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ال�سي�سي في افتتاح منتدى
الإ�ستثمارب�أفريقيا «2016الكومي�سا»:
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القارة �أ�صبحت محط اهتمام العالم وم�صر حري�صة على
موا�صلة دورها الن�شط فى تطوير القدرات الم�ؤ�س�سية
والب�شرية للدول الأفريقية

قام الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سى بوم ال�سبت 20
فبراير بافتتاح منتدى الإ�ستثمار فى �أفريقيا
بح�ضور عدد من الزعماء الأفارقة ونحو 1500
�شخ�ص بقاعة الم�ؤتمرات بمدينة �شرم ال�شيخ
يتقدمهم ر�ؤ�ساء ال�سودان ونيجيريا وتوجو
والجابون ،وغينيا الإ�ستوائية ورئي�س وزراء
�إثيوبيا والمهند�س ابراهيم محلب م�ست�شار الرئي�س
للم�شروعات القومية والدكتور كمال الجنزورى
رئي�س مجل�س الوزراء الأ�سبق والدكتورة فايزة
�أبو النجا م�ست�شارة الرئي�س للأمن القومى واللواء
احمد جمال الدين م�ست�شار الرئي�س لل�شئون الأمنية
والمهند�س مح�سن �صالح رئي�س مجل�س الإدارة.

ا�ستهل الرئي�س كلمته "يطيب لى �أن �أرحب بكم فى
�شرم ال�شيخ مدينة ال�سالم التى طالما كانت وما زالت
مق�صد ًا للعديد من القمم الأفريقية والإقليمية
والدولية ،وج�سر ًا للتوا�صل والتفاعل الإيجابى بين
�أفريقيا والعالم".
و�أ�ضاف الرئي�س ال�سي�سى �أن تحقيق التنمية،
والذى يعتبر بحق التحدى الرئي�سى الذى نجابهه
جميع ًا ي�ستدعى منا تطوير �آليات العمل الأفريقى
الم�شترك ،والأخذ بنموذج التكامل واالندماج
الإقليمى ،خا�صة فى �ضوء االرتباط الوثيق
بين متطلبات التنمية االقت�صادية فى �أفريقيا،
والحاجة �إلى تنفيذ م�شروعات �إقليمية عمالقة فى
مجاالت عدة ،بما فى ذلك البنية الأ�سا�سية ،ف� ً
ضال
عن تعزيز تناف�سية �أ�سواقنا الوطنية بما يزيد من
قدرتهاعلى جذب اال�ستثمارات والنفاذ �إلى الأ�سواق
الدولية� ،أخذ ًا فى االعتبار التحديات المتزايدة
التى يواجهها االقت�صاد العالمى .وتابع الرئي�س،
"�أود الت�أكيد على �أهمية محور تنمية القدرات
الب�شرية فى عملنا الم�شترك ،و�إيالء االهتمام
الكافى بال�شباب الأفريقى الذى ي�شكل عماد
حا�ضر القارة و�أ�سا�س م�ستقبلها ،ويتعين اال�ستثمار
فيه بزيادة االهتمام بالتعليم وتطويره على نحو
يتيح لل�شباب اكت�ساب المهارات الالزمة لالنخراط
بكفاءة فى �سوق العمل ،ورفع معدالت الإنتاجية
والنمو وكذا التركيز على التحول �إلى مجتمعات
المعرفة بتطوير مجاالت البحث واالبتكار كركيزة
�أ�سا�سية لالنطالق �إلى الم�ستقبل".
و�أ�شار ال�سي�سى �إلى حر�ص م�صر على موا�صلة دورها
الن�شط فى تطوير القدرات الم�ؤ�س�سية والب�شرية
للدول الأفريقية ،ال�سيما الكوادر ال�شابة ،من
خالل �آليات وطنية عدة ،ومنها الوكالة الم�صرية
لل�شراكة من �أجل التنمية التى �أن�شئت عام 2014
ا�ستكماال لجهد ودور ممتد ا�ضطلع به ال�صندوق
الم�صرى للتعاون الفنى مع �أفريقيا فى بناء القدرات
الأفريقية" ،قد فتحت م�صر �أمام الأ�شقاء الأفارقة
من خالل الوكالة الجديدة �أبواب مختلف مراكز
التميز والم�ؤ�س�سات التدريبية وب�أ�سلوب خالق
ي�ستحدث �ضمن �آلياته �سيا�سات مبتكرة وفعالــة
�إيمانا منا ب�أن العبور �إلى الم�ستقبل يتطلب الأخذ
بنا�صية العلم والتكنولوجيا و�إعداد �أجيال لديها
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القدرة على مواجهة تحديات الحا�ضر وا�ست�شراف
�آفاق الم�ستقبل".
و�أ�ضاف الرئي�س ال�سي�سى �أن قارتنا الأفريقية
�أ�ضحت محط اهتمام متزايد من قبل العالم �أجمع،
ال�سيما بعد �أن قطعت العديد من دولها �شوطا
طويال فى تحديث بنيتها االقت�صادية والت�شريعية
لتتواكب مع الوتيرة المت�سارعة لمتطلبات التنمية
واال�ستثمار ،كما تعددت وتعمقــت �أطــر التعــاون
االقت�صادى بين الدول الأفريقية و�شركائنا فى
التنمية ،وبما يتزامن مع ما تم تحقيقه فى عدد
من دولنا من معدالت نمو تجاوزت متو�سط النمو
العالمى خالل ال�سنوات الأخيرة .و�أ�شار �إلى �أنه
على الرغم من الأزمات المتالحقة التى ع�صفت
باالقت�صاد العالمى خالل ال�سنوات الما�ضية ،فقد
ت�ضمنت قائمة الدول ذات االقت�صاديات الأ�سرع
نموا فى الفترة الأخيرة ع�شر دول �أفريقية على
الأقل ،كما ارتفع حجم اال�ستثمار الأجنبى المبا�شر
فى الدول الأفريقية ب�أكثر من خم�سة �أ�ضعاف
خالل الأعوام الع�شرة الأخيرة ،وهى كلها م�ؤ�شرات
ت�ؤكد ثراء قارتنا بالموارد الب�شرية واالقت�صادية
الالزمة لتحقيق التنمية المن�شودة ،م�ضيف ًا" ،و�إنه
لمن دواعى فخرنا ما حققناه ونحققه فى م�صر على
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�صعيد تفعيل مبادئ التعاون والتكامل الأفريقى،
حيث �سارعت ال�شركات الم�صرية �إلى اال�ستثمار
فى الأ�سواق الأفريقية حتى بلغ حجم ا�ستثماراتنا
فى دول القارة �أكثر من  8مليارات دوالر �ساهمت
فى خلق ع�شرات الآالف من فر�ص العمل ،خا�صة
فى قطاعات الت�شييد والبنية التحتية ،والطاقة،
والتعدين ،والزراعة ،واالت�صاالت وتكنولوجيا
المعلومات".
و�أو�ضح الرئي�س �أن حجم تجارتنا مع �أ�شقائنا
الأفارقة و�صل �إلى  5مليارات دوالر ون�ستهدف
م�ضاعفته خالل الأعوام الخم�سة المقبلة ،ون�أمل
فى �أن ت�صب تلك الجهود بفاعلية ل�صالح م�ضاعفة
التجارة الأفريقية البينية التى ال تمثل حتى
الآن �سوى  %12فقط من حجم تجارة القارة مع
العالم ،وهو ما ال يتنا�سب مع مقومات و�إمكانات
التكامل االقت�صادى فيما بين دولنا الأفريقية ،كما
�شاركتم معنا فى �شهر �أغ�سط�س من العام الما�ضى
فى افتتاح قناة ال�سوي�س الجديدة كخطوة �أولى
فى م�شروع �ضخم وطموح �سي�سهم فى دفع حركة
التجارة الأفريقية مع الأ�سواق العالمية ويعزز
من مقومات الت�صنيع والت�صدير من خالل المناطق
ال�صناعية واللوجي�ستية التــــى �ســـيتم �إن�شـــا�ؤها

فــــى منطقــــة القنـــــاة ،كما نتطلع �إلى ا�ستكمال
�إن�شاء الطريق البرى الذى يربط مدينة "القاهرة"
بمدينة "كيب تاون" مرور ًا بعدد من العوا�صم
الأفريقية وكذا م�شروع الخط المالحى بين
بحيرة فيكتوريـا والبحر المتو�سط ،وهى م�شروعات
ت�ستهدف تحديث البنية التحتية ل�شبكات النقل
والموا�صالت لخدمة �أهداف التكامل االقت�صادى
والتنمية فى القارة الأفريقية.
و�أ�ضاف الرئي�س ال�سي�سى" ،ات�صاال ب�أجندة 2063
التى قمنا ب�إقرارها جميعا كر�ؤية �أفريقيا لتحقيق
التنمية ال�شاملة جاءت دعوتنا لعقد هذا المنتدى
لدفع التجارة واال�ستثمار فى قارتنا بما يعزز من
و�ضعية �أفريقيا فى االقت�صاد العالمى ،فالمنتدى ال
ي�ستهدف فقط تعريفكم وتعريف مجتمع الأعمال
العالمى بالفر�ص اال�ستثمارية التى تزخر بها القارة
الأفريقية ،وما تملكه من �سوق �ضخمة و�إمكانيات
هائلة وقوة ب�شرية �شابة ،و�إنما يهدف �أي�ضا �إلى
فتح قنوات مبا�شرة وفعالة للتوا�صل والتعاون فيما
بين ممثلى مجتمع الأعمال الأفريقى ونظرائهم فى
العالم".
وقال �إن م�صر حر�صت عند طرح فكرة عقد المنتدى
على �أن يكون بمثابة ملتقى لممثلى الحكومات
والقطاع الخا�ص و�أ�صحاب الم�صالح من داخل القارة

وخارجهـا وتـم �صياغة برنامجه بعناية ووفق ر�ؤية
وا�ضحة بهدف بلورة �أفكار ومبادرات تعاون جديدة
لتنفيذ م�شروعات تنموية وخدمية رائدة ولدعم
القدرات الب�شرية للقارة الأفريقية بما يخدم
�أهدافها التنموية ،واليوم مع افتتاحنا لأعمال
المنتدى �أدعو �أ�شقائى من القادة الأفارقة ،وكذلك
مجتمعى الأعمال الأفريقى والدولى و�شركائنا فى
التنمية �إلى �أن ن�ضع �سويا اللبنات الأولى لإطالق
العديد من الم�شروعات والمبادرات التنموية،
وفق �إطار يراعى التوازن المطلوب بين الطموحات
الم�شروعة لأبناء القارة فى غد �أف�ضل وبين تطلع
�شركائنا فى التنمية �إلى حوافز وعوائد تفتح �آفاقا
�أرحب لمزيد من اال�ستثمارات وتدفقات ر�ؤو�س
الأموال.
وفى ختام كلمته ،قال الرئي�س ال�سي�سى" ،ال ي�سعنى
�إال �أن �أتوجه �إليكم بخال�ص ال�شكر على م�شاركتكم
الكريمة وبالتقدير �إلى كل من �ساهم فى تنظيم هذا
المنتدى ويحدونى الأمل فى �أن تخل�ص �أعماله �إلى
ما نتطلع �إليه من �آمال وطموحات و�أن يكون المنتدى
خطوة هامة ومحورية على م�سار ن�شارك جميع ًا فى
�صياغة معالمه بهدف �إنجاز ما ت�صبو �إليه �شعوبنا
من تنمية اقت�صادية واجتماعية �شاملة وم�ستدامة
وحياة كريمة لمواطنينا والأجيال القادمة".
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على هام�ش منتدي �أفريقيا 2016
مح�سن �صالح :المقاولون العرب تدر�س
م�شروعات جديدة بالجابون وغينيا الإ�ستوائية
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�صرح المهند�س مح�سن �صالح رئي�س �شركة
المقاولون العرب �أن ال�شركة تدر�س حالي ًا
م�شروعات جديدة بالجابون وغينيا الإ�ستوائية
وقال � :أنه �إلتقي على هام�ش منتدى �أفريقيا
 2016بالرئي�س علي بونجو �أونديمبا رئي�س
دولة الجابون الذي �أبدي ترحيبه الكبير
بدخول المقاولون العرب ال�سوق الجابونية
وخا�صة الم�شاركة في م�شروعات البنية التحتية
التي ت�سعي دولة الجابون تنفيذها خالل
المرحلة القادمة ومنها م�شروعات �إن�شاء طريق
 Coco Beach-Ntoumبطول  85كم
و�إن�شاء طريق Okondja-Makokou
بطول  270كم و�إن�شاء طريق Assok
 edzeng(Mongomo)-Oyemبطول
 39كم.

و�أ�شار �إلى �أن حكومة الجابون تطرح حالي ًا
م�ستندات ت�أهيل م�شروع �أعمال مدنية مبدئية
لتجهيز خزان مياه �صناعي �أمام �سد جديد
مزمع �إن�شائه هناك بتمويل من البنك الإ�سالمي
للتنمية.
كما �إلتقى رئي�س المقاولون العرب خالل الم�ؤتمر
بالرئي�س �أوبيانج نجيما رئي�س دولة غينيا
الإ�ستوائية والذي �أكد على �أهمية الدور الذي
تقوم به �شركة المقاولون العرب بغينيا و�أ�شاد
بجودة �أعمالها داخل بالده من خالل م�شاركتها
في تنفيذ عدد من الم�شروعات التنموية ال�شاملة
وطالبه بزيادة حجم �أعمالها هناك.
على جانب �آخر �أو�ضح المهند�س �إبراهيم مبروك
رئي�س قطاع ال�شركات الأفريقية �أن المقاولون
العرب تعمل في غينيا الإ�ستوائية منذ عام

 2003ويبلغ حجم
�أعمالها الحالي �أكثر
من  700مليون دوالر
ويتنوع عملها داخل
ال�سوق الغيني ما
بين م�شروعات طرق
وم�شروعات �إن�شائية
متنوعة ويلقى �آدائها
هناك كل التقدير
وح�صلت ال�شركة على
و�سامين من الرئي�س
الغيني �أحدهما عام
 2008والثاني عام
 2012نظير تميزها
وجودة �أعمالها و�إلتزامها بالبرامج الزمنية وتقوم
حالي ًا بتكليف من الرئي�س الغيني بتنفيذ م�شروع
�سياحي كبير على قمة جبل بيكو الذي يعلو عن
البحر م�سافة  3.5كيلومتر وهو عبارة عن �إقامة
تمثال لل�سيدة العذراء وكني�سة والموقع العام
بتكلفة  10ماليين دوالر ويتم حالي ًا درا�سة �إن�شاء
وفندق ومطعم �سياحي و تليفريك لتحويل المكان

�إلى منطقة جذب �سياحي،وفيما يخ�ص الجابون
فقد وجهت المقاولون العرب م�ؤخر ًا �إهتمامها
ل�سوق الجابوني باعتباره �سوق �أفريقي واعد
بالعديد من الم�شروعات التنموية التي ترغب
ال�شركة في الم�شاركة بها وكانت �أخر فعاليات
تلك التوجهات طلب رئي�س دولة الجابون فتح
�آفاق عمل جديدة للمقاولون العرب والم�شاركة
في م�شروعات التنمية هناك.
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رئيس توجو يستقبل المهندس إبراهيم محلب
لبحث زيادةالتعاون بين البلدين
ويقلده الوسام الوطنى
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ا�ستقبل الرئي�س Faure Essozimna
 Gnassingbeالمهند�س �إبراهيم محلب
م�ساعد رئي�س الجمهورية للم�شروعات القومية
والإ�ستراتيجية الذي �سلم للرئي�س التوجولي
ر�سالة من الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي تت�ضمن دعم
التعاون بين م�صر وتوجو فى ظل تنامى العالقات
بين م�صر والدول الأفريقية و�سط ترحيب من رئي�س
توجو والذي �أ�شاد بالعالقات الطيبة التي تجمع
بين البلدين معرب ًا عن تطلعه لم�شاركة ال�شركات
الم�صرية في م�شروعات التنمية الكبرى التي تتم
حالي ًا بتوجو وتوفير فر�ص ا�ستثمارية لها في
المجاالت المختلفة.
وو�سط حفاوة بالغة اقام الرئي�س التوجولى م�أدبة
ع�شاء على �شرف المهند�س ابراهيم محلب والوفد
المرافق وقام بتقليده الو�سام الوطنى تقديرا لدوره
الكبير فى تنمية العالقات بين البلدين كما يعد هذا
التكريم هو الثالث على الم�ستوى الرئا�سى للمهند�س

ابراهيم محلب حيث �سبق ان كرمه رئي�س غينيا
اال�ستوائية فى ماالبو نظرا لدوره فى الم�ساهمة
فى اعمال البناء و الت�شييد وتوطيد العالقات بين
البلدين و كذلك الرئي�س االيفوارى الح�سن واتارا فى
ابيدجان عام  2015خالل افتتاح احد الم�شروعات
التى كان محلب قد �شارك فى و�ضع حجر اال�سا�س لها

ابان توليه رئا�سة �شركة المقاولون العرب.
كما التقى المهند�س �إبراهيم محلب رئي�س الوزراء
التوجولي  Komi Selom Klassouوكذلك
رئي�س البرلمان التوجولى وا�ستقبل وزير النقل
الذى ا�صطحبهم فى جولة لزيارة مطار لومى
والميناء البحرى وعر�ض الم�شروعات المطروحة
حالي ًا هناك وفر�ص تواجد ال�شركات الم�صرية
للم�شاركة بها وقد رافق محلب ال�سفير محمد كريم
�سفير م�صر بتوجو ووفد من �شركة المقاولون العرب
برئا�سة المهند�س مح�سن �صالح رئي�س مجل�س
االدارة والمهند�س �إبراهيم مبروك رئي�س قطاع
ال�شركات الأفريقية بالمقاولون العرب والأ�ستاذ
عماد عبيد رئي�س القطاع المالي لأفريقيا .
وا�شار المهند�س مح�سن �صالح رئي�س �شركة
المقاولون العرب �أن ال�شركة تتواجد بدولة توجو
منذ عام وتقوم حالي ًا بتنفيذ ورفع كفاءة الطريق
الوطني رقم  5لوط  2كبيليه حوفيه باناتوكو
بالعا�صمة لومي والذي تبلغ تكلفته  24مليون دوالر
بتمويل من البنك العربي لتنمية الإقت�صاد في
�أفريقيا ل�صالح وزارة الأ�شغال العامة التوجولية �إلى
جانب تنفيذ عدد من العيادات الطبية وال�صيدليات
من �أجل الم�ساهمة فى نقل الخبرات الطبيه ول�سهولة
دخول الدواء الم�صرى �إلى ال�سوق التوجولى و�أ�شار
�إلى �أنه جاري درا�سة عدد من م�شروعات الطرق
هناك ,كما �أ�شار �إلى �أن ذلك ي�أتى فى �إطار ال�سيا�سة
التى تنتهجها ال�شركة فى ت�صدير �صناعة المقاوالت
�إلى القارة الأفريقية وفتح مجاالت عمل جديدة
لها.
و�أ�ضاف المهند�س �إبراهيم مبروك رئي�س قطاع

ال�شركات الأفريقية بالمقاولون العرب �أن م�شروع
الطريق الوطني بطول  26كيلومتر وي�ضم �أعمال
تو�سعة للطريق القائم كما ي�شمل �أعمال �صرف المياه
والأعمال ال�صناعية الالزمة و�أعمال الإن�شاءات على
جانبي الطريق ومدة تنفيذه � 18شهر كما رافقهم فى
الزيارة الأ�ستاذ عماد عبيد رئي�س القطاع المالى
بال�شركة والمهند�س �أ�سامة م�صطفى الع�ضو المنتدب
ل�شركة المقاولون العرب النيجيرية.
ومن الجدير بالذكر �أن دولة توجو تعد احد
اال�سواق الواعدة لل�شركات الم�صرية وتطل عا�صمتها
الإدارية وال�صناعية للبالد لومي على خليج غينيا
وت�ضم ميناء كبير يخدم منطقة غرب افريقيا .
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«اتحاد المقاولين» يكرم المهندس إبراهيم محلب
في ملتقى "بناة مصر"2016

محلب  :الم�شروعات القومية التي تنفذ حالي ًا
تفوق كافة الم�ؤ�شرات العالمية
مدبولي  :م�صر ت�شهد حركة ت�شييد وبناء غير م�سبوقة
�صالح :ال�سوق �أ�صبح الآن مفتوحً ا �أمام كل ال�شركات
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كرم االتحاد الم�صري لمقاولي الت�شييد والبناء و
اتحاد المقاولين العرب خالل افتتاح ملتقى "بناة
م�صر" الذى انعقد يوم الثالثاء الأول من مار�س تحت
عنوان ” الطريق الى تنمية الم�شروعات القومية ”
المهند�س �إبراهيم محلب رئي�س وزراء م�صر ال�سابق
وم�ساعد رئي�س الجمهورية للم�شروعات القومية
تقديرا لدوره القيادي البارز
والإ�ستراتيجية،
ً
و�إ�سهاماته في تطوير و�إثراء قطاع الت�شييد والبناء

في م�صر في جميع المنا�صب التي تقلدها خالل
تاريخه العملي ،والتي تعد �أبرز محطاتها ،رئا�سته
لواحدة من كبريات �شركات المقاوالت في ال�شرق
الأو�سط "�شركة المقاولون العرب" لمدة  11عاما
انتهت في عام  ،2012ثم توليه حقيبة الإ�سكان في
حكومة الدكتور حازم الببالوي بداية من يوليو
 2013وحتى فبراير  ،2014وبعدها توليه رئا�سة
الحكومة حتى �سبتمبر .2015

مو�ضحا �أن الم�شروعات القومية مثل تنفيذ 6
�أنفاق �أ�سفل قناة ال�سوي�س  ،م�شروعات الإ�سكان
االجتماعي  ،وكذلك م�شروعات الطرق والكباري
الجديدة تواجه عدد من التحديات �أبرزها التدريب
والعمالة الفنية المتخ�ص�صة .
و�أو�ضح محلب �أن العام الما�ضي �شهد �إنجاز ًا
كبيرا بم�شروعات الطرق والكباري خا�صة و�أنه
تم االنتهاء من  130طريق خالل العام الما�ضي
 ،2015م�شددا على �أن الم�ستفيد الرئي�سي من تلك
الم�شروعات هي �أجيال ال�شباب القادمة في المقام
الأول.

ح�ضر الإفتتاح والتكريم وزراء الإ�سكان والإنتاج
الحربي والتخطيط ،والنقل والتنمية المحلية
والمهند�سين ح�سن عبد العزيز رئي�س االتحاد
الم�صري لمقاولي الت�شييد وفهد بن محمد الحمادي
رئي�س اتحاد المقاولين العرب ومح�سن �صالح رئي�س
مجل�س �إدارة المقاولون العرب و�شارك في الم�ؤتمر
�أكثر من  1000م�ستثمر وقيادة تنفيذية لكبرى
�شركات المقاوالت والم�ؤ�س�سات المالية والم�صرفية
و�شركات مواد البناء والتطوير العقاري و�إدارة
الم�شروعات العربية والدولية ،وذلك لبحث فر�ص
وتحديات الم�شروعات القومية للدولة والتي
ي�أتي في مقدمتها محور قناة ال�سوي�س ،والعا�صمة
التحدي الكبير
الإدارية الجديدة ،وا�ست�صالح  1.5مليون فدان ،وطالب محلب �شركات المقاوالت ب�ضرورة التركيز
والخطة القومية للطرق.
على قطاع ال�صيانة والت�شغيل  ،خا�صة و�أن ذلك
القطاع يعد الح�صان الأ�سود للنمو خالل المرحلة
ر�سالة �إيجابية لل�شباب
وقد�أكد المهند�س �إبراهيم محلب في كلمته المقبلة في ظل الم�شروعات القومية التي يتم
الإفتتاحية �أن الم�شروعات القومية التي تعكف تنفيذها حالي ًا  ،مو�ضحا �أن التحدي الكبير الذي
الدولة على تنفيذها خالل المرحلة الحالية تعد يواجه تنفيذ تلك الم�شروعات هو عدم وجود
�إنجا ًزا قيا�سي ًا يفوق كافة الم�ؤ�شرات العالمية رفاهية الوقت في تنفيذ تلك الم�شروعات .
و�أ�شار �إلى �أن تلك الم�شروعات العمالقة تعد ر�سالة و�شدد على �أهمية �أن تت�ضافر جهود الحكومة مع
�إيجابية لل�شباب ب�أن م�صر تم�ضي نحو تحقيق القطاع الخا�ص لتنمية م�شروعات التدريب والتعليم
التنمية الم�ستدامة خالل المرحلة المقبلة  ،المهني وذلك للق�ضاء على م�شكالت البطالة
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المزمنة ،مطال ًبا ب�ضرورة �أن تكون هناك نماذج تنفيذها كلها ب�أيدي م�صرية.
م�صرية ناجحة في كافة الم�شروعات التي يتم
العا�صمة الإدارية الجديدة
تنفيذها ،وتابع محلب �أن م�شروع �إن�شاء � 150ألف و�أ�شار الوزير �إلى ت�ضاعف موازنة هيئة المجتمعات
وحدة �سكنية يعد الأكبر على م�ستوى العالم والذي العمرانية الجديدة ،والتي يتم اال�ستفادة منها
يتم تنفيذه في زمن قيا�سي ،مطالبا ب�ضرورة �إ�شراك في تنفيذ مدن الجيل الرابع ،ومن بينها م�شروع
ال�شباب في عمليات تنفيذ مثل تلك الم�شروعات العا�صمة الإدارية الجديدة ،والذي يعد الأ�ضخم
ال�ضخمة.
في قطاع الت�شييد والبناء على م�ساحة تقترب
من � 190ألف فدان بمرحلة �أولى � 30ألف فدان
تاريخ م�صر
وقال الدكتور م�صطفى مدبولي �:أن م�صر حاليا بما يمثل � 3أ�ضعاف م�ساحة مدينة ال�شيخ زايد،
ت�شهد حركة ت�شييد وبناء غير م�سبوقة في تاريخ على �أن تكون الأ�سبقية الأولى لتطوير � 10.5ألف
م�صر مدفوعة بحجم الأعمال التي يتم تنفيذها فدان ،مو�ضحا �أنه تم الإنتهاء من المخطط العام
بقطاع الت�شييد والبناء ،والتي ي�أتي في مدقمتها والتف�صيلي لهذه المرحلة.
م�شروع الإ�سكان الإجتماعي ،والذي يتم من خالله وقال �:إنه جا ٍر �إعداد الدرا�سات الخا�صة ب�شبكات
تنفيذ � 256ألف وحدة خالل عامين ،بالإ�ضافة �إلى المرافق للمرحلة االولى بالم�شروع� ،سيتم �إ�سناد
� 200ألف وحدة �أخرى يتم تنفيذهم خالل عام ترفيق � 3آالف فدان من المرحلة االولى على
�شركات مقاوالت محلية كبيرة ذات خبرة بقطاع
وفقا لتوجيهات الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي.
و�أ�ضاف مدبولي �أن هذه الم�شروعات تت�ضمن تنفيذ المرافق ،كما �سيتم بدء تد�شين �أول حي �سكني
الم�شروع القومي للطرق ،وتنفيذ حجم �أعمال في العا�صمة الإدارية والذي ي�ضم � 30ألف وحدة
كبير بقطاع المرافق بالمدن الجديدة ،والتي يتم �سكنية ،م�ؤكدا دخول �شركات المقاوالت للمواقع
تنفيذها ب�شركات مقاوالت محلية ،م�شيرا �إلى قبل نهاية ال�شهر الجاري.
�إ�ضافة حجم كبير من الأعمال بقطاع المرافق
�سمة الع�صر
وتنفيذ محطات مياه المعالجة الثالثية ،والتي يتم وخالل الجل�سة الثالثة للملتقى التي �أقيمت تحت

عنوان مدى قدرة المقاول الم�صري على تنفيذ
الم�شروعات القومية المطروحة وفقا للتوقيتات
المحددة والمعايير المطلوبة �أكد المهند�س مح�سن
�صالح �أن تحالف �شركات المقاوالت الم�صرية
لتنفيذ الم�شروعات القومية كان ال�سبيل الأمثل
�أمام القطاع لتجنب التوجه لل�شركات المناف�سة
مو�ضحا �أن تلك الو�سيلة
العالمية لتحقيق ذلك،
ً
�أ�صبحت �سمة الع�صر.
و�أ�ضاف �صالح �أن تلك الم�شروعات المطروحة
بال�سوق خالل الفترة الراهنة تتميز بكونها
م�شروعات عمالقة وف ًقا لكافة المقايي�س العالمية،
مما يتطلب تحدي من كل ال�شركات لتنفيذها
بالتوقيتات والموا�صفات المطلوبة.

تد�شين تحالف

و�أ�شار �إلى �أن تم تد�شين تحالف بين �شركة
المقاولين العرب و�أورا�سكوم للإن�شاء لتنفيذ محور
قناة ال�سوي�س والإنفاق التابعة له ،كما تم تكوين
تحالف �آخر بين �شركات المقاولين العرب و�إيجيكو
ومختار �إبراهيم لتنفيذ م�شروع تو�شكى الجديد.
و�أكد رئي�س مجل�س الإدارة على �أن هذه التحالفات
ُت�ساهم في االنتهاء تنفيذ تلك الم�شروعات
القومية خالل فترة زمنية ت�صل �إلى نحو ثلث

مدتها المتوقعة ،وتابع �إلى �أنه نتيجة ل�ضخامة
م�شروع تد�شين نحو � 6أنفاق بمحور تنمية قناة
ال�سوي�س فتم تد�شين عدة تحالفات ببور�سعيد
والإ�سماعيلية.
مائدة واحدة
و�أ�شار رئي�س ال�شركة �إلى �صعوبة الأرا�ضي المن�ش�آ
عليها نفق بور�سعيد مما تطلب �إعادة ت�أ�سي�سها لو�ضع
مو�ضحا �إمكانية تد�شين تحالفات
المعدات عليها،
ً
�أخرى بالباطن لتجميع خبرات بريطانية و�إيطالية
مع الم�صرية لتنفيذها ،الف ًتا �إلى �أن هناك و�سيلة
�أخرى اتخذتها �شركات المقاوالت ل�سرعة تنفيذ
الم�شروعات تت�ضمن تق�سيم العمل بينهم ،مثلما
حدث بم�شروع موانئ �شرق التفريعية والذي �شمل
على تق�سيم العمل بين � 10شركات مقاوالت.
مفتوحا امام كل
و�أكد �صالح على �أن ال�سوق �أ�صبح
ً
ال�شركات والمقاولين ،م�ؤكدً ا على �أن مقاولي الباطن
�أ�صبحوا الآن يتفاو�ضوا مع �شركات المقاوالت على
مائدة واحدة ،وحول تو�سع ال�شركات الم�صرية في
الأ�سواق الخارجية� ،أو�ضح �صالح �أن تراجع �أ�سعار
النفط ت�سبب في ن�شوب �أزمات حكومية بالأ�سواق
الأفريقية مع ال�شركات العاملة بها ،مما ت�سبب في
ت�أخر �سداد م�ستحقات ال�شركات.
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الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح
المقر الجديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة
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افتتح الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سى واللواء مجدى
عبد الغفّار وزير الداخلية يوم الأربعاء � 27أبريل
المقر الجديد لوزارة الداخلية ب�أكاديمية ال�شرطة
بالقاهرة الجديدة والذي جاء ت�صميمه على هيئة
"�شعار ال�شرطة" ،وي�ضم المبنى مكتب ًا للوزير،
والإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير ،بالإ�ضافة
�إلى �إدارة المتابعة التابعة لمكتب الوزير،
والإدارة العامة للإعالم والعالقات ،وقطاع �شئون
ال�ضباط وحقوق الإن�سان ,ويتمتع المبنى الجديد
بت�صميمات الحديثة ووجود �أجهزة متطورة به،
وو�سائل توا�صل جيدة مع كافة القطاعات ،وقاعات
كبيرة لالجتماعات ،وال�صحفيين و�أماكن ال�ستقبال
�شكاوي المواطنين.
يذكر �أن العمل بد�أ في الإن�شاءات الجديدة منذ 10
�شهور وتحديدً ا في مطلع يناير الما�ضى ،حيث تولت
الهيئة الهند�سية للقوات الم�سلحة ممثلة في «�إدارة
المهند�سين الع�سكريين» و«اللواء � 23إن�شاءات»

و«كتيبة � 45إن�شاءات» دور «المقاول العام للم�شروع»،
فيما تتولت � 4شركات في مقدمتها «المقاولون
العرب» عملية التنفيذ حيث يبلغ عدد المبانى
بالم�شروع  22مبنى ،منها المبنى الرئي�سى للوزارة،
وملحقاته قاعتين و 3فيالت ،وقاعة االجتماعات،
ومبنى الأمن المركزى ،والأمن االقت�صادى ،والأمن
االجتماعى ،ومبنى �إعا�شة الجنود �سعة 1300
جندى ،ومبنى الأمن العام ،ومبنى خا�ص بجهاز
الأمن الوطنى� ،إ�ضافة �إلى م�سجد كبير ،على �أن
تحتاط المبانى ب�سور ،فيما ت�صل تكلفة الإن�شاءات
�إلى  200مليون جنيه.
�شارك في تنفيذ الأعمال من جانب ال�شركة فرع
حلوان وفرع مدينة ن�صر وفرع القاهرة و�إدارة
المن�ش�آت المتميزة و�إدارة الأعمال الإعتيادية و
�إدارة الم�شروعات الكهروميكانيكية للمباني العامة
والمرافق �,صرح بذلك المهند�س �سليمان يون�س
رئي�س قطاع القاهرة الكبري .

