نحن  مما  ينجينا 

اأن  اأن ربى ما كان يريدنا  ذلك ولو 

وتعالى،  �شبحانه  ذلك  لفعل  نذهب 

ربى  مع  توا�شلت  لقد  ؟  وكيف هذا 

اإن  �شاجد  واأنا  ف�شله  من  و�شاألته 

كان فى �شفرنا هذا خير لذهبا واأن 

كان فى �شفرنا هذا �شرًا لمكثنا ... 

ّ؟!!  الآن  بخير  نحن  اأن  ترى  وهل 

يا �شاحبى اأنه اإختبارًا من اهلل عز 

وجل لنكن فى ر�شاء تام بما قدره 

اأن  اأريد  ل   ... خير  لعله  لنا  اهلل 

فى  مق�شرًا  كنت  لقد  الآن  اأموت 

فكنت  نف�شى  وحق  على  اهلل  حق 

اأطعم  اأزكى و ل  اأترك ال�شالة ول 

ماذا  الأموال  اأكنز  وكنت  الفقراء 

�شاأقول لربى !!  لم اأكن اأحلم بتلك 

لو  اهلل  يا  �شامحنى  يارب  النهاية 

اأحيا  ف�شوف  هذا  من  نجيت  اأننى 

من  واأغير  �شالتك  واأقيم  بذكرك 

حالى ، لقد ندمت على ما فعلت ولن 

ثانية  وتق�شيرى  غلطى  فى  اأعود 

... يا �شاحبى اإن اهلل يفرح بتوبة 

العبد اإنتظر فاإن اهلل فرجه قريب 

يا   ... �شيارة  اإنها  اأنظر هناك   ....

األم  اأراأيت   ....  !! اأنجدوناااا  قوم 

اأقل لك اإن اهلل فرجه قريب فاهلل 

يقول  �شاأنه  جل  وتعالى  تبارك 

َذا  اإِ اَلِّذيَن  اِبِريَن  ال�شَّ ِر  َوَب�ِشّ  "  :

َواإَِنّا   ِ
ّ

هلِل اإَِنّا  َقاُلوْا  يَبٌة  �شِ ُمّ اَبْتُهم  اأَ�شَ

اإَِلْيِه َراِجعوَن " فالعبد ال�شالح لبد 

اأتم  وعلى  تام  يقين  على  يكون  اأن 

اأنه فى اأى لحظة �شوف  الإ�شتعداد 

يغادر تلك الدنيا الفانية واأنه على 

موعد مع مقابلة وجه كريم وليفوز 

التى   " الجنة   " العظيم  بالفوز 

اإجعل  اللهم  للمتقين  اهلل  اأعدها 

وخير  خواتيمها  اأعمالنا  خير 

مثوانا  واأجعل  نلقاك  يوم  اأيامنا 

الجنة يارب العالمين  .

■ م�شطفى محمد على

الإكتئاب  من  يعانوا  لمن 

عليهم  ليدخل  والأحباط 

الأمل ، من الجانب العالجى  

تهدئة  فى  مفيد  فهو 

الإ�شابة  حالة  فى  الآلم 

على  وي�شاعد  بال�شرطان 

المعدة  تقل�شات  ت�شكين 

الإ�شطرابات  عن  الناتجة 

الع�شيبة .

اللون الأ�شفر :

مع  الأ�شفر  اللون  يرتبط 

يعمل  فهو  ال�شم�س  اأ�شعة 

الفرح  م�شاعر  زيادة  على 

من  وال�شعادة  والفكر 

الجانب العالجى يوثر على 

حيث  والكبد  البنكريا�س 

بناء  اإعادة  على  ي�شاعد 

باإذن  وي�شفى  بها  الأن�شجة 

الجهاز  اأمرا�س  من  اهلل 

التنف�شى .

اللون البرتقالى :

العقلى  الن�شاط  يحفز  هو 

الحما�س  ال�شعور  ويدخل 

الإبداع  وكذا  الإن�شان  على 

الجانب  من  وال�شعادة 

باإذن  ي�شفى  العالجى 

القلب  اأمرا�س  من  اهلل 

للقلب  عام  مقوى  اأنه  اإذ 

الع�شبية  والإ�شطرابات 

ومن�شط  العينين  والتهابات 

اأح�شن  من  يعتبر  عام 

عند  ال�شهية  لفتح  الألوان 

على  ي�شاعد  كما  المر�شى 

الجهاز  وين�شط  اله�شم 

يعانون  للذين  التنف�شى 

اأو  العمل  فى  الإرهاق  من 

المنزل .

