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خالل  ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س  اأكد 

قناة  لفتتاح  الأولي  بالذكري  الحتفال 

اأغ�شط�س   6 ال�شبت  يوم  الجديدة  ال�شوي�س 

ان م�شر تتغير وتتحرك لالأمام باإرادة واأمل 

�شعبها، وقال الرئي�س اأن التغير الذي يحدث 

في م�شر لي�س ب�شبب وجوده في موقعه، ولكن 

بتغيير  القيام  علي  ي�شرون  الم�شريين  لأن 

حقيقي لبلدهم وللم�شتقبل ولالحفاد.

بمنطقة  الأنفاق  موقع  الرئي�س  تفقد  كما 

قناة ال�شوي�س و�شير العمل بها، والتي ت�شمل 

اأ�شفـل  الحديدية  وال�شكك  لل�شيارات  اأنفاقًا 

�شيناء  ربط  بهدف  وذلك  ال�شوي�س،  قناة 

و�شرق القناة بالوادي والدلتا وت�شهيل حركة 

�شيناء  واإلي  من  والب�شائع  الفراد  عبور 

الرئيس  يشهد االحتفال بقناة السويس 
ويتفقد األنفاق الجديدة ويزور مواقع الحفر
السيسي: جميع العاملين في هذا المشروع

 يساهمون في إنجاز وطني كبير لمصر
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المنطقة  لتلك  المن�شودة  التنمية  واإحداث 

بالتوازي مع ما ت�شهده �شيناء ومنطقة القناة 

من تنمية �شاملة.

والجولة  الحتفال  خالل  الرئي�س  رافق 

مجل�س  رئي�س  اإ�شماعيل  �شريف  المهند�س 

محلب  اإبراهيم  والمهند�س  الوزراء، 

القومية  للم�شروعات  الرئي�س  م�شاعد 

وال�شتراتيجية، والفريق اأول �شدقي �شبحي 

وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق مهاب 

ممي�س رئي�س هيئة قناة ال�شوي�س،والمهند�س 

ولفيف  الإدارة   مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن 

العامة  وال�شخ�شيات  الدولة  رجال  كبار  من 

والإعالمية.

و�شرح ال�شفير عالء يو�شف المتحدث الر�شمي 

تفقد  الرئي�س  باأن  الجمهورية  رئا�شة  بِا�شم 

خالل الزيارة جميع مراحل التنفيذ واأماكن 

الحفر. وقال اللواء اأركان حرب كامل الوزير، 

عدد  بزيادة  التوجيهات  من  الرغم  علي  اإنه 

معديات هيئة قناة ال�شوي�س، واإن�شاء كوبري 

الزحام  لتخفيف  القنطرة  بمنطقة  عائم 

الأخري،  المعديات  ت�شهده  الذي  والتكد�س 

حل  في  كبير  ب�شكل  ي�شاهم  لن  هذا  اأن  اإل 

من  المنطقة  ت�شهده  لما  نظرا  الم�شكلة  تلك 

تنمية �شناعية و�شكانية.  واأ�شار اإلي اأنه كان 

توجيه الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي باإن�شاء 

الم�شاكل في  مجموعة من الأنفاق لحل تلك 

اإطار تنمية قناة ال�شوي�س، والتي كانت باكورة 

م�شروعاتها هي قناة ال�شوي�س الجديدة ومن 

ثاني  يعد  والذي  الأنفاق  اإن�شاء  م�شروع  ثم 

اأهم الم�شاريع في تلك المنطقة. 

الوزير  كامل  حرب  اأركان  اللواء  واأو�شح 

اأربع  لتنفيذ  خططت  الهند�شية  الهيئة  اأن 

ال�شوي�س  قناة  اأ�شفل  الأنفاق  من  مجموعات 

ونفقا  لل�شيارات  نفقين  ت�شم  مجموعة  كل 

لل�شكة الحديد. 

واأ�شار اإلي اأن م�شر امتلكت القدرة علي تنفيذ 

الأنفاق  مثل  العمالقة  القومية  الم�شروعات 

بما فيها من تعقيدات هند�شية وامتالك اأربع 

ماكينات لحفر الأنفاق، كما امتلكنا 4 �شركات 

حفر  مهمة  علي  مدربة  وطنية  م�شرية 

الأنفاق ن�شتطيع بها العمل خارج م�شر.وعقب 

ال�شي�شي  الفتاح  عبد  الرئي�س  قام  ذلك.. 

اأ�شفل  الأنفاق  اأحد  اإن�شاء  عمل  م�شار  بتفقد 

قام  حيث  بالإ�شماعيلية،  ال�شوي�س  قناة 

الرئي�س  تفقد  خالل  الوزير  كامل  اللواء 

ب�شرح كيفية العمل والآلت الم�شتخدمة في 

حفر الأنفاق وعمل الحوائط الخرا�شانية. 