و يفتتح من مدينة بدر ويتابع
المشروعات التنموية الجديدة
التي تشارك فيها المقاولون العرب
افتتح الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي يوم الخمي�س 12
مايو من مدينة بدر  32م�شروع ًا جديد ًا عبر الفيديو
كونفران�س وتابع الموقف التنفيذي للم�شروعات
التنموية الجديدة والتي يتم تنفيذها تحت �إ�شراف
الهيئة الهند�سية للقوات الم�سلحة ومنها م�شروعات
محطة مياة العا�شر من رم�ضان العمالقة بطاقة 600
�ألف متر مكعب /يوم وم�شروع مدينة الجاللة بالعين
ال�سخنة والم�شروع القومي لل�صوامع والم�شروع
القومي للطرق ومحور رو�ض الفرج وكوبري عزمي
بمحافظة بور�سعيد وم�شروع تطوير الع�شوائيات
والتي ت�شارك بالعمل فيها �شركة المقاولون العرب.
ح�ضر الإفتتاح المهند�س �شريف ا�سماعيل رئي�س
الوزراء والفريق �أول �صدقي �صبحي وزير الدفاع
والإنتاج الحربي والدكتور م�صطفي مدبولي وزير
الإ�سكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور
م�صطفي مدبولي والدكتور جالل ال�سعيد وزير النقل
وعدد من ال�سادة الوزراء واللواء كامل الوزير رئي�س
الهيئة الهند�سية للقوات الم�سلحة وقيادات القوات
الم�سلحة والمهند�س �إبراهيم محلب م�ساعد رئي�س
الجمهورية للم�شروعات القومية والإ�ستراتيجية
والمهند�سون مح�سن �صالح رئي�س مجل�س الإدارة
و�سيد فاروق النائب الأول و�إمام عفيفي نائب رئي�س
مجل�س الإدارة وطارق �صقر ع�ضو مجل�س الإدارة
و�سليمان يون�س رئي�س قطاع القاهرة الكبرى.

جدير بالذكر �أن المقاولون العرب قامت بتنفيذ
 10كيلو متر من القطاع الرابع بم�شروع طريق وادى
النطرون  /العلمين الذي افتتحه الرئي�س بقيمة
تعاقديه  71مليون جنيه وتم �إ�سناد �أعمال م�شروع
ا�ستكمال تحويل الطريق الدولى الأ�سكندريه /
مطروح من التقاطع على طريق وادى النطرون
العلمين �إلى مدخل مدينه العلمين بطول  33كم
لل�شركة بالأمر المبا�شر من قبل وزاره اال�سكان
والمرافق والمجتمعات العمرانيه بقيمة تعاقديه
 600مليون �,صرح بذلك المهند�س ه�شام ال�سباعي
رئي�س قطاع الطرق والمهند�س و�أ�شرف عطيه مدير
الطرق ال�سريعة ,كما �صرح المهند�س �سامح ال�سيد
مدير فرع القناة ب�أن الفرع قد قام بتنفيذ م�شروع
مرافق مدينة بدر بتكلفة  85مليون جنيه والإنتهاء
من محطة مياه العا�شر من رم�ضان بطاقة � 600ألف
متر مكعب /يوم بتكلفة حوالي مليار و  262مليون
جنيه ويخدم مناطق مدينة العا�شر من رم�ضان وبدر
وال�شروق والمنطقة ال�صناعية لمدينة العا�شر
ومنطقة خليج ال�سوي�س وهليوبولي�س الجديدة
عن طريق نقل المياه العكرة بم�أخذ علي ترعة
الإ�سماعيلية عند مدينة بلبي�س وكذلك مد خط
مياه للإن�شاءات للعا�صمة الإدارية الجديدة وت�صل
الطاقة االنتاجية الإجمالية للمحطة تبلغ نحو 1.2
مليون م 3يوم ًيا.
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الرئيس يفتتح من أسيوط  ٩محطات جديدة
للطاقة الكهربائية
ويكلف الهيئة الهندسية والمقاولون العرب
بتنفيذ مشروع الهضبة الغربية
ويتفقد القناطر الجديدة بالهليكوبتر
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افتتح الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي يوم الثالثاء17
مايو محطة كهرباء غرب �أ�سيوط الجديدة و8
محطات جديدة للطاقة الكهربائية بح�ضور رئي�س
الوزراء المهند�س �شريف ا�سماعيل ووزراء الدفاع
والكهرباء والإ�سكان والتخطيط ومحافظ �أ�سيوط.
وقد تحدث الرئي�س فى خطاب لأهالى �أ�سيوط
قائال :محافظ �أ�سيوط ناق�شنى فى م�شروع اله�ضبة
الحلم «اله�ضبة الغربية» ،حيث ي�سير العمل فيه
بطيئا  ،وهو ما جعلنى �أتدخل على الفور بتكليف
الهيئة الهند�سية للقوات الم�سلحة بمعاونة �شركة
المقاولون العرب ،فى انجاز الطريق قبل نهاية
العام.
و�أكد الرئي�س ال�سي�سي �أن الجهود التي بذلت في
تطوير منظومة التموين لم تحدث من قبل ،ويكفي
�أن ثلثي ال�صوامع وال�شون تم ان�شا�ؤها خالل العامين
الما�ضيين ،حيث يجري ا�ضافة � ٢٥صومعة و١٠٥
�شون لتخزين القمح حاليا  ،وتم بناء � ٧٥صومعة
في � ٣سنين فقط اعتبارا من عام  ،٢٠١٤بزيادة
قدرها ثلثا الطاقة االنتاجية.

كما تفقد ال�سي�سي بالهليكوبتر م�شروع قناطر
�أ�سيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية ،والذي
بلغت ن�سبة التنفيذ به نحو  %83.2ويهدف �إلى
تح�سين الري بمحافظات �أ�سيوط والمنيا وبنى
�سويف والفيوم والجيزة  ،بتكلفة تبلغ نحو 4
مليارات جنيه م�صري ،ومن المقرر االنتهاء من
تنفيذه في �أوائل �سبتمبر�/أيلول من عام .2017
يذكر �أن الم�شروع يقوم بتنفيذه تحالف �شركات
المقاولون العرب وفين�سي الفرن�سية و�أورا�سكوم
للإن�شاءات الم�صرية وي�شمل هوي�س مالحي مزدوج
بعر�ض  17متر ومحطة توليد كهرباء بها  4وحدات
×  8ميجاوات و 8بوابات مفي�ض بعر�ض  17متر
لإمرار الت�صرفات الق�صوى للنيل وكوبري للري
بعر�ض  4حارات و�سد قفل ترابي لإكمال �إغالق
مجرى النيل �إلى جانب من�ش�أت �إدارية وخدمية
و�إعادة ت�أهيل قناطر الإبراهيمية وي�شارك في
االعمال من جانب ال�شركة فرع �أ�سيوط ووحدة
التجفيف و�إدارة الإن�شاءات البحرية و�إدارة ت�أجير
المعدات والأعمال التخ�ص�صية و�إدارة المحاجر.

محلب وصالح
يشهدان حفل تنصيب
رئيس جمهورية
غينيا اإلستوائية
إسناد أعمال جديدة
للمقاولون العرب
الغينية بقيمة 73
مليون يورو
�شهـــد المهنــــد�س ابــراهيــم
محلــــب م�ســاعــــــد رئيــــ�س
الجمهــوريـــــة للم�شــروعــات
القــــوميــــة والإ�ستراتيجية
نائب ًا عن الرئي�س عبدالفتاح
ال�سي�سي الإحتفال بتن�صيب
الرئيــ�س تيــودورو �أوبيانج
نجيما رئي�س دولة غينيا
م .إبراهيم محلب
الإ�ستــوائيــــة بعــــد فــوزه
بالإنتخابات الرئا�سية وفوزه لفترة جديدة
مدتها � 7سنوات،ح�ضر الإحتفال المهند�س مح�سن
�صالح رئي�س مجل�س الإدارة ورافقه الدكتور �أن�سي
الب�شوتي والمهند�سون طارق �صقر ع�ضوا مجل�س
الإدارة و�إبراهيم مبروك رئي�س قطاع ال�شركات
الأفريقية وعماد عبيد رئي�س القطاع المالي لقطاع
�أفريقيا.
على جانب �آخر قام المهند�س مح�سن �صالح برئا�سة
الجمعية العمومية ل�شركة المقاولون العرب
الغينية والتي عقدت بالعا�صمة ماالبو يوم الأربعاء
 18مايو بح�ضور الوفد المرافق له وقيادات ال�شركة
وال�شركاء الغينين وقد �أو�ضح المهند�س �إبراهيم
مبروك �أنه تم خالل الإجتماع عر�ض ميزانية

ال�شركة الغينية للعام المالي
 2015والتي بلغ حجم
�أعمالها حوالي  93مليون
يورو خالل الفترة من يناير
 2015وحتى نهاية دي�سمبر
من نف�س العام وذلك بتحقيق
ن�سبة  %111من الخطة
الم�ستهدفة لعام  2015كما
م .محسن صالح �أ�شار مبروك �أنه تم �إ�سناد
�أعمال جديدة لل�شركة الغينية عبارة عن �إن�شاء
�شبكة مياه �سيمو بقيمة  20مليون يورو ومجمع
للمعاهد الفنية بمدينة مونجومو بقيمة  28مليون
يورو و�إن�شاء  124منزل بمدينة في�ش تاون �شاملة
المرافق والطرق بقيمة  25مليون يورو.
جدير بالذكر �أن المقاولون العرب الغينية تقوم
حالي ًا بتنفيذ م�شروع طريق الي�سوك اكا�سي بطول
 60كم بقيمة  92مليون يورو و�إن�شاء الكامب
الع�سكري بمدينة مونجومو بتكلفة  63مليون يورو
والتطوير الح�ضاري لعدد  6قرى بالعا�صمة ماالبو
بقيمة  51مليون يورو وم�شروعات للطرق بمنطقة
كوجو بالجزء القاري بقيمة  36مليون يورو والطرق
الداخلية لميدنة �سيمو بقيمة  40مليون يورو.
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فى عيد العمال  ..اللواء كامل الوزير
وسط عمال المقاولون العرب
بمشروع منتجع الجالله
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َقام كل من اللواء كامل الوزير رئي�س
الهيئه الهند�سية للقوات الم�سلحة
واللواء مح�سن النعمانى وزير التنمية
المحلية الأ�سبق والمهند�س مح�سن
�صالح رئي�س مجل�س الإدارة بزيارة
لم�شروع منتجع الجالله ال�سياحى ,
وذلك بح�ضور المهند�سين �سيد فاروق
النائب االول و�إمام عفيفي نائب
رئي�س مجل�س الإدارة ومحمد ال�سعيد
حافظ رئي�س قطاع القناه و�سيناء
ومحمد ر�شاد حال م�ساعد رئي�س
قطاع القناه و�سيناء و�سامح ال�سيد
مديرفرع القناة ومبارك من�صورمديرفرع �سيناء
وطارق خ�ضر مدير �إدارة الأعمال الإعتيادية .
من جانبه �أكد المهند�س مح�سن �صالح �أنه على
الرغم من �أن اليوم هو عيد العمال �إال �أن العاملين

بال�شركة يوا�صلون العمل فى كافة الم�شروعات
القومية ومنها م�شروع المنتجع ال�سياحى به�ضبة
الجالله ,و�أ�شار �إلى �أن العديد من �إدارات وفروع
ال�شركة تعمل فى هذا الم�شروع نظر ًا لأهميته
وللإلتزام بالبرنامج الزمنى .و�أو�ضح �أن الم�شروع

يتكون من فندق عالمي بموقع فريد علي البحر
الأحمر علي م�ساحة  9150متر ويتكون من دور
�أر�ضي وبدروم و� 4أدوار متكررة وي�ضم  266غرفة
و 24جناح فندقي و 84فيال و�شالية بجانب جراج
علي م�ساحة � 20ألف متر ،ويجري العمل بالفندق

علي مدار ال�ساعة من خالل �أكثر من 850عامل
ومهند�س با�ستخدام العديد من الأونا�ش البرجية
والمعدات الالزمة ،وهذا بخالف دور ال�شركة في
تنفيذ مجموعة من العقارات ال�سكنية و�شبكات
المياه وال�صرف �ضمن م�شروع اله�ضبة.
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وزير اإلسكان :يعلن بدء تنفيذ
شبكات مرافق «العاصمة اإلدارية»

20

�أعلن الدكتور م�صطفى مدبولي وزير الإ�سكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية ،تكليف � ٤شركات مقاوالت
لتنفيذ البنية التحتية للمرحلة الأولى للعا�صمة
الإدارية ،على �أن تبد�أ العمل �أول ابريل ف� ً
ضال عن بدء
�أعمال تنفيذ البنية التحتية � ً
أي�ضا لمدينة العلمين
الجديدة.
وقال الوزير� :إنه تم �إ�صدار قرارات من مجل�س الوزراء
لإ�سناد تو�صيل �شبكات المرافق �إلى عدد من ال�شركات
و�أ�ضاف وزير الإ�سكان  ”:نحن قادرون كدولة على
االنتهاء من هذا الم�شروع في الوقت المحدد ،مو�ضحا
�أن الر�سومات التنفيذية �إنتهت بالكامل.
جاء ذلك خالل اجتماع الوزير مع م�سئولي الوزارة
والمجموعة الإ�ست�شارية للعا�صمة االدارية ،ور�ؤ�ساء
مجال�س �إدارات �شركات المقاوالت الم�صرية المنفذة
للمرافق و المهند�سون مح�سن �صالح رئي�س مجل�س
الإدارة و�سيد فاروق النائب االول وامام عفيفي نائب
رئي�س مجل�س االدارة وابراهيم عز الدين م�ساعد
رئي�س مجل�س االدارة.
و�أ�شار الدكتور م�صطفى مدبولي الى �أن هناك تكليفا
ب�أن يتم التنفيذ في �أق�صر مدى زمني في العالم كله،
وهذا يتطلب من �شركات المقاوالت العمل � ٢٤ساعة
يوميا ،ولذا يتم اختيار ال�شركات القادرة على التنفيذ،
بهذه ال�سرعة ،وبالكفاءة المطلوبة.
وا�ستعر�ضت المجموعة اال�ست�شارية مخطط المرحلة
الأولى والأولوية الأولى منها ،والتي تبلغ م�ساحتها
� ١٠آالف و ٥٠٠فدان تقريبا ،حيث �ستت�ضمن الحي

الحكومي ومركز الم�ؤتمرات واالك�سبو�سيتي ( �أر�ض
المعار�ض) ،بجانب الأحياء ال�سكنية التي �سيتم
تنفيذها وفقا للطابع الم�صري علي مدار تاريخه،
م�شددة على �أنه ال يوجد تمييز في جودة الحياة بين
جميع �أنماط الإ�سكان التى �سيتم تنفيذها.
وعلى �صعيد مت�صل ،اجتمع الدكتور م�صطفى مدبولي،
وزير الإ�سكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
بر�ؤ�ساء �شركات المقاوالت المنفذة للمرافق لمدينة
العلمين الجديدة ،لبدء العمل بالمواقع المختلفة
على الفور ،و�أعلن �أنه يتم الإعداد لطرح الحي ال�سكني
بالمدينة ،لبدء تنفيذه ،بجانب عدد من الم�شروعات
المختلفة.
من جانبه� ،أكد المهند�س عبد المطلب ممدوح ،م�ساعد
نائب رئي�س هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة� ،أن
الم�سند لها �أعمال �شبكات مرافق
�شركات المقاوالت ُ
العا�صمة الإدارية الجديدة (المقاولون العرب،
ال�شركة القاب�ضة للت�شييد والبناء ،كونكورد ،اتحاد
�أورا�سكوم و�أبناء ح�سن عالم) ت�سلمت المواقع ودفعت
بكمية هائلة من المعدات� ،سواء اللوادر �أو الحفارات،
والبلدوزرات ،والهرا�سات ،وتانكات نقل المياه ،وخالفه،
م�شيرا �إلى �أن الجميع �سيعمل على تنفيذ المهام الموكلة
�إليه ،فى تنفيذ �أعمال الطرق و�شبكات المياه وال�صرف
ال�صحى واالت�صاالت ،بالجودة وال�سرعة المطلوبتين.
علي جانب �آخر �أكد المهند�س مح�سن �صالح رئي�س
مجل�س الإدارة �أن ال�شركة انتهت من من الخط الأول
لمياه العا�صمة الإدارية الجديدة والذي يتم تنفيذه

ل�صالح الجهاز التنفيذي لمياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي،
بتكلفة  285مليون جنيه ,و�أ�ضاف �أنه تم �إ�سناد �أعمال
م�شروع الخط الثاني المياه المو�صل للعا�صمة الإدارية
�إلى ال�شركة بتكلفة  200مليون جنيه ،والذي يت�ضمن
�أعمال كهروميكانيكية ،و�إن�شاء خزان مياه �سرعة 20
�ألف متر ،وخط مياه بطول  15.6كيلو متر,ويبد�أ من
محطة التكدي�س التي تتكون من خزانات مياه وطلمات
ومباني الإدارة والكلور ،و�سكن للعاملين وم�سجد ،ويتجه
�إلى قلب العا�صمة الجديدة بطاقة � 100ألف متر مكعب
يومي ًا لتغذية المباني ال�سكنية والإدارية ومحطة
الكهرباء الرئي�سية للعا�صمة الجديدة ،وي�ستغرق
تنفيذه � 6أ�شهر.
يذكر �أنه منذ عدة �شهور كانت العا�صمة الإدارية
مجرد حلم ،لكنها بد�أت �أول ابريل اولي خطوات
التحول �إلي واقع علي الأر�ض ،فقد بد�أت ال�شركات
الأربع الم�سئولة عن تنفيذ �أعمال البنية التحتية
لهذا الم�شروع العمالق في العمل ،وتم الدفع ب�أعداد
كبيرة من المعدات النجاز الم�شروع وفق �أرقي المعايير
الهند�سية .الأجهزة المعنية وال�شركات العاملة في
الم�شروع ت�سابق الزمن النجاز الأعمال المطلوبة
بالعا�صمة الإدارية الجديدة علي م�ساحة  ٣٥٠٠فدان
والتي ت�شتمل علي الحي الحكومي والحي ال�سكني،
تنفيذا لتوجيهات الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي الذي
يتابع عن كثب خطوات تنفيذ هذا الم�شروع العمالق.
وقال المهند�س �سامح ال�سيد مدير فرع القناه �أن الفرع
كان له ال�سبق في تنفيذ م�شروع مد خط مياه للإن�شاءات
الخا�صة بالعا�صمة الإدارية الجديدة والذي تم العمل
فيه على مدار ال�ساعة وي�صل طول الخط  18.5كيلو
متر وجاري العمل علي قدم و�ساق بالمرحلة الثانية
بالم�شروع.
و�أ�ضاف المهند�س �سامح ال�سيد �أن الهدف من الم�شروع
ربط محطة مياة العا�شر من رم�ضان بالعا�صمة الإدارية

الجديدة ومدها بالمياه الالزمة لأعمال الإن�شاءات بها
من خالل مرحلتين؛ الأولى تقوم على الأخذ من خط
قائم بقطر  1500ملليمتر من رافع خليج ال�سوي�س
وتنق�سم تلك المرحلة لجزئين؛الجزء الأول عبارة
عن خط (�أ) بطول  5500متر موازى للطريق الدائرى
الإقليمى لي�صل مبا�شرة للعا�صمة الإدارية الجديدة
�أما جزء (ب) فيبد�أ من رافع خليج ال�سوي�س حتى
منطقة الميكرويف بالعا�شر من رم�ضان بطول  4.5كيلو
متر لتعوي�ض المياه الم�أخوذة من خط (�أ) �أما المرحلة
الثانية فهى بطول  8.5كيلومتر وتمتد من محطة مياة
العا�شر من رم�ضان وحتى الميكرويف وت�شمل عنبر
للطلمبات وخزان �سعة � 4آالف متر مكعب داخل رافع
خليج ال�سوي�س لتعوي�ض كمية المياه الوا�صلة للعا�صمة
الإدارية الجديدة بما ال ي�ؤثر على تغذية المناطق
القائمة حالي ًا.
وا�ضاف المهند�س عبداهلل بغدادي مدير الم�شروع �أن
المرحلة الجديدة ت�شمل �إن�شاء عدد  6طلبمات داخل
محطة التكدي�س ومبنى للمولد وخط طرد بطول 15
كيلومتر من الزهر المرن من محطة التكدي�س وحتى
منطقة الخدمات بالإ�ضافة �إلى خزان �سعة 20000
م 3في نهاية الخط,و�أ�شار �إلى �أن الأعمال ت�شمل �إن�شاء
محطة التكدي�س والتعبئة وت�شتمل على خط طرد
بطول  5.5كم من الموا�سير الزهر المرن قطر 1000
مم بالإ�ضافة �إلى غرف المحاب�س بداية من نقطة
الربط على الخط القائم قطر  1500مم الخارج من
رافع خليج ال�سوي�س ( )1غلى رافع خليج ال�سوي�س ()2
ونهايته �إلى محطة التكدي�س والتعبئة والتي تحتوي
على عدد ( )4خزان �سعة  8500م 3لكل خزان وعنبر
طلمبات به  3طلمبات للتعبئة و 6طلمبات لتغذية
منطقة الخدمات وبيارة �سحب ومبنى مولد ومبنى
محول وخزانات تحليل ومبنى كلور ومخزن وور�شة
ومبنى اداري وم�سجد و�أ�سوار وموقع عام.
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المقاولون العرب بدأت فى صب الخرسانة ألول
عمارة بالحى السكنى بالعاصمة اإلدارية الجديدة
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قام الدكتور م�صطفى مدبولى وزير
الإ�سكـــان والمـــرافــــــق والمجتمعــــــات
العمرانية الأحد  8مايو بزيارة �إلى موقع
العا�صمة الإدارية الجديدة تابع خاللها
�أعمال تنفيذ المرافق الأ�سا�سية� ,أعمال
تنفيذ البنية الأ�سا�سية (مياه ال�شرب،
وال�صرف ال�صحى ،والطرق) ،والحى
ال�سكنى بالعا�صمة الإدارية الجديدة،
حيث انتهت �شركة المقاولون العرب من
حفر  %70من �إجمالى  44عمارة تقوم
بتنفيذها ،كما بد�أت فى �صب الخر�سانة
لأول عمارة بالحى ال�سكنى بالعا�صمة الإدارية
الجديدة ،كما قامت ال�شركات الأخرى باالنتهاء من
حفر عدد كبير من العمارات والج�سات المطلوبة.
وعقد اجتماع ًا مع م�سئولى �شركات المقاوالت
المنفذة للأعمال لمتابعة الموقف التنفيذى وخالل
الإجتماع �شدد الوزير على �ضرورة زيادة معدالت
الإنجاز ،وتكثيف العمالة والمعدات بالمواقع
المختلفة ،قائ ًال" :معندنا�ش وقت ن�ضيعه ،وال�شركة
التى لن ُتزيد معدالت الإنجاز �سننهى التعاقد
معها" وكانت �شركات المقاوالت وعلى ر�أ�سها �شركة

المقاولون العرب قد بد�أت فى تنفيذ �أعمال البنية
التحتية ومرافق منطقة الحى ال�سكنى للمرحلة
الأولى بم�شروع العا�صمة الإدارية الجديدة  ،وذلك
بعد �أن �أ�صدر مجل�س الوزراء �أمر الإ�سناد بنحو 4
مليار جنيه،رافق الوزير خالل الجولة المهند�سون
خالد عبا�س م�ساعد وزير اال�سكان لل�شئون الفنية
و�سيد فاروق النائب الأول لرئي�س مجل�س الإدارة
و�إمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة و�إبراهيم
عز الدين م�ساعد رئي�س مجل�س االدارة ومفيدة
عالم رئي�س قطاع المعامل و�سيد �شندي مدير �إدارة
المن�ش�آت المتميزة وعدد من قيادات ال�شركة.

وزير اإلسكان :غابة معدات تعمل  24ساعة
بالعاصمة اإلدارية الجديدة

رئيس الهيئة الهندسية :المدينة الجديدة تغير وجه مصر خالل عامين
تفقد الدكتور م�صطفى مدبولى وزير الإ�سكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية واللواء كامل الوزير رئي�س الهيئة
الهند�سية للقوات الم�سلحة يوم الأربعاء  18مايو �أعمال تنفيذ
المرافق،والبنية الأ�سا�سية،والحى ال�سكنى بم�شروع العا�صمة
الإدارية الجديدة الذى �سينقل م�صر نقلة ح�ضارية كبيرة.
و�صرح الدكتور م�صطفى مدبولى من موقع تنفيذ عمارات الحى
ال�سكنى ب�أن هذه المرحلة بها � 30ألف وحدة �سكنية بم�ساحات
مختلفة تتراوح بين 110م 2و180م ،2وتنا�سب مختلف
ال�شرائح ،يتم تنفيذها من خالل عدد من �شركات المقاوالت
العامة والخا�صة ،قائ ًال" :ت�شاهدون حالي ًا غابة من المعدات،
والعمل يتم على مدار الـ� 24ساعة ،وكل ال�شركات تت�سابق من
�أجل الإنجاز".
و�أ�ضاف :قمت اليوم واللواء كامل الوزير بجولة فى م�سطح موقع
المرحلة الأولى بالكامل ،تفقدنا خاللها �شبكة الطرق ال�ضخمة
التى تنفذها الهيئة الهند�سة للقوات الم�سلحة ،وهى لم تحدث
فى تاريخ م�صر ،حيث يتم تنفيذ طرق بات�ساع  6حارات فى كل
اتجاه ،بخالف  3حارات مرورية للخدمة ،وكذا �أعمال الكبارى
والأنفاق التى تنفذها الهيئة الهند�سية ،م�شير ًا �إلى �أنه يتم
حالي ًا تحطيم كل الأرقام القيا�سية فى تنفيذ الم�شروعات،
بتكليفات ومتابعة يومية من الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سى.
و�أكد الدكتور م�صطفى مدبولى� ،أن هناك فريق عمل من وزارتى
الدفاع والإ�سكان ،بينهما تن�سيق كامل ،لمتابعة تنفيذ هذا
الم�شروع القومى الكبير ،الذى �سينقل م�صر نقلة ح�ضارية
كبيرة.
وقال اللواء كامل الوزير� :إن العمل فى العا�صمة الإدارية
الجديدة يتم حالي ًا فى كل القطاعات (طرق ،ومرافق ،و�إ�سكان)،
وجميع من يعملون فى المواقع م�صريون" ،ال�شركات م�صرية،
والخامات م�صرية" ،وخالل �شهر �أو �أكثر �سي�ضع الرئي�س
عبدالفتاح ال�سي�سى حجر �أ�سا�س العا�صمة الإدارية الجديدة،
وكما تعودنا �أنه ال يتم و�ضع حجر الأ�سا�س �إال بوجود معدات
على الأر�ض ،وعمالة ،ويكون الم�شروع قد ظهر للنور.
و�أكد المهند�س �سيد فاروق النائب الأول لرئي�س ال�شركة �أن
حجم الأعمال التي تنفذها �شركته �ضمن م�شروع العا�صمة
الجديدة تبلغ حوالي ملياري جنيه ما بين �أعمال �إ�سكان متمثلة
في الحي ال�سكني ومرافق خا�صة بالأ�سبقية الأولي من الم�شروع
بجانب �أعمال الطرق.
و�أ�ضاف المهند�س �سليمان يون�س رئي�س قطاع القاهرة الكبري

�أنها تنفذ حاليا  1500وحدة �سكنية من �أ�صل � 12ألف وحدة
�ست�شارك في تنفيذها بالم�شروع ،م�شيرا �إلي �أنه تم ا�ستالم
مواقع  44عمارة من �أ�صل  60عمارة واو�ضح �أن م�ساحات
الوحدات ال�سكنية تتراوح بين � 110أمتار و  180مترا ،و تندرج
تحت ا�سم وحدات �إ�سكان فوق متو�سط «متميز» وتتكون كل
عمارة من بدروم و�أر�ضي و 4طوابق ،و�أ�شار �إلي �أنه من المقرر
االنتهاء من تنفيذ الوحدات خالل � 18شهرا.
بينما �أكد المهند�س �أحمد عبا�س رئي�س قطاع الدلتا � ،أن
ال�شركة تنفذ مرافق  550فدانا في حي المال والأعمال
ويجري حاليا تجهيز «الفرمة» للتربة قبل بدء تنفيذ الطرق،
م�شيرا �إلي �أنه يجري �أي�ضا تنفيذ حوالي  6كيلو مترات طرق
داخلية بالحي ال�سكني.
رافق الوزير ورئي�س الهيئة المهند�سين خالد عبا�س م�ساعد
الوزير لل�شئون الفنية و�سيد فاروق النائب الأول و�إمام عفيفي
نائب رئي�س مجل�س الإدارة ومفيدة عالم رئي�س قطاع المعامل
و�سليمان يون�س رئي�س قطاع القاهرة الكبرى و�أحمد عبا�س
رئي�س قطاع الدلتا وه�شام ال�سباعي رئي�س قطاع الطرق و�سيد
�شندي مدير �إدارة المن�ش�آت المتميزة ومجدي ال�شين مدير
فرع مدينة ن�صر و�سمير �سعداهلل مدير فرع �شرق وو�سط الدلتا
ومحمد عادل مدير �إدارة الطرق الداخلية وكمال كمال من�سق
الم�شروع.
هذا وي�شارك في تنفيذهذه الملحمه من المقاولون العرب فروع
مدينة ن�صر والقاهرة وحلوان و�شمال ال�صعيد و�شرق وو�سط
الدلتا و�شمال الدلتا و�إدارة المن�ش�آت المتميزة و�إدارة الأعمال
الإعتيادية و �إدارة الطرق الداخلية.
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توقيع مذكرة تفاهم
بين شركتي المقاولون العرب
وهيونداي الكورية
في مجاالت التشييد واإلنشاءات

24

وقع المهند�س �سيد فاروق النائب
الأول لرئي�س مجل�س �إدارة
�شركة المقاولون العرب وال�سيد
داي يونج �شونج المدير العام
الإقليمي ل�شمال �أفريقيا ل�شركة
هيونداي الكورية للهند�سة
والإن�شاءات يوم الخمي�س 24
مار�س مذكرة تفاهم للتعاون في
جميع مجاالت البناء و�صناعة
الت�شييد لتنفيذ الأعمال المدنية
والإلكتروميكانيك المطروحة
والمهند�س �أحمد عبداهلل مدير ال�شئون الفنية
داخل م�صر وقارة �أفريقيا.
ح�ضر التوقيع من جانب المقاولون العرب ك ًال ووفد رفيع الم�ستوي من �شركة هيونداي للهند�سة
من المهند�سة �إيمان �سليمان ع�ضو مجل�س الإدارة والإن�شاءات.