■ اإعداد : غانم محمود



اأ�شتيقظ من نومه مبتهجًا وحملق لبرهه فى �شقف 

الغرفة ... واأزاح غطاءه مرددًا "ح�شانى الخ�شب" 

وظل يردد وهو يمد رجليه ليترك �شريره ، ووقف 

البحث  يبداأ  اأين  من  يدرى  ل  الغرفة  و�شط  حائرًا 

مفت�شًا  دولبه  فتح  وب�شعوبة  الخ�شب  ح�شانه  عن 

تلو  قطعة  تت�شاقط  وهى  مالب�شه  و�شط  ومنقبًا 

الأخرى ... وبدى عليه ال�شيق وهو يت�شاأل عن مكان 

يتذكر  ل   ... اأمه  و�شعته  قد  يكون  واأين  ح�شانه 

�شيئًا ... وجل�س كالقرف�شاء على الأر�س ومد يديه 

قد  يكون  اأن  منه  اأعتقادًا  ال�شرير  اأ�شفل  وراأ�شه 

�شقط ... فلم يعثر عليه وكاد ينادى على اأمه ..... 

فتوقف   ، الغرفة  باب  لفتح  تقترب  بخطوات  واذ 

لي�شاأل اأمه  ... لكنه ت�شمر مكانه فى ذهول  ... مع 

دخول �شخ�س حاماًل طعام ب�شيط فى كميته و�شط 

المالب�س المبعثرة فى كل مكان ... واألتفت ناحيتها 

و�شاح اأنتى مين ؟!!!!!

• • • • • • • • • • •
ردت بغيظ وهى ت�شع الطعام فى اأحد اأركان الغرفة 

وهى ٌتتمتم "انا منى" ... واأخذت تكرر كاأنها �شريط 

ت�شجيلى يعاد �شماعه وتكراره ب�شورة اآلية عن مدى 

تعبها و�شقائها يوميًا ... والتفتت محاوله ا�شطناع 

البرود والهدوء... اغم�شت عينيها وهى ت�شغط على 

جبينها باأ�شابعها بحركات دائرية لت�شتريح لبرهه 

من �شداع يالزمها ... وابت�شامة باهتة اأخبرته اأنها 

 ، عليه  تعثر  ولم  مكان  كل  فى  ح�شانه  عن  بحثت 

وعليه اأن يكف فى البحث عنه !! .. فنظر لها وهو 

متقوقع فى ركن على كر�شى محاوًل الأبتعاد بج�شده 

، وقد �شيطر عليه ال�شعور بالخوف... ل يعرف كيف 

يعلم  ل  وهو  ال�شيده  هذه  مع  هكذا  والديه  يتركه 

اأن تبدد  عنها �شيئًا... واأين هم ؟! وف�شلت منى فى 

قلقه والتقرب منه وا�شتمالته ناحيتها ، فاأ�شارت اإلى 

الطعام ليتناوله وتركت له الغرفة وغادرت ... ظل 

واجمًا حزينًا يت�شرب القلق فى نف�شه رويدًا رويدًا  

اإلى اأن تملكه �شعور باأن �شىء ما يجرى خارج الغرفة 

باب  يوارب  وهو  ال�شمع  يتل�ش�س  اأن  فحاول   ....

الغرفة، يرمق بعينيه الالمعتان وهو يرى ا�شخا�س 

ل يعرفهم  يتهام�شون مع منى متوجهين ناحيته  ... 

حدث  مكروهًا  اأن  وادرك   ، الرعب  منه  تمكن  وقد 

واأن �شىء خفى يدبر له .... فتراجع  لوالديه ... 

... ل  ملتفتًا يمينًا وي�شارًا  الغرفة  بظهره عن باب 

يدرى اأين يختبىء وينجو بنف�شه من هوؤلء.... 