في  للعاملين  ال�شكر  الرئي�س  وجه  وقد 

الم�شروع  اإنجاز  اأهمية  اإلي  منوهًا  الم�شروع، 

وفقا للمدي الزمني المقرر له ،كما اأ�شار اإلي 

اأن جميع العاملين في هذا الم�شروع ي�شاهمون 

في اإنجاز وطني كبير لم�شر.



افتتح  الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي �شباح ال�شبت 

بالقاهرة  الجديد  العامة  النيابة  مبني  مايو   28

�شريف  المهند�س  بح�شور  وذلك  الجديدة، 

اإ�شماعيل رئي�س مجل�س الوزراء، ووزيري ال�شئون 

القانونية ومجل�س النواب، والعدل، والنائب العام، 

وعدد من كبار قيادات النيابة العامة.

اللوحة  عن  ال�شتار  باإزاحة  الرئي�س  وقام  

العامة  النيابة  مبني  بِافتتاح  اإيذانًا  التذكارية 

الجديد، كما ا�شتمع  اإلي �شرح علي نموذج للمبني، 

ف�شاًل عن �شرح علي عدد من الأعمال الفنية التي 

تعبر عن تاريخ العدالة والق�شاء لدي الم�شريين 

القدماء، ووقع ال�شي�شي في �شجل الت�شريفات، كما 

ت�شلم هدية تذكارية من النائب العام.

وقدم الم�شت�شار محمد عثمان �شرحا حول المبني 

متر  األف   20 م�شاحة  علي  يقع  الذي  الجديد 

الكري�شتال  من  م�شنوع  ت�شميم  خالل  من  مربع 

في  �شارك  وقد  بالكامل..  للمبني  الزجاجي 

ت�شييده كل من وزارة ال�شكان و�شركة المقاولون 

السيسي يفتتح
مبنى النيابة العامة الجديد 

بالقاهرة الجديدة
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العرب تحت اإ�شراف اإدارة اأبنية المحاكم بوزارة 

العدل.. واأو�شح اأن المبني مكون من طابق اأر�شي 

ومجهز  فرعوني  �شكل  علي  علوية  طوابق  و3 

عن  تك�شف  التي  اللكترونية  الأجهزة  باأحدث 

المعادن والمتفجرات.. كما تم تخ�شي�س مقرين 

الوقت  لتوفير  المبني  بداخل  حكومين  لبنكين 

علي اأع�شاء النيابة العامة. 

الم�شرف  يون�س  �شليمان  المهند�شان  اأو�شح  وقد 

�شندي  و�شيد  �شابقًا  الكبرى  القاهرة  قطاع  على 

اإدارة المن�شاآت المتميزة المنفذة لالأعمال  مدير 

والمبنى  جنيه  مليون   260 بتكلفة  الم�شروع  اأن 

بالـ  والخا�س  )اأ(  )قطاع  قطاعات  لثالثة  مق�شم 

وقطاع  بالأع�شاء  الخا�س  )ب(  وقطاع   VIP
)ج( الخا�س بالموظفين( ويتكون من بدروم علي 

م�شطح 14317 متر ي�شمل جراج �شيارات ومخازن 

خا�س  ا�شتثماري  وجزء  بال�شرطة  خا�س  وجزء 

7729 به )2( بهو  اأر�شي بم�شطح  بالبنوك ودور 

و30  ومتحف  ومكتبة  موؤتمرات  وقاعة  �شماوي 

و�شالونات  للموظفين  قاعات  و5  لالأع�شاء  مكتب 

 7729 بم�شاحة  متكررة  اأدوار  و3  الزوار  لكبار 

50 مكتب لالأع�شاء و5  للدور وت�شمل  متر م�شطح 

ودور  الثاني  بالدور  ومطعم  للموظفين  قاعات 

�شطح بم�شطح 3300 �شامل فندق مكون من 5 غرف 

نوم و4 غرف اأمن بم�شاحة 15 متر م�شطح للغرفة 

بالإ�شافة  بالبدروم  للمياه  وخزانان  الواحدة 

مناطق  على  يحتوي  الذي  العام  الموقع  اإلى 

لخدمة  ومنحدران  للمارة  واأر�شفة  خ�شراء 

دخول وخروج ال�شيارات لدور البدروم ومنحدران 

خارجية  واأ�شوار  الرئي�شي  للمدخل  اأماميان 

اإلى  بالإ�شافة  حرا�شة  اأبراج  وخم�شة  للموقع 

اأنظمة التكييف المركزي وانذار الحريق واإطفاء 

الحريق وجميع الأعمال الكهروميكانيك للمبني.
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اإبراهيم  المهند�س  افتتح 

رئي�س  م�شاعد  محلب 

للم�شروعات  الجمهورية 

 27 الجمعة  يوم  القومية  

الأولى  المرحلة  اأعمال  مايو 

الأورمان"  "�شفاء  لم�شت�شفى 

بالمجان  الأورام  لعالج 

تخدم  والتي  بالأق�شر 

واأ�شوان  )الأق�شر  محافظات 

والوادى  و�شوهاج  وقنا 

الجديد والبحر الأحمر(.