تحالف المقاولون العرب ينفذ أكبر محطة تحلية مياه
بالعراق لخدمة  3.2مليون نسمة بالبصرة
الرابعة فت�شمل �إن�شاء محطة تحلية
قال المهند�س ح�سام عبدالدايم
المياه ب�سعة � 199ألف م/3يوم و�إن�شاء
ع�ضو مجل�س الإدارة والم�شرف العام
محطة محوالت ال�ضغط المتو�سط
على فرع المقاولون العرب بدولة
وتتكون المحطة من خزان المياه
العراق �أن ال�شركة تقوم بتنفيذ عدة
العكرة ووحدة الفلتر ومبنى & CIP
م�شروعات بدولة العراق ال�شقيقة
 Neutralization UFوخزانات
منها الم�شاركة في �أحد �أهم م�شروعات
الغ�سيل ومبنى لوحات توزيع الكهرباء
تحلية مياه البحر باعتبارها �أ�صبحت
ووحدة التحلية ومبنى & CIP
�أمر ًا ملح ًا ل�سد احتياجات الدول
م .حسام عبدالدايم
 Neutralization ROومبنى
في �إطار حدوث �أزمات مائية بعد
انخفا�ض المياه ال�صالحة لل�شرب حيث تقوم  RO Electricalومبنى الإ�ضافات الكيميائية
المقاولون العرب ممثلة في فرعها بالعراق بتنفيذ ومبنى خف�ض الجهد المنخف�ض والمبنى الإداري,
محطة تنقية وتحلية مياه البحر بالهارثة بجنوب وقد تم تدعيم الم�شروع بالمعدات المختلفة
العراق بمدينة الب�صرة �أكبر محطة للتحلية في لأنجاز االعمال طبقا للبرنامج الزمني ومنها
ال�شرق الأو�سط بعد محطة الجبيل بال�سعودية محطتي خلط خر�سانة �سعة  60م�/3ساعة و�سعة
بالتعاون مع �شركتي هيتا�شي اليابانية و  120 OTVم�/3ساعة وعدد  3م�ضخة خر�سانة وعدد 6
الفرن�سية حيث �ستقدم مياه �صالحة لل�شرب لحوالي  Concrete trans mixerو 3اونا�ش برجية
لخدمة المباني المختلفة و 5ون�ش متحرك و7
 3.2مليون ن�سمة من �سكان الب�صرة.
و�أ�شار عبدالدايم �إلى �أن المقاولون العرب ت�شارك ماكينات دق خوازيق و 2حفار و 6قالبات.
بن�سبة  %40من �أعمال المحطة للمرحلة الثالثة
والرابعة بقيمة �أعمال  221مليون دوالر من كما �صرح ع�ضو مجل�س الإدارة �أن اتحاد �شركة
�إجمالي التكلفة الكاملة للمحطة والتي تبلغ المقاولون العرب العراقية وجوهرة المدائن يقوم
 470مليون دوالر وتت�ضمن الأعمال بالمرحلتين كذلك بتنفيذ م�شروع م�صفاة كربالء والذي يقع
جميع الأعمال المدنية والموقع العام والتركيبات على بعد  35كم من جنوب الطريق الإ�ستراتيجي
الخا�صة بالإلكتروميكانيك بالإ�ضافة �إلى بمدينة كربالء ويتم تنفيذه ل�صالح وزارة النفط
الر�سومات التنفيذية وت�ضم المرحلة الثالثة العراقية بالتعاون مع �شركة هيونداي بقيمة 130
�إن�شاء محطة تنقية لمياه ال�شرب ب�سعة � 360ألف مليون دوالر وي�شمل تنفيذ جميع الأعمال المدنية
م/3يوم وتتكون من م�أخذ بطاقة �إنتاجية  540والمعمارية لعدد  87مبنى ب�إجمالي م�سطح 53000
�ألف م/3يوم وعبر كلور ومبنى تجفيف وغرفة متر م�سطح مق�سمين على منطقتين (PKG.4-
توزيع وعنبر لل�شبة و�أحوا�ض تر�سيب وخزان  )PKG.5وتقوم المقاولون العرب ب�إن�شاء عدد 9
المياه ومبنى غرف توزيع الكهرباء للم�أخذ وعنبر محطات رئي�سية ب�إجمالي  22000متر م�سطح وعدد
الكلور للحقن ومبنى المخازن و�أخر للمحوالت  78مبنى ملحق بالمحطات الرئي�سية ب�إجمالي
ومبنى توليد الكهرباء وخزانات وقود �أما المرحلة  31000متر م�سطح.
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بتكلفة  4.3مليار جنيه الجيوشى يعطى إشارة البدء
مع السفير الفرنسى لحفر المرحلة الرابعة للمترو
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قام الدكتور �سعد الجيو�شى وزير
النقل ال�سابق وال�سفير الفرن�سى
بالقاهرة يوم الثالثاء  22مار�س
ب�إعطاء ا�شارة البدء فى حفر
المرحلة الرابعة من الخط الثالث
لمترو االنفاق انطالقا من محطة
هارون الر�شيد فى اتجاه هليوبولي�س
حتى النزهة بطول  5.15كيلو،
خم�س محطات نفقية بتكلفة 4.3
مليار جنيه بح�ضور اللواء طارق
جمال الدين رئي�س الهيئة القومية
للأنفاق والمهند�س �سيد فاروق
النائب الأول لرئي�س الإدارة وممثلي
ال�شركات العاملة بالم�شروع.
وقال احمد �إبراهيم المتحدث با�سم وزارة النقل ان
الجيو�شى �أكد ان المرحلة الثالثة من الخط الثالث
لمترو �أنفاق القاهرة الكبرى يجرى التفاو�ض مع
المقاول لتوقيع العقد و�سيبد�أ التنفيذ خالل �شهرين
من الآن ،وهذه المرحلة بطول  18كم  ،وتنق�سم �إلى
ثالثة �أجزاء الأول من العتبة وحتى الكيت كات،

والثانى من الكيت كات �إلى امبابة وحتى محور رو�ض
الفرج ومعظم هذا الجزء على ج�سر علوى �أما الجزء
الثالث فيمتد من الكيت كات �إلى المهند�سين وبوالق
الدكرور وانتهاء بمحطة جامعة القاهرة فى م�سار
نفقى عدا الم�سافة الأخيرة منه بطول  1.5كم على
ج�سر علوي ب�أنه جار حاليا �إجراءات فح�ص عرو�ض
المقاولين والتر�سية واال�سناد للأعمال اال�سا�سية
للمرحلة الثالثه من الخط الثالث.

اسناد أعمال
جديدة لفرع سيناء
بـ  320مليون جنية

م  .نصر الدين محمد

م  .مبارك منصور

�صرح المهند�س مبارك من�صور مبارك مدير فرع �سيناء
�أنه تم ا�سناد م�شروعات على قناة ال�سوي�س الجديدة
للفرع عبارة عن  26من �أكتاف الكبارى الرئي�سية
والتبادلية و�أكتاف المعديات و� 4ساحات ا�سقاط
متطورة و�ساحة تجهيزات منزلقة و 52دولفينات
عادية ومتطورة وواحد ميناء ا�سقاط و 4مر�سى معدية
برمائية و�أ�ضاف المهند�س وائل على نائب مدير الفرع
المن�سق العام لم�شروعات قناة ال�سوي�س بال�شركة �أنه
تم البدء فى تنفيذ الأعمال فعلي ًا في مار�س الما�ضي
بتكلفة  200مليون جنية و�أو�ضح المهند�س يا�سر
عبد العال نائب مدير الفرع الم�سئول عن التنفيذ �أن
معدالت التنفيذ ت�سير بخطى قوية علي مدار الـ24
�ساعة وذلك �إيمان ًا من ال�شركة للدور الحيوى الذى
تلعبه قناة ال�سوي�س على ال�صعيدين المحلى والعالمى.
وقال المهند�سان ن�صر الدين محمود عبداهلل رئي�س
قطاع الإ�ست�شارات الهند�سية ومبارك من�صور مدير فرع
�سيناء �أن وزارة الطيران المدني قبلت العطاء المقدم
من �شركة المقاولون العرب للقيام بتطوير مطاري
�شرم ال�شيخ والغردقة بتكلفة �إجمالية  120مليون
جنيه حيث يتم تنفيذ جميع �أعمال منظومة ال�سيور
و�أجهزة الك�شف عن الحقائب والتعديالت الإن�شائية
والمعمارية الخا�صة بها لتعزيز المنظومة الأمنية
لمبنى الركاب القديم رقم  2بمطار �شرم ال�شيخ الدولى
ومبنى الركاب رقم  3بمطار الغردقة وذلك طبقا
لأحدث �أ�ساليب التكنولوجية العالمية و�سيقوم قطاع
الإ�ست�شارات الهند�سية ذاتي ًا بعمل الت�صميمات الالزمة
للأعمال لما له من خبرة وا�سعة في هذا المجال .

أعمال جديدة إلدارة
الترسانة البحرية
باإلسماعيلية بأكثر من
 50مليون جنيه

م .ساهر محمد يحي

�صرح المهند�س �ساهر محمد يحيى مدير �إدارة
التر�سانة البحرية بالإ�سماعيلية ب�أن الإدارة فازت
ب�أعمال جديدة بقيمة  26مليون جنيه عبارة عن
تنفيذ م�شروع الون�ش العائم حمولة 200طن بقيمة
 22.4مليون جنيه وبموا�صفات �أ�سا�سية  42م طول
و12/19م عر�ض و�أرتفاع 3.5م وي�شمل ون�ش رئي�سى
لرفع وخف�ض حمولة 200طن وون�ش م�ساعد لرفع
وخف�ض حمولة  20طن ويتم التحميل من عمق 20م
تحت �سطح المياه وعدد 1مولد رئي�سى بقدرة 400ك
وات وعدد 2مولد احتياطى بقدرة 256ك وات
وعدد  2ون�ش مخطاف �شامل المخاطيف والوايرات
وعدد  3ون�ش كاب�ستان وون�ش مجهز لإقامة عدد 12
طاقم للت�شغيل ,كما تقوم الإدارة بتنفيذ م�شروع
تر�سانة ال�سوي�س البحرية بقيمة  3.7مليون جنيه
وهى بناء البدن وتوريد الخامات بوا�سطة تر�سانة
ال�سوي�س البحرية فى مدة � 4شهور من تاريخ ت�سليم
الخامات  .و�أ�ضاف المهند�س �ساهر �أن الإدارة
تقوم �أي�ض ًا بتنفيذ عدة م�شروعات جارى العمل بها
علي مدار الـ � 24ساعة يومي ًا ل�سرعة الإنجاز وهى
�صوامع الغالل بالقنطرة �شرق و ههيا و �شربين
و�أو�شكت علي الإنتهاء من م�شروع القاطرة قدرة �ش
10طن والتابعة ل�شركة الن�صر للمبانى والإن�شاءات
"ايجيكو"  .يذكر �أن ملحمة العمل بالإدارة
ت�ضم فريق متميز من الكفاءة والخبرة يتقدمهم
المهند�سين �أحمد عبد الجواد مدير الإدارة الفنية
و�أمير �شفيق مدير ق�سم الإ�صالح و�أ�سامة عبد
اهلل و�أحمد فتحي وب�شوي فكري و�أحمد الق�صا�ص
وم�صطفي محمد الم�شرفين علي الم�شروعات .
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وزير التعليم العالى يضع حجر أساس
فرع جديد لجامعة األسكندرية بتشاد
ويكرم المقاولون العرب
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قام الدكتور �أ�شرف ال�شيحى وزير التعليم العالى
والبحث العلمى مع نظيره الت�شادى يوم الجمعة
الأول من �أبريل بو�ضع حجر الأ�سا�س لفرع جامعة
اال�سكندرية بدولة ت�شاد بح�ضور ال�سفير�أدهم
محمد نجيب �سفير م�صر بت�شاد والدكتور ر�شدى
زهران رئي�س جامعة اال�سكندرية والقن�صل العام
الم�صرى والمهند�س �أ�شرف عبد العاطى رئي�س
قطاع فروع �أفريقيا حيث �شارك الح�ضور فى حفل
تخرج الدفعة الأولى من كلية الزراعة بفرع
جامعة اال�سكندرية بت�شاد وتم �أعطاء �أوائل
الخريجين ميداليات تذكارية وهدايا عينية
با�سم المقاولون العرب .كما �أهدى رئي�س جامعة
اال�سكندرية درع الجامعة ل�شركة المقاولون العرب
متمثلة فى المهند�س �أ�شرف عبد العاطى وبدوره قام
بتقديم درع المقاولون العرب لوزيرا التعليم العالى
الم�صرى والت�شادى وال�سفير الم�صرى بت�شاد ورئي�س
جامعة اال�سكندرية والذي بعث بخطاب �شكر وتقدير
للمهند�س �أ�شرف عبد العاطى جاء فيه:
تعرب جامعة الإ�سكندرية تعرب عن تقديرها لجهدكم
الوافر والأداء المتميز الذى تقوم به �شركة المقاولون
العرب داخل جمهورية م�صر العربية وخارجها

ولدعمكم الم�ستمر لجامعة الإ�سكندرية و�أخ�ص
بال�شكر والتقدير مجهوداتكم لإنجاح و�إتمام �إن�شاء
مبنى فرع جامعة الإ�سكندرية بدولة ت�شاد وح�سن
الإعداد لحفل و�ضع حجر الأ�سا�س للفرع ودعمكم
للخريجين .لذا �أنتهز هذه الفر�صة لأتقدم ل�شخ�صكم
الكريم بخال�ص ال�شكر ولأع�ضاء فرع ال�شركة بت�شاد
لح�سن الإ�ستقبال وكرم ال�ضيافة � ,سائلين المولى عز
وجل �أن يوفقنا و�إياكم فى �أداء واجبنا ال�شريف نحو
وطننا الحبيب م�صر مع �أطيب تمنياتى ل�سيادتكم
بدوام التوفيق وال�سداد

محافظ الغربية
يفتتح مشروع صرف صحي كتامة
قام اللواء �أحمد �ضيف �صقر محافظ الغربية
يرافقه اللواء ال�سيد الع�شري رئي�س الهيئة القومية
لمياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي يوم الثالثاء 12
ابريل بافتتاح م�شروع �صرف �صحي كتامة بتكلفه
 28مليون جنيه رافقهم خالل االفتتاح المهند�سان
�أحمد عبا�س رئي�س قطاع الدلتا و�سمير �سعد
اهلل مدير فرع �شرق وو�سط الدلتا الذى �أو�ضح
�أن الم�شروع يخدم قرية كتامة التي يبلغ عدد
الم�ستفيدين بهذا الم�شروع الى � 25ألف ن�سمه
وهوعبارة عن محطة رفع بيارة قطر  10متر �شامله

عدد (  ) 4طلمبات ت�صرف الطلمبة الواحدة 95
ل/ث رفع  29متر و�شبكات االنحدار بطول  20كم
(من  6الى  ) 24وخط طرد بطول  8.350كم قطر
 500مم بولي ايثيلين وي�ضم 7عدايات ,كما قام
المحافظ بزيارة م�شروع �صرف دمرو بالمحلة
الكبرى الجارى �إجراءات الت�سليم االبتدائي له
بطاقة � 8آالف م / 3يوم وبتكلفه  65مليون جنيه
وي�شمل عدد  2محطة رفع وخط طرد بطول 500
م ويخدم قرى (دمرو  -كفر دمرو � -شبرا نبات)
وي�ستفيد منه � 30ألف ن�سمه .

أعمال جديدة إلدارة المشروعات الكهروميكانيكية
للمباني العامة والمرافق بقيمة  155مليون جنيه
�أعلن المهند�س �سالم ر�شاد مدير
�إدارة الم�شروعات الكهروميكانيكية
للمباني العامة والمرافق �أنه تم �إ�سناد
�أعمال الإلكتروميكانيك لم�شروعات
مبنى الت�شخي�ص العالجي بم�ست�شفى
طب الأزهر والتابع لجامعة الأزهر
بمحافظة القاهرة بقيمة 144
مليون جنيه وت�شمل تنفيذ �أعمال

م .سالم رشاد

التكييف المركزي و�شبكة الغازات
الطبية و�إطفاء الحريق بالإ�ضافة
�إلى �أعمال �شبكة الكهرباء وكذلك
�أعمال التكييف المركزي والتهوية
ونظام التحكم الآلي لم�شروع �إحالل
وتجديد م�ست�شفيات ق�صر العيني
التابع لجامعة القاهرة بقيمة 25
مليون جنيه.
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محافظا بني �سويف والمنيا يفتتحان
م�شروعات �صرف �صحي �شمال ال�صعيد

30

افتتح المهند�س �شريف حبيب
محافظ بني �سويف محطة الرفع
الرئي�سية لم�شروع ال�صرف ال�صحي
بقرية بني عفان بطاقة  320لتر/
ثانية �ضمن م�شروع ال�صرف ال�صحي
الجاري تنفيذه بتكلفة ت�صل �إلى 55
مليون جنيه لخدمة � 40ألف ن�سمه
بقرى بني عفان وبني ر�ضوان وبني
بخيت ومركز بني �سويف،رافقه
خالل الإفتتاح اللواء ح�سام الدين
رفعت �سكرتير عام المحافظة
واللواء خالد �سيد �أحمد رئي�س
المدينة والمهند�س محمد فوزي رئي�س قطاع �شمال
ال�صعيد والبحر الأحمر وح�سن م�صطفى مدير فرع
�شمال ال�صعيد المنفذ للأعمال والمهند�س محمود
ال�سمري رئي�س الجهاز التنفيذي لم�شروعات مياه
ال�شرب وال�صرف ال�صحي ببني �سويف والمهند�س
محمد �سعد رئي�س �شركة المياة وال�شرب وال�صرف
ال�صحي ببني �سويف والمهند�س عاطف عبدالجواد
والدكتور عبدالرحمن برعي ع�ضوا البرلمان.

على جانب �آخر قام اللواء طارق ن�صر محافظ المنيا
يرافقه اللواء نا�صر فتحي رئي�س مدينة مطاري
وعدد من نواب الدائرة بافتتاح محطة �صرف �صحي
كوم مطاي بطاقة  90لتر/ثانية وبتكلفة 10.5
مليون جنيه وتخدم  6600ن�سمة وت�شمل المحطة
�شبكة �صرف بطول  6.5كيلومتر وخط طرد ومحطة
رفع وغرفة و�صالت للمنازل�،صرح بذلك المهند�سين
ح�سن م�صطفى مدير فرع �شمال ال�صعيد المنفذ
للأعمال ونائبه �سيد ح�سان مدير الم�شروع.

وزير الرى يفتتح م�شروعى حماية منفذ طابا البرى
ووادى المحا�ش الأعلى من �أخطار ال�سيول

فى اطار احتفاالت محافظة جنوب �سيناء
بعيدها القومى قام الدكتور ح�سام المغازى وزير
الرى والموارد المائية ال�سابق يرافقة اللواء
خالد فودة محافظ جنوب �سيناء والدكتورمختار
جمعه وزير الأوقاف والدكتور ممدوح الدماطى
وزير الآثار ال�سابق والدكتور �أحمد عماد وزير
ال�صحة ولفيف من القيادات ال�شعبية والتنفيذية
بالمحافظة ب�إفتتاح م�شروعي حماية منفذ طابا
البرى ووادى المحا�ش الأعلى من �أخطار ال�سيول
�صرح بذلك المهند�س مبارك من�صور مبارك
مدير فرع �سيناء .
و�أ�ضاف المهند�س �أ�شرف غنيم مدير م�شروعات

طابا ونويبع �أن هذين الم�شروعين جزء من
الم�شروع الأكبر التى تنفذه الدولة من اجل
حماية مدينة طابا من اخطار ال�سيول وهو
عبارة عن �سبعة اودية ( المراخ  -مقبال  -ام
احيا  -الهيمرالبحرى  -القربة  -ووادى طابا
 والمحا�ش االعلى ) وقد تم افتتاح الخم�سةاودية االولى فى احتفاالت اكتوبر الما�ضى وبهذا
االفتتاح يكون قد اكتمل الم�شروع وا�صبحت
مدينة طابا م�ؤمنة من �أخطارال�سيول و الم�شروع
عبارة عن ان�شاء مجارى مائيه وحواجز توجية
و�سدود وبحيرات تخزين المياه بالأودية وذلك
بتكلفة �إجمالية حوالى  80مليون جنيه.
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خالل لقائه بالرئي�س ال�سي�سي
رئي�س توجو ي�شيد بالتعاون مع «المقاولون العرب»
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التقي الرئي�س فورى جنا�سينجبى رئي�س
دولة توجو يوم االحد  10ابريل بالمهند�س
�إبراهيم محلب م�ساعد رئي�س الجمهورية
للم�شروعات القومية والإ�ستراتيجية
والدكتور خالد عنانى وزير الآثار رئي�س
البعثة ال�شرفية ال�ستقبال الرئي�س علي
هام�ش زيارته الر�سمية للقاهرة وذلك
بح�ضورال�سيد وادجو فياتيو ،وزير الإ�سكان
التوجولى والمهند�س مح�سن �صالح رئي�س
مجل�س الإدارة والدكتور �أن�سي الب�شوتي
والدكتورر�شدي طاهر والمهند�س ح�سام
عبدالدايم اع�ضاء مجل�س االدارة والمهند�سين
�إبراهيم مبروك رئي�س قطاع �شرق وغرب �أفريقيا
وا�سامة م�صطفي مدير ال�شركة التوجولية والأ�ستاذ
عماد عبيد الم�شرف المالي على �أفريقيا وقد تم
خالل اللقاء طرح عدد من الم�شروعات التنموية
بدولة توجو والتي من المقرر ت�شارك فيها عدد من
ال�شركات الم�صرية في مقدمتها المقاولون العرب.
كان الرئي�س التوجولي خالل لقائه بالرئي�س
ال�سي�سي ع َّبر عن تطلع بالده لتكثيف التعاون مع
مجاالت مثل الزراعة ،والتجارة ،والثقافة،
م�صر في
ٍ

ف� ً
ضال عن م�شروعات البنية التحتية ،م�شيد ًا
بالتعاون القائم مع �شركة «المقاولون العرب»
في هذا المجال ,و�أ�شاد بالم�شروعات الكبيرة
التي تم تنفيذها م�ؤخر ًا في توجو ،وفي مقدمتها
تطوير ميناء لومي البحري ،منوه ًا �إلي �إمكانية
بحث �سبل �إقامة تعاون بين �إدارة الميناء وهيئة
قناة ال�سوي�س ،وكذا �أعمال تو�سيع مطار لومي
الدولي كما �شهد الرئي�سان عبد الفتاح ال�سي�سي
ونظيره التوجولي «فاوري نيا�سينبا» مرا�سم توقيع
بروتوكول و 4برامج تنفيذية للتعاون بين البلدين
في مجاالت الإ�سكان والريا�ضة والثقافة والإعالم.

نـائـب رئيـس جنـوب السـودان
يشيـد بالمقـاولـون العـرب
ا�ستقبل ال�سيد جيم�س واني نائب رئي�س
جمهورية جنوب ال�سودان يوم الأحد  10ابريل
المهند�س �أ�شرف عبد العاطي رئي�س القطاع
الم�شرف علي فروع ال�شركة
ب�أفريقيا وقد �أ�شاد ال�سيد
جيم�س خالل اللقاء ب�أداء
�شركة المقاولون العرب
وجودة �أعمال الم�شروعات
التي نفذتها خالل العام
الحالي وهي محطة الطلمبات ومحطة المياه
المدمجة على نهر الجور بمدينة واو  ,ومحطة
قيا�س المنا�سيب والت�صرفات بمدينة منجال ,

ذلك �إ�ضافة �إلي �إن�شاء مدر�سة زراعية �صناعية
بمدينة واو  ,و�أخري بمدينة ورور ,ووحدة
�صحية بمدينة �أكون و�أخري بمدينة بور�,صرح
بذلك المهند�س عالء
الدين متولي النجار مدير
فرع �شمال وجنوب ال�سودان
و�أو�ضح �أن المقاولون العرب
تقوم حالي ًا بم�شروعات
�إن�شاء فرع جامعة
الأ�سكندرية بمدينة تونج والمر�سي النهري
باكواجوك بمدينة جوجريال ومحطة قيا�س
المنا�سيب والت�صرفات بمدينة نيمولي.

المقاولون العرب ت�شارك في م�ؤتمر Future Rail and Metro
و"نظم �إدارة الطاقة وتطبيق الموا�صفة �أيزو "50001
�صرحت المهند�سة عفاف
مبروك مدير جهاز الجودة
�أن المقاولون العرب �شاركت
خالل مار�س الما�ضي
بالم�ؤتمر ال�سنوي الخا�ص
بـ  Future Rail and Metroتحت رعاية
وزارة النقل وتم خالله عر�ض تجربة المترو
وتطورها بانجلترا والم�شروعات الجاري درا�ستها
مثل القطار ال�سريع ,كما �شاركت فى فعاليات
الندوة القومية وور�شة العمل حول "نظم ادارة
الطاقة وتطبيق الموا�صفة ايزو "50001
التى نظمتها الهيئة الم�صرية العامة للموا�صفات
والجودة بالتعاون مع مع منظمة الأيزو والوكالة
ال�سويدية للتعاون الإنمائي الدولي وذلك
�ضمن ان�شطة "م�شروع تعزيز البنية التحتية
الم�ؤ�س�سية فيما يتعلق بالموا�صفات والت�شريعات
لدعم التجارة وال�صناعة ()MENA STAR
حا�ضر فى الندوة ال�سيد راينر �شيتفتر الخبير

دالولي فى مجال نظم ادارة الطاقة وعدد من
المتخ�ص�صين في هذا المجال  ،وقد �شارك فى هذه
الفعاليات المهند�سين تامر فهمى وعبد الفتاح
ال�سكرى مديرى الطاقة ب�إدارة الطرق الداخلية
والحا�صلين على �شهادة مدير الطاقة الأوروبى ،
بعر�ض تجربة �إدارة الطرق الداخلية بال�شركة
فى تطبيق نظم �إدارة الطاقة كاول �شركة فى
م�صر تح�صل على �شهادة �أيزو  50001والمهند�س
مجدى م�صطفى ود.عمر ح�سين من الجهة
المانحة  TUVو د� .أ�سماء محمود ا�ست�شارى
الهند�سة البيئية والمهند�سين عمرو الطنبولي
و �أحمد �صبحى و �سعيد فوزي و ر�شا �إبراهيم و
�أحمد خيري ممثلي ال�شركة في مجاالت التنفيذ
والعطاءات والمكتب الفني ..
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الدكتور أحمد درويش و اللواء يس طاهر
يتفقدان سير العمل بمشروع البنية األساسية
لمشروع أبو خليفة
فرع القناه يسابق الزمن إلنجاز المشروعات القومية
قام الدكتور �أحمد دروي�ش رئي�س الهيئة العامة
للمنطقة االقت�صادية لقناة ال�سوي�س واللواء ي�س
طاهر محافظ الإ�سماعيلية بزيارة لمتابعة تطور
االعمال بم�شروع �أن م�شروع البنية الأ�سا�سية
للمنطقة ال�صناعية ب�أبو خليفة (�ضاحية الأمل)
بالقنطرة غرب  ,رافقهما خالل الزيارة المهند�سون
محمد حافظ رئي�س قطاع القناة و�سيناء والمهند�س
�سامح ال�سيد مدير فرع القناه و هاني �سعيد الم�شرف
على الم�شروع .
وقد �أعرب الدكتور �أحمد دروي�ش عن �سعادته
بن�سب التنفيذ التي تم تحقيقها في الم�شروع وما
تم تنفيذه من �أعمال م�ؤكد ًا �أن هذا الم�شروع �ضمن
الم�شروعات القومية الكبرى التي تحظي ب�إهتمامات
القيادة ال�سيا�سية لكونها واعدة اقت�صادي ًا ,في حين
�أكد ال�سيد المحافظ على �أن �سيادته لن يدخر و�سع ًا
في تقديم كافة الت�سهيالت والتي�سيرات الالزمة
لهذا الم�شروع .
يذكر �أن الم�شروع بقيمة  658مليون جنيه ومن
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المنتظر الإنتهاء منه في فبراير  2018ويتكون من
محطة مياه ت�صرف  400 -200لتر  /ثانية و�شبكة
المياه ب�أطوال ت�صل �إلى  15كم و�شبكة حريق تغطي
المنطقة ب�أكملها على م�ساحة  193فدان ومحطة
رفع ( قدرة 180م�/3ساعة) وخطوط انحدار
بطوال 9كم و�شبكة طرق (بم�سطح 1.500.000
م )2ومحطة معالجة لل�صرف ال�صحي وخط ال�سيب
النهائي(بطاقة 35000م/3يوم) و م�سجد  -وحدة
�إطفاء  -بنك  -مبنى خدمات رجال الأعمال -مبنى
�إداري ومرافق للمنطقة  -نقطة �شرطة  -معر�ض
منتجات  -وحدة �إ�سعاف .
علي جانب �آخر �أكد اللواء ي�س طاهر خالل الإجتماع
الذي عقده مع اللواء مح�سن حلمي �سكرتير عام
م�ساعد محافظة الإ�سماعيلية والمهند�س �سامح
ال�سيد مديرالفرع و المهند�س �سيد عبداهلل مدير
م�شروعات ال�صالحية �أن محطة ال�صرف ال�صحي
ب�أبو �صوير �ستدخل الخدمة نهاية العام الجاري
و �شدد �سيادته على �ضرورة ال�سرعة في �إنجاز ما

تبقى من �أعمال الم�شروع والذي تبلغ قيمته ١٠٠مليون
جنية و يخدم مركز و مدينة �أبو�صوير وتوابعها بما في
ذلك وحدات الإ�سكان الإجتماعي بالمنايف و ال�سماكين
كما ناق�ش المحافظ مع المهند�سين �أبو ال�سعود جهالن
ال�سكرتير العام لمحافظة الإ�سماعيلية و �سامح ال�سيد
مدير فرع القناة و هاني �سعيد الم�شرف على م�شروع البنية
الأ�سا�سية للمنطقة ال�صناعية كيفية �إزالة المعوقات
التي تقابل م�شروع م�أخذ المياه العكرة من ترعة بور�سعيد
لتغذية محطة المياه الرئي�سية بم�شروع " �ضاحية الأمل
" بح�ضور المهند�س يو�سف �شكري المدير التنفيذي
للم�شروع الذي يعد �أحد الم�شروعات القومية الواعدة
لتنمية المنطقة الإقت�صادية بمحور قناة ال�سوي�س .
�صرح المهند�س �سامح ال�سيد �أن فرع القناة �أو�شك علي
االنتهاء من رفع كفاءة وتطوير منطقة الغابة ال�شجرية
و �إن�شاء مم�شى جديد ليكون متنف�سا ومتنزها مفتوحا
لمواطنى وزوار الإ�سماعيلية و�أ�ضاف تم انجاز �أعمال
بقيمة  21مليون جنيه بم�ست�شفى �أورام الإ�سماعيلية
التعليمي والتي �شملت تطوير دور العمليات و العناية
المركزية و�أعمال الرعاية النهائية ( مبنى العالج
اال�شعاعي) و تجهيزات وحدة �أ�شعة الفح�ص الذري
(الجاما كاميرا ) و محطة كهرباء جديدة بكافة
التجهيزات و �إعادة ت�أهيل الدور الثالث و ن�صف الدور
الأول لإقامة المر�ضى بعدد � 50سرير و �أعمال الموقع
العام.
�أو�ضح المهند�س �سامح ال�سيد �أن محطة معالجة ال�صرف
ال�صحى الكبرى بالق�صا�صين التي نفذها الفرع و يزيد
طاقتها عن � 20ألف متر مكعب يوميا تعتبر �أول و�أحدث
نموذج لمحطات ال�صرف ال�صحي الحديثة بم�صر ومنطقة
ال�شرق الأو�سط وبلغت تكلفتها  85مليون جنيه� ،شاملة
محطة المعالجة الرئي�سية و�شبكات الإنحدار ،وخط
الطرد الرئي�سىة والأعمال المدنية والكهروميكانيكية
وتحتوي كذلك على �أق�سام �أحوا�ض التر�سيب والتجفيف
ووحدة الم�صافي والخزانات والمباني الإدارية وهي
تخدم مناطق ال�شروق والوادي الأخ�ضر والمح�سمة
القديمة و �أم عزام.
واكد المهند�س �سامح �أنه جاري العمل في م�شروع �إن�شاء
محطة مياه �شرب جديدة بمدينة الم�ستقبل ال�سكنية
بتكلفة �إجمالية ت�صل �إلي  120مليون جنيها و �سيتم
تنفيذها على مرحلتين بطاقة ت�صريفية ت�صل �إلي 34
�ألف مترمكعب يوميا فى المرحلة الأولى ويتم م�ضاعفتها
الى � 68ألف متر مكعب بانتهاء المرحلة الثانية لتغذى
مدينة الم�ستقبل بالكامل والمنطقة الحرة اال�ستثمارية
والمناطق ال�صناعية المجاورة لها.
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مدير أمن القاهرة يكرم المقاولون العرب
اللواء خالد عبدالعال  :كنت فخورًا بكم
وأنا أراكم تواصلون الليل بالنهار بال شكوى
في لفتة م�شرفة قام اللواء خالد عبدالعال م�ساعد
وزير الداخلية مدير �أمن القاهرة يرافقه اللواء
جمال ال�سعيد حكمدار العا�صمة يوم ال�سبت 12
مار�س بتكريم �شركة المقاولون العرب واهداء
المهند�س مح�سن �صالح رئي�س مجل�س الإدارة درع
مديرية �أمن القاهرة وعدد من قيادات ال�شركة
ومهند�سيها وم�شرفي التنفيذ اللذين �شاركوا في
م�شروع �إعادة ت�أهيل وترميم مبنى مديرية �أمن
القاهرة الذي كان قد تعر�ض لحادث �إرهابي مطلع
عام .2014

�أنتم �أمل م�صر

36

وفي كلمته بهذه المنا�سبة �أثنى اللواء خالد

عبدالعال على المجهود الكبير الذي بذلته
ال�شركة من �أجل �سرعة الإنتهاء من �أعمال المبنى
في �أ�سرع وقت ممكن وقال مدير الأمن  :بالنيابة
عن وزارة الداخلية ومديرية �أمن القاهرة
�أتوجه بال�شكر �إلى المهند�س مح�سن �صالح رئي�س
المقاولون العرب وجميع العاملين علي كل الجهود
التي قمتم بها لترميم مديرية �أمن القاهرة ب�صفة
خا�صة وجميع من�ش�آت وزارة الداخلية ب�صفة عامة
والكل يعلم �أن �شركة المقاولون العرب هى �شركة
وطنية ت�ضم رجال �أوفياء بالفعل ونحن نحترمها
ونقدرها ونعتز بها وهى دائما الملج�أ والمالذ الآمن
لم�صر كلها لأنها تتواجد دائما في كل ال�شدائد

وفي �أحالم و�آمال م�صر وم�شاريعها القومية ومهما
نقول لن نوفي رجال المقاولون العرب حقهم فهم
رجال يعملون في �صمت مخل�صين يحبون الوطن
ف�أنتم �أمل م�صر لأنكم الركيزة الأ�سا�سية للتنمية
وم�صر تحتاج جهدنا جميع ًا ولجهدكم ب�صفة
خا�صة وقد كنت فخور ًا بكم و�أنا �أراكم توا�صلون
الليل بالنهار بال �شكوى عن توا�صل �ساعات العمل
�أو الظروف الجوية فالم�سئولية التي تحملتموها
�أدت دورها على �أف�ضل وجه والمهند�س مح�سن
�صالح له تقدير كبير لدينا لما لم�سناه من تعاونه
المثمر معنا وخا�صة بعد �أن تحملت ال�شركة
المعاناة الإن�شائية ال�شديدة للمبنى بكل �شجاعة
وكان الترميم والت�شطيب على �أعلى م�ستوى وهذه
ال�شركة الوطنية نموذج يحتذى به ولو وجد بم�صر
�شركات مثيلة مثل المقاولون العرب لتقدمنا كثيرا
وفي النهاية ال ي�سعني �إال �أن �أدعو لكم جيمع ًا
بالتقدم والتوفيق و�أكرر �شكري للمجهود العظيم
الذي قدمتموه من �إنجازات".