• • • • • • • • • • •
كيف   ..... والإنفعال  الع�شبية  من  حالة  فاأنتابته 

يقابلهم ؟! ... وعند اقترابهم منه ، نظر لهم بفتور 

شجرة الُبونٍسياَنا
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عليهم  ورد   ، مملكته  لإقتحامهم  وعنف  قوة  مع 

بغلظة وعدم ارتياح   .... فلم يتمكنوا من الجلو�س 

�شمت  ولحظات  معدودة  دقائق  غير  والتحاور 

وو�شعت   ، معه  منى   تاركين  غادروه   ..... طويلة 

من  قريبة  من�شدة  على  بجوارها  تحمله  ماكانت 

ال�شرير ،وام�شكت ملعقة بيديها مرددة علمها بعدم 

ا�شتطاعته تناول الطعام وحده ، لكنه اأ�شاح بيديه 

اأكثر  اأمامه بغ�شب ..... لكن منى كانت  الطعام من 

حلمًا و�شبرًا هذه المرة.... فنظرت له وهى تربت 

على كتفيه بحنان .... كلنا بنحبك وبجانبك وفى 

وكاأنها  معه  واأخذت تكمل كالمها   ........ خدمتك 

على  تح�شده  اأحيانًا  اأنها  وتخبره   ، نف�شها  تحادث 

اأن  تمنت  وكم   .... يلقاها  التى  الكبيرة  الرعاية 

يكون لها ن�شيب فى حياتها واأن يكون اأحد بجوارها 

، ولكن لم يكن لها حظ فى الزواج ولم يرزقها اهلل 

مرت  و�شنوات   ، مبكرًا  الوحدة  فعرفت  بالأولد 

هذا  فى  ا�شتقرت  اأن  اإلى  وحاجة  تق�شف  فى  عليها 

جدرانه  بين  والدفا  بالأمان  اأح�شت  والتى  البيت 

اأن يطيل به  لي�س بيتها وتمنت  اأنه  الرغم من  على 

 ......... معه  وا�شتقرارها  وجودها  لي�شتمر  العمر 

ل  اأنها   ... دموعها  تغالب  وهى  حانية  وبنظره 

 ...... الكالم  هذا  عليه  ق�شت  قد  مره  كم  تعرف 

اأنت  ....... هذا هو  اأمامه  واأم�شكت مراآه وو�شعتها 

يا اأ�شتاذ حلمى ..... وراأى وجه وقد ك�شته تجاعيد 

واأم�شكت   ...... العمر  من  طويله  �شنوات  وخطوط 

األبوم �شوره ، واأ�شارت هذه هى �شورتك مع والديك 

الخ�شب اول هدية لك من والدتك  حاماًل الح�شان 

وتعلق  له  ت�شرح  واأخذت   ..... الدرا�شى  لتفوقك 

محاولة  بع�شها  على  وت�شحك  راأ�شها  وتهز   ، عليها  

جذبه للتفاعل معها ..... تتنهد وت�شمت قلياًل .... 

مات اأحبابك من زمن طويل ....ولم يتبقى لك غير 

اأولدك .....  م�شاكين .... كل مرة عند روؤيتهم ... 

ت�شدهم ، وهم من اأح�شرونى لرعايتك بعد اأن تمكن 

منك .....مر�س الزهايمر .......  فقد اأ�شبحت ل 

طفولتك  من  قليله  اأحداث  غير  ذاكرتك  فى  تملك 

عدم  من  حالة  حلمى  الأ�شتاذ  انتاب  وهنا   .......

علمها  عن  واأكملت   .......... والتوهان  الإكتراث 

اأنه �شي�شل  اإلى مرحلة ن�شيان �شنوات طويلة ق�شتها 

كانو  والذين  اأولده  ون�شيان  ورعايته  خدمته  فى  

اأن  وت�شتحلفه   ....... لالإطمئنان عليه     بالخارج 

يظل باأنفا�شه فى هذا البيت واأن يطيل اهلل بعمره 

بمغادرة  وهمت   ....... وحدتها  اإلى  تعود  ل  لكى 

الغرفة و�شط حالة التوهان المعتاد عليها الأ�شتاذ 

حلمى ..............

• • • • • • • • • • •
اأدرك الأ�شتاذ حلمى مكانه  اإفاقه ...  وفى لحظات 

منى  واأن  ل�شنوات  اأمتد  الذى  وعمره   ... وزمانه 

راحته  على  و�شهرت  رافقته  التى  الممر�شة  هى 

والوهن  ال�شن  لكبر  مرتع�شة  وبيد   ، به   والإعتناء 

على  ....اتكاأ  معًا  والج�شد  الروح  هرمت  فقد   ....

حالة  فى  جانبيه  على  يتقلب  واأخذ   ، و�شادته 

باله  ي�شغل   ... �شىء  ....ل  ل�شىء  من  القلق  من 

 ..... بي�شاء  �شفحة  اأ�شبح  فقد   ..... وتفكيره 

فلم   ..... عمر  ورحلة  م�شوار  ذكريات  من  خالية 

الخ�شبى  وح�شانه  والديه  مالمح  غير  منها  يتبقى 

حافى  وقف   ، كالأطفال  مكانه  من  قفز  فجاأة   ...