الدكتورة  الإفتتاح  ح�شر   

الت�شامن  وزيرة  والى  غادة 

وزير  عبدالعزيز  خالد  والمهند�س  الإجتماعي، 

الهجرة  وزيرة  مكرم  نبيلة  وال�شفيرة  ال�شباب، 

را�شد  يحيى  وال�شيد   ، بالخارج  الم�شريين  و�شئون 

مفتي  عالم  �شوقي  والدكتور  ال�شياحة،  وزير 

الأق�شر  محافظ  بدر  الدكتورمحمد  و  الجمهورية 

الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  والمهند�س 

اأمناء  مجل�س  رئي�س  �شكرى  ح�شين  والمهند�س 

موؤ�ش�شة �شفاء وم�شت�شفى الأورمان والمهند�س ح�شام 

القباني رئي�س مجل�س اإدارة موؤ�ش�شة الأورمان ووفد 

من رجال الأزهر والكني�شة والفنانين.

كما ح�شر الإفتتاح من قيادات ال�شركة المهند�شين 

الوادي  جنوب  قطاع  رئي�س  المولي  عبد  محمود 

جنوب  فرع  مدير  الأن�شاري  و�شيد  واأ�شيوط  

الم�شروعات  اإدارة  مدير  ر�شاد  و�شالم  الوادي 

وبدري  والمرافق  العامة  للمباني  الكهروميكانيكية 

إبراهيم محلب و 6 وزراء
يفتتحون مستشفى األورام فى األقصر
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ال�شالم  وعبد  الوادي  جنوب  فرع  مدير  نائب  اأمين 

مدير  نائب  ح�شنين  واأيمن  الم�شروع  مدير  يو�شف 

اإدارة الم�شروعات والم�شرف على الم�شروع وعطية 

مدير  يون�س  ومحمد  الم�شروعات  مدير  ال�شيد 

ومديري  الكهروميكانيكية   لالأعمال  الم�شروع 

الإعتيادية  الأعمال  اإدارات  من  الم�شروعات 

الألي  والحا�شب  والت�شطيبات  ال�شحية  والأعمال 

وقطاع الإ�شت�شارات الهند�شية.

اأمناء  واأعلن المهند�س ح�شين �شكرى رئي�س مجل�س 

الم�شت�شفى  اأن  الأورمان  وم�شت�شفى  �شفاء  موؤ�ش�شة 

وتم  ال�شرطان،  لمر�س  عالج  اأجهزة  اأكبر  ي�شم 

تركيب جهاز المعجل الخطى الإ�شعاعى الذى يبلغ 



اأجهزة  اإلى  بالإ�شافة  جنيه،  مليون   24 نحو  ثمنه 

الى  الأولى  المرحلة  وتهدف  الواحد  اليوم  عالج 

عالج 15 األف مري�س �شنوياآ وت�شمل العالج الإ�شعاعى 

الخارجيه  والعيادات  الت�شخي�شية  والأ�شعة 

التكلفة  الكيميائى وبلغت  ومعامل متقدمة والعالج 

مليون   350 الم�شت�شفى  وتجهيز  لإن�شاء  الإجماليه 

جنيه، منها 200 مليون جنيه للمرحلة الأولي.

بناء  الفتتاح،  خالل  الق�شر  محافظ  اأعلن  كما 

ومركز  الأطفال،  لعالج  وم�شت�شفى  لل�شيافة،  دار 

ومركز  القبلي،  بالوجه  لل�شرطان  ودرا�شات  اأبحاث 

لجميع  والتمري�س  الطب  بكليات  للطالب  تدريب 

كليات ال�شعيد، ومركز تعاون دولى لعالج ال�شرطان 

ي�شتقبل �شهريا كبار علماء واأطباء عالج ال�شرطان 

مركز  وكذلك  خبراتهم،  من  لال�شتفادة  بالعالم 

والإكت�شاف  التوعية  اأنواع  جميع  لتقديم  �شخم 

المبكر لمر�س ال�شرطان �شيتم افتتاحها قريبًا .

8



بتنفيذ  قامت  العرب  المقاولون  اأن  بالذكر  جدير 

الم�شت�شفي بجودة عالية وهو  المرحلة الأولي من 

يهدف اإلى توفير اأعلى م�شتوى من الرعاية ال�شحية 

المتخ�ش�شة والمتكاملة بالمجان لمر�شى الأورام من 

الأطفال والبالغين في محافظات ال�شعيد بالإ�شافة 

اإلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية وبحثية متكاملة 

وبرامج التوعية العامة والإكت�شاف المبكر من اأجل 

خف�س معدل الوفيات وتخفيف المعاناة عن مر�شى 

ال�شرطان واأ�شرهم.