الأمن والأمان

من جانبه قال المهند�س مح�سن �صالح في كلمته
"لي�س بغريب علي جهاز ال�شرطة هذا الإ�ستقبال
والحفاوة البالغة وندعو اهلل �أن يوفقكم ويقدركم
في �سبيل خدمة الوطن ويجازيكم عنا كل خير..
المقاولون العرب هى جهاز من �أجهزة الدولة
ولي�ست بغريبة على الحكومة وخا�صة وزارة
الداخلية والتي البد �أن يقف بجوارها ال�شعب فهى
م�ؤ�شر الأمن والأمان في م�صر وت�أثيرها ممتد على
النواحي كافة والمقاولون العرب �شركة ال�شعب
و�شركة الم�صريين جميع ًا ولذا فنحن جميعا �أمناء
على ا�سم ال�شركة وارتباطنا با�سم ال�شركة هو
الذي يجعل �آدائنا بهذا ال�شكل المميز و�إعالء ا�سم
ال�شركة والوالء لها هو كلمة ال�سر في هذا النجاح
فنحن جهاز من�ضبط و�أوالد ال�شركة على قدر حبهم
لها على قدر ما يقدمونه من جهود م�ضنية لرفع
ا�سمها عالي ًا وخدمة الحكومة من �أهم �أولوياتها
ونحن مجرد �أمناء عليها ونحاول �أن نح�سن
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الأداء وجودة العمل ونحافظ على �أبنائها ولذلك
فال�سالمة وال�صحة المهنية من �أهم �أولوياتنا
ودائما نرعى العاملين بها حفاظ ًا على �أرواحهم
ونحن ن�سعد دائم ًا بثقة الدولة وثقة القيادة
ال�سيا�سية وبالنيابة عن ال�شركة وكل العاملين بها
�أود �أن �أ�شكر وزارة الداخلية التي ا�ستقبلتنا بكل
تلك الحفاوة والتي لي�ست بغريبة عليكم فهى �سمة
من �سماتكم الطيبة" .

لوحة �شرف
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قام اللواء خالد عبدالعال م�ساعد وزير الداخلية
مدير �أمن القاهرة بتكريم عدد كبير من قيادات
المقاولون العرب وفي مقدمتهم المهند�س �إمام
عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة والمهند�سون
�سليمان على يون�س رئي�س قطاع القاهرة الكبرى
و�سيد �شندي يو�سف جمعة رئي�س القطاع مدير
�إدارة المن�ش�آت المتميزة ومحمد علوي عبدالمجيد
ها�شم نائب مدير �إدارة المن�ش�آت المتميزة ومحمد
عثمان �سلمي عبدالرحمن م�ساعد رئي�س قطاع
الإ�ست�شارات الهند�سية ومحمد يو�سف النجار رئي�س
القطاع مدير �إدارة الأعمال الكهربائية وخالد

محمد عبدال�سالم ريان مدير الم�شروع وايهاب
م�صطفى �أحمد �صادق نائب مدير �إدارة الأعمال
ال�صحية والت�شطيبات وح�سن بليغ ح�سن ريحان
مدير �إدارة الت�صميمات الكهروميكانيكية ومهند�سي
التنفيذ معتز محمد �أحمد عبداللطيف و�أحمد
جمال محمد عبداهلل ومحمود محمد جمعة على
الأبي�ض و�أحمد محمد عادل عبدال�سالم و�أحمد
عبدالعزيز ال�شناوي و�أحمد عبدالعليم من�صور
عيد ومحمود عبدالمعبود عبدالرحمن عامر
و�أحمد عبدال�سالم �أحمد �سالم و�أحمد محمد �سيد
ب�سيوني مدير تنفيذ الأعمال الكهربائية و�أحمد
ح�سن محمد ر�شاد مهند�س كهرباء وكريم م�صطفى
ح�سين مهند�س كهرباء وجمال ح�سني مناع م�شرف
كهرباء وعمرو فكري �أحمد م�شرف تنفيذ و�شريف
�سراج علي م�شرف تنفيذ.
جدير بالذكر�أن المقاولون العرب كانت قد
ت�سملت مبنى مديرية �أمن القاهرة بعد تعر�ضه
لتفجير �إرهابي لإعادة ت�أهيله وترميمه وقد
بلغت التكلفة النهائية للأعمال نحو  90مليون
جنيه للمبنى المكون من � 7أدوار وي�ضم 357

غرفة بم�سطح يبلغ نحو � 27ألف م 2وقد ا�ستغرقت
�شهرا
�أعمال الت�أهيل والت�شطيبات ما يقرب من ً 20
من العمل المتوا�صل على مدارالـ� 24ساعة حيث
تم الدفع بنحو  400مهند�س وفنى وعامل للقيام
بمهمة �إ�صالح و�إعادة تطوير المبنى وف ًقا لأحدث

التقنيات في مجال الت�شييد والبناء و�شاركت في
الأعمال �إدارات المن�ش�آت المتميزة والأعمال
الكهربائية وال�صحي والت�شطيبات وال�شدات
والأعمال التخ�ص�صية و�صيانة الق�صور والآثار
و�إدارة الإ�ست�شارات الهند�سية و�إدارة الت�صميمات.
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محافظ
االسماعيلية
يشيد بالدور
الوطني الذي
تبذله الشركة
في خدمة أبناء
مدن القناة
�أ�شاد اللواء ي�س طاهر محافظ اال�سماعيلية
بالدور الوطني الذي تبذله ال�شركة في خدمة
�أبناء مدن القناة خالل تفقده م�شروع تو�سعات
محطة معالجة ال�صرف ال�صحي بفايد بح�ضور
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المهند�س ابو ال�سعود جهالن ال�سكرتير العام
لمحافظة اال�سماعيلية و اللواء مح�سن حلمي
ال�سكرتير العام الم�ساعد للمحافظة و المهند�س
محمود طه عبد اللطيف رئي�س مجل�س �إدارة

�شركة مياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي لمدن القناة
والمهند�سين �سامح ال�سيد مدير الفرع وهاني �سعيد
الم�شرف على م�شروعات فايد و القنطرة غرب
وم�شروع البنية اال�سا�سية للمنطقة ال�صناعية
ب�أبو خليفة.
يذكر �أن محطة معالجة
ال�صرف ال�صحي الكبرى
بمنطقة " فنارة" بمركز
و مدينة فايد تبلغ
�إجمالي تكلفتها  45مليون
جنية بطاقة ت�صريفية
بقيمة � 35ألف متر مكعب
لكل يوم على م�ساحة
� 40ألف متر مربع و
تخدم مركز و مدينة
فايد بالكامل و المناطق
ال�ساحلية بداية من �أبو �سلطان وك�سفريت
والقرى المحرومة وتوابعها بمركز ومدينة فايد
والمحطة في مرحلة الت�شغيل التجريبي و�سيبد�أ
الت�شغيل الفعلي لها منت�صف يونيه القادم.

الفريق أسامة عسكر يشيد بالدور الوطني
للمقاولون العرب فى تنفيذ المشروعات
القومية بشرق القناة
�أ�شاد الفريق �أ�سامة ع�سكر قائد قوات �شرق القناة
بما تقوم به ال�شركة من تنفيذ م�شروعات كبرى
لخدمة الإقت�صاد القومى وقال� :أن المقاولون
العرب هى يد الوطن فى البناء والتنمية كان
المهند�س مح�سن �صالح رئي�س مجل�س االدارة
والمهند�س طارق �صقر ع�ضو مجل�س االدارة قد
�أنابا المهند�س مبارك من�صور مبارك مدير فرع
�سيناء لزيارة الفريق �أ�سامة ع�سكر قائد قوات
�شرق القناة بمكتبه تلبية لدعوة كريمة منه
وذلك لبحث �سبل دعم الإ�ستثمار والتنمية فى
�سيناء لما ل�شركة المقاولون العرب من دور بارز
وثقل اقت�صادى وتنموى فى م�صر وال�شرق الأو�سط
وخالل اللقاء الذي ح�ضره اللواء عمر ال�شوادفى
محافظ الدقهلية ال�سابق ولفيف من قيادات
الإدارة الهند�سية للقوات الم�سلحة قام المهند�س
مبارك بتقديم درع ال�شركة للفريق �أ�سامة ع�سكر
تقدير ًا لما تقوم بة القوات الم�سلحة من بطوالت

وت�ضحيات من �أجل �أمن الوطن وقد طلب قائد قوات
�شرق القناة في نهاية اللقاء من مبارك نقل تحياته
للمهند�س مح�سن �صالح وجميع العاملين بال�شركة.
علي جانب �آخر �أو�ضح المهند�س مبارك من�صور
�أنه مع الإحتفال ب�أعياد �سيناء تم الإنتهاء الفعلى
من تو�سعات محطة تنقية مياة غرب النفق وخط
مياة النفق �أبوردي�س لرفع طاقتها من �35ألف �إلى
�70ألف م 3/كل يوم وقد �أن�شئت البداله الكبرى
على ترعة ال�سوي�س لتذويد المحطة بمياة النيل
من خالل خط موا�سير من ال�صلب قطر 800مم
لتبداء عملية ال�ضخ منها الى محطة را�س م�سله
بمدينة ر�أ�س �سدر من خالل خط المياة قطر
800مم ( )GRPومنها �إلى محطة ر�أ�س ملعب
و�أ�ضاف المهند�س وائل العايق مدير الم�شروعات
�أنه تم رفع كفاءة وت�أهيل الخزانات العالية (ر�أ�س
�سدر � -أبو�صويره  -تجمع ال�سادات � -أبوزينيمة -
�أبوردي�س ) بتكلفة  457مليون جنية.
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محسن صالح يتفقد
مشروعات أنفاق بورسعيد وميناء شرق
التفريعة وصوامع الغالل بالقنطرة شرق
قام المهند�س مح�سن �صالح رئي�س مجل�س الإدارة
�صباح يوم الأربعاء  16مار�س بتفقد عدد من
م�شروعات التنمية الكبرى التى تقوم بتنفيذها
ال�شركة بمنطقة القناة لمتابعة �سير العمل بتلك
الم�شروعات التي ت�سهم في نقلة نوعية هائلة
لم�صر خالل ال�سنوات القليلة القادمة,رافقه خالل
الجولة المهند�سان ح�سام عبدالدايم و د  .ر�شدى
طاهر ع�ضوا مجل�س الإدارة ومفيدة عالم رئي�س
قطاع المعامل .

م�شروع �أنفاق بور�سعيد
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بد�أ �صالح جولته بزيارة م�شروع �أنفاق �أ�سفل قناة
ال�سوي�س ببور�سعيد وقد�أ�شاد بالروح العالية لكافة

العاملين والأداء المتميز الذي الحظه حيث
تتوا�صل دوريات العمل على مدار ال�ساعة ا�ستعداد ًا
ال�ستقبال ماكينات الحفر العمالقة التي �سيتم
�إنزالها حيث بد�أ الحفر الفعلي داخل البئر المعد
للإنزال ومن المتوقع الإنتهاء من �أعمال الحفر
خالل �شهر ون�صف ال�شهر ,هذا وي�أتي الم�شروع
�ضمن المخطط القومي لتنمية �إقليم قناة ال�سوي�س
والذي د�شنه الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�س
الجمهورية بهدف تعظيم دور هذا الإقليم وجعله
مركز ًا عالمي ًا متميز ًا في الخدمات اللوج�ستية
وال�صناعية ومتكامل �إقت�صادي ًا ومتزن بيئي ًا ومكاني ًا
,وهوعبارة عن ان�شاء نفقين لل�سيارات و�أخر لل�سكة

الحديد لربط �شرق وغرب القناة ويقوم بتنفيذه والتجفيف والأعمال الكهربائية وال�صحي
تحالف �شركات المقاولون العرب � -أورا�سكوم تحت والت�شطيبات والخر�سانة الجاهزة والمحاجر
�إ�شراف الهيئة الهند�سية للقوات الم�سلحة،ا�ستقبله وقطاع الأ�سا�سات والأنفاق.
م�شروع ميناء �شرق التفريعة
بالم�شروع المهند�سين محمد �أبو د�شي�ش مدير
الم�شروع ونائبه �أ�شرف طلبه و�أحمد عبا�س رئي�س عقب ذلك توجه المهند�س مح�سن �صالح لتفقد
قطاع الدلتا وطارق هريدي مدير �إدارة المعدات .العمل بم�شروع �إن�شاء �أر�صفة بحرية بميناء �شرق
وا�شار المهند�س ابو د�شي�ش �إلى �أنه جاري تنفيذ بور�سعيد والذي تقوم ال�شركة بتفيذه تحت �إ�شراف
�أعمال تنفيذ مداخل ومخارج الأنفاق وتم �إنجاز الهيئة الهند�سية بوزارة الدفاع حيث تقوم ال�شركة
 %90من م�صنع القطع الخرا�سانية المبطنة لج�سم ب�إن�شاء  1000متر طولي �أر�صفة بحرية مق�سمة الى
النفق والإنتهاء من التجهيزات الخا�صة باقامة منطقتين  Zone 4 & Zone 5كل منها
 1500عامل من العاملين بالم�شروع والمتوقع ان بطول  500متر طولى بقمية �إجمالية  950مليون
ي�صل عددهم  4500عامل ل�سرعة الإنجاز وا�ضاف جنيه و�أكد رئي�س مجل�س الإدارة �أن الم�شروع
مدير الم�شروع �أنه نظر ًا ل�ضخامة الم�شروع الذي يعد �أحد الم�شروعات العمالقة التى خططت لها
ت�شترك فيه فروع و�إدارات كثيرة ومتنوعة ب�شركة القياده ال�سيا�سية ليكون �أحد م�شاريع التنمية
المقاولون العرب منها فروع �شمال الدلتا و�شرق لهيئة قناة ال�سوي�س لما تتمتع به المنطقة من
وو�سط الدلتا والقناه و�سيناء و�إدارات الأعمال �أهمية لوج�ستيه لربط حركة المالحة والتجارة
الإعتيادية وال�شدات والأعمال التخ�ص�صية من جنوب �شرق ( �أ�سيا ) الى �أوروبا وامريكا ( غرب
والتر�سانة البحرية والإن�شاءات البحرية ) عالوة على المناطق ال�صناعية بنطاق الم�شروع
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الكلي  68متر تنفذ على مرحلتين كل مرحلة 34
متر ويتم لحام الو�صله بينهم وعدد الموا�سير 143
ما�سورة بطول كلى  68متر بالإ�ضافة �إلى عدد ( )2
�صف خوازيق و�سطى  Broed Pileوعدد 286
خازوق قطر � 120سم وبعمق 68.60متر وعدد ( )1
�صف خوازيق خلفية  Broed Pileوعدد 286
خازوق وقطر � 120سم خر�سانى وعمق  68.60متر
يتخللهم خوازيق  CFAوعدد  286خازوق قطر 60
�سم وبعمق  18متر وبالطة خر�سانية �سمك � 40سم
وكمرات خر�سانية قطاع  1.5م عر�ض بارتفاع 2.10
متر على محاور  3.49متر المحور وكمية 21200
متر مكعب خر�سانة ,والر�صيف ي�شتمل على مدافع
رباط  200طن �شد بعدد  19مدفع رباط وحاميات
مطاطية بعدد  35حامية مطاطية وق�ضبان �أمامية
وخلفية بكمية  101طن لحركة الأونا�ش العمالقة
لتحميل وتفريغ الحاويات و الب�ضائع العامة من
ال�سفن.
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والتى �ستن�ش�أ نتيجة تنفيذ الميناء الجديده ميناء
�شرق التفريعة ببور �سعيد،ا�ستقبله خالل الزيارة
المهند�سون على الجارجي رئي�س قطاع الأ�سكندرية
و�سامى عبدالمنعم رئي�س قطاع الإدارات المنتجة
وح�سام الريفي مدير فرع الأ�سكندرية ومحمد
ح�سن مدير �إدارة الأ�سا�سات و�ساهرمحمد يحيي
مدير �إدارة التر�سانة البحرية بالإ�سماعيلية
وجميل ال�سيد مدير�إدارة م�شروع ميناء �شرق
بور�سعيد ومحمد ح�سن رفعت مدير �إدارة الأ�سا�سات
وطارق هريدى مدير �إدارة ت�أجير المعدات و�أحمد
عبد الفتاح نائب مدير �إدارة ت�أجير المعدات وعالء
�شلبى مدير الم�شروعات بفرع الإ�سكندرية محمود
دياب مدير الم�شروع فرع الإ�سكندرية
,و�أو�ضح المهند�س جميل ال�سيد �أن الم�شروع عبارة
عن �أر�صفة لتراكى ال�سفن العمالقة بغاط�س 20
متر لأ�ستقبال �سفن ت�صل حمولتها الى � 170ألف
طن حاويات وب�ضائع عامة,و�أ�ضاف �أن الر�صيف
�صوامع الغالل بالقنطرة �شرق
الواحد بطول  500متر ومكون من الآتي  :حائط
�أمامى عبارة عن موا�سير وكمبة  11000طن .بقطر واختتم رئي�س مجل�س الإدارة زيارته بتفقد م�شروع
خارجى � 203سم وب�سمك  25مم وطول الما�سورة �صوامع الغالل �سعه  60طن بمدينة القنطرة والتى

تقوم ال�شركة بتنفيذها ل�صالح
�إدارة اال�شغال الع�سكرية
– الهيئة الهند�سية للقوات
الم�سلحة وقد قام فرع �سيناء
بالتعاون مع �إدارة التر�سانة
بالإ�سماعيلية
البحرية
بالإنتهاء من �أعماله ب�صورة
م�شرفة �ضمن م�شروع المنحة
الإماراتية لل�صوامع حيث
�أثنى رئي�س مجل�س الإدارة
على جودة الأعمال و�سرعة
الإنجاز الذي قام به رجال
العرب،رافقه
المقاولون
خالل الزياره المهند�سان
محمد حافظ رئي�س قطاع
القناة و�سيناء و�ساهر محمد
يحيى مدير �إدارة التر�سانة
البحرية بالإ�سماعيلية.
يذكر �أن الم�شروع يتم
تنفيذه ل�صالح �إدارة الأ�شغال
الع�سكرية وقد تم ت�سليمه
مطلع مار�س  2016ويحتوي
على  12خليه تخزينية
ومن�صة للتفريغ وبرج للتحكم
ومن�صة للت�سليم وميزان
بالإ�ضافة �إلى عدد من المباني
الملحقة وهى غرفة الأمن
وخزان للمياه وخزان للحبوب
وغرفة للطلبمات و�أخرى
للكهرباء ومخازن ومبنى
للإدارة وم�سجد وور�شة.
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رئي�س مجل�س الإدارة
يتفقد �أعمال العبارتين المخ�ص�صتين
لم�شروع محور رو�ض الفرج
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قام المهند�س مح�سن �صالح رئي�س مجل�س
الإدارة يوم ال�سبت � 30أبريل بتفقد �أعمال
العبارتين المخ�ص�صتين لنقل الم�صنعات
الحديدية و�أعمال الكبارى و�أدوات البناء
والعمال والأونا�ش لم�شروع محور رو�ض
الفرج داخل نهر النيل واللتين �سيتم
تد�شينهما قريبا واطالق �إ�سم الراحلين
المهند�سين �أ�شرف راتب وبهيج رجب
عليهما عرفان ًا وتخليد ًا لذكراهم  ,رافقه
خالل الزيارة المهند�سون ر�شدى طاهر

ع�ضو مجل�س الإدارة و خالد عي�سى رئي�س
قطاع الت�صنيع و�أ�سامة الد�سوقى مدير
�إدارة تر�سانة المع�صرة والذى �صرح ب�أنه
تم الإنتهاء من ت�صنيع  2عبارة نهرية و2
قاطرة نهرية لإدارة الكباري والإن�شاءات
التخ�ص�صية و�أن العبارة بطول كلى 60م
وعر�ض 15م وغاط�س 1.74م وحمولة
600طن وتعمل بـ 4مولدات دفع Drive -2
ماركة هايدرومونا�ستر ومحركات دايو�سان
وعدد 2وحدة توليد كهربائية ماركة كمنز

إطالق إسم المهندسان أشرف راتب و بهيج رجب
على العبارتين تخليدًا لذكراهم

ومزودة بعدد  2رامب هيدروليكيا بمنظومة وذلك تحت ا�شراف المكتب الإ�ست�شاري
رفع وخف�ض الرامبات لدخول ال�سيارات كايرومار�شين وهيئة الإ�شراف البولندية
و�سيارات النقل والأونا�ش العمالقة .R.R.S3
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الجمعية العمومية للمقاولون العرب تعتمد القوائم
المالية والحسابات الختامية لعام 2015/2014
ومشروع الموازنة لـ2017/2016
وزير اإلسكان :نسعى لتطوير وتنمية الشركة
وجعلها فى مقدمة شركات المقاوالت بالمنطقة
المهندس محسن صالح :نحصل على هامش ربح
بسيط من المشروعات القومية التى ننفذها حاليا
مشاركة فى الجهود المبذولة للتنمية وبناء الدولة
اعتمدت الجمعية العمومية ل�شركة المقاولون
العرب برئا�سة الدكتور م�صطفى مدبولى وزير
الإ�سكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يوم
الخمي�س الموافق  31مار�س القوائم المالية،
والح�سابات الختامية للعام المالى ،2015/2014
كما تم اعتماد م�شروع الموازنة التخطيطية للعام
المالى . 2017/2016

�أهم الكيانات االقت�صادية
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وخالل كلمته فى اجتماع الجمعية العمومية
لل�شركة ،قال الدكتور م�صطفى مدبولى ،وزير
الإ�سكان والمرافق والمجتمعات العمرانية� :أود
الت�أكيد على �أن �شركة المقاولون العرب هى واحدة

من �أهم الكيانات االقت�صادية المتكاملة لي�س فى
م�صر فقط ،بل وعلى م�ستوى العالم ،التى تعمل على
تنفيذ ما ُيطلب منها من م�شروعات قومية وحيوية
تم�س كافة المواطنين ،فال�شركة تمثل �أحد �أهم
الأذرع الإ�ستثمارية لتنفيذ خطط التنمية والنمو
فى الدولة ،وكذا الم�ساهمة فى تعزيز �صورة م�صر
بالخارج من خالل قيامها بتنفيذ الم�شروعات
التنموية فى الدول العربية والأفريقية ،وهو
ما يجعلنا دائم ًا ن�سعى لتطوير وتنمية ال�شركة،
وجعلها فى مقدمة �شركات المقاوالت بالمنطقة.
المنفذة �أكثر من  15مليار جنيه.
الأعمال ُ

و�أ�ضاف الوزير :على الرغم من التحديات التى
واجهتها ال�شركة وما زالت تواجهها ،ف�إنها حققت
العديد من النتائج الإيجابية التى يمكن الإ�شارة
�إلى �أهمها ،فقد حققت ال�شركة النتائج التالية
خالل العام المالى  :2015/2014حققت نمو ًا
المنفذة حتى و�صلت �إلى قيمة
فى قيمة الأعمال ُ
قدرها  15.897مليار جنيه ،حققت عنها �أرباح ًا
�صافية  283مليون جنيه بن�سبة  ،%1.8ومجمل
ربح للن�شاط بلغ  510.916مليون جنيه بن�سبة
المنفذة ،كما حققت فروع
 %3.2من حجم الأعمال ُ
ال�شركة بالخارج قيمة �أعمال بمبلغ يعادل حوالى
 4.390مليار جنيه مقابل  4.191مليار جنيه
العام ال�سابق بن�سبة زيادة قدرها  %4.7حققت
عنها �أرباح ًا بلغت  158مليون جنيه ،كما حققت
ال�شركات التى ت�ساهم ال�شركة فى ر�ؤو�س �أموالها
بالخارج عائد ًا على اال�ستثمار قدره  212مليون
جنيه مقابل  221مليون جنيه العام ال�سابق ليكون
�إجمالى ما حققته ال�شركة بالخارج  371مليون
جنيه.

نجاح ال�شركة

و�شدد الوزير على �أن تقييم دور �شركة المقاولون
العرب ال يقت�صر فقط على تقييم النتائج المالية
لها فقط ،و�إنما يمتد لتقييم �أثرها على توفير
خدمات وم�شروعات تم�س م�صالح المواطن
الم�صرى� ،سواء فى توفير بنية �أ�سا�سية من طرق،
و�أنفاق ،وموانئ ،وكبارى ،ومياه ،و�صرف �صحى،
ومحطات كهرباء ،وم�ست�شفيات ،وم�شروعات �إ�سكان،
بالإ�ضافة �إلى الم�شاركة فى �إدارة الأزمات التى قد
تواجهها الدولة الم�صرية.
وفى ختام كلمته قال الدكتور م�صطفى مدبولى:
�أود الت�أكيد على �أن الدولة الم�صرية حري�صة كل
الحر�ص على ا�ستمرار نجاح ال�شركة ،وم�ساعدتها
على تخطى كافة العقبات والتحديات التى
تعتر�ض م�سيرتها فى �سبيل نموها بما يحقق ح�سن
�إدارتها لأ�صول الدولة بو�صفها مملوكة ملكية
كاملة لها ،و�إحدى �أهم �أدواتها ،وذراعها فى تنفيذ
�أهم الم�شروعات القومية على مدار خطط التنمية
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جنيه ،بالإ�ضافة �إلى عائد ال�شركات بالخارج خالل
الإقت�صادية والإجتماعية المتعاقبة للدولة.
العام المالى  2015/2014والذى بلغت قيمته 212
�أهم النتائج
وا�ستعر�ض المهند�س مح�سن �صالح ،رئي�س مجل�س مليون جنيه.
زيادة حقوق الملكية
الإدارة  ،خالل كلمته �أهم النتائج التى حققتها
ال�شركة خالل العام المالى  ،2015/2014قائ ً
ال :و�أ�ضاف رئي�س ال�شركة خالل ا�ستعرا�ضه �أهم
�إن حجم الأعمال بلغ  15.897مليار جنيه مقابل النتائج التى حققتها �شركة المقاولون العرب خالل
 13.162مليار جنيه العام ال�سابق بزيادة قدرها العام المالى  :2015/2014زيادة حقوق الملكية
 2.7مليار جنيه وحجم الأعمال بالخارج بلغ (ح�صة المال العام بال�شركة) من  6.027مليار
 4.930مليار جنيه مقابل  4.350مليار جنيه جنيه فى � 2014/6/30إلى  6.228مليار جنيه فى
بالعام ال�سابق بزيادة قدرها  199مليون جنيه  ،2015/6/30و�سداد �أجور نقدية ومزايا عينية
بن�سبة زيادة قدرها  4.7عن العام ال�سابق ،مو�ضح ًا للعاملين بال�شركة خالل العام المالى 2015/2014
�أن ال�شركة حققت �أرباح ًا �صافية بلغت  283مليون بلغت  3.894مليار جنيه ،و�سداد ت�أمينات
اجتماعية خالل العام المالى  2015/2014بلغت
جنيه.
و�أ�ضاف �صالح :ل�ست را�ضي ًا عن م�ستوى الربح لل�شركة  562.686مليون جنيه ،و�سداد �ضرائب بجميع
الآن ،ولكن �أود الت�أكيد على �أن كل الم�شروعات �أنواعها خالل العام المالى  2015/2014بلغت
القومية التى ت�شارك ال�شركة بتنفيذها فى الفترة  122.277مليون جنيه.
الر�ؤية الم�ستقبلية
الحالية ،تح�صل منها على هام�ش ربح ب�سيط جد ًا
م�شاركة من ال�شركة فى الجهود المبذولة حالي ًا وحول الر�ؤية الم�ستقبلية لل�شركة ،قال المهند�س
للتنمية ،وبناء الدولة الم�صرية ,و�أ�شار �إلى �أن مح�سن �صالح ،رئي�س مجل�س �إدارة �شركة المقاولون
�أرباح فروع ال�شركة بالخارج بلغت  158مليون العرب� :أود الإ�شارة �إلى �أن �شعار ال�شركة هو
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الإلتزام بتنفيذ ما ُي�سند �إليها من م�شروعات
طبق ًا لبرامجها الزمنية ،وبالجودة المطلوبة،
مع المحافظة على م�ستوى ال�سالمة وال�صحة
المهنية للعاملين بهذه الم�شروعات ،م�ضيف ًا �أنه
فى ظل ر�ؤية ال�شركة اال�ستراتيجية بتحقيق
التنمية الم�ستدامة لح�صتها ال�سوقية فى قطاع
المقاوالت ،ف�إن ال�شركة ت�ستهدف الإ�ستمرارية
فى زيادة حجم �أعمالها ،وبما يتيح المحافظة على
مكت�سبات العاملين المالية والوظيفية ،وتنمية
المال العام بال�شركة ،ف�إن ال�شركة ر�أت اال�ستمرار
فى التوجه فى عدة محاور لتحقيق ذلك �أهمها:
تعظيم القدرات التناف�سية لل�شركة ،وتعظيم
الإ�ستفادة من الأ�صول والموارد المملوكة لل�شركة،
وتحقيق الأمان الوظيفى والإ�ستقرار المادى
والنف�سى للعاملين بال�شركة ،وكذا الإ�ستمرار فى
رفع كفاءة الموارد الب�شرية بال�شركة ،مع تنويع
البرامج التدريبية التى تتفق مع متطلبات العمل
بال�شركة ،بالإ�ضافة �إلى ربط الإنفاق الإ�ستثمارى
على الأ�صول الإنتاجية بالإحتياجات الفعلية
لم�شروعات الداخل والخارج.