وبحركات   ، ال�شتاء  لبردوة  مدرك  غير  القدمين 

توقف  اأن  اإلى  مرات  عدة  الغرفة  فى  �شار  دائرية 

اأمام ال�شباك محاوًل فتحه ... واإذ بعا�شفة هوائية 

تجتاحه وتلفح وجه وج�شده النحيل .. ومن �شدتها 

اأغم�س عينيه ... ويبدو انه م�شتمتعًا ب�شقيع ال�شتاء 

فاقترب بج�شده من الحائط اإلى اأن الت�شق به ومد 

يديه من بين الحواجز الحديدية وتركها للحرية 

واأوراقها  البون�شيانا  �شجرة  ي�شاهد  وهو  والإنطالق 

فى  لتتطاير  ا�شفرارها  بعد  تت�شاقط  ال�شغيرة 

الهواء وتتناثر فى كل مكان كاأنها �شاللت من حبات 

منتظرًا  اأ�شفلها  �شغير  طفل  ويقبع    ..... القمح 

ويرق�س  ويغنى  ب�شعاده  ليتلقفها  والمزيد  المزيد 

كاأنه راق�س تنوره ماهر ويلهو ويتمايل تحتها فرحًا  

..... ويتمايل الأ�شتاذ حلمى بيديه فى الهواء يمينًا 

وي�شارًا وهو يراه وي�شحك معه اإلى اأن تالقت العيون 

عجوز  عيون  و  بالحياة  مولعة  طفل  عيون  الالمعه 

مت�شوقًا للحرية ......... فقفز الطفل عدة قفزات 

مرحة حين لمح �شعادة الأ�شتاذ حلمى وهو ي�شير له 

مهالًل...... اأنا ........ اأنا ...... من اأناديك .

■ الهام المليجى
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طارق محمود عيد وعروسه جيهان ابراهيم

سعد بيومى و عروسه هاجر

محمود خيرى وعروسه ايه سيد حسنابو الخير حسين وعروسه اميرة عبد الستارالرفاعى مصطفى وعروسه هاجر رمضان

محمود عبد المنعم وعروسه مروة سالمة

محمود صبحى وعروسه رانيا فكرى احمد جمال وعروسه الشيماء محمود

محمد جمال وعروسه هبه

ألف مبروك للعروسين

حاتم نادر الجمل سلمى خالد زياد نادر الجملياسين محمد سمير مصطفى اشرف سالممحمد اشرف سالم

ريماس وليد الصعيدىمنة شريف مباركيوسف شريف مبارك

محمد عبد العزيز فضالى

احمد شريف مبارك

محمد احمد السعدى

اميرة على عبد اللطيف

تغريد كرم عبد العليم ندى فتحى ربيعاالء عبد الرازق احمد



نورهان فتحى ربيع

محمد عيسى محمود

نرمين فتحى ربيع

يحيى بالل ابراهيم

هدى اسامة محمود

ليالى احمد على

محمد نزية الباز

ملك عمرو الطوخى

يوسف نادر الجمل

نورهان على محمد

يس بالل ابراهيم

يوسف محمد

ياسمين ومنه عماد محمود

مى محمد صقر

ملك محمد صقر

ملك وزينة وعلى عبداللطيف

آسر محمد محمد السيد

رحيم مصطفى سيد

حمزة بالل ابراهيم

اية ومصطفى وجنى اسماعيل صبيح

جمال وعبدالرحمن محمد جمال

جويدية عماد عبدالحليم

جنى طه احمد محمد سالمه

معاذ احمد محمد سالمه

حازم شفيق احمد

سما سامح سيد

روان على محمد

دان وندى ولوجى على عبد اللطيف

ريماس محمد جمال

خلود ناصر صالح

جودى مصطفى حامد

مهند طه احمد محمد سالمة

رضا عبد الحليم

شمس محمود

محمد واحمد وجويدية عماد

على جودة

سعاد محمد صقر

ديانا عمرو عبدالعزيز

عمر محمد صبحى

ندى محمد امين

محمد حسنى طه

نادين احمد سمير

ملك محمد يوسف

ملك محمد على

كيرلس ومينا ايمن ابراهيم

محمد عماد حمدى

مريم فتحى ربيع

عبد الرحمن السيد عبد الرحمن

امنية جمال عثمان مروان حامد سالمهمحمود سامى زاهرياسمين عبد الوهاب مسلم احمد سيد احمدحبيبة جمال اسماعيل
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