على  بدروم  من  وتتكون  �شرير   150 بطاقة  وهي 

 6000 م�شطح  علي  اأر�شي  ودور  متر   2800 م�شطح 

والعالج  الكيماوي  للعالج  اأق�شام  على  وتحتوي  متر 

والعيادات  نووي  وعالج  جراحي  وعالج  الإ�شعاعي 

الواحد  اليوم  عالج  لمر�شى  وغرف  الخارجية 

والإدارة وال�شتقبال و�شيدليات والأ�شعة والمعامل 

وبنك الدم ووحدة ك�شف مبكر لأورام الثدي ووحدة 

طوال  مري�س   200 ت�شتوعب  الواحد  اليوم  عالج 

اأيام الأ�شبوع في المرحلة الأولى وترتفع اإلى 400 

مري�س في المرحلة الثانية ،هذا اإلي جانب المطبخ 

للرجال  وم�شجد  المالب�س  خلع  وغرف  والمغ�شلة 

اإن�شاء  التنفيذ  اأثناء  روعى  ،وقد  لل�شيدات  واأخر 

ونظم  المركزي  والتكييف  والإنذار  الحريق  �شبكة 

الداخلية  والإذاعة  الطبية  والغازات  المعلومات 

وا�شتدعاء الممر�شات .

هذا وقد قامت اإدارة الم�شروعات الكهروميكانيكية 

نظام  اأعمال  بتنفيذ  والمرافق  العامة  للمباني 

التبريد  وحدات  ي�شمل  والذي  المركزي  التكييف 

ووحدات  الهواء  مناولة  ووحدات  التبريد  واأبراج 

مجاري  و�شبكة  التهوية  ومرواح  والمروحة  الملف 

العزل  واأعمال  المثلجة  المياه  و�شبكة  الهواء 

الحريق  مكافحة  نظام  واأعمال  بهما  الخا�شة 

الإطفاء  ر�شا�شات  و�شبكة  الإنذار  �شبكات  وت�شمل 

هواء-  )اك�شجين-  الطبية  الغازات  �شبكة  واأعمال 

الكمبرو�شر  وحدات  اإلى  بالإ�شافة  فاكيوم( 

الكهرباء  اأعمال  اإلى  اإ�شافة  بال�شبكة  المرتبطة 

وموزع  محولت  ثالثة  وعدد  الديزل  مولد  وت�شمل 

كهرباء مع اللوحات الخا�شة به اإ�شافة اإلى اأعمال 

التيار الخفيف والتحكم والإنارة.

بتنفيذ  قامت  التي  الألي  الحا�شب  اإدارة  قامت  كما 

والد�س  المراقبة  وكاميرات  الإنذار  اأنظمة 

و�شبكات  والخروج  الدخول  وبوابات  المركزي 

المعلومات وال�شوتيات .

9



10

مجل�س  رئي�س  ا�شماعيل  �شريف  المهند�س  �شهد 

الوزراء يوم الأربعاء 8 يونيو توقيع عقد اإن�شاء خط 

محطة  اإلى  بركات  ه�شام  محطة  من  الإنفاق  مترو 

عدلي من�شور )الجزء الثاني من المرحلة الرابعة 

الكبرى(،  القاهرة  اأنفاق  لمترو  الثالث  الخط  من 

والذي يخدم مناطق م�شر الجديدة وج�شر ال�شوي�س 

والحرفيين ومدينة ال�شالم، وذلك بح�شور الدكتور 

جالل �شعيد وزير النقل.

القومية  الهيئة  جانب  من  العقود  بتوقيع  وقام 

لالأنفاق اللواء طارق جمال الدين رئي�س الهيئة، ومن 

مح�شن  المهند�س  الم�شرية  ال�شركات  اتحاد  جانب 

والمهند�س  العرب،  المقاولون  �شركة  رئي�س  �شالح 

ماجد اأبادير عن �شركة اأورا�شكوم لالإن�شاءات.

وقال وزير النقل اأن التنفيذ �شيتم ب�شواعد م�شرية 

العرب  )المقاولون  ال�شركات  اتحاد  بوا�شطة 

المكت�شبة  الخبرات  من  لالإ�شتفادة   ) اأورا�شكوم 

الفنية  والأطقم  الم�شرية  المقاولت  ل�شركات 

ولتعظيم  ال�شابقة  المترو  م�شروعات  فى  العاملة 

القومية،  الم�شروعات  تنفيذ  فى  المحلى  الدور 

وذلك تطبيقًا لل�شيا�شة التى تتبعها الدولة لتوفير 

جديد  عمل  فر�س  نطاق  وتوفير  الأجنبية  العملة 

فى  مبا�شرة  وغير  مبا�شرة  ب�شورة  ال�شباب  لآلف 

جميع التخ�ش�شات.