ح�ضور م�شرف

ح�ضر الإجتماع المهند�سة نفي�سة ها�شم وكيل
�أول وزارة الإ�سكان والأ�ستاذ زكريا نا�صف وكيل
�أول وزارة بالجهاز المركزي للمحا�سبات وعدد من
ممثلي الأجهزة الرقابية والمهند�سان �سيد فاروق
النائب الأول و�إمام عفيفى نائب رئي�س مجل�س
الإدارة والدكتور �أن�سي الب�شوتي والدكتور ر�شدي
طاهر والمهند�سون ح�سام عبدالدايم وطارق �صقر
و�إيمان �سليمان ود�.سمير يو�سف ال�صياد والم�ست�شار
�أحمد �سعد و�أحمد عبدالرحيم ال�صياد �أع�ضاء
مجل�س الإدارة والأ�ساتذه عبد الغفار الوتيدى
مدير الإدارة العامة لل�شئون المالية والإمداد
ومحمد عزت بلبل نائب مدير الإدارة العامة لل�شئون
المالية والإمداد �سابق ًا و خيرى عبد العظيم
رئي�س قطاع الميزانيات والنظم المالية ال�سابق
وه�شام خليفة مدير �إدارة الميزانيات وعماد �أحمد
عو�ض اهلل مدير �إدارة حفظ الم�ستندات والوثائق
وعدد كبير من ر�ؤ�ساء القطاعات ومديري الفروع
والإدارات بال�شركة.
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"محلـب" رئيسـاً فخـريـاً
للمقـاولـون العـرب مـدى الحيـاة
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�إعادة هيكلتها ،وجعلها واحدة
وافق بالإجماع �أع�ضاء
من �أهم �شركات المقاوالت فى
الجـمــعــيــة العمــــومــيــــة
المنطقة .تجدر الإ�شارة �إلى
ل�شركة المقاولون العرب
�أن الراحل العظيم المهند�س
فــــى اجتماعهـــا برئا�سة
عثمان �أحمد عثمان ،م�ؤ�س�س
الدكتور م�صطفى مدبولى
�شركة المقاولون العرب� ،سبق
وزير الإ�سكان والمرافق
و�أن ح�صل على لقب الرئا�سة
والمجتمعـات العمرانية
الفخرية لل�شركة مدى الحياة
علــــى تعييــــن المهنــــد�س
 . .وبهذه المنا�سبة يهنئ رئي�س
�إبراهيم محلب م�ســاعــد
مجل�س الإدارة ونواب و�أع�ضاء
رئيــــــــــــ�س الجمهــــوريــــة
مجل�س الإدارة وجميع العاملين
للم�شـــروعـــــــات القــوميــة
ب�شركة المقاولون العرب ال�سيد
والإ�ستــراتيجيــــة ورئي�س
المهند�س �إبراهيم محلب على
مجلــــ�س �إدارة ال�شــركــة
تعيينه رئي�س ًا فخري ًا لل�شركة
الأ�سبــــق رئي�ســ ًا فخــريــ ًا
ويتمنون له المزيد من التوفيق
لل�شركة مدى الحياة وذلك
تقدير ًا من ال�شركة لمجهوداته فى �إر�ساء قواعد وال�سداد ودوام ال�صحة والعافية.

المهندس إبراهيم محلب
ومشوار حافل بالكفاح والنجاح
م�شوار حافل وم�شرف ورحلة طويلة مليئة بالكفاح
والعمل ال�صعب والم�ضنى متغلب ًا على التحديات بل
و�صل الأمر �أحيان ًا لتحدى التحدى نف�سه هكذا كان
و�سيظل المهند�س ابراهيم محلب والذى كر�س حياته
لبلدنا الحبيبة م�صر و�شركة المقاولون العرب فقد
كان ج�سور ًا فى جميع المنا�صب التى تقلدها بل يبادر
بالبحث والتنقيب عما يفيد ويخدم وطننا وهكذا
حفر ا�سمه ب�أحرف من نورالمهند�س ابراهيم ر�شدى
محلب ولد عام  1949وتخرج من كلية الهند�سة
جامعة القاهرة عام 1972والتحق بالعمل فى �شركة
المقاولون العرب فى نف�س عام التخرج ثم تدرج فيه
وتقلد العديد من المنا�صب رفقد عمل مدير ًا فني ًا
ل�شركة المقاولون العرب بال�سعودية 1985حتى
1987ثم مديرا لإدارة الكبارى عام  1994ثم ع�ضوا
لمجل�س �إدارة المقاولون العرب يناير عام 1996
ثم نائبا لرئي�س ال�شركة فبراير عام 1997ثم

رئي�سا لمجل�س �إدارة ال�شركة ونادى المقاولون
العرب نوفمبر  2001حتي عام 2012ثم عين وزيرا
للإ�سكان والمرافق والتنمية العمرانية يوليو 2013
حتى فبراير  2014ثم رئي�سا لمجل�س الوزراء فبراير
 2014حتى �سبتمبر  2015وهوحاليا ي�شغل من�صب
م�ساعد رئي�س الجمهورية للم�شروعات القومية
واال�ستراتيجية.
الأو�سمة التى ح�صل عليها :
ح�صل المهند�س ابراهيم محلب علي و�سام غينيا
الأ�ستوائية من الطبقة الأولى من الرئي�س تيودور
�أوبيانج رئي�س غينيا اال�ستوائية والو�سام الوطنى
من رئي�س كوت ديفوار وو�سام فار�س من الرئي�س
التوجولى فاورى جنا�سيبنى وفي فترة رئا�سته
لل�شركة تم منح المقاولون العرب و�سام الإ�ستحقاق
من الدرجة الأولى نظير جهودها المبذولة فى �إن�شاء
نفقي العروبة والثورة بمحافظة القاهرة.

53

خالل �إجتماع مديرى الفروع والإدارات
المهند�س مح�سن �صالح  :البد �أن نتحرك جميع ًا
نحو الم�ستقبل بر�ؤية جديدة تواكب الع�صر
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وجه المهند�س مح�سن �صالح رئي�س مجل�س
الإدارة ال�شكر والتقدير لمديرى الفروع
والإدارات على روح الأداء العالية التى لم�سها
منهم فى تنفيذ الأعمال خالل الفترة الأخيرة
وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتحرك
بقوة نحو الم�ستقبل لأنه حق ال�شركة علينا
,جاء ذلك خالل �إجتماع مجل�س الإدارة
مع مديرى الفروع والإدارات والم�شروعات
الم�ستقلة الذى عقد يوم الأثنين  9مايو
بالنادى الإجتماعى بالجبل الأخ�ضر بح�ضور

المهند�سين �سيد فاروق النائب الأول لرئي�س
مجل�س الإدارة و�إمام عفيفى نائب رئي�س
مجل�س الإدارة و د� .أن�سى الب�شوتى ود .ر�شدى
طاهر والمهند�سين ح�سام عبد الدايم وطارق
�صقر و�إيمان �سليمان �أع�ضاء مجل�س الإدارة
وعدد كبير من م�ساعدي رئي�س مجل�س الإدارة
ور�ؤ�ساء القطاعات.
وقال المهند�س مح�سن �صالح  :الحمدهلل
�أ�شكركم على هذا المجهود المح�سو�س
والملمو�س من كل القيادات التى تتباري فى

�شغل التنفيذ الذى انعك�س على ر�ضاء العمالء
وهو �شئ محمود ولكننا نطلب المزيد من
العمل والإنتاج لمواكبة طبيعة هذه المرحلة
التى تتطلب وتيرة �سريعة لتنفيذ العديد
من الم�شروعات التنموية فى جميع �أنحاء
الجمهورية طبق ًا للخطة القومية للحكومة
والتى يتابعها رئي�س الجمهورية بنف�سه.
وتابع رئي�س مجل�س الإدارة :لي�س ر�ضاء
العميل هو الفي�صل الوحيد للحكم على �أعمال
ال�شركة ولكننا لنا �أدوات خا�صة �أخرى تجعلنا
نتميز وتنفرد بها �شركة المقاولون العرب عن
ال�شركات الأخرى وهى الجودة وال�سالمة
وال�صحة المهنية ومحا�سبة المق�صر والو�صول
�إلى قمة الأداء ومعدالت التنفيذ لكى يرتفع
ا�سم �شركتنا دوم ًا ونكون جديرين بهذا الإ�سم
الكبير .

كما �أعرب المهند�س مح�سن �صالح عن �سعادته
ب�إنخفا�ض �سن القيادات بال�شركة مطالب ًا
�إياهم بالإهتمام بالتدريب ومجال�س قيادة
الم�ستقبل والبحث عن القيادات ال�شابة من
المهند�سين والمحا�سبين والإداريين ممن
تتوافر فيهم الموهبة �أو ال�شخ�صية �أو روح
القيادة ل�ضخ دماء جديدة �شابة ت�ستطيع
مواجهة التحديات القادمة وكلف الدكتور
محمد يو�سف م�ساعد رئي�س مجل�س الإدارة
ل�شئون التدريب بتنفيذ ذلك .
واختتم حديثة بتوجيه ر�ساله للجميع قائ ً
ال:
البد �أن نتحرك جميع ًا نحو الم�ستقبل بر�ؤية
جديدة تتواكب مع الع�صر وموا�صلة الجهد
والعطاء لأن خدمة الوطن �أمانة كبيرة في
�أعناقنا جميع ًا ودفع م�سيرة ال�شركة واجب
علينا وعلي كل عامل في ال�شركة.
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رئيس مجلس اإلدارة يتابع العمل
بمستشفي الشيخ جابر الصباح
وطريق الجهراء بالكويت
قام المهند�س مح�سن �صالح رئي�س مجل�س الإدارة
يوم الأربعاء 23مار�س بزيارة م�شروع م�ست�شفى
ال�شيخ جابر الأحمد ال�صباح بالكويت حيث تفقد
الأعمال الجارية بالم�شروع والمقرر افتتاحه
خالل العام الحالي ,وقد �أ�شاد �سيادته بجودة
تنفيذ الأعمال ووجه ال�شكر لجميع العاملين
بالم�شروع وطلب منهم �سرعة �إنهاء باقى الأعمال
لتظهر الم�ست�شفى فى ثوبها النهائى فى �أقرب وقت
ممكن،رافقه خالل الزيارة المهند�سون ح�سام فايد
مدير فرع الكويت ور�ضا ربيع نائب رئي�س �شركة
المقاولون العرب الكويتية وعوني توفيق نائب
مدير الم�شروع كما قام رئي�س مجل�س الإدارة بتفقد
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�أعمال المرحلة الثالثة من م�شروع طريق الجهراء
بح�ضور المهند�سين محمد عبدالمنعم �سيد م�ساعد
رئي�س مجل�س الإدارة الم�شرف على الم�شروع
ومحمود توكل مدير الم�شروع .
يذكر �أن م�ست�شفى ال�شيخ جابر ال�صباح مكون من
مبنى رئي�سى ي�ضم � 1200سرير وجراج لل�سيارات
ي�سع � 5000سيارة مكون من ثالث منا�سيب كلها
تحت �سطح الأر�ض وتبلغ الم�ساحة الإجمالية
للمبانى � 660ألف متر م�سطح وم�سطح الدور الواحد
من مبنى الم�ست�شفى � 49ألف متر مربع بما يعادل
م�ساحة ع�شرة �أفدنة وهي ت�ضم عيادة للأ�سنان
ومبنى م�ساكن هيئة التمري�ض ومعدات المطابخ

والمغا�سل ومبنى الوحدة المركزية للقوى
و�أعمال الت�شغيل وال�صيانة  ,و مهبطين
للهليكوبتر،هذا و�سي�صبح الم�ست�شفى بعد
�إنجازه �صرح ًا عالمي ًا والأكبر من نوعه فى
ال�شرق الأو�سط كمنارة للعلم وتدريب الكوادر
الطبية وتقديم الخدمة الطبية لأكثر من
� 600ألف ن�سمة.
بينما م�شروع طريق الجهراء يتم تنفيذه
تحت �إ�شراف وزارة الأ�شغال العامة بالكويت
بتكلفة �إجمالية  261مليون دينار كويتي
ويتم العمل فيه على خم�سة مناطق بمجموع
�أطوال  53كم حيث تم افتتاح مرحلتين من
الطريق وجاري العمل بالمراحل الأخري
هذا وت�شمل المنطقة الأولي على نفق ب�شارع
الجهراء يمر تحت الطريق الدائرى الثانى
بالإ�ضافة �إلى �أعمال الطرق ال�سطحية
والمنطقة الثانية على �أعمال الطرق
ال�سطحية من حدود الم�شروع ال�شرقية
والطريق العلوى حتى ما بعد التقاطع مع
�شارع الم�ست�شفى والطريق العلوى ب�شارع
الم�ست�شفى والمنطقة الثالثة على الطريق
العلوى بعد تقاطع الم�ست�شفى حتى ما قبل
تقاطع �شارع غزالى والمنطقة الرابعة على
الطريق العلوى من �شرق تقاطع طريق المطار
حتى غرب تقاطع �شارع الغزالى والطريق
العلوى ب�شارع المطار �أما المنطقة الخام�سة
فت�شتمل على الطريق العلوى �شرق وغرب
غزالى والطريق العلوى ب�شارع غزالى وواجه
الم�شروع تحديات تم التغلب عليها منها
تحويل م�سارات خطوط المرافق من مياه
و�صرف �صحى و�صرف مياه الأمطار وكابالت
الكهرباء والإت�صاالت من الم�سارات القائمة
�إلى م�سارات بديلة ال تعوق �أعمال الإن�شاءات
للج�سور وتحويالت مرورية م�ؤقتة �أثناء
فترة تنفيذ الأعمال.
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المهند�س �إمام عفيفي يتفقد محطتي كيما
والمرحلة العاجلة من مدينة تو�شكى الجديدة
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قام المهند�س �إمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س
الإدارة يوم االحد 20مار�س بجولة تفقدية
لم�شروعات �شركة المقاولون العرب الجاري
تنفيذها بجنوب م�صر حيث ا�ستهلها بتفقد م�شروع
ت�أهيل محطتي �صرف كيما  1و 2بمحافظة �أ�سوان
والتي تقوم ال�شركة برفع كفاءتهما ال�ستيعاب
الت�صريفات المتزايدة ولمنع ال�صرف على النيل
رافقه خاللها المهند�سون ح�سن جاهين م�ساعد
نائب رئي�س مجل�س الإدارة وعادل عبدالمح�سن
رئي�س القطاع الم�شرف على قطاعي ال�صعيد والبحر
الأحمر ومحمود عبدالمولى رئي�س قطاع �أ�سيوط
وجنوب الوادي وطارق خ�ضر مدير �إدارة الأعمال
الإعتيادية ورجب ال�سعيد مدير �إدارة الأعمال
الكهروميكانيكية للمياه وال�صرف والم�صانع و�سيد
الأن�صاري مدير فرع جنوب الوادي و�أحمد ح�سن
مدير الم�شروع والذي �صرح �أن الم�شروع ي�شمل
�إحالل وتجديد و�إعادة ت�أهيل محطة معالجة
كيما  ،1ورفع كفاءتها من � 21ألف م/3يوم �إلى 30

�ألف م/3يوم ،وكذا �إحالل وتجديد و�إعادة ت�أهيل
محطة المعالجة كيما  ،2ورفع كفاءتها من � 35ألف
م/3يوم �إلى � 45ألف م/3يوم ،بالإ�ضافة �إلى �إعادة
ت�أهيل محطة الرفع  56ورفع طاقتها �إلى � 75ألف
م/3يو ِم .
كما قام نائب رئي�س مجل�س الإدارة بجولة تفقدية
للمرحلة العاجلة من مدينة تو�شكى الجديدة
حيث تفقد اللم�سات الأخيرة بالوحدات ال�سكنية
والمباني الخدمية و�شبكات المرافق والمرافق
الرئي�سية محطات المياه وال�صرف �صحي و
المعالجة قبل الت�سليم النهائي وعقد �إجتماع ًا مع
قيادات العمل بالم�شروع اثنى خالله على م�ستوى
التنفيذ وذلك بح�ضور المهند�سين �سليمان من�صور
مدير �إدارة طرق وجه قبلي وها�شم مدني مدير
الم�شروع.
جدير بالذكر �أن المقاولون العرب ت�شارك في
تنفيذ و�إنجاز المرحلة العاجلة من م�شروع مدينة
تو�شكى الجديدة والتي تقام على م�ساحة 10000

فدان بكل مراحلها وتبلغ التكلفة
التقديرية للم�شروع ن�صف مليار
جنيه وتم تخطيط المرحلة
الأولى لتقام على م�ساحة 2973
فدان ليتم تنميتها على �أربع
مراحل و نطاق عمل المقاولون
العرب عبارة عن تنفيذ 477
وحدة �سكنية (�إ�سكان متو�سط)
بم�سطح  34.4فدان والوحدة
مكونة من عدد  3غرف نوم
وا�ستقبال وعدد 2حمام ومطبخ
بم�سطح  133متر بالإ�ضافة
�إلى تنفيذ �شبكات الري لري
الم�سطحات الخ�ضراء بطول 20
كيلومتر يتم تغذيتها عن طريق
�ضخ المياه العكره الناتجة من
محطة المياه ب�صفة م�ؤقتة لحين
وجود ت�صرفات تتيح مياه �صرف
�صحي معالجة �إ�ضافة �إلى �شبكة
�صرف �صحي بطول 11كيلومتر
بموا�سير �أقطار من 700-200
ملليمتر ومحطة رفع �صرف
�صحي بطاقة � 5آالف متر مكعب
/يوم ومحطة معالجة �صرف
�صحي بنف�س الطاقة وخطود
طرد و�إن�شاء �شبكة طرق فرعية
ورئي�سية �ضمن المرحلة العاجلة
ت�شمل �أعمال (الفرمة-الأ�سا�س-
الر�صف-البردورات-ا لأر�صفة)
بطول  23كيلومتر بالإ�ضافة �إلى
ازدواج الطريق ال�صحراوي �أمام
المدينة ويتم العمل على قدم
و�ساق وب�شكل مكثف بورديات
متوا�صلة ل�سرعة الإنتهاء من
الأعمال طبق ًا للمواعيد المقررة.
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المهندس إمام عفيفي يتابع أعمال
إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه بالغردقة
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قام المهند�س �إمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س
الإدارة يوم االربعاء � 27أبريل،بتفقد م�شروع
�إن�شاء محطة الي�سر لتحلية مياه البحر
بالغردقة لمتابعة �أعمال التنفيذ والت�أكد من
تطبيق البرامج الزمنية تمهيد ًا الفتتاحها
قبل نهاية العام الجاري ,وقد طالب المهند�س
�إمام فريق العمل بت�سريع الأداء و�ضغط
البرامج الزمنية ل�سرعة الإنتهاء من الم�شروع
الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع القوات
الم�سلحة الم�صرية وتبلغ تكلفته الإجمالية 650
مليون جنيه ,رافقه خالل الزيارة المهند�سون عادل
عبد المح�سن رئي�س القطاع الم�شرف على قطاعات
الوجه القبلي والبحر الأحمر ومحمد فوزى رئي�س
قطاع �شمال ال�صعيد و البحر الأحمر ومخل�ص ثروت
مدير فرع البحر الأحمر وعادل توفيق مدير �إدارة
الأنفاق وال�شدات المنزلقة وطارق ح�سين مدير �إدارة
الكراكات والإن�شاءت البحرية و�أحمد عامر ومحمد
الوا�ضح ومروان الدريجى وحماده ن�صر مهند�سى
تنفيذ الم�شروع .

يذكر �أن ال�شركة تنفذ �أعمال بقيمة  210مليون جنيه
بالمحطه التي تبلف طاقتها � 80ألف مترمكعب/يوم
و تعد �أكبر محطة لتحلية مياه البحر بم�صر,حيث
تقوم من خالل فرع البحر الأحمر �إدارات الأنفاق
وال�شدات المنزلقة والمن�ش�آت البحرية بتنفيذ
الأعمال المدنية والكهروميكانيكية من مبنى للرافع
وخزان تكدي�س �سعة � 20ألف متر مكعب ومبنى �إداري
و�أخر للإ�ستراحات ومبنى للمحوالت ومبنى الموزعات
وعنبر الكلور و 5خطوط راجع وخطين �سحب وم�أخذ
ويقوم الجي�ش بتنفيذ مرحلة المعالجة وما يرتبط
بها من �أعمال كهروميكانيكية.

و يتفقد مستشفى شفاء األورمان لعالج األورام
باألقصـــــر

قام المهند�س �إمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س
الإدارة يوم ال�سبت  2ابريل بزيارة تفقدية
لم�شروع مركز �شفاء الأورمان لعالج الأورام
بالأق�صر بح�ضورالمهند�سين �سالم ر�شاد مدير
�إدارة الم�شروعات الكهروميكانيكية للمباني
العامة والمرافق وبدري �أمين نائب مدير
فرع جنوب الوادي وعبد ال�سالم يو�سف مدير
الم�شروع وايمن ح�سنين نائب مدير �إدارة
الم�شروعات والم�شرف على الم�شروع وعطية
ال�سيد مدير الم�شروعات
,وقد �أو�ضح المهند�س
�سالم ر�شاد �أن �إدارة تقوم
بتنفيذ �أعمال نظام
التكييف المركزي والذي
ي�شمل وحدات التبريد
و�أبراج التبريد ووحدات
مناولة الهواء ووحدات
الملف والمروحة ومرواح
التهوية و�شبكة مجاري

الهواء و�شبكة المياه المثلجة و�أعمال العزل
الخا�صة بهما و�أعمال نظام مكافحة الحريق
وت�شمل �شبكات الإنذار و�شبكة ر�شا�شات الإطفاء
و�أعمال �شبكة الغازات الطبية (اك�سجين -هواء-
فاكيوم) بالإ�ضافة �إلى وحدات الكمبرو�سر
المرتبطة بال�شبكة �إ�ضافة �إلى �أعمال الكهرباء
وت�شمل مولد الديزل وعدد ثالثة محوالت
وموزع كهرباء مع اللوحات الخا�صة به �إ�ضافة
�إلى �أعمال التيار الخفيف والتحكم والإنارة.
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المقاولون العرب تبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة
من تطوير منطقة العسال بشبرا
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بد�أت �شركة المقاولون العرب في تنفيذ
�أعمال المرحلة الثالثة من تطوير
ع�شوائيات منطقة الع�سال (عزبة جرج�س)
والتي ت�أتى في �إطار مبادرة الرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سي لتطوير الع�شوائيات �ضمن
بروتوكول التعاون الموقع بين ال�شركة و�صندوق
تحيا م�صر لإزالة وترميم  75منزل غير �أدمي
و�إن�شاء م�ساكن بديلة توفير حياة كريمة لـ300
�أ�سرة وقد تم هدم  11منزل �آيل لل�سقوط من �أ�صل
 55منزل وال�شروع في ترميم  25منزل.
هذا وتت�ضمن الأعمال مرحلة الهدم والإزالة
و�أخرى لعمل ج�سات التربة ثم مرحلة ال�صرف
ال�صحي وثم �أعمال الخر�سانات والحوائط ثم
�أعمال الت�شطيبات وفي النهاية مرحلة الت�سكين
والت�سليم المرحلي وعمل �شبكة حريق وتنتهي في
مار�س القادم ب�إذن اهلل.
وتتعاون في �إنجاز تلك المراحل مع �إدارة �صيانة
الق�صور والأثار � ,إدارات الأعمال ال�صحية
والت�شطيبات وال�شدات المعدنية بقطاع الت�شييد
والأعمال التخ�ص�صية تحت قيادة المهند�س محمود
فريد رئي�س القطاع مدير ادارة �صيانة الق�صور

والأثار والمهند�سون طارق يحيى مدير المنطقة
ومحمد زين مدير الم�شروع وه�شام عبداهلل مدير
م�شروع ال�صحي والت�شطيبات ومحمود فخري مدير
المكتب الفني وه�شام هاني مدير الم�شروع لإدارة
ال�شدات المعدنية.
جدير بالذكر �أن المقاولون العرب كانت قد وقعت
مطلع �شهر دي�سمبر من عام  2015بروتوكول
تعاون مع �صندوق تحيا م�صر لعمل �شراكة قوية
بين الطرفين لإقامة م�شاريع خدمية وتنموية في
مجال تطوير الع�شوائيات والقرى لإعادة ت�أهيلها
و�إمدادها بجميع الخدمات الأ�سا�سية لت�صبح مناطق
ح�ضارية ويعد م�شروع تطوير منطقة الع�سال بحي
�شبرا هو �أول �إنطالقة لهذا التعاون حيث ي�شمل رفع
كفاءة ال�صرف ال�صحي بالمنطقة وتطوير ال�سوق
الموجود بها و�إن�شاء �شبكة لمكافحة الحريق �إلى
جانب تبليط و�إنارة ال�شوارع الجانبية وذلك بهدف
توفير حياة كريمة للمواطنين في مناطق ح�ضارية.

جهاز البيئة يضع استراتيجية موحدة
لإلرتقاء بمستوى اآلداء البيئى
بالشركة خالل المرحلة القادمة
4.4تحقيق الإلتزام البيئي:مدى
ا�ستكماال لم�سيرة جهاز البيئة
الإلتزام بالقوانين والت�شريعات
ودوره البناء نحو االرتقاء
وكحد ادنى قانون  4ل�سنة 1994
بم�ستوى االداء البيئى بال�شركة
ثم التدرج ورفع الحدود العتبية.
وتوحيدا لجهود مديرى وم�سئولى
5.5تعظيم كفاءة الموارد:
البيئة بكافة فروع وادارات
رفع كفاءة الموارد من طريقة
ال�شركة .
الإ�ستخدام والتر�شيد للمواد
اعلن المهند�س احمد ابو الفتح
الخام والطاقة والمياه .
الجوهرى مدير جهاز البيئة
م أحمد أبو الفتوح
بانه يجب ت�ضافر الر�ؤى والجهود للو�صول 6 .6التحكم في ملوثات البيئة :تخفي�ض
الإنبعـــاثات الغـــازية والمخلفات ال�سائلة
لالهداف االتية :
وال�صلبة عند الم�صدر والتدرج في �إعادة
1 .1تو�صيل مفهوم البيئة بمعناه الحقيقي:
الإ�ستخدام ــ التدوير ــ التخل�ص الآمن
اثره على الفرد و ا�سرته وبيئة العمل
.)Reuse, Recycle, Disposal(7 .7
والعاملين الآخرين .
ويهدف بها ان يكون كل منهم قدوة ومدافعا 8 .8رفع كفاءة العاملين :بتوجيه التدريب
و�إ�ستخال�ص كوادر من ال�شركة بدي ً
ال عن
عن البيئة كعقيدة را�سخة .
الإ�ست�شاري الخارجي البيئي لعمل درا�سات
2 .2تعظيم الإ�ستفادة من الطاقة الب�شرية:
تقييم الت�أثير البيئي  -خطط الإلتزام
تح�سين الإ�ستفادة من العاملين بمجال
البيئي ...
البيئة والتوظيف الأمثل لطاقتهم
9 .9تو�سيع نطاق �شبكة المعلومات:التو�سع فى
المختلفة والمتنوعة .
�إ�ستخدام �شبكة المعلومات االلكترونيه
3 .3تحديد الأهداف القابلة للقيا�س:قيا�س
فى التوا�صل ونقل المعلومات بين جهاز
�آداء البيئة للفرع/االدارة  ..ومدى
البيئة والآخرين.
التقدم /الإنخفا�ض كل � 3شهور مقترح ًا .
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دورة تدريبية متقدمة لمراجعي البيئة
بالتعاون مع المعهد التكنولوجي

من منطلق حر�ص جهاز الجودة الإرتقاء بم�ستوى
الجودة بال�شركة طبق ًا لأحدث الموا�صفات
العالمية لنظم الجودة وا�ستكما ًال لم�سيرة
التدريب على اال�صدار الجديد للموا�صفة القيا�سية
 ISO 9001 :2015فقد قامت المهند�سة
عفاف مبروك مدير جهاز الجودة بالتن�سيق
لعقد دورة تدريبية ( IRCA QMS ISO
9001:2015 Auditor / Lead Auditor
 )Training Courseلل�سادة مديري ومراجعي
الجودة بالفروع والإدارات والتي تم بها ور�شة عمل
للتدريب على تطبيق بنود الموا�صفة الجديدة مع
�شركة  TUV Rheinland Egyptبدعم
من د .م محمد يو�سف م�ساعد رئي�س مجل�س الإدارة
والم�شرف على التدريب والمهند�س �شريف حمدي
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مدير المعهد التكنولوجي وقد اجتاز ال�سادة
المتدربين الدورة بنجاح وح�صولهم علي كبير
مراجعي جودة لموا�صفة  2015وهم المهند�سين
ر�شا �إبراهيم جهاز الجودة و غريب ميالد فرع القناة
و عزة حماد فرع �شرق وو�سط و تميم حبيب فرع
�شرق وو�سط الدلتا و محمود تميرك فرع جنوب
الوادي و�أحمد بكير �إدارة الإن�شاءات البحرية و
�إينا�س �صالح الدين فرع الإ�سكندرية و �أحمد فاروق
فرع الإ�سكندرية ويحي رجب فرع �شمال ال�صعيد و
�أحمد نبيل فرع �شمال ال�صعيد وعماد الدين محمد
فرع القاهرة و محمد �أحمد فرع القاهرة و محمد
عبد العظيم فرع �شمال الدلتا و�سعيد فوزي �إدارة
العطاءات و �أنور �إدارة الطرق ال�سريعة و�أحمد
الطحاوي فرع �سيناء

المقاولون العرب راعى بالتينى للمؤتمر الدولى
للطاقة الجديدة والهندسة البيئية

وال�شبكات الذكية وطرق تح�سين وحماية
فى اطار حر�ص الإدارة العليا على الإطالع
ال�شبكات الكهربائية والطاقة ال�شم�سية وطاقة
على الجديد فى مجاالت التكنولوجيا
الرياح ,وذلك بح�ضور المهند�س مح�سن �صالح
المختلفة �شاركت المقاولون العرب في الم�ؤتمر
رئي�س مجل�س �شركة المقاولون العرب الراعى
الدولى للطاقة الجديدة والهند�سة البيئية
البالتينى للم�ؤتمر والمهند�س �أحمد المر�صفى
" " ICNEEE-2016الذي نظمته جامعة
م�ساعد رئي�س مجل�س الإدارة لل�شئون الكهربائية
الم�ستقبل وعقد خالل الفترة من � 11إلي
 14ابريل و�سط م�شاركة العديد من �أ�ستاذة م .أحمد المرصفى و�أع�ضاء لجنة الطاقة بال�شركة المهند�سين
كريم م�صطفى ح�سين ب�إدارة الأعمال الكهربائية
الهند�سة الكهربائية بجامعات م�صر وكندا
والواليات المتحدة الأمريكية وعلماء مجال الطاقة وناق�ش وم�صطفى �سعد �سليمان بالمعهد التكنولوجى لهند�سة الت�شييد
العديد من المو�ضوعات المتعلقة بمجال الطاقة الجديدة والإدارة وتامر محمد فهمى ب�إدارة الطرق الداخلية .