واأ�شاف الوزير اأن اإجمالي قيمة العقد تقدر بحوالى 

من  بالكامل  تمويلها  يتم  م�شري  جنيه  مليار   5.9

خالل  الم�شروع  تنفيذ  �شيتم  واأنه  الدولة،  موازنة 

فترة 34 �شهر بدل من 6 �شنوات �شاملة الإختبارات 

وتجارب الت�شغيل وي�شمل التعاقد الأعمال المدنية 

والأعمال  والمحطات  للخط  علوي  م�شار  باإن�شاء 

والتحكم  الإ�شارات  واأعمال  الكهروميكانيكية 

المركزي واأعمال ال�شكة.

اإيجاد  على  العمل  اإطار  فى  التفاق  هذا  وياأتى 

رئيس الوزراء يشهد عقد إنشاء
الجزء الثاني من المرحلة 

الرابعة للخط الثالث لمترو األنفاق
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المطرد  والإزدياد  النقل  لم�شكلة  �شريعة  حلول 

القاهرة  �شوارع  في  ت�شير  التي  ال�شيارات  عدد  في 

من  يقرب  ما  اإلى  ال�شير  �شرعة  وانخفا�س  الكبرى 

تنفيذ  ا�شتوجب  الذى  الأمر  /�شاعة،  كيلومتر   18

فى  للمترو  الثالث  الخط  من  الرابعة  المرحلة 

ذات الوقت مع المرحلة الثالثة وبذلك يتم تنفيذ 

معظم الخط الثالث بالكامل بطول حوالى 41.5 كم 

العا�شر(  )موقف  من�شور  عدلى  محطة  بين  لي�شل 

�شرقًا ومنطقتي اإمبابة وبولق الدكرور غربا لينقل 

مليوني  عن  يزيد  ما  حينها 

القدرة  لت�شل  راكب/يوم 

لخطوط  الإ�شتيعابية 

المترو الثالثة اإلى ما يزيد 

6 مليون راكب/يوم مما  عن 

�شي�شاهم بقدر كبير فى حل 

ال�شطحي  المرور  م�شكلة 

لإقليم  الجماعي  والنقل 

وخف�س  الكبرى  القاهرة 

جانب  اإلى  التلوث  ن�شبة 

توفير الوقود.

يذكر اأن م�شار الجزء الثانى 

يبداأ  الرابعة  المرحلة  من 

من بعد محطة النزهة على 

كوبري  اإلى  ال�شوي�س  ج�شر  �شارع  فوق  علوي  ج�شر 

الهايك�شتب، ويمتد �شرقا اإلي ما قبل اإلتقاء الطريق 

عند  ال�شحراوي  الإ�شماعيلية  طريق  مع  الدائري 

موقف العا�شر وي�شمل هذا الجزء 5 محطات علوية، 

بن  عمر    - قباء    - بركات  ه�شام  الم�شت�شار  وهي 

الخطاب - الهايك�شتب -  المحطة التبادلية عدلي 

 6.36 اإجمالي  وبطول  العا�شر  موقف  عند  من�شور 

الثالث  للخط  الرئي�شية  الور�س  اإلى  بالإ�شافة  كم 

على م�شاحة 65 فدانا.
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الأثنين   يوم  النقل  وزير  �شعيد  جالل  الدكتور  قام 

18 يوليو بو�شع حجر اأ�شا�س وتد�شين الجزء الثانى 

الأنفاق  لمترو  الثالث  الخط  من  الرابعة  للمرحلة 

التخطيط  وزير  العربى  اأ�شرف  الدكتور  بح�شور 

المحلية  التنمية  وزير  بدر  زكى  اأحمد  والدكتور 

والعديد  والجيزة  القاهرة  محافظوا  وال�شادة 

ال�شابقين  الأنفاق  هيئه  وروؤ�شاء  النقل  وزراء  من 

والمهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة واللواء 

طارق جمال الدين رئي�س هيئه الأنفاق.

واأ�شار المهند�س مح�شن �شالح فى الكلمة التى األقاها 

واأرا�شكوم  العرب  المقاولون  �شركتي  تحالف  باإ�شم 

تحالف  اأول  هو  هذا  اأن  للم�شروع  المنفذ  لالأن�شاءات 

م�شرى بن�شبة 100 % ينفذ  ذلك النوع من الم�شروعات 

فى  ثقتها  على  للحكومة  ال�شكر  وجه  كما  العمالقة 

التحالف  باأن  واأ�شار  للتحالف.  المرحلة  هذه  اإ�شناد 

جميع  تنفيذ  فى  وتناغم  تنا�شق  فى  يعمل  �شوف 

العالمية  للموا�شفات  وطبقًا  عالية  بجوده  الأعمال 

من خالل تطبيق اأنظمة الجودة وال�شالمة وال�شحة 

المهنية والبيئه. 