الت�شغيل التجريبى
لمحطتي مياه
العبا�سى بالدلنجات
والتجمع الأول
بالقاهرة الجديدة

التجريبي لم�شروع �أعمال تطوير ورفع
�صرح المهند�س رجب ال�سعيد مدير �إدارة
كفاءة محطة مياه ال�شرب بالتجمع الأول
الم�شروعات الكهروميكانيكية للمياه
بالقاهرة الجديدة والتى تعمل على
وال�صرف والم�صانع ب�أن الإدارة قد بد�أت
تنقية المياه الواردة للمحطة عن طريق
�أعمال الت�شغيل التجريبى لمحطة مياه
الم�أخذ الموجود بمحطة م�سطرد بترعة
العبا�سى "المرحلة الأولى"والتى بلغت
الإ�سماعيلية و�ضخ المياه العكرة �إلى رافع
تكلفة الأعمال الكهروميكانيكية  75مليون
م�ساعد "رافع الكيلو  "4.5و�ضخ المياه �إلى
جنيه بطاقة 700لتر/ث وهي عبارة عن 4
م .رجب السعيد
محطة التنقية بالتجمع الأول وبذلك يتم
طلمبات للمياه العكرة 400لتر/ث رفع 20م
و4طلمبات المياه المر�شحة 425لتر /ث رفع 80م و 3تنقية المياه عن طريق ثالث وحدات مدمجة بالإ�ضافة
طلمبات غ�سيل عك�سى 350لتر/ث رفع 12م و2طلمبة �إلى منظومة كلور وكيماويات لمعالجة المياه العكرة و
ك�سح الروبة 200لتر/ث رفع 20م و2وحدة توليد �ضخ المياه النقية عن طريق طلمبات مياه مر�شحة �إلى
قدرة "900ك/ف�/أ1-ميجا" و 6محوالت و 2كوبرى ال�شبكة العمومية للقاهرة الجديدة بطاقة �إنتاجية
مروق بم�شتمالتها و 10فالتر مر�شحات و 10ترابيزات �30ألف م/3يوم والمحطة �شملت توريد وتركيب 5
الت�شغيل ولوحات الجهد المنخف�ض والمتو�سط طلمبات مياه عكرة و 3مجموعات للوحدات المدمجة
و3بوابات للم�أخذ والخزانات الأر�ضية والمخزن وحقن الكلور والكيماويات و 5طلمبات مر�شحة و مولد
والور�ش والأونا�ش العلوية ومبنى الكلور والكيماويات .كهربائى وموا�سير �أر�ضية ومحول زيتى و�أنظمة �إطفاء
و�أ�شار المهند�س رجب ال�سعيد �أنه جارى الت�شغيل و�إنذارحريق و�إنارة وتليفونات للموقع العام .
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قطاع الطرق يشارك فى تنفيذ أكبر المحاور
و المشروعات القومية بأعلى معايير الجودة والسالمة
والصحة المهنية العالمية

مدخل القاهرة  -طريق السويس

م .طـارق صقــر

م .هشام السباعى

م .سليمان منصور

م .محمد عادل المشهدي

انطالق ًا من خطة التنميه ال�شامله التى تقوم بها تنفيذها ب�أعلى معايير الجودة وال�سالمة
الدوله فى �سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين والحرفية العالمية مع الإلتزام ب�إنجازها في
ي�شارك قطاع الطرق ب�شركة المقاولون العرب في مواعيدها المقررة.
الإنجاز بدقة واتقان
الم�شروع القومي للطرق والتي تبلغ ح�صة ال�شركة
به نحو 700كيلومتر وي�ؤكد المهند�س طارق �صقر وي�ضيف المهند�س ه�شام ال�سباعي رئي�س قطاع
ع�ضو مجل�س �إدارة ال�شركة �أن هذا القطاع يعتبر الطرق �أن هناك ا�ستراتيجية جديدة لتحديث
من القطاعات الرائدة في مجال �إن�شاء الطرق القطاع لمجابهة الم�شروعات والتحديات الجديدة
الحرة وال�سريعة ورفع كفاءة الممرات الرئي�سية حيث تم التدعيم بخالطات بقدرة انتاجية
والفرعية لأهم المطارات في مجالي الإ�ستخدام عاليه وكذلك تزويده بمعدات الطرق المتمثله
المدني والع�سكري من خالل الحر�ص على في مجموعة من الفنا�شر والجريدرات والهرا�سات
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الطريق الدائرى اإلقليمى

الحديثة لرفع القدرة الإنتاجية والنوعية كما �أن
هناك �أولوية خا�صة بالتدريب الم�ستمر والتقييم
الد�ؤب للقوي الب�شرية لرفع الإنتاج ب�أقل تكلفة
قدر الإمكان فتحول �شعارنا لي�س �إنجاز ب�أ�سرع
وقت فقط ولكن الإنجاز بدقة واتقان و�سرعة
حيث �أن القطاع حا�صل على �شهادات التطابق مع
نظم الجودة والبيئة وال�سالمة وال�صحة المهنية
العالمية طبق ًا لأخر �إ�صدارتها مما �أ�سفر عن
تحقيق القطاع لحجم �أعمال بلغ قيمته 2.412
مليار جنيه فى . 2015/6/30

الطرق ال�سريعة

وعن �أهم �أعمال �إدارة الطرق ال�سريعة ي�شير
المهند�س �أ�شرف عطيه مدير الإدارة �إلى �أن الإدارة
عملت في م�شروع تطوير طريق القاهرة اال�سكندرية
ال�صحراوي وتحويله �إلي طريق حر (القطاع الأول
والثاني ) بقيمة 1مليار جنيه وطريق الواحات
البحرية  /الفرافرة بمنطقة الواحات البحرية
بطول 40كم بقيمة  91مليون جنيه وم�شروع
الطريق الدائري الإقليمي من طريق الواحات
حتي طريق الأ�سكندرية ال�صحراوي بقيمة 117
مليون جنيه وم�شروع طريق القاهرة  /الأ�سكندرية

ال�صحراوي القطاع ال�سابع بقيمة 1مليار جنيه وفي
مجال المطارات تم نهو م�شروع مطار غرب القاهره
بقيمة 49مليون جنيه بالإ�ضافة �إلي م�شروع مطار
البريجات بقيمة 16مليون جنيه وم�شروع �أعمال
مطار ال�صالحية بقيمة 7مليون جنيه وم�شروع
مطار برج العرب الجديد بقيمة 1.5مليون جنيه
و�أعمال الطرق الداخليه بمنطقه الأرا�ضى
المتعدى عليها بمدينه ال�سادات (منطقه � 70ألف
فدان ) بقيمة تعاقديه  190مليون جنيه وم�شروع
منخف�ض القطاره  /ال�سلوم من الكيلو � 160إلى
الكيلو (210ال�ضبعه ) بقيمة تعاقديه  313مليون
جنيه وم�شروع طريق وادى النطرون  /العلمين -
بطول  10كم  -القطاع الرابع ) بقيمة تعاقديه 71
مليون جنيه و�إ�سناد �أعمال م�شروع ا�ستكمال تحويل
الطريق الدولى اال�سكندريه  /مطروح من التقاطع
على طريق وادى النطرون العلمين �إلى مدخل
مدينه العلمين بطول  33كم بالأمر المبا�شر من
قبل وزاره اال�سكان والمرافق والتنميه العمرانيه
بقيمة تعاقديه  600مليون جنيه ل�سرعة �إنجازه
نظر ًا لأهميته و قد بلغ حجم �أعمال الإداره فى
 2015/6/30حوالى  1281.105مليون جنيه .
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طريق مصر اسكندرية الصحراوى

طرق وجه قبلي

�أما عن نطاق عمل �إدارة طرق وجه قبلي
فيقول المهند�س �سليمان من�صور مدير الإدارة
�أن ن�شاط الإدارة يمتد من ال�ساد�س من
�أكتوبر حتى �أ�سوان والغردقة مرور ًا بالمنيب
العياط والمنيا وبنى �سويف والعين ال�سخنة
والزعفرانة و�أ�سيوط والواحات وجميع
محافظات الوجه القبلى وهى مناطق واعدة
نتواجد فيها بقوة ون�سعى للتواجد بباقى
محافظات الوجه القبلى ك�سوهاج وقنا هذا بجانب
الدور الفعال للإدارة للم�ساهمة فى انجاز الم�شروع
القومى للطرق والذى ي�أتى �ضمن برنامج ال�سيد
رئي�س الجمهورية حيث �أن الإدارة ت�ساهم فى انجاز
م�شروعين قوميين من �أهم الم�شروعات القومية
�أولهما طريق بنى �سويف الزعفرانة والتابع الدارة
المهند�سين الع�سكريين وهو طريق ان�شائى جديد
بطول  150كيلو متر  ,قامت الإدارة بتنفيذ 25
كيلو متر في الإتجاهين بتكلفة قدرها  185مليون
جنيه والطريق يربط بين محافظة بنى �سويف
وحتى مدينة الزعفرانة وثانيهما هو طريق جنوب
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الفيوم  -الواحات والتابع للهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى بطول  130كيلو متر وهو
طريق ان�شائى جديد بتكلفة قدرها  557مليون
جنيه والطريق يربط بين طريق الواحات وبين
طريق �أ�سيوط الغربى مرورا بوادى الريان وفي
محافظة �أ�سيوط هناك �أعمال �صيانة ورفع كفاءة
الر�صف للحقل الجوى بمطار �أ�سيوط بقيمة 105
مليون جنيه وكذلك �أعمال بمحافظة �أ�سوان
بقيمة  50مليون جنيه ومحافظة البحر الأحمر
بقيمة  60مليون جنيه ومحافظة الفيوم بقيمة
 45مليون جنيه �إلى جانب �أعمال بمنطقة ال�ساد�س
من �أكتوبر بحوالي  250مليون جنيه تتمثل فى

القطاع السابع

م�شروعات ابنى بيتك ومحور ده�شور و�أعمال
طرق بمنطقة حدائق اكتوبر �شمال خط
بترول �سوميد و قد بلغ حجم �أعمال الإداره
فى  2015/6/30حوالى  522.700مليون
جنيه كما �أنه من المنتظر �أن يتم �إ�ضافة
�أعمال جديدة للإدارة بحوالى  300مليون
جنيه.

�إدارة الطرق الداخلية

وي�ؤكد المهند�س محمد عادل الم�شهدى مدير
�إدارة الطرق الداخلية �إلى �أن �إدارته تقوم بتنفيذ
العديد من الم�شروعات منها م�شروع ان�شاء حاره
ثالثه بطريق الأ�سكندريه  -القاهره الزراعى
من كفر الدوار حتى كفر الزيات بطول 33كم
بنطاق محافظة البحيره بقيمة  371مليون جنيه
لإ�ستيعاب الكثافه المروريه ال�شديده الم�ستخدمه
للطريق و�إن�شاء حقل طيران بمطار القطاميه
للإ�ستخدام الم�شترك ( مدنى  /ع�سكرى ) بتكلفة
 120مليون جنيه تقريب ًا وم�شروع تطوير و رفع
كفاءة الم�سافه من �شبرا الخيمه حتى قها بقيمة
تبلغ  62مليون جنيه تقريب ًا و�أعمال تطوير طريق

طريق الواحات البحرية

ترعة المحموديه من كوبرى محرم بك حتى كوبرى
العوايد بقيمة تبلغ  199مليون جنيه تقريب ًا كما
ت�شترك الإداره فى �أعمال تنفيذ م�شروع جنوب
الواحات مع ادارة طرق وجه قبلى فى الم�سافه من
طريق �أ�سيوط الغربى حتى دير الأنبا مكاريو�س
بطول 55كم بقيمة تبلغ  150مليون جنيه تقريب ًا
هذا بخالف �أعمال تطوير و ر�صف �شوارع محافظات
القاهره و الإ�سكندريه و الجيزه وبع�ض المحافظات
الأخرى وجارى ا�سناد و انهاء �إجراءات التعاقد
لأعمال طرق فى العا�صمه الإداريه الجديده بقيمة
 150مليون جنيه و قد بلغ حجم �أعمال الإداره فى
 2015/6/30حوالى  607.475مليون جنيه .
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إدارة األعمال الكهربائية تقدم خدماتها
لجميع فروع وإدارات الشركة
أحدث المعدات  ..سيارة إختبار كابالت جهد
متوسط ومنخفض  ..فرق مدربة
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 جهاز التحديد المبدئىحر�ص ًا من �إدارة الأعمال الكهربائية
Pre Location equipment
على تنفيذ كافة الأعمال المنوط
,(Fully Computerized Time
بها بالحرفية والجودة الالزمة
,)Domain Reflectometer
لمواكبة التطور العلمى فقد تم
بقدرة  60فولت ي�ستخدم مبدئي ًا لتحديد
الإلتزام بخطة لتطوير الإدارة
طول الكابل �أو مكان �أو نوع العطل ,
وذلك عن طريق تدعيمها ب�أجهزة
ي�ستخدم �أحادى �أو ثالثى الفازات  ,يت�صل
�إختبار وقيا�س من �أحدث و�أجود
الأنواع وكذلك تدريب الكوادر الفنية م .محمد يوسف النجار الجهاز بجهاز التحديد الدقيق للأعطال
الالزمة من مهند�سين وفنيين داخل وخارج البالد وجهاز الحرق ليتم عر�ض كافة النتائج من خالل
لتحقيق هذا الهدف  .فقد تم �شراء �سيارة �إختبار نظام الت�شغيل الخا�ص .
كابالت جهد متو�سط ومنخف�ض ( 66-11ك ف ) من  -جهاز التحديد الدقي Pinpointing
نوع  Mercrdes Benz Van 515تحتوى  Equipmentي�ستخدم لكافة �أنواع �أعطال
على �أجهزة �إختبار من �إنتاج �شركة "  Sabaكابالت الجهد المتو�سط والمنخف�ض الأحادية
 " KMTالألمانية � .صرح بذلك المهند�س وثالثية الأطوار ( الأعطال ذات المقاومة
محمد يو�سف مدير �إدارة الأعمال الكهربائية  ,المنخف�ضة والمتو�سطة )  ,بقدره  1750جول عند
وقد تم تدريب مجموعة من المهند�سين والفنيين  32.16.8ك فولت وقدرة  1086جول عند 4.2
على ت�شغيل ال�سيارة بمقر ال�شركة الموردة ب�ألمانيا ك فولت � ,شامل ال�سماعات والمج�سات الأر�ضية
و�أي�ض ًا مجموعة �أخرى بجمهورية م�صر العربية  .وجميع ما يلزم .
جدير بالذكر �أن ال�سيارة ت�شمل مجموعة من  -جهاز الحرق  Burn Unitي�ستخدم لأعطال
كابالت الجهد المتو�سط والمنخف�ض ذات المقاومة
الأجهزة كالأتى :
جهاز �إختبار عزل الكابالت  Insulationالعالية وذلك لتقليل مقاومة العطل  ,قدره  15ك
 Unitبقدرة  5ك ف  1000 ,جيجا �أوم  ,قيا�س ف والتيار الفعلى  300مللى �أمبير و�أق�صى تيار 25
لتيار الت�سريب الأر�ضى ( 2.5 - 1.5مللى امبير ) �أمبير .
وي�ستخدم الجهاز لتحديد نوع العطل مما يو�ضح �أى وال�سيارة �شاملة جميع الأجهزة الم�ساعدة وهى :
 جهاز تعقب م�سار الكابالت عمق ًا و�إتجاه ًا Audioمن االجهزة �سيتم �إ�ستخدامها بباقى الخطوات .
 جهاز �إختبار جهد التيار الم�ستمر ( . Frequency Equipment DC Test) ي�ستخدم لإختبار كفاءة الكابالت  ,كابالت الجهد  -جهاز تمييز الكابالت لتمييز كابل من محمل
المتو�سط بقدرة ت�صل �إلى  50ك فولت  ,كابالت �أو غير محمل بالتيار Cable Selection
. Equipment
الجهدالمنخف�ض بقدرة  5ك ف .

 جهاز تحديد مبدئىودقيق لأعطال الغالف
الخارجى للكابالت Cable
Sheath
Test
. Equipment
ويتم التحكم بمعظم �أجهزة
ال�سيارة من خالل وحدة
التحكم التى تدار بنظام
ت�شغيل خا�ص يظهر نتائج
الإختبارات على �شا�شة ملونة
 19بو�صة ويمكن طباعتها
من داخل ال�سيارة  ,و يوجد
بال�سيارة مولد كهربى للعمل
�إا لم يتوفر م�صدر كهربى
خارجى  220فولت و �إدارة
الأعمال الكهربائية على
�إ�ستعداد لت�أجير ال�سيارة
بفريق العمل الخا�ص بها .
�سابقة �أعمال م�شرفة لإدارة الأعمال الكهربائية
�صرح المهند�س محمد يو�سف مدير �إدارة الأعمال
الكهربائية �أن الإدارة قامت بتنفيذ �سابقة �أعمال
م�شرفة منها الم�شاركة م�شروع ترميم وتطوير
مبنى مديرية �أمن القاهرة للمبنى البالغ م�ساحته
حوالي  2000متر م�سطح حيث بلغت حجم الأعمال
الكهربائية المنفذه به  25مليون جنيه �شملت ت�أمين
م�صادر الكهرباء وتنفيذ �شبكة كهرباء جديدة
طبق ًا لأحدث التقنيات الحديثة التي تحقق �أف�ضل
معدالت الإ�ضاءة والتهوية و�إن�شاء �شبكة �إنذار
حريق و�شبكة كاميرات مراقبة تلفزيونية تغطي
جميع مداخل ومخارج وممرات المبنى والمحيط
الخارجي من جميع الإتجاهات و�إن�شاء �شبكة
ات�صاالت ومعلومات على �أحدث النظم و�إن�شاء �شبكة
نظام لل�صوتيات لجميع ممرات المبنى للتعامل
ال�سريع في حاالت الطوارئ و�إن�شاء �شبكة لنظام
الد�ش المركزي وت�أمين كل هذه الأعمال ب�إن�شاء
محطة كهرباء تغذي عن طريق م�صدرين بالإ�ضافة

�إلى مولد كهرباء للطوارئ ومجموعة  upsل�ضمان
عدم انقطاع التيار الكهربئ نهائي ًا بم�شاركة فريق
عمل بقيادة مدير الإدارة والمهند�سون محمد غنيم
نائب مدير الإدارة و�أحمد ب�سيوني مدير الم�شروع
وكريم م�صطفى مدير المكتب الفني للم�شروع.
كما قامت الإدارة بالم�شاركة في م�شروع �أكاديمية
ال�شرطة التي بحجم �أعمال للأعمال الكهربائية
بقيمة  50مليون جنيه �شملت �إن�شاء �شبكة كابالت
بالجهد المتو�سط لتغذية عدد  10محطة محوالت
و�إن�شاء �شبكة الجهد المنخف�ض لتغذية كابالت
قطاعات مختلفة ب�إجمالي �أطوال  4500متر طولي
و�إنارة الموقع العام من خالل  400عامود �إنارة
و 300عامود حدائق و 400وحدة �إنارة واجهات
وعمل لوحات التوزيع ب�إجمالي  410لوحة توزيع
ووحدات �إنارة الطوارئ و�إن�شاء �شبكة �إنذار حريق
للتحكم في �إدارة المباني في حالة حدوث حريق
و�شارك في العمل عدد كبير من الفنيين وعمال
الكهرباء والكوماندات وعلى ر�أ�سهم مدير الإدارة
والمهند�س محمد خ�ضر مدير الم�شروع.

71

للعاملين بالمقاولون العرب
بشرى سارة
إدارة األعمال اإلعتيادية
تقدم ألول مره بالمعرض الدائم
بنادي الجبل االخضر
أحدث تشكيلة من غرف النوم والسفرة
واألنتريه وغرف األطفال وجميع األثاث المكتبي
تعلن �إدارة الأعمال الإعتيادية لأول مره عن الإ�ستعداد الكامل لتنفيذ جميع ت�صميمات الأثاث
�إفتتاح المعر�ض الدائم لمنتجات ور�شة الموبيليا المحلية والعالمية التي يرغب فيها العميل .
الخا�صة بها �أمام حمام ال�سباحة
الأوليمبى بنادى المقاولون
العرب بالجبل الأخ�ضر يومي ًا
من ال�ساعة الثامنة �صباح ًا حتى
الرابعة ع�صر ًا .
ي�ضم المعر�ض �أحدث ت�شكيلة من
غرف النوم وال�سفرة والأنتريه
وغرف الأطفال وجميع الأثاث
المكتبى من �أجود �أنواع الأخ�شاب
كما ي�سر �إدارة الأعمال
الإعتيادية �أن تزف للعاملين
حجرة أنتريه
وال�شباب المقبل على الزواج
ب�شرى توافر نظام التق�سيط من
خالل �صندوق الت�أمين الخا�ص
بالعاملين ب�شركة المقاولون
العرب وال�شركات المنبثقة
والمعا�شات حيث ي�سدد العامل
 % 25من جملة الم�شتريات
والباقى يتم �سداده على 30
�شهر ًا مع خ�صم خا�ص للدفع
الفورى ي�صل �إلى . % 3
مع العلم �أن ور�شة الموبيليا لديها
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حجرة معيشه

حجرة مكتب

حجرة نوم

حجرة نوم

حجرة نوم

حجرة نوم أطفال

ترابيزة إجتماعات دائرية

حجرة إجتماعات
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تجديد شهادات نظام الجودة والبيئة والسالمة
والصحة المهنية بإدارة المنشآت المتميزة
إستمراراً لمسيرة النجاح إلدارة المنشآت المتميزة
وتأكيداً لسياسة الشركة نحو اإلهتمام بأعمال التطوير
ً
وصوال
والتحسين المستمر وزيادة كفاءة اآلداء
للجودة الشاملة وكذلك الحفاظ على بيئة العمل
واإلهتمام بسالمة العاملين من أجل زيادة اإلنتاج
م .سليمان يونس
م .امام عفيفي
م .سيد شندى
والحفاظ على القدرة البشرية الكبيرة التى تتميز بها
الشركة فقد إجتازت اإلدارة بنجاح مراجعات الجهه المانحة  T.U.V Rhinelandوتم تجديد
شهادات الجودة  , ISO 9001 / 2008والبيئة  , ISO 14001 / 2004والسالمة والصحة
المهنية  OHSAS 18001 / 2007وقد أشاد ممثلوا الجهه المانحة بالجهد المبذول من قيادات
اإلدارة وجميع العاملين وإدارات ضمان الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية تحت إشراف
المهندسون إمام عفيفى نائب رئيس مجلس اإلدارة وسليمان يونس رئيس قطاع القاهرة و سيد
شندى رئيس قطاع مدير إدارة المنشآت المتميزة .

تجديد شهادتى الجودة والبيئة إلدارة الشدات واألعمال التخصصية
إستمراراً لمسيرة النجاح إلدارة الشدات واألعمال التخصصية وتأكيد لسياسة
الشركة نحو االهتمام بأعمال التطوير والتحسين المستمر وزيادة كفاءة األداء
ً
وصوال للجودة الشاملة وكذالك الحفاظ علي القدرة البشرية الكبيرة التي تتميز بها
الشركة فقد اجتازت اإلدارة بنجاح مراجعات الجهة المانحة  SGSعلى نظام الجودة
( )Iso 9001 / 2008وكذلك نظم اإلدارة البيئية ( )Iso 14001 / 2004دون
م .ابو بكراحمد كامل
وجود أى حاالت عدم مطابقة وأوصت باستمرار صالحية شهادات النظم ومطابقتها
بالمواصفات الدولية حيث أشادت الجهة المانحة بالمستوي المتميز في األداء وتطبيق النظم لهذا
المستوي الرائع تحت قيادة المهندس ابو بكر احمد كامل مدير اإلدارة وجهود المهندس سيد جابر
محمد المشرف العام على الجودة والبيئة والسالمة وجميع العاملين باإلدارة والمسئولين عن النظام.

تجديد شهادات الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية
إلدارة النقل الثقيل
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إستمراراً لمسيرة التفوق والتميز وإنطالقاً من
سياسة الشركة فى اإلهتمام بتطبيق نظم السالمة
والبيئة والصحة المهنية فقد تم تجديد شهادة
الجودة  ISO 9001:2008و شهادة البيئة ISO
 14001:2007وشهادة السالمة والصحة المهنية
م .اسامه كمال م .طارق عبدالعزيز الشهيدى
د .رشدي طاهر
 OHSAS 1800:2007إلدارة النقل الثقيل لمدة
ثالثة أعوام من قبل الجهة المانحة  TUV Rhinelandوالتى أشادت بمدى التطوير والتحسين
واإللتزام بطبيق أسس الجودة فى جميع األقسام المراجع عليها ومن الجهد المبذول من جميع
العاملين وذلك تحت قيادة الدكتور رشدى طاهر عضو مجلس اإلدارة والمهندس أسامة كمال رئيس
القطاع والمهندس طارق عبدالعزيز الشهيدى مدير اإلدارة .

تجديد شهادتى الجودة والسالمة
لفرع شرق ووسط الدلتا
إنطالقاً من الحرص على سياسة الشركة نحو المنافسة العالمية
وفى إطار مسيرة التفوق والنجاح والرغبة فى الريادة قامت الجهة
المانحة لشهادات نظم اإلدارة  T.U.V Rheinlandبالمراجعة
السنوية على فرع شرق ووسط الدلتا ومشروعاته والورش
المركزية والوحدات اإلنتاجية وأوصت بتجديد شهادتى الجودة
م .سمير سعد اهلل
م .أحمد عباس
والسالمة وإصدار شهادة جديدة للبيئة حيث أشادت الجهة المانحة
بكفاءة تطبيق النظم الثالثة والتطوير والتحسين المستمر للفرع و بالجهد الكبير المبذول من جميع
اإلدارات والمشروعات والعاملين فى تطبيق النطام وذلك تحت إشراف المهندس أحمد عباس رئيس
قطاع الدلتا و قيادة المهندس سمير سعداهلل مدير الفرع ومتابعة المهندسة عزة علي حماد مدير
إدارة الجودة.

تجديد شهادات الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية
لفرع حلوان
من أجل اإلستمرار في مسيرة النجاح والتميز الدائم وحرصاً من
اإلدارة العليا نحو اإللتزام بوسائل التطوير والتحسين المستمر
في جودة تنفيذ األعمال طبقاً للنظم العالمية بدعم من المهندسان
سليمان يونس رئيس قطاع القاهرة الكبرى وعمرو حامد مدير فرع
حلوان،اجتاز الفرع بنجاح تام المراجعة الدورية للجهة المانحة
م.عمرو حامد
م.سليمان يونس
 T.U.Vوتم منح التجديد لشهادة الجودة ISO 9001 /2008
والسالمة والصحة المهنية  OSHAS 18001 /2007والبيئة  ISO 14001/ 2004حيث أشاد
مراجعوا الجهة المانحة بالمجهود المبذول من قبل العاملين بالفرع وخاصة العاملين بإدارة الجودة
والبيئة والسالمة والصحة المهنية بقيادة المهندسين ابراهيم حبلص مدير إدارة الجودة والبيئة
وعالء محروس مدير ضمان الجودة وأسامة علي مدير إدارة السالمة والصحة المهنية.

لوحة شرف
حصلت األستاذة فاطمة محمد رفعت متولى أخصائى ترميم بإدارة صيانة القصور
واآلثار على درجة الماجيستير فى ترميم اآلثار بتقدير إمتياز من كلية اآلثار جامعة
القاهرة وكان موضوعها دراسة عالج وصيانة رسوم الركوكو التركى تطبيقاً على
أحد النماذج المختارة من عمائر أسرة محمد على  ..تمنيات أسرة المقاولون العرب
بمزيد من التفوق والنجاح .

فاطمة محمد رفعت
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المعلم  ...عثمان أحمد عثمان
المقاول والرئيس والوزير والنقيب
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اليوم يمر  99عاما علي ميالد المعلم عثمان
�أحمد عثمان و 17عاما علي وفاته اليغيب عنا
لحظه  ..نتذكره بعظيم الإعجاب واالمتنان
فقد كانت ب�صيرته الثاقبة قادرة على ا�ستيعاب
وفهم قدرات العامل الم�صري فا�ستخرج
منه المارد الم�صري الذي �شيد ال�سد العالي
�أعظم م�شروع هدن�سي في التاريخ المعا�صر
وكون مدر�سة المقاولون العرب التي �أ�صبحت
نجما �ساطعا في عالم البناء والت�شييد بم�صر
والعربي وال�شرق االو�سط ..التكفي الكلمات
لو�صفه ولهذا �سنتوقف عند بع�ض المحطات
في حياته :
ولد في � 6أبريل  1917بالإ�سماعيلية  -ح�صل
علي بكالوريو�س الهند�سة في عام  - 1940دخل
مناق�صة الحفر بال�سد العالي في عام - 1958
في عام  1961تم ت�أميم �شركته ت�أميما ن�صفيا
وعين هو رئي�س ًا لمجل�س �إدارتها  -في عام 1964
�أممت ال�شركة ت�أميما كليا ،وتم تغيير ا�سمها
من "ال�شركة الهند�سية لل�صناعات والمقاوالت
العمومية" �إلي "المقاولون العرب [عثمان
�أحمد عثمان] و�شركاه" واحتفظ بمن�صبه
كرئي�س لمجل�س �إدارتها  -رئي�سا للنادي
الإ�سماعيلي في عام  1965وح�صل معه علي
بطولة الدوري  67وبطولة �أفريقيا لالندية
ابطال الدوري �سنة  70وجمع من خالل مباريات
ودية دخال ل�صالح الإنتاج الحربي  8 -يناير
 :1966ع�ضوا �شرفيا بالنادي الأهلي تقدير ًا
لخدماته  2 -يوليو  :1968رئي�سا لمجل�س
�إدارة المقاولون العرب لدورة جديدة 26 -
فبراير  :1970رئي�سا �شرفيا لنادي التحدي
الليبي � 28 -أكتوبر  :1973وزيرا للتعمير -
� 26سبتمبر  :1974وزير ًا للإ�سكان والتعمير
(وزارة د .عبد العزيز حجازي)  16 -مايو
 :1976وزيرا للإ�سكان والتعمير (وزارة ممدوح
�سالم)  -يونيو  :1976منح دكتوراه فخرية في
القانون من جامعة (ريكر) بالواليات المتحدة
الأمريكية  10 -نوفمبر  :1976خرج من

الوزارة -نوفمبر  :1976منح و�سام ال�صليب
الأكبر من حكومة �ألمانيا الغربية (من الطبقة
الثانية) تقديرا لجهوده � -أغ�سط�س :1977
رئي�سا فخريا للمقاولون العرب  -مار�س :1979
نقيبا للمهند�سين -ع�ضو مجل�س ال�شعب 1979
�إلى  - 1990توفي في  1مايو .1999
من �أقواله:
** تمكنت من بناء المقاولون العرب  ،لي�س
بالمال  ،ولكن بالعالقات الإن�سانية الطيبة
التي جعلت قلوب النا�س كلها معي  ،فحولتها من
مجرد فكرة �إلي كل هذا الكيان العمالق الذي
تج�سد بهذا الحب .
* �إن التعامل مع العامل الم�صري فن وعلم �إذا
اكت�سبته �إلى جوارك ف�إنه ي�ضحي من �أجلك
بكل �شئ وك�سبه لي�س بالإغداق عليه بالمال
ولكن بالثقة فيه وال�صراحة والواقعية �أن
تعامله ك�إن�سان وتحفظ له �آدميته ,و�سر النجاح
هو �أن تجعل من يعملون معك يخافون عليك ال
يخافون منك .
* كان ال�سد العالي مدر�سة كبيرة بالن�سبة
للمقاولون العرب در�سنا فيها وتعلمنا منها
الكثير،تعلمنا كيفية تنظيم وت�شغيل الأعداد
ال�ضخمة وخلق روح الأ�سرة بينهم كما �أن ال�سد
العالي مدر�سة لتربية الكوادر الفنية القادرة
على البناء والتعمير التي انطلقت لتدك
ح�صون التخلف وترفع �أعالم التقدم في كل
مكان من م�صرنا العزيزة .
* الحمد هلل ال �أفخر الآن بما ا�ستطاع �أن
يبنيه �أبناء المقاولون العرب من �أمجاد دنيا
الإن�شاءات ولكنني �أفخر ببناء الإن�سان داخل
المقاولون العرب عقيدة و�إيمان .
رحم اهلل الأب الروحي لل�شركة المعلم عثمان
�أحمد عثمان وفى اعتقادنا �أن الطريقة
الوحيدة للإ�شادة بذكراه هي اال�ستمرار فى
م�سيرة نجاحنا والمثابرة لكي ن�ضيف المزيد
من القيم لإعمالنا الإن�شائية والقيام بدورنا
تجاه المجتمع.
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صالح حسب اهلل

أحد البنائين العظام فى تاريخنا المعاصر
رحلة نجاح مهندس من المقاولون العرب
لوزارة االسكان
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من �أ�صعب اللحظات
علينا �أن ننعى �أحد
�أبناء ال�شركة وحينما
يكون هذا ال�شخ�ص
هو المغفور له ب�أذن
اهلل المهند�س �صالح
ح�سب اهلل �أحد رواد
وم�ؤ�س�ســــــى �شــركــــــة
المقــاولــــــون العــــرب
هنــا تعجــز الكلمــات
عــن و�صــف م�شاعرنا
تجاه هذا الجيل من
الــرواد والــذى ن�سير
علــى خطاهم ونكمل
م�سيرتهم التى بد�أها
المعلم عثمان �أحمد
عثمان مع جيل الرواد
وم�ؤ�س�ســــي �شــركتنــــا
العمـــــالقــــــة ..فمنذ
مولد المهند�س �صالح ح�سب اهلل عام � 1929إلى
لحظة وفاته يوم الأربعاء � 6أبريل عام2016
رحلة نجاح كبيرة و�سجل حافل وم�شرف من
الأعمال والنجاحات المتوالية من م�شاركة فى
ت�أ�سي�س هذا الكيان فى �أول عملية تقوم بها
ال�شركة وهى مدر�سة البنات بالإ�سماعيلية وقد
�شارك فيها وهو طالب بكلية الهند�سة وا�ستمر بعد
تخرجه من الكلية عام  1952في الم�شاركة في
تو�سع �أعمال ال�شركة يوم وراء يوم �إلى �أن و�صلت

�إلى واحدة من �أكبر
�شــــركــــات �صنــاعــــة
الت�شييــــد مــــن بنــــاء
كبارى � ،أنفاق � ،صرف
�صحى  ،محطات مياه
و�إ�سكان � ...إلى القيام
بفتح �أ�سواق خارجية
فى البالد العربية
ويرجع له الف�ضل فى
فتح فروع لل�شركة
فى الكويت والإمارات
ودول الخليج .
وقال المهند�س �صالح
ح�سب اهلل " عندما
حدث ت�أميم �شركة
المقاولون العرب دار
حوار مع الم�ؤ�س�سين
لل�شركة لن �أن�ساها
�أبد ًا  .......جل�سنا
نتناق�ش حول �إدارة �شركتنا وا�ستغرقنا الحديث
لأكثر من �ساعتين ،لم ندرك خاللهما �أن عثمان
بيه كان �صامتا ..ف�س�ألناه� :أنت زعالن؟ فرد علينا:
حد فيكم عايز فلو�س ،قلنا :احنا بتوع �شغل م�ش
فلو�س ..فقال لنا :مين حيبني م�صر؟ ونزل كالمه
علينا زي الد�ش البارد ،وكان ردنا جميعا :احنا
اللي حنبني م�صر وا�ستمرينا في �شغلنا حتي
انتهينا من بناء ال�سد العالي وعدد من الكباري.
لكن الحقيقة �أن كلمة عثمان بيه ال �أن�ساها �أبدا".

�أهم المحطات فى حياته :

-

يعد المهند�س �صالح ح�سب اهلل �أحد الم�ؤ�س�سينل�شركة المقاولون العرب عام  1955مع
المهند�س عثمان �أحمد عثمان .
وتولى رئا�سة ال�شركة فى الفترة من 1983عام�إلى عام 1993
وتولى وزارة الإ�سكان والمرافق من � 14أكتوبر 1993وحتى  2يناير 1996
وتولى رئا�سة النادى الإ�سماعيلى ونادىالمقاولون العرب.
تولى رئا�سة مجل�س �إدارة الإتحاد الريا�ضىلل�شركات
م�ؤ�س�س ورئي�س االتحاد الريا�ضى العربىلل�شركات ون�شر الريا�ضة العربية فى ربوع
�شركات الأمة العربية .
تقدم بم�شروع قانون تنظيم العالقة بينالمالك والم�ست�أجر بمراحله الثالثة والتى �أقر
منها المرحلة الأولى والثانية �أبان توليه وزارة
الإ�سكان .

من �أقوله الم�آثوره :

- -المقاولون العرب عمالقة � ...أ�س�سها المعلم

-

-

-

عثمان ..مدر�سة ال تعتمد على �شخ�ص بل
تعتمد على كل العاملين فيها من �أ�صغر عامل �إلى
رئي�س مجل�س الإدارة .
المقاولون العرب هى حبنا وعملنا وحياتناالتى بنيناها طوبة طوبة  ....فهى داخلنا
وتجرى فى عروقنا
المقاول يجب �أن يكون عميق الإدراك،لكي ي�أخذ �شغال ويدير النا�س ،واحنا عملنا
المقاولون العرب من فراغ وبد�أنا ولم يكن معنا
مليم .
�أن�صح كل من يريد �أن يكون مدير ًا ناجح ًا �أنيقتدى ب�سيرة الر�سول ليتعلم منها كيفية
الت�صرف فى �أمور الحياة .
�إذا �أحببت �أ�سرتك �أحببت بيتك و�إذا �أحببتبيتك �أحببت الحى الذى ت�سكن فيه و�إذا
�أحببت الحى �أحببت بلدك ووطنك  ....هذه
هى الوطنية .
�أ�سا�س الحياة هى العمل الذى يجعل الإن�سانيعي�ش �سعيد ّا فى بيته  ...فالعمل زراعة
والح�صاد يعود على البيت والنف�س .
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تكريم فريق الجمباز الحاصل علي  12ميدالية ذهبية
وميدالية فضية فى بطولة الجمهورية

في احتفالية جميلة كرم المهند�س مح�سن �صالح
رئي�س مجل�س ادارة نادي المقاولون العرب فريق
الجمباز الذي حقق �أف�ضل النتائج فى بطولة
الجمهورية تحت � 7سنوات والتى �شارك فيها
 18نادى من مختلف المحافظات وذلك بح�ضور
المهند�س محمد عبد الكريم نائب رئي�س مجل�س
�إدارة النادي والأ�ستاذ ي�سري الباجوري المدير
التنفيذى لنادى المقاولون العرب والذي �أو�ضح �أن
اهلل كلل جهد جميع الالعبين والمدربين الكبير
بح�صول الفريق المكون من  14العبة على 12
ميدالية ذهبية وميداليه ف�ضية و هم مريم �أحمد
�سعيد عبد الحفيظ وزينة �أحمد �أ�سامة وروان عبد
ال�سالم ونادين �صالح ومريم عادل وجنى ح�سام
ولوجين محمد وهيا �شادى ومريم محمد وحال �أ�سامة
وحبيبة محمد وجودى �أحمد وتم تكريم الالعبة
رودينة محمد فكرى بميدالية الم�شاركة وذلك لإ�صابتها قبل البطولة ب�أ�سبوع وذلك تحت
�أ�شراف الكابتن �أحمد م�صطفى المدير الفنى والمدربين �أحمد �سعيد وناريمان عبد العزيز
ومحمود ح�سن مختار وهند ف�ؤاد المدير الإدارى وتدريبهم وت�أهليهم على �أعلى م�ستوى.

نشاط التأهيل العسكرى بالنادى طريقك للنجاح

ال�سباحة 50م فى زمن محدد والجرى بم�ضمار
تحت رعاية المهند�س محمد مح�سن �صالح
�ألعاب القوى 1500م فى زمن محدد والجرى
رئي�س مجل�س �إدارة النادى ونائبه المهند�س
90م زجزاج فى زمن محدد والتدريب على عدد
محمد عبدالكريم والأ�ستاذ ي�سرى الباجورى
 7محطات تدريبية مختلفة فى زمن محدد
المدير التنفيذى للنادى يتم حالي ًا الإعداد
وال�سير على عمود التوازن بطول  4م وتمارين
لبدء ن�شاط الت�أهيل الع�سكرى للطلبة
العقلة وتمارين ال�ضغط فى زمن محدد و
الراغبين بالإلتحاق بالكليات الع�سكرية
تمارين البطن فى زمن محدد والقفز من الثبات
والريا�ضية والذى حقق نجاح ًا باهر ًا للعام
الرابع ع�شر على التوالى �سواء لأع�ضاء النادي ك.جمال ابراهيم لم�سافة محددة وقفزة الثقة ب�إرتفاعاتها
المختلفة من  3م 5 ,م 7 ,م 10 ,م وهى �شرط
�أومن خارجه ب�أكثر من  100ع�ضو � ,صرح بذلك
الكابتن جمال �إبراهيم الم�سئول عن الن�شاط و�أو�ضح �أنه �أ�سا�سى لإجتياز هذا الإختبار لإ�ستمرار الطالب فى باقى
ابتداء من يوم
تم �إعداد برامج متخ�ص�صة للطلبة وعمل قيا�سات م�ستمرة الإختبارات و�سوف يبد�أ البرنامج يومي ًا
ً
كل �أ�سبوع لرفع كفاءتهم البدنية للو�صول �إلى �أعلى ال�سبت 2يوليو في تمام ال�ساعة الثامنة �صباح ًا بمقر
معدالت القوة لإجتياز الإختبار الريا�ضى وهى تمرينات النادى .

إفتتاح مقر للشهر العقارى والتوثيق بنادى الشركة

80

�إ�ستمرار ًا لمزيد من الخدمات التى يقدمها نادى
المقاولون العرب الريا�ضى لل�ساده العاملين بال�شركة
و�أع�ضاء النادى وال�شركات المنبثقة رحب مجل�س �إدارة
النادى بفكرة �إن�شاء فرع لل�شهر العقارى والتوثيق بالنادى
ووافق على �إن�شاء المبنى وتجهيزه على م�ستوى عالى من

الإمكانيات لراحة العاملين والأع�ضاء طالبى الخدمة
وتم افتتاح الفرع �إعتبار ًا من مايو  2015لإ�ستقبال
الجمهور من عاملين و�أع�ضاء ويقع المبنى بجوار مبنى
الإدارة حيث يعمل المكتب طوال �أيام اال�سبوع ماعدا
يوم الجمعة من ال�ساعة � 9صباح ًا وحتى  3.30م�ساء ًا .

مى معتز و�أية عي�سى يك�شفان :
دموع الفرح الفوز بالبطولة الأفريقية لكرة ال�سرعة

مى معتز محمد ايه احمد عي�سى
و�سط دموع فرح الفوز بالمركز الأول فى كرة ال�سرعة
بالبطولة الأفريقية والتى �أقيمت في مار�س ب�شرم ال�شيخ
قالت مى معتز جبر � :أن هذه اللحظة لن تن�ساها �أبد َا
و�ستكون حافز ًا للتميز و�أحراز البطوالت و�أعربت �أية
�أحمد عي�سى الحا�صلة على المركز الثانى عن �سعادتها
باختيارهما �ضمن منتخب م�صر لكرة ال�سرعة لمو�سم
. 2016/2015كما ح�صل الفريق على  15ميدالية فى
بطولة الجمهورية للنا�شئين لكرة ال�سرعة والتى اقيمت
خالل فبراير با�ستاد القاهرة وهى المركز الأول "�سولو"
والثانى والثالث "فردى" و "�سولو" (نور ا�سماعيل ابراهيم
 ،عبد اهلل ا�سماعيل ابراهيم � ،سما �سعيد) والمركز
الأول � 11سنة تتابع (يو�سف و�سام محمد  ،كريم وائل
عبد المعطى  ،نور ا�سماعيل ابراهيم  ،يو�سف ه�شام
ابراهيم) والمركز الثالث �سولو تتابع � 11سنة مختلط
(ب�سنت احمد  ،نور ا�سماعيل  ،االء احمد  ،يو�سف ه�شام)
والمركز الأول �سولو تتابع � 13سنة مختلط (عبد اهلل
ا�سماعيل  ،محمد على  ،ب�سمله �سعيد  ،غدير طلعت)
والمركز الثانى �سولو � 13سنة (عبد اهلل ا�سماعيل  ،محمد
على  ،يو�سف ماهر  ،احمد كامل) المدير الفنى للفريق
الكابتن هالة خطاب والمدربين ا�سالم وحيد وا�سماعيل
ابراهيم والمدير الإدارى عبد الحكيم �سالم و�صرحت
الكابتن �سامية ابراهيم مدير الن�شاط الريا�ضى �أن مو�سم
�2016/2015شهد عدد من االنجازات من بينها فريق بنات
تحت � 16سنة على المركز الثالث والميدالية البرونزية
فى بطولة منطقة القاهرة لكرة الطائرة تحت �أ�شراف
المدير الفنى الكابتن ه�شام زعتر والمدرب الكابتن محمد
ر�شدى ,وفى ال�سباحة ح�صلت الالعبات ميران حازم محمد
تحت � 16سنة على عدد  16ميدالية ذهبية و 2ف�ضة
وواحدة برونزوالالعبة نادين يا�سر محمد تحت � 17سنة
على عدد  3ميدالية ف�ضية وواحدة برونزية فى بطولة
القاهرة ال�شتوية لل�سباحة تحت قيادة المدير الفنى
الكابتن طاهر جمال والمدير الإدارى طارق حمزة

اليتيم في قلب المقاولون العرب

�أقيم يوم الجمعة الأول من �أبريل بنادى المقاولون العرب
احتفالية رائعة بمنا�سبة يوم اليتيم قام خاللها المهند�س
مح�سن �صالح رئي�س مجل�س الإدارة والدكتور محمد زينهم
رئي�س مجل�س �إدارة جمعية العربية للح�ضارة والفنون
اال�سالمية بتكريم وتقديم الهدايا الرمزية للموهوبين من
اليتامي التي تراعهم الجمعية في فنون الت�صوير والزجاج
والخزف وقد تخلل الحفل م�سابقات للمكفوفين و�شو للعرائ�س
وفقرة لل�ساحر وذلك تقدير ًا لليتيم فى عيده وتعبير ًا عن �أن
اليتيم في قلب وعين المقاولون العرب لتعلو الب�سمة والبهجة
علي وجوههم في هذا اليوم ,ح�ضر الإحتفال المهند�س محمد
عبدالكريم نائب رئي�س النادي والأ�ستاذ فوزي عيد مدير
العالقات العامة بالنادي.

محسن صالح يكرم فريق ذوى االحتياجات
الخاصة لتحقيقه نتائج طيبة لموسم 2016/2015

محمد محمد �سيد

معتز �صالح الدين

ح�صل العبى فريق ذوى الإحتياجات الخا�صة على العديد
من الميداليات فى بطولة الجمهورية لل�سباحة حيث فازت
مروه محمد جميل بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى
�سباقين و ميرنا احمد عبد العزيز على المركز الثانى والثالث
والميدالية الف�ضية والبرونزية و �سارة �سامح عبد العزيز على
المركز الثانى والميدالية الف�ضية و�سند�س محمد عبد المنعم
على المركز الثانى والميدالية الف�ضية وفادى هانى لوي�س
على المركز الأول والثالث والميدالية الذهبية والبرونزية
ويو�سف ر�ضا على المركز الثانى والميدالية الف�ضية و جورج
نادى على المركز الثالث والميدالية البرونزية و م�صطفى
احمد عبد العظيم على المركز الثالث والميدالية البرونزية
كما ح�صل الالعبان محمد محمد �سيد على المركز الثالث
والميدالية البرونزية ومعتز �صالح الدين على المركز الثانى
والميدالية الف�ضية وذلك فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى
يذكر �أن المهند�س مح�سن �صالح يدعم هذا الن�شاط لإيمانه
الكبير ب�أهميته وبعده الريا�ضى واالجتماعى.
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استشـــــــارة قــانـونيــة

�إعداد  /ريا�ض م�صطفي الربل�سي

رئي�س قطاع ال�شئون القانونية والعقارية
مدير الإدارة القانونية

اإلستقالة بين الرفض والقبول
وفقاً لالئحة والقانون
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�سوف نتناول فى هذا المقال مع ح�ضراتكم

موقف ًا معين ًا يعده القانون في حكم اال�ستقالة .

امر ًا فى غاية االهمية يم�س م�صلحة العامل

كما يق�صد بها انهاء خدمة العامل جبر ًا عنه او

وحقوقه كما يتعلق بحق ال�شركة وم�صلحتها �أال

وفق ًا لطلبه .

وهي اال�ستقالة.

اذ ًا اال�ستقالة من خالل المفهوم ال�سابق تعتبر

فكثير من االمور غام�ضة عند البع�ض ب�ش�أن

�سبب ًا من �أ�سباب انهاء الخدمة.

تنظيم اال�ستقالة واال�سباب التي ت�ؤدى اليها ,

ثاني ًا  :انواع اال�ستقالة و�شروطها ؟

وهل يجوز تقديمها عن طريق الفاك�س او البريد

اال�ستقالة كما عرفها القانون ال يوجد لها

الإلكتروني كنوع من م�سايرة التكنولوجيا

�إال نوع واحد وهى اال�ستقالة ال�صريحة التي

الحديثة ومواالة �سبل التطور فى �أمور

تحتمل الت�أويل �أو التف�سير نظر ًا لخطورة الآثار

االت�صاالت وكذا الآثار المترتبة على تقديمها .

المترتبة عليها .

او ًال  :ما هي اال�ستقالة ؟

و�صراحة اال�ستقالة تقت�ضي �أن تكون في

اال�ستقالة هي نوع من انواع انهاء الرابطة

�صورة طلب خطى يتقدم به العامل معبر ًا فيه

العقدية الحاكمة للعالقة بين العامل ورب

عن رغبته الواعية الحرة الخالية من عيوب

بناء على طلب العامل او اتخاذه
العمل �سواء ً

الإرادة فى ترك الخدمة نهائي ًا وذلك نظر ًا

لأن بدء العالقة بين العامل ورب العمل قد

وتكون مزيلة بتوقيع العامل �شخ�صي ًا وم�ؤرخة

�أحيطت ب�ضمانات و�أنظمة قانونية فوجب ان

وذلك لبدء المدة التي يجوز خاللها الرجوع

تحكمها عند انتهاء هذه العالقة ذات ال�ضمانات

فيها عن اال�ستقالة وهي ا�سبوع من تاريخ اخطار

والأنظمة القانونية التي يراعى فيها او ًال

�صاحب العمل بها �أخذا في االعتبار �أن تكون

الم�صلحة العامة ثم الم�صلحة الذاتية للعامل

اال�ستقالة موقعة من العامل �أمام الموظف

الراغب في اال�ستقالة وهذا ما ن�صت عليه المادة

المخت�ص بتلقي اال�ستقالة �ضمان ًا لعدم ادعاء

رقم  119من القانون رقم  12ل�سنة  2003والتي

العامل ب�أن التوقيع لي�س توقيعه وغير خا�ص

جاء ن�صها كالتالي ( ال يعتد با�ستقالة العامل اال

به.

اذا كانت مكتوبه وللعامل الم�ستقيل ان يعدل عن

ثالث ًا  :اال�ستقالة الواردة لل�شركة بالفاك�س -:

ا�ستقالته كتابه خالل ا�سبوع من تاريخ اخطار

انه وان كان الفاك�س مجرد ورقه عرفيه يجوز

�صاحب العمل بقبول اال�ستقالة  ,وفى هذه

انكارها من جانب ال�شركة كطرف مدعى عليها

الحالة تعتبر اال�ستقالة ك�أن لم تكن ) .

بها ويجوز وفق ًا لأحكام النق�ض ال�صادرة فى هذا

وي�شترط في اال�ستقالة االتي-:

الخ�صو�ص ومنها الطعن رقم  987ل�سنة  69ق

• •ان تكون مكتوبه وذلك ل�سهولة اثباتها

ال�صادر بجل�سة  2000/6/22ان يتم ا�ستكمال

ولتنبيه العامل الى خطورتها حال الإقدام

هذه الورقة ب�شهادة ال�شهود حيث المبدئ الذى

عليها اذا كان مندفع ًا تحت ت�أثير نزوة

تم ار�ساءه ان مبد�أ الثبوت بالكتابة تعادل قوته

طائ�شة او حالة طارئة .

فى الإثبات الكتابة متى اكمله الخ�صم ب�شهادة

• •ان تكون خاليه من �أي قيد او �شرط .

ال�شهود والقرائن حال وجود ورقة مكتوبة .

• •اال تكون قد اتخذت ازاء العامل اجراءات

اال انه ونظرا لطبيعة العمل بال�شركة التي

ت�أديبية لم تنتهى بعد ف�إذا كانت هناك

تختلف عن معظم ال�شركات العامة الأخرى

اجراءات ت�أديبيه قد بد�أت فال تقبل

ال نحبذ ذلك ونق�صر التعامل باال�ستقالة

منه اال�ستقالة اال اذا انتهت االجراءات

المكتوبة وعدم االعتداد بالواردة عن طريق

المتخذة �ضده بغير حاالت الف�صل او

الفاك�س تجنب ًا لما يترتب عليها من م�شاكل ولما

الإحالة للمعا�ش .

للإ�ستقالة من اثار هامة وخطيرة .

 -اذن الم�ستفاد من ذلك كله ان تكون اال�ستقالة

وهذا ما �سوف نتناوله فى الحلقة القادمة مع

مكتوبة �سواء بخط اليد او باي طريقة اخري

ا�سباب اال�ستقالة .
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خمسة لصحتك

خايف من ح�صوات الكلى وزيادة الأمالح بج�سمك
عندك فع ًال �أمالح �أوك�ساالت �أو حم�ض اليوريك
زيادة بج�سمك  ..نن�صح بالتقليل من الأطعمه
الغنية ب�أمالح االوك�سات مثل  :ال�سبانخ  ,الطماطم
 ,المانجو  ,الفراولة  .وتناول الماء بكثرة بدون
�أى �إ�ضافات حتى  2لتر باليوم  ,التقليل من
القهوة وال�شاى ويف�ضل تناول ع�صير البرتقال
�أو الليمون التقليل من الملح فى الطعام تناول
م�شروب الأع�شاب مثل الحلفا بار الذى يزيد من
�إت�ساع الحالب وي�سهل نزول الح�صوات التخل�ص

من الوزن الزائد تناول بع�ض الخ�ضروات مثل
 :البقدون�س  ,ع�صير الفجل  ,الحلبة ,الزعتر ,
الكمون  ,البردقو�ش  ,الكرف�س  ,العنب وع�صير
الجزر تحتوى على ن�سبه عالية من ال�سترات
وبالتالى تمنع تراكم حم�ض اليوريك وتر�سب
�أمالح الكال�سيوم التقليل من اللحوم الحمراء
والبقوليات يقلل حم�ض اليوريك الزائد فى
الج�سم  ..مع تمنياتنا بدوام ال�صحة والعافية .
د  .مروة الخطيب طبيب �صيدلى بفرع �شرق
وو�سط الدلتا د .عبدالفتاح الم�صري طبيب الفرع

حقائق مذهلة عـن جسم اإلنسان
• •هل تعلم �أن الإن�سان يولد
بـ  300عظمة وعند
و�صوله لمرحلة البلوغ
ي�صل عددها �إلى 206
(نتيجة التحام بع�ض
العظام مع ببع�ضها).
• •�إذا لم يكن للمعدة بطانة
من المخاط  ,ف�سوف
ته�ضم نف�سها .
• •ي�ستخدم مخ الإن�سان

84

 %20من طاقة الج�سم بينما يبلغ وزنه
 %2فقط من وزن الج�سم.
• •ي�ستخدم الإن�سان العادي  17ع�ضلة
للإبت�سامة و 34ع�ضلة للتجهم .
• •في المتو�سط يفقد الإن�سان من 100-40
خ�صلة �شعر يومي ًا .
• •ت�أخد خلية الدم  60ثانية لعمل دورة
كاملة في ج�سم الإن�سان .
• •ال�شخ�ص العادي يت�ساقط منه 40باوند
(حوالى  18كجم) من جلده طوال فترة
حياته.
• •عط�سة الإن�سان يمكن �أن تتجاوز �سرعتها
100مي ًال(161كم)بال�ساعة  .بينما
ال�سعال (الكحة)يمكن �أن ت�صل
�سرعة ُ
�إلى  60مي َال( 96.5كم) بال�ساعة.
• •ي�شرب الإن�سان في المتو�سط
16,000جالون ( 60,507لتر َا) من الماء
طوال فترة حياته .
• •يدق قلب الإن�سان  100,000دقة في
اليوم .
• •الكبد يقوم بـ  500وظيفة في ج�سم
الإن�سان .
• •يرم�ش الإن�سان  29مرة كل دقيقة �إذا كان
يتحدث مع �شخ�ص ما و 4مرات �إذا كان
يقر�أ .
• •�أنف الإن�سان لها القدرة على تمييز وتذكر
 50.000رائحة من الروائح المختلفة .
• •الرئة اليمنى ت�ستوعب كمية من الهواء
�أكبر من الي�سرى.
الم�صدر science-facts :

الموز غذاء ودواء

الموز فاكهة لذيذة ومغذية والكل يع�شقها �سواء كان
�صغير �أو كبير لحالوة طعمه و�سهولة �أكله ويعتبر
من �أف�ضل م�صادر الطاقة الطبيعية للإن�سان لآنه
خالي من ال�صوديوم ويحتوي على فوائد كثيرة مثل
الأمالح المعدنية والفيتامينات (خا�صة الفيتامين
( )B6وفيتامين  Aالذي يحافظ على �صحة العين
) وغني جد ًا بال�سكريات (�سكروز ،فركتوز وجلوكوز)
وكربوهيدرات ون�شويات وبروتينات وحديد ودهون
وزيوت طيارة و�أحما�ض ع�ضوية وعنا�صر معدنية
(خا�صة البوتا�سيوم) وغني بالألياف والبكتين
والخمائر المفيدة للج�سم ويحتوي على ن�سبة
عالية من الف�سفور ال�ضروري للذاكرة فيعمل على
زيادة ن�شاط المخ وتعزيز القدرة على التذكر
وحفظ المعلومات ويف�ضل تناوله في فترات
المذاكرة والدرا�سة وي�سهل عملية اله�ضم  ,ي�ساعد
على تح�سين الحالة المزاجية وعالج الإكتئاب لذا
فهو م�صدر قوي لل�سعادة وثمرة واحدة يومي ًا تكفي.
ومن فوائده العالجية :
• •الطبقة الداخلة البي�ضاء في ق�شر الموز
تعمل على تخفيف التورم والإحمرار ولدغات
البعو�ض والنامو�س بتدليكها في مكان الإ�صابة .
• •ي�ساعد على التخفيف من �أعرا�ض الإ�ضطرابات
العاطفية المو�سمية .
• •ق�شور الموز تعالج ال�شعر المجهد وتمنع ت�ساقطه
وتعزز لمعان الخ�صالت وتتحكم في الق�شرة
وت�ساعد في تغذيه وتطويل ال�شعر.
• •عالج رائع لحبوب ال�شباب ،بتدليك ثمرة موز
مهرو�سة على المكان الم�صاب .
اعداد  /ح�سن عبد الوهاب عطا
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اختبر
ثقافتك الدينية

مهندس  /رزق الشناوى
دبلوم الدراسات العليا
المعهد العالي للدراسات اإلسالمية
دبلوم معهد إعداد الدعاه

( )1اذكر �أركان الإيمان ال�ستة ،و�أركان بالق�صر؟ وما حكمه من حيث مدة الإقامة في
الإ�سالم الخم�سة.

ال�سفر؟

الحرم الأربعة  ،وما ( )6عرف الجمع في ال�صالة ،وفي �أي ال�صلوات
(� )2أذكر �أ�سماء الأ�شهر ُ
هو واجب الم�سلمين فيها ح�سبما جاء ب�سورة يكون؟ ومتى يرخ�ص به؟
التوبة؟ �أكتب الآية.

( )7ماهي الم�صارف الثمانية للزكاة ح�سبما

( )3ما ف�ضل ال�صالة في كل من  :الجماعة جاءت ب�سورة التوبة؟ �أكتب الآية
 الم�سجد الحرام بمكة المكرمة  -الم�سجد وما هو الن�صاب ومقداره ومدته؟النبوي ال�شريف  -الم�سجد الأق�صى؟

(� )8أذكر ثالث �آيات تحث على كل من :

( )4كيف ت�ؤدي �صالة الجنازة ،وماهو ثواب ال�صالة  -الزكاة  -قيام الليل  -قراءة القر�آن
من اتبع الجنازة حتى ي�صلي عليها؟ وما ثواب  -الدعاء  -ال�صبر  -التقوى.
من اتبعها حتى تدفن؟

( )9كم عدد �أجزاء القر�آن الكريم؟ وكم عدد

( )5عرف الق�صر في ال�صالة ،وفي �أي ال�صلوات �أحزابه؟ وكم عدد �سوره؟ وكم منها مكية وكم
يكون؟ ،وما هي الم�سافة لتي يرخ�ص فيها منها مدنية وما الفرق بينها؟
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(� )10سورة ذكر فيها ا�سم الجاللة (اهلل) ( )16في الجنة �أربعة �أ�صناف من الأنهار جاء
 ،في جميع �آياتها ما هي وما هي الأحكام ذكرها في �سورة محمد فما هي؟ وما تف�سيرها؟
والآداب التي تناولتها؟

( )17ماهي كفارة الحلف باليمين الكاذب

( )11اخت�ص اهلل تعالى بحبه ع�شر فئات كما جاءت ب�سورة المائدة؟ �أكتب الآية
من الم�ؤمنين ذكرهم القر�آن الكريم في �سور وتف�سيرها.
البقرة � -آل عمران  -المائدة  -التوبة  )18( -قال تعالى( :الحج �أ�شهر معلومات) فما
ال�صف � -أكتب الآيات الع�شر كاملة.

هي هذه الأ�شهر؟ وما هي �أنواع الحج الثالثة؟

( )12قال تعالى ( ولقد �آتينا مو�سى ت�سع وما هي الأركان الأربعة الأ�سا�سية التي لو
�آيات بينات) فما هي هذه الآيات كما جاءت ُتركت ُ
بطل الحج؟
ب�سورة الأعراف؟

( )19في اطار منا�سك الحج ما معنى:

(� )13آيتا الحجاب اثنتان جاءتا في �سورتي اال�ضطباع  0الرمل  -الت�ضلع  -الهرولة -
النور والأحزاب� .أكتب الآيات وتف�سيرها.

التروية  -يوم الحج الأكبر  -الم�شعر الحرام

( )14ماهي �سور القر�آن الكريم الخم�س التي  -التحلل الأ�صغر  -طواف الركن  -التحلل
تحمل �أ�سماء حيوانات �أو ح�شرات؟ �أذكر ا�سم الأكبر الت�شريق.
ال�سورة فقط).

(�	)20أذكر بالترتيب الزمني �أ�سماء كل من:

( )15اال�ستغفار بالأ�سحار ورد في القر�آن �أولى العزم من الر�سل  -الخلفاء الرا�شدون
الكريم في �سورتي �آل عمران والذاريات  -الأربعة � -أ�صحاب المذاهب الأربعة � -أ�صحاب
�أذكر الآيتين وما هو وقت ال�سحر؟ وما هو �سيد ال�سنن ال�ستة.
اال�ستغفار؟

ملحوظة:
(الإجابة في العدد القادم �إن �شاء اهلل).
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الخصـومـة
م  /حممد مو�سى

لكى يكتمل �إيمان المرء ومروءته عليه الأخذ الخ�صومة والأخالق :
بمكارم الأخالق والتحلى بجميل ال�صفات والبعد
عن ال�صفات والأخالق المذمومة ومن هذه الأخالق
المذمومة  " :الخ�صومة " .

المعنى اللغوى لكلمة " الخ�صومة " :

كلمة " الخ�صومة " مفردة تطورت من المعنى
الأولى لكلمة ( الخ�صم ) التى تعنى  :الجانب من
ال�شئ  ,وتربط غالب ًا بمعنى الجانب المعار�ض منه
 .ونجد هذا المعنى كثير ًا فى داللة الخ�صام على
الجدل وقيل للخ�صمين خ�صمان لأن كل واحد مهما
فى جانب من الحجاج والدعوى .

مادة " خ�صم " فى القر�آن الكريم :

وردت مادة " خ�صم " فى القر�آن الكريم �سبع ع�شرة
مرة لم تخرج فى داللتها عن �أنها ارتبطت بالجدل
والحججاج �أو التقا�ضى لطلب الحكم �أو �أن الخ�صومة
و�صف لطبيعة الكائن الإن�سانى .

ومما ورد فى القر�آن الكريم فى هذه المادة :
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(ومن النا�س من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا
وي�شهد اهلل على ما فى قلبه وهو �ألد الخ�صام)
(خلق الإن�سان من نطفة ف�إذا هو خ�صيم مبين )
( وقالوا ء�آلهتنا خير �أم هو  ,ما �ضربوه لك �إال جد ًال
 ,بل هم قوم خ�صمون ) ( ،وقالوا ال تخت�صموا لدى
وقد قدمت �إليكم بالوعيد).

جعل الإ�سالم الأخالق الكريمة بمثابة ال�شعار لكل
م�سلم ترتاح �إليها نف�سه �إذا الم�ست �شخ�صيته من
الداخل  ,ويرتاح �إليه بها الآخرون �إذا �صارت له
�شعار ًا من الخارج فالأخالق فى داللتها على الخير
تكون هى تاج العالء الذى يحكم للمت�صف بها �أو
عليه فى مجال الترجيح والتقدير  ,وفى ذلك يقول
الر�سول الكريم �صلى اهلل عليه و�سلم � ( :إنما بعثت
لأتمم مكارم الأخالق ) .
" الخ�صومة " ال تعنى بال�ضرورة �أن يدفع �أحد
التخا�صمين �صاحبه �إلى النزوع �إلى ما يعد فى
مجال الأخالق قبيح ًا  ,على نحو العداوة والبغ�ضاء
التى تف�سد عالقة بين النا�س بع�ضهم ببع�ض ف�إذا
انف�صلت " الخ�صومة " عن هذا النزوع ال�سلبى (وهو
�أمر ممكن) كانت " الخ�صومة " �أمر ًا م�شروع ًا ال �شية
فيها  ,فللإن�سان الحق فى �إبداء الر�أى وللإن�سان حق
مكفول فى ال�شريعة به ي�ستطيع �أن يرفع مظلمته
�إلى الق�ضاء الر�سمى �أو الق�ضاء العرفى لي�سترد ما
يعتقد �أنه حقه وليرفع الظلم عن نف�سه .
�أما �إذا خالط قلوب المتخا�صمين خلق من �أخالق
االعوجاج وترتب على ذلك انحراف فى ال�سلوك
كانت هذه المخالطة �سبب ًا قوي ًا فى انتقا�ص
ال�شخ�صية الإ�سالمية و�إ�ضعاف مكانتها الإجتماعية

عند النا�س .
�إذا نزع المتخا�صمان او �أحدهما �إلى �سلوك
االعوجاج فى " الخ�صومة " كان هذا النزوع �سبب ًا
قوي ًا لأن ترتب ال�شريعة الإ�سالمية عليه  -فى
مجال الأخالق � -إزدراء هذه ال�شخ�صية من جهة
ومن جهة �أخرى تجعلها فى جانب والإ�سالم فى
جانب  ,بحيث تكون فى موقف العداء مع اهلل تعالى
والخ�صومة مع النبى حيث قال �صلى اهلل عليه و�سلم
� " :أربع من كن فيه كان منافق ًا � ,أو كانت فيه خ�صلة
من النفاق حتى يدعها � :إذا حدث كذب  ,و�إذا وعد
�أخلف  ,و�إذا عاهد غدر  ,و�إذا خا�صم فجر ) وهنا
نجد �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قد عد الفاجر
فى " الخ�صومة" فى �سلك المنافقين .
�إن اللدادة فى الجدال �أمر ممقوت فى ال�شريعة
الإ�سالمية كريه عند النا�س وهذا ما �أ�شار �إليه
الر�سول الكريم فى العديد من �أحاديثه ال�شريفة
التى لها �أ�صل فى القر�آن الكريم كقوله �صلى اهلل
عليه و�سلم  " :وهو �ألد الخ�صام " وقوله � " :إن
�أبغ�ض الرجال �إلى اهلل الألد الخ�صم "  .وهكذا
يكون " الخ�صام " طبع ًا �سيئا فى نظر الإ�سالم وتكون
"الخ�صومة " �صفة م�ستهجنة �إذا خالطها مر�ض من
�أمرا�ض القلوب يجعل �صاحبها فى موقف الإزدراء
فقد قال �صلى اهلل عليه و�سلم  " :كفى بك �إثما �أن
ال تزال مخا�صما " .
جاء فى �صحيح البخارى �أن الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم �سمع خ�صومة بباب حجرته فخرج �إليهم فقال
� ( :إنما �أنا ب�شر  ,و�أنه لي�أتينى الخ�صم فلعل بع�ضكم
�أن يكون �أبلغ من بع�ض ف�أح�سن �أنه �صدق ف�أق�ضى له
بذلك فمن ق�ضيت له بحق م�سلم ف�إنما هى قطعة
من النار فلي�أخذها  ,يتركها) وجاء فى م�سند �أحمد
�أنه �صلى اهلل عليه و�سلم قال � " :أول خ�صمين يوم

القيامة جاران " .
�إذا مزجت " الخ�صومة " بمر�ض من امرا�ض القلوب
ترتب على ذلك �سلوك �شئ ي�سيغ للمرء �أن ي�أخذ ما
لي�س له بحق مع ما فيه من �إثم كبير .
روى عن الخليفة الرا�شد عمر بن عبد العزيز �أنه
كتب لإبن �أحد القادة كتاب ًا جاء فيه  .. " :وق�سم
�أبيك لك الخم�س كله  ,و�إنما �سهم �أبيك ك�سهم رجل
من الم�سلمين وفيه حق اهلل وحق الر�سول وذى
القربى واليتامى والم�ساكين وابن ال�سبيل فما �أكثر
خ�صماء �أبيك يوم القيامة فكيف ينجو من كثرت
خ�صما�ؤه ) .