ال�شركات  من  الخبرات  نقل  �شرورة  اإلى  اأ�شار  كما 

اإلى  بها  الأ�شتعانه  يتم  التى  المتخ�ش�شه  الأجنبيه 

العاملين بالم�شروع وخا�شة ال�شباب.

اأن م�شروع عبارة عن  اأ�شار رئي�س مجل�س الإدارة  كما 

الثالث  الخط  من  الرابعة  للمرحلة  الثانى  الجزء 

والتى تمدد من محطة ال�شهيد الم�شت�شار ه�شام بركات 

بالنزهه اإلى محطة الم�شت�شار عدلى من�شور بمدينة 

محطات   5 وت�شمل  متر  كيلو   6.37 بطول  ال�شالم 

�شطحيه بتكلفة اإجمالية تبلغ 5.9 مليار جنيه.

ح�شر الأحتفال كاًل من المهند�س اإمام عفيفيى نائب 

ع�شو  �شقر  طارق  والمهند�س  الإدارة  مجل�س  رئي�س 

مجل�س الإدارة والمهند�شة مفيدة عالم رئي�س قطاع 

رئي�س  �شيد  المنعم  عبد  محمد  والمهند�س  المعامل 

اإدارة  مدير  الع�شار  اأحمد  والمهند�س  الكبارى  قطاع 

الكبارى والمهند�س �شالم ر�شاد مدير اإدارة الم�شروعات 

الكهروميكانيكة للمبانى  العامه والمرافق والمهند�س 

�شريف هندى مدير الم�شروع.

يشمل 5 محطات وبتكلفة 5.9 مليار جنيه
 وزير النقل يدشن الجزء الثانى للمرحلة الرابعة

 من الخط الثالث لمترو االنفاق
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مجل�س  رئي�س  اإ�شماعيل  �شريف  المهند�س  تفقد 

والتموين  التخطيط  وزراء  يرافقه  الوزراء 

م�شروع  يونيو   4 ال�شبت  يوم  الغربية  ومحافظ 

طاقة  ت�شتوعب  والتي  طنطا  �شوامع  اإن�شاء 

تخزينية للغالل تقدر بـ60 األف طن وتاأتي �شمن 

 25 اإن�شاء  ت�شتهدف  والتي  الإماراتية  المنحة 

بطاقة  بالجمهورية  مختلفة  بنواحي  �شومعة 

تخزينية 1.5 مليون طن بالم�شروع القومي للغالل 

ا�شتقبلهم بمقر الم�شروع المهند�شان اأحمد عبا�س 

مدير  اهلل  �شعد  و�شمير  �شابقًا  الدلتا  قطاع  رئي�س 

لالأعمال  المنفذ  ال�شابق  الدلتا  وو�شط  �شرق  فرع 

والذي اأو�شح اأن الم�شروع يتم تنفيذه ل�شالح وزارة 

ال�شركة  في  ممثلة  الداخلية  والتجارة  التموين 

وي�شرف  والتخزين  لل�شوامع  القاب�شة 

عليه الهيئة الهند�شية للقوات الم�شلحة 

واأ�شاف �شعد اهلل اأن الم�شروع مقام على 

12 خلية تخزين بقطر  افدنة وي�شم   6

25 متر و�شعة كل واحدة 5 اآلف طن و3 

رئي�شية  تحكم  وغرفة  للتحميل  خاليا 

و�شومعة  ب�شكول  وميزان  روافع  وبرج 

 150 وانفاق ونقرة تفريغ بطول  اأتربة 

متر طولي ومبنى اإداري مكون من 3 طوابق وخزان 

20 م3 بالإ�شافة اإلى المباني الخدمية  مياه �شعة 

مياه  ودورات  وم�شجد  كهرباء  مبنى  ت�شمل  التي 

وور�شة ومخزن ومبنى قطع غيار و�شور بطول 630 

متر طولي.

اأ�شا�شات  اأن  اإلى  وو�شط  �شرق  فرع  مدير  واأ�شار 

بم�شطح  م�شلحة  لب�شة  عن   عبارة  ال�شوامع 

اأ�شا�شات المباني الخدمية وال�شور  9600م2 بينما 

عباره عن قواعد منف�شلة وبالن�شبة للموقع العام 

اإحالله  تم  فقد  متر  األف   15 م�شطحه  بلغ  الذي 

خر�شانة  بالطات  ثم  �شم   25 �شمك  زلطية  بتربة 

م�شلحة �شمك 20 �شم .

المهندس شريف إسماعيل
يتفقد صوامع طنطا لتخزين الغالل
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وزير اإلسكان يوجه الشكر للعاملين 
بالعاصمة اإلدارية الجديدة 

ويؤكد هناك متابعة يومية من الرئيس 
للوقوف على حجم اإلنجاز

الإ�شكان  وزير  مدبولي  م�شطفى  الدكتور  وجه 

زيارته  خالل  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

لم�شروع العا�شمة الإدارية الجديدة 

يوم الثالثاء 12 يوليو ال�شكر للعاملين 

الفترة  ما بذلوه من جهد خالل  على 

الما�شية واأثنى على حجم الإنجاز .

وقال : "التاريخ �شيذكر يومًا العاملين 

و�شياأتي  الهام  القومي  الم�شروع  بهذا 

اأمام  العامل  فيه  �شيفخر  الذي  اليوم 

الإنجاز  هذا  في  �شارك  باأنه  اأبنائه 

فالم�شروع  العالي  ال�شد  مثل  تمامًا 

المرحلة  اأولويات  قمة  على  ياأتي 

الحالية" م�شيرًا اإلى اأن الحي ال�شكني 

يعادل  بما  فدان  األف  حوالي  م�شاحته  تبلغ  فقط 

حجم مدينة الرحاب مما يج�شد �شخامة الأعمال .
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الرئي�س  من  يومية  متابعة  هناك  اأن  الوزير  واأكد 

الإنجاز  حجم  على  للوقوف  ال�شي�شي  عبدالفتاح 

ولهذا يجب م�شاعفة الجهد ووتيرة العمل لالإنتهاء 

له  المحدد  الزمني  للبرنامج  طبقًا  الم�شروع  من 

م�شيفًا اأنه �شيتم خالل الفترة القادمة طرح اأعمال 

الأولوية  فيها  �شيكون  الإدارية  بالعا�شمة  جديدة 

وال�شبق لل�شركات الجادة.

من جانبه وجه المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س 

على  للوزير  ال�شكر  الإدارة 

اإ�شادته بالأعمال موؤكدًا له 

المقاولون  �شركة  اأن  على 

طليعة  في  �شتكون  العرب 

في  الجادة  ال�شركات 

الموكولة  الأعمال  تنفيذ 

وفي  عالية  بجودة  اإليها 

باعتبارها  ممكن  وقت  اأقل 

�شركة وطنية ت�شرف عليها 

الوزارة.

الجولة  خالل  الوزير  رافق 

عبا�س  خالد  المهند�شين 

الإ�شكان  وزير  م�شاعد 

وراندا  الفنية  لل�شئون 

اأول  وكيل  المن�شاوي 

فهمي  وكمال  الوزير  مكتب  على  والم�شرف  الوزارة 

واإمام  العمرانية  المجتمعات  هيئة  رئي�س  نائب 

عالم  ومفيدة  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي 

م�شاعد  ممدوح  وعبدالمطلب  المعامل  قطاع  رئي�س 

الجديدة  العمرانية  المجتمعات  هيئة  رئي�س  نائب 

وعمرو عبد ال�شميع المن�شق العام لم�شروع العا�شمة 

القطاعات  روؤ�شاء  من  وعدد  الجديدة  الإدارية 

ومديري الأفرع الم�شاركة في التنفيذ.
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اللـــــــواء كــــامـــل الــــوزيــــــر
 يتفقـد م�ضـروع ه�ضبـة الجـاللـة

 فــى ذكــرى30 يـونيـو
الوزير  كامل  اللواء  تفقد 

للقوات  الهند�شية  الهيئة  رئي�س 

 30 الخمي�س،  يوم  الم�شلحة 

يونيو الأعمال الجارية بم�شروع 

فى  ال�شاحلى  الجاللة  ه�شبة 

يونيو   30 لثورة  الثالث  العيد 

المهند�شان  الجولة  خالل  رافقه 

مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن 

الإدارة واإمام عفيفي نائب رئي�س 

مجل�س الإدارة.

اأكد المهند�س مح�شن �شالح  وقد 

ه�شبة  بم�شروع  الأعمال  اأن 

و�شاق  قدم  على  تجرى  الجاللة 

تنفذه  الذى  الم�شروع  اأن  اإلى  لفتا  توقف،  ودون 

فندق  عن  عبارة  الجاللة  ه�شبة  بمنطقة  ال�شركة 

بم�شاحة  الأحمر  البحر  على  فريد  بموقع  عالمى 

وبدروم  دوراأر�شى  من  ويتكون  مربعا،  مترا   9150

جناحًا  و24  غرفة   266 وي�شم  متكررة،  اأدوار  و4 
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و�شاليه،  فيال  و84  فندقيًا 

اإلى جانب جراج على م�شاحة 

10200 متر مربع. 