الخ�صومة فى الع�صر الحديث :
من اال�ستعماالت التى �شاعت لكلمة "الخ�صومة"
ا�شتمال معناها على المناق�شات ال�شفاهية والمكتوبة
التى تكون بين الأفراد والجماعات حول م�س�ألة من
الم�سائل التى يتنازعون حولها منها الخ�صومات
الأدبية والخ�صومات ال�سيا�سية وغير ذلك من
الق�ضايا الحياتية فيدلى كل طرف بر�أيه وحجته
وعلى الناقد الب�صير التمييز بين ال�صحيح والفا�سد
من هذه الحجج والآراء وهذه من �سمات المجتمعات
الراقية ما لم ي�ستجب البع�ض �إلى نزغ ال�شيطان
و�أمرا�ض القلوب � .أما وقد ر�أينا قبح اللجاجة
واللدادة فى " الخ�صومة " و�إعتبار ال�شريعة �أنها
من �أمرا�ض القلوب فما �أحوجنا �إلى �أن نن�أى ب�أنف�سنا
عن موارد الهالك التى تف�ضى �إليها هذه ال�سلوكيات
البغي�ضة و�أن نتذكر دائم ًا قول الحق تعالى  " :ال
خير فى كثير من نجواهم �إال من �أمر ب�صدقة �أو
معروف �أو �إ�صالح بين النا�س  ,ومن يفعل ذلك �إبتغاء
مر�ضات اهلل ف�سوف ن�ؤتيه �أجر ًا عظيم ًا " وقوله عز
وجل  " :وال�صلح خير " .
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من كتاب الأمثال العامة
للأ�ستاذ �أحمد تيمور ()٤

�إعداد �أ /جمال �أبو الإ�سعاد
مدير الإعالم �سابق ًا
بالمقاولون العرب

مازلنا نتوا�صل مع كتاب الأمثال العامة للأ�ستاذ العالمة �أحمد تيمور الذى جمع فيه كل
الأمثال ال�شعبية التى يتداولها الم�صريون فيما بينهم حتى �أنها �أ�صبحت تعبر عن ثقافتهم
و�صارت جزء ًا من تاريخهم وفيما يلى بع�ض ًا من هذه الأمثال :
" الغنى غنوا له والفقير منين نروحوا له "
�أى الغنى يغنون له ويرفعون �أ�صواتهم بمدحه و�إذا ذكر الفقير تجاهلوه وقالوا � :أين
الطريق المو�صل �إليه .
" غ�سله واعمل له عمه قال �أنا مغ�سل و�ضامن جنة "
قيل لأحدهم اغ�سل هذا الميت ولف له عمامه لعله يكتب فى الأتقياء ال�سعداء فى الأخره
فقال � :إن مهنتى الغ�سل ال �ضمان الجنة للموتى ي�ضرب هذا المثل لمن يكلف بعمل فوق
عمله ال حيلة له فيه .
" غير من جارك وال تح�سده "
ويقال �أي�ض ًا " وال تح�سد و�ش " �أى اجتهد مثله وال يتغير منه حتى تنال ما نال وال تح�سده
لأن الح�سد ال ينيلك �شيئ ًا بالإ�ضافة �إلى �أنه خلق ذميم .
" فقراويم�شوا م�شى الأمرا "
ي�ضرب للمت�شبه بمن هو �أعلى منه .
" فوت على عدوك معر�ش وال تفوت عليه مكر�ش "
�أى الب�س ثياب ًا تجعلك كعري�ش العنب ومكر�ش مملوء الكر�ش طعام ًا .
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" فى �أفراحكم من�سية و فى �أحزانكم مدعية "
" فى فرحكم �أب�ص و�أرجع  ,وفى غمكم لى التالت والأربع "
المراد به ين المثلين �أنكم ال تذكرونى �إال حينما تحتاجونى فى �شدائدكم و�أما فى �أوقات
ال�سرور تن�سوننى .
" قال يا �أبويا �شرفنى قال له لما يموت اللى يعرفنى "
�أى يا �أبى بذكر �أ�صلك وف�ضائلك  .فقال  :حتى يموت اللى يعرفنى .
" قال ياربى دخلنا بيت الظالمين وطلعنا �سالمين  ,قال و�أي�ش دخلك و�أي�ش طلعك "
طلعك بمعنى �أرج ي�ضرب فى الحث على تجنب ما ي�ضر .
" قالوا تعرف الهايف ب�إيه قال بكالمه وقالوا تعرف ال�سقيل ب�إيه قال ب�س�ؤاله "
الهايف  :الرجل الذى ال فائدة من كالمه لإنه يدل على عقله  ,وكذلك الثقيل الذى يعرف
ب�س�ؤاله عما ال يعنيه .
" قالوا راح تجوزى فى بيت عيلة قالت يبقى معايا ل�سانى و�أغلب "
�أى �سوف تتزوجين فى �أ�سرة كبيرة ت�ضيعين بينها ويت�سلطون عليك فقالت مادام ل�سانى
معى ال �أهتم ب�شئ ي�ضرب فى �سالطة الل�سان .
" قبل ما يبلى يدبر "
ي�ضرب فى الم�صيبة يكفها اهلل بلطفه .
" قبل ما يقطع هنا يو�صل هنا "
�أى قبل �أن يقطع اهلل تعالى رزق عبد من عبيده من جهة ي�صله من جهة �أخرى ويقول
ال�شاعر فى هذا المعنى " لم يخلق اهلل مخلوق ًا ي�ضيعه " .
" القر�ش يلعب القرد "
ي�ضرب فى نفع النقود و�أنها تعين على كل �شئ .
" قط خل�ص وال جمل �شرك "
ي�ضرب فى مدح القليل الخال�ص بدون �شريك وتف�ضيله على الكثير الم�شترك .
" قلت لبختى �أنا رايحة اتف�سح قال و�أنا ماني�ش مك�سح "
البخت  :الحظ والمراد البخت ال�سئ ي�ضرب فى �أن �سئ الحظ يتبعه حظه �أينما �سار .
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الـواحـة

�آن الآوان يـ رجالة
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�آن الأوان يـ رجالة �آن الأوان
لأجل مـ نبنى ونعمر لأجل الأوطان
عيد ورا عيد بيعدى علينا
واياكم يـ رجالة  ...بتحكى كل يوم ق�صة
بتر�سم ع الجبين ب�صمة
وفى عيد عمالك يـ بلدنا  ..بحييكم و�أهنيكم فى كل زمان
�آن الأوان يـ رجالة �آن الأوان
�أملنا فيكم يـ عمالنا كبير وكبير
وطول ما المكنة �شغالة
وطول ما الزرعة مياله
�أملنا فيكم يـ عمالنا ملهو�ش نظير
�آن الأوان يـ رجالة �آن الأوان
علوا يال همتكم كمان وكمان
يال نزيد العلم عالم
يال نفكر يال نطور
لأجل مـ نلحق بالركبان
�آن الأوان يـ رجالة �آن الأوان
بلدكم فى احتياج ليكم ومهما كانت الع�سرة
البد بعدها ي�سره  ..وال نعرف طريق ح�سره
دى رفعتها فـ رفعتكم  ..وخيرها علينا وعليكم
يال ناخد العهد علينا ب�إن ال�صحراء تبقى عمار
نر�سم لوحه جميلة لبلدى  ..نزرع فـ والدنا الإيمان
�آن الأوان يـ رجالة �آن الأوان
م�صر ب�إذن اهلل محفوظة  ..طول مـ ال�شعب الأيد فـ الأيد
طول مـ والدها يحبوا ترابها  ..طول مـ يكون العزم حديد
م�صر ب�إذن اهلل محرو�سة  ..من �أعدائها والح�ساد
وفى عبد عمالك يـ بلدنا  ..بحييكم و�أهنيكم فـ كل زمان
�آن الأوان يـ رجالة �آن الأوان
كلمات � :أحمد راجح
رئي�س قطاع  -مدير الموارد الب�شرية
لإدارة طرق وجه قبلي

من القلب
�إلى القلب
�صاحب من ت�صاحب فواهلل لن
ي�صاحبك فى قبرك �إال �صاحب
واحد !!
"عملك ال�صالح " ف�أح�سن �صحبته
فى الدنيا يح�سن �صحبتك فى قبرك
 ,هموم الحياة ثقيلة وم�شاغلها
كثيرة ف�أحر�ص �أن يكون �أبلغ همك
فيها.
" كيف تر�ضى اهلل وكيف ت�سلك
طريق تقواه" من �أوى �إلى اهلل �أواه
 ,ومن فو�ض �أمره �إلى اهلل كفاه ومن
باع نف�سه �إلى اهلل ا�شتراه فطوبى
لمن �أواه ربه وكفاه  ..وا�شتراه
فر�ضى عنه و�أر�ضناه .
اللهم �إنا ن�س�ألك �ستر ًا يحجب ما
اقترفناه وعلم ًا يزيل ما جهلناه
 ,ورزق ًا يفوق ما تمنيناه و�صحة
تحفظنا مما خ�شيناه وقناعة
تغنينا عما فقدناه .
�أحمد ال�سعدى الجويلى
العالقات العامة ب�أ�سوان

لوحة تجريدية للمهند�س محمد عبد العظيم عن عيد العمال
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حديث قدسي

" كل عمل ابن آدم له إال الصوم
فإنه لي وأنا أجزي به "

94

يقول ف�ضيلة ال�شيخ
محمد متولي ال�شعراوي
ال�سر في ت�شريف �شهر
رم�ضان بهذا ال�شرف  :الأمر
العبادي يجب �أن يعاي�ش
الإن�سان ,فكل عمل و�إن �صادف
طاعة بال نية العبادة هلل هو
عمل هابط نازل مخافة �أن تن�ش�أ
الطاعات في النف�س على �إلف العادة
ويحرم الإن�سان �شرف العبادة �شاء اهلل
�أن يجعل ركن ًا من �أركان الإ�سالم يحرم فيه
ما �أحله في بقية العام ,فك�أن العادة جرت
�أن ت�أكل وت�شرب وت�أتي امر�أتك في النهار
فجاء الحق ليحرمك من �شيء يحرمه
عليك مع �أنه حالل في ذلك الزمان  .لماذا
؟؟ لي�ستديم لك �شرف ال�شعور بعبودية
التكليف لأنه لو تركك على ماحرم كل
وقت يخاف �أن ت�سيطر عليك العادة
فترحمك لذة ال�شعور بالعبادة �أي �إن
رم�ضان عبادة �صعدت ومعنى عبادة
�صعدت �أنه في غير رم�ضان �أمور حلت
دائم ًا و�أمور حرمت دائم ًا فيميز رم�ضان
ب�أنه �شمل الأمور التي حلت والأمور التي
حرمت في غيره وزاد �شيئ ًا �آخر فذلك
ت�صعيد العبودية عند الم�ؤمن  ,ف�أ�صفى
مايكون الم�ؤمن عبودية هلل في منهجه
هو في �شهر رم�ضان والذي ي�صعد العبادة
�إلى هذا ال�شكل وينفي عند الإن�سان
�إلف العادة يكون قد �أخذه �أخذ ًا لي�ضعه
و�ضع ًا عبادي ًا ونوراني ًا لذلك اختار اهلل
ذلك الزمان الذي �أعد فيه الإن�سان ذلك
الإعداد ال�صفائي لدوام �شرف العبادة
ولي�س �إلف العادة ,واختاره لقمة �صفاء
�آخر هو حين ينزل فيه منهجه �إلى النا�س
�أجمعين �,إنك لو نظرت �إلى ال�صوم الذي
�شرعه اهلل في رم�ضان �شرع ًا �إلزامي ًا لم يمنع �أن
تتطوع �إلى اهلل ب�صيام في �سواه وذلك ليفتح لك

باب الطموح العبادي
�إليه ,ويريد للإيمان �أن
يعلو ويت�سامى في نف�س
الب�شر ,ويتميز ال�صوم عن
بقية الأركان الأخرى ب�أنه هلل
�إنما الأركان الأخرى فهي للم�ؤمن
,يقول اهلل في الحديث القد�سي :
كل عمل ابن �آدم له �إال ال�صوم ف�إنه لي
و�أنا �أجزي به  .لأن ال�صوم هو العبادة
التي اليتقرب بها الب�شر لب�شر فال يعقل �أن
تقول لعبد مثلك �أنا �س�أ�صوم لك هذا ال�شهر
لأنك بذلك تجبره على مراقبتك طول
الوقت وبالتالي تكون قد �أتعبته  .ولكن اهلل
الذي يراقب العبد في كل تحركاته يمكن
�أن يتقرب �إليه بال�صوم .وكذلك قال اهلل :
�إن كل عبادة من العبادات داخلة في كادر
الجزاءات عنده الح�سنة بع�شرة �أمثالها
�إلى �سبعمائة �ضعف ولكن ال�صوم خارج عن
هذا الكادر و�أنا الذي يقدر الجزاء به.
ومعنى القدير الأعلى للجزاء فيه بغير
الكادر الجزائي �أن اهلل ي�ضعف فيه قوة
ال�سبعمائة �ضعف وفي نهاية رم�ضان ي�سن
الإعتكاف وهو �إلزام النف�س بالإقامة في
بيت من�سوب له لقطعه عن كل من�سوب
لخلق اهلل فيخرج من �إلف بيته �إلى �إلف
بيت ربه ويخرج من �إلف وجوده مع �أهله
�إلى �إلف وجوده في مناجاة ربه ويخرج
من كل ما اعتاد خارج بيت اهلل ليخل�ص
وقت ًا فيه ي�صفو هلل ,كل ذك �أخذ الإن�سان
من الوجود �إلى الإلف بالموجد فوجود
الإن�سان في بيت ربه يعطيه �شحنة وبعد
ال�شحنة يخرج الإن�سان لي�ستقبل �أمر حياته
بما �أفا�ض اهلل عليه من في�ض �إيمانه وفي�ض
تقواه وفي�ض بره وفي�ض ر�ضاه ليزاول الحياة
بهمة ون�شاط.
الم�صدر حديث لل�شيخ ال�شعراوي عن ال�صيام
لمجلة حديث ال�صائم

ح�ساب ال�سنين
والتقويم ال�سنوي
�أول من و�ضع تقويم ًا فلكي ًا لح�ساب
ال�سنين هم قدماء الم�صريين
عام  1241قبل الميالد وكان
تق�سيمهم لطول ال�سنة يعتمد
على تزامن متتال ل�شروق كل
من ال�شم�س (والنجم الم�سمى
بال�شعري اليمانية) وكان هذا
الحدث يتزامن مع في�ضان النيل
فاتخذوا هذا اليوم بداية لر�أ�س
�سنة جديدة مدتها  365يوم ًا �أما
التقويم الميالدي بد�أ مع ميالد
�سيدنا عي�سى عليه ال�سالم و�سنته
الب�سيطة  365يوم ًا والكبي�سة
 366يوم ًا ويقابلها في ال�سنة
ال�سريانية (كانونو ثان�-شباط-
�آذار-ني�سان�-أيار-حزيران-تموز-
�آب�-أيلول-ت�شرين �أول-ت�شرين
ثان-كانون �أول وهذا ال�شهر
الأخير كان ترتيبه هو �أول ال�سنة
في القديم ) ولما كان طول ال�سنة
الميالدية  365يوم ًا وربع ق�سمت
ال�سنوات �إلى ب�سيطة وكبي�سة
باعتبار �أن كل � 4سنوات تحتوي
على � 3سنوات ب�سيطة عدد �أيام
كل منها  365يوم ًا و�سنة واحدة
كبي�سة تزيد عنها يوم ًا واحد ًا
وهو المتجمع من الربع يوم في
ال�سنوات الأربع لذلك �إذا �أردنا �أن
نعرف ال�سنة الكبي�سة �أو الب�سيطة
ف�إننا نق�سم ال�سنة على  4ف�إذا
انق�سمت دون باقي كانت كبي�سة
و�إال فهى �سنة ب�سيطة ......
ن�سكمل الحديث في العدد القادم
الزميل :الباهي �أحمد محمد
الوحدة الفنية للإعالن � -إدارة
تر�سانة المع�صرة

كيف تكتشف
أن ابنك موهوب

�أن يعتقد الآباء �أن �أطفالهم �أذكياء فهذا �شعور عادي لكن المعلم بر�ؤيته
المحايدة و بحكم تجربته � ،سرعان ما يميز بين تلميذ ذكي و �آخر �أقل ذكاء
لكن كيف تعرف �أن طفلك موهوب ؟ والإجابه البد �أن يتوافر فيه �أربع �صفات
من الناحية المعرفية والإجتماعية والوجدانية و اللغوية .
1 .1ال�صفات المعرفية � :أن يكون دقيق المالحظة � -شديد الف�ضول � -شديد
االهتمام بالمعلومات  -ذاكرته قوية  -ينتبه �إلى ما حوله  -مهارات عالية
في التفكير و البرهان  -قدرة هائلة على التجريد و �إدراك المفاهيم -
يربط بين الأفكار والأ�شياء والوقائع ب�سهولة وب�سرعة  -مهارات فائقة
في حل الم�شاكل و �إنجاز المهام المعقدة  -يتعلم ب�سرعة بدون الحاجة
�إلى تدريب طويل و ممار�سة متكررة  -خيال وا�سع وقدرة نادرة على الإبداع
 يميل �إلى الكتب والمجالت والبرامج التلفزية الخا�صة بالكون و�أ�صلالإن�سان و الفلك  -يحب الألعاب المعقدة  -ي�ستمتع بتعلم �أ�شياء جديدة .
ي�ستمتع بالأن�شطة الفكرية . -يف�ضل المجالت والكتب الخا�صة بالأطفال
الأكبر �سنا.
2 .2ال�صفات االجتماعية و الوجدانية  :يهتم بالق�ضايا و النقا�شات الفل�سفية
واالجتماعية في �سن مبكرة  -يهيمن على النقا�ش و الحوار  -ح�سا�س جدا
ًعاطفي ًا و ج�سدي ًا  -يميل �إلى العزلة  -يبدي قلقا فريدا �إزاء الظلم و
عدم الإن�صاف  -يحب الكمال في �إنجاز المهام -طاقة هائلة في الحركة
والحديث  -روح دعابة متطورة  -حافزية داخلية غير عادية  -عالقاته
جيدة مع �أبويه و مدر�سيه والبالغين ب�صفة عامة  -برودة �أع�صاب عجيبة
حتى في المواقف ال�صعبة  -يمتاز بال�شك و النقد و التقييم الم�ستمر
للأحداث و الأ�شياء  -روح قيادية متميزة .
3 .3ال�صفات اللغوية  :يمتلك ر�صيدا لغويا غني ًا جد ًا Extensive
 - Vocabularyقد يتعلم القراءة في �سن مبكرة  -ي�ستعمل جمال
يقر�أ و يتكلم ب�سرعة غير عادية  -يطرح �أ�سئلة
طويلة و معقدة مبكرا ِ -
غير اعتيادية من قبيل  :ماذا لو ؟ كيف ذلك ؟ � -ستعمل �أ�سلوبا متقدما في
الإقناع.
من ال�صعوبة بما كان �أن تجتمع هذه ال�صفات كلها في طفل موهوب لكن كن
متيقن ًا �أن الموهبة ال تحتاج مجهود ًا كبير ًا لكي تظهر للعيان  ،فالمهم من ذلك
هو �أن ندع �أطفالنا يعبرون عن �أنف�سهم و يلعبون كما �شا�ؤوا فذلك عالمهم ولي�س
�أعداد :غانم محمود �أحمد عبداللطيف
لنا �إال نراقب و نوجه و نقوم .
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فى عجالة من �أمره  ،وهو ٌيدندن ويتمايل � ،أخذ
ه�شام يفح�ص ليت�أكد من وجود جميع �أ�صول
و�صور الأوراق المطلوبة لوظيفة محا�سب ب�أحدى
الم�صالح الحكومية المعلن عنها بالجريدة
الر�سمية .....فالحياة لونها بمبى  ..وها قد �أقترب
من تحقيق حلم كان ينتظره  ،ه�شام كله �آمل وثقة
�أن تكون الوظيفة من ن�صيبه  ،فقد بذل ما فى جهده
من تعب وكفاح خالل مراحل تعليمه المختلفة ،
والح�صول على �شهادة بتقدير عال و�إكت�ساب مهارات
يح�صد
فى الكمبيوتر واللغات  ....و�آن الأوان �أن ٌ
 ،لي�ضع �أولى خطواته نحو م�ستقبل كان يخطط
له  ....ليتلقى التهانى والجلو�س على مكتب "زى
البا�شا"  ....و�ألقى نظرة �سريعة على هندامه
وقلبه يقفز �سرور ًا  ،ولمعان عينيه تك�شف �سعادته
وفرحه ....وبغمزة عين يقول  ..يا �سالم متف�صلة
عليك يا �أت�ش .
و�سار ه�شام فى طريقه وهو ير�سم ويهيء نف�سه
ويتخيل حياته بعد �أن ينال الوظيفة  ...و�سط
ن�سمات ال�صباح العليلة  ،مع �سماء �صافية خالية من
�أى غيوم معلنة بنهار �أبي�ض "زى الفل" و�إح�سا�س
ب�أن الفرح وال�سرور لكل من حوله  ......و�أمام

بوابة �أحدى البنايات القديمة � ،إذ بتجمع ب�شر
ال ح�صر له  ...و�سط �صراخ موظف الأمن محاو ًال
تنظيم الواقفين  ...تلفت ه�شام حوله بخطوات
تائهة مترددة  ،ال يعرف �أوله من �آخره  ...تتالقى
الوجوه وتت�سارع الأيادى وتلت�صق الأج�ساد من كل
اتجاه وكل لون  .....ولكن يجمعهم حلم وهدف
واحد هو الح�صول على الوظيفة الم�ضمونة !!!!!
وبعد �أن �أنهكه الوقوف ل�ساعات طويلة � ...ضاع
خاللها هندامه و�شعره المم�شط بالجل  .....ودون
�أن ينظر �إليه وبوجه متجهم عبو�س تناول الموظف
الأوراق منه ثم بنف�س الطريقة �أعادها �إليه
و�أخبره �أن عليه �أن ي�صور الأ�صول �صورة �إ�ضافية
 ...فحملق ه�شام با�ستغراب وهو ينفخ �ضجر ًا رد ًا
عليه  :الإعالن مكتوب فيه ......ولم يكمل كالمه
حتى قاطعه الموظف م�ؤكد ًا له بحدة  :عليك �أن
تفعل ُلتقبل الأوراق  ....ولأن الوقت لم ي�سعف
ه�شام  ،فقد قاربت مواعيد العمل على االنتهاء وما
عليه �سوى �أن يعود غد َا ليكرر ما فعله اليوم ؟!!!!
وكالكت ثانى مرة  ...وقف ه�شام هذه المرة وقد
ت�سرب �إليه الإحباط  ...وكان على علم بطول
المدة التى �سوف يقف فيها  ،فبادر بتبادل �أطراف

الحديث مع من حوله من �شباب لك�سر ملل الإنتظار
 ... .....فالأحالم تجمعهم وهم يحبوا بخطواتهم
الأولى نحو ر�سم م�ستقبلهم  ....ليواجهوا �صدمة
�أن عليهم �أن يكون له قريب �أو ن�سيب من �أ�صحاب
النفوذ ليكون من المحظوظين  ...وهنا قال �أحدهم
ب�صوت جهورى محبط ويدعوا للي�أ�س متحدث�أ لكل
من حوله � :أ�سمعوا ..من الأخر الوظيفة محجوزة
لنا�س بعينها  .....عايزين كام واحد  ...وفاتحين
التقديم �أ�سبوعين  ...طب �إزاى  ..ده ُكل م�صر
هتقدم  ...هنا تمنى ه�شام �أن يغلق فمه لي�س ُكت ....
ليت�س�ألوا بين �أنف�سهم طب نعمل �أيه تانى ؟! تعليم
و�أتعلمنا ! ناق�ص �أية تانى ؟! طب ده حتى �شغل
المتاح اليومين دوول لزيادة الدخل للأغنياء ...
لأ�صحاب العربيات �أحدث ماركات ؟؟ وبيطلب فى
�شركات �أوبر وكريم !! وتقدر تقول عليه بي�شتغل
�سواق  ...لأ طبع ًا  ...ده بيه بيزود دخله ؟! و�أحنا
معانا ربنا ! ح�سبى اهلل ونعم الوكيل !!!!
هنا �أ�صبحت الدنيا فى عيون ه�شام �سوداء ال ترى
فيها �شم�س وال قمر  ...لحظات تمر عليه بطيئة
تحيطه النا�س من كل اتجاه  ..يريد �أن يبعد
ويخبوا ويختفى بعيد ًا ...وال ي�ستطيع  ...وما عليه
�إال �أن يكتم �أحزانه بداخله  ....فقد مرت �ساعات
الن�شوة والفرح ببداية تحقيق �أحالمه وطموحاته
ك�أن�سان يريد �أن يكون له �أمل فى العمل والزواج
 ،وفج�أة ت�صطدم بالواقع المرير الذى يدركه
ويفهمه ولكن لم ي�ستطع �أن يح�سب ح�ساباته جيد ًا
 ............ووقف ه�شام بعد عدة �أيام � ...أمام
�أحد الموظفين ليخبره بالبحث عن رقمه وترتيب
دخوله المقابلة ال�شخ�صية فى الل�ستة المعلقة على
الحائط المقابل  ...وبعد �أن عرف ه�شام ترتيبه
فى �أواخر الك�شف و�سط عدد لي�س بالقليل منتظر ًا
دوره� ...أتك�أ بر�أ�سه على جدار بعيد ًا نوعا ما  ،ال
يريد هذه المرة �أن يختلط �أو يتحدث لأحد .....
وقد حاول �أن يراجع ي�ستعد جيد ًا .....وبعين
متابعة لما حولها � ......شاهد لهفة الواقفين وهم
ً
محاولة منهم
يتلقفوا الخارجين تو ًا من المقابلة ،
معرفة نوعية الأ�سئلة  ...وهل اللجنة �صعبة ...
وهل الحظوا فيه محاباة لأ�شخا�ص بعينهم ....

وكلما مر الوقت بطيئ ًا ت�سلل �إليه الي�أ�س و�شعر �أنه
ال فائدة وهو يرى تكالب ال�شباب فى بحثهم لبع�ض
المو�ضوعات التى ُطرحت  ...وتكثر االت�صاالت
التليفونية بين الواقفين قبل دخولهم اللجنة
 ...ويزداد ال�ضغط النف�سى والع�صبى له�شام ...
و�أحيانا يتملكه �أح�سا�س بخيبة الأمل كلما ر�أى
�أحد الأ�شخا�ص خارج ًا لتوه ون�شوة الت�أكد من �أنه
�أحد المقبولين ً  ،و�أحيانا �أخرى تراوده نف�سه ب�أنه
�سيكون �أحد المقبولين  ....لحظات �شد وجذب مع
النف�س  ...القبول واال�ست�سالم للواقع  ....والتمرد
ورف�ضه ومحاولة تغييره  ...يفكر فى الإن�سحاب
وي�أخذ خطوة للوراء  ...وفى �أخر لحظة يتردد
 ...وهكذا مرت لحظات االنتظار ثقيلة طويلة ،
يريد �أن يفيق منها  ...وجاء دور ه�شام و�إذ بدقات
قلبه تعلوا وتعلوا تكاد �أن ي�سمعها من حوله  ،والقلق
والخوف يتملكه وتعرق راحتا يديه ويح�س بالآم
فى ُفم معدته  ...وما �أن ر�أى �أع�ضاء اللجنة تذكر
ما كان ي�ؤمن به "�أن عليه �أن ي�سير و�سط ال�صعوبات
فى �شبابه وال يتوقف  ....ويجرى ويقفز حتى و�إن
كانت خطوات ع�شوائية ولكن ال يظل فى مكانه
�أبد ًا �إلى �أن يجد بو�صلة الطريق ...وقد ت�شعر
بالأحباط عندما تتعر�ض للف�شل  ،لكنك �ستحكم
على نف�سك بالف�شل �إن لم تعد المحاولة مجدد ًا"
فجل�س �شامخ ًا ..يرد عليهم بثقة الواثق المتمكن
من �أدواته  ،و�سط ده�شتهم من ثباته وعزيمته ....
فخطف �إعجابهم و�أجبرهم على الإ�شادة به .....
وتركهم وهو معجب بقوته و�إجتيازه موقف ع�صيب
مر بحياته �أي ًا كانت نتيجته  ..........وعلى بعد
خطوات لمحه �صديق يكبره بعدة �سنوات جال�س
على �أحد المقاهى فنادى عليه  ...و�أقترب منه
وا�ستر�سل ه�شام فى �سرد ماحدث له و�أنه انتهى لتوه
من المقابلة ال�شخ�صية  ....و�إذا ب�صاحبه ومرارة
الي�أ�س البائ�س منذ �سنوات طويلة يقول  :تعالى ...
تعالى � ...شد لك كر�سى و�أقعد جانبى هنا يافندى
و�أن�ضم لنادى العاطلين  ...و�ضحك ه�شام محاو ًال
تنا�سى ما حدث  ،متطلع ًا عما تخبئه له الأيام
القادمة !!!!!! .... ..
الهام المليجى
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م.احمد محمد وعروسه د .منار محمود

معتز على وعروسه امانى بركات (بركة)

احمد حسين وعروسه منار يوسف

اسامة فتحى وعروسه الشيماء ذكى

محمد صالح وعروسته غادة احمد

جمال بيومى وعروستة اميرة احمد

سامح ابو الحمد وعروسه دينا

محمد جابر وعروسه

احمد عبدالمنعم وعروسه ياسمين عبداهلل

محمد ناصر سالمة وعروسه

على شحاته محمد وعروسه

محمود عبد المنعم وعروسه ايمان

على محمد على وعروسه ضحى محمد

محمد سيد وعروسه

اسماء صالح

حبيبة اشرف

دينا عالء الدين حلمى فاطمة عالء الدين حلمى

رحاب حجازى

محمد جمال محمد

نادر السيد سليم

ندى السيد سليم

ايمان عماد حمدى

محمد عماد حمدى

حسين لؤى حمدى

حسن لؤى حمدى

كارما بالل

جنات وحيد

سهيلة محمد عبدة

محمد وسارة حسن عبد الوهاب يارا وزياد وريتال عمرو عبد الجواد

يوسف جمال

لجين محمد عزمى

مصطفى السيد سليم

مصطفى يسرى

ياسين يسرى

أميرة عبدالستار

رحمه اشرف عبدالرحيم

روان أيمن كمال

تقى أيمن كمال

صالح عفيفى سمير

سلمى اشرف عبدالرحيم

محمد على متولى

بالل على متولى

منه شكرى عبداهلل

وليد احمد محمود

جنا ناصر محمد

فاطمة صابر اسماعيل

نور صابر اسماعيل

ميرنا شكرى عبد اهلل

يوسف شكرى عبداهلل

حمادة سليمان جمعة

عبدالعزيز عمرو عبدالعزيز محمود عفيفى سمير

كنزى عمرو عبدالعزيز مريم محمود عبدالرؤوف مى محمود عبدالرؤوف هاميس خالد عبدالحميد

ملك عرفة حسن

منه مجدى رشاد

اشرقت عمرو عبدالعزيز

چودى احمد سيد

عمر وهنا أحمد على
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