عفيفى  اإمام  المهند�س  واأ�شار 

حوالى  به  يعمل  الم�شروع  اأن 

وي�شم  ومهند�س،  عامل   600

منها  المعدات،  من  العديد 

والمعدات  البرجية  الأونا�س 

دور  بخالف  هذا  الالزمة، 

مجموعة  تنفيذ  فى  ال�شركة 

من العمارات ال�شكنية �شمن م�شروع اله�شبة. 

ال�شعيد  محمد   المهند�شين  الزيارة  خالل  رافقهم 

فريد  ومحمود  و�شيناء  القناه  قطاع  رئي�س  حافظ 

والعمال  الت�شييد  قطاع  رئي�س 

مدير  من�شور  ومبارك  التخ�ش�شية 

اإدارة  فرع �شيناء وطارق خ�شر مدير 

اأحمد  وعلي  والأثار  الق�شور  �شيانة 

الأعمال  ادارة  مدير  ال�شمد  عبد 

مدير  مرزوق  طارق  و  العتيادية 

اإدارة الأعمال ال�شحية والت�شطيبات 

فرع  مدير  نائب  الد�شوقي  و�شريف 

القناه الم�شرف علي الم�شروع وا�شرف 

ومحمد  الم�شروع  مدير  ال�شافوري 

عبداهلل نائب مدير المعامل.
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رئي�س مجل�س اإدارة في �شطور

الفنون  • كلية  من  تخرج 

الهند�شة  ق�شم  الجميلة 

المعمارية بجامعة حلوان 

عام 1975. 

ب�شركة  • اإلتحق  ثم 

بعد  العرب  المقاولون 

تخرجه وتولى العديد من 

لعدد  القيادية  المنا�شب 

من فروع الداخل والخارج 

اآخرها من�شب رئي�س قطاع 

القناة و�شيناء. 

من�شب  • لتولي  اختياره  تم  ذلك  عقب 

ال�شرب  لمياه  القومية  الهيئة  رئي�س 

مار�س  منت�شف  منذ  ال�شحى  وال�شرف 

عام  اأغ�شط�س  منت�شف  2011وحتى  عام 

.2013

ثم تم تعيينه بقرار جمهوري ل�شغل من�شب  •

المقاولون  �شركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س 

 2013 عام  اأغ�شط�س  منت�شف  في  العرب 

وحتى الآن.

المجل�س  • ع�شو  من�شب  حاليًا  ي�شغل  وهو 

مجل�س   ، الم�شري  الفرن�شي  الرئا�شي 

مجل�س   ، اليابانى  الم�شري  الأعمال 

الأثيوبي  الم�شري  الأعمال 

الأعمال  رجال  جمعية   ،

الم�شريين ، الغرفة التجارية 

الأمريكية ، الغرفة التجارية 

الغرفة   ، م�شر  فى  الفرن�شية 

لل�شناعة  العربية  الألمانية 

الدولية  الجمعية   ، والتجارة 

الإن�شائية  والهند�شة  للكبارى 

.IABSE
لتوليه  • بالإ�شافة  هذا 

من:  كل  اإدارة  مجل�س  رئا�شة 

نادي المقاولون العرب الريا�شي - المركز 

الطبي للمقاولون العرب  -  �شندوق التاأمين 

الخا�س بالعاملين بالمقاولون العرب.

معظم  • لتنفيذ  عهده  في  ال�شركة  ودخلت 

من  ابتداء  بم�شر  القومية  الم�شروعات 

ال�شوي�س  وقناة  للطرق  القومي  الم�شروع 

الجديدة وم�شروع حفر البار وعدد كبير 

ح�شلت  فيما  والن�شاءات  الكباري  من 

�شخمة  م�شروعات  عدة  علي  ال�شركة 

خالل الفترة الخيرة بعدة دول افريقية 

وخليجية.

رئيس الوزراء يقرر مد
خدمة المهندس محسن صالح الدين

اإ�شماعيل رئي�س مجل�س الوزراء قرارا بمد خدمة المهند�س  اأ�شدر المهند�س �شريف 

مح�شن �شالح رئي�س مجل�س اإدارة �شركة المقاولون العرب لمدة عام، وذلك بناء على 

ما عر�شه الدكتور م�شطفى مدبولى وزير الإ�شكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
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جبل  قمة  اأعلى  من  كبيرة  احتفالية  فى 

بيكو بدولة غينيا الإ�شتوائية على ارتفاع 

قام  البحر  �شطح  فوق  متر  اآلف  ثالثة 

رئي�س  امبا�شوجو  نجيما  اأوبيانج  الرئي�س 

ال�شبت  يوم  الإ�شتوائية  غينيا  جمهورية 

اإن�شاء  واإعادة  كني�شة  بافتتاح  مايو   28

رمزًا  يمثل  والذى  با�شيال  ال�شيدة  تمثال 

الإ�شتوائية،�شرح  غينيا  ل�شعب  هامًا  دينيًا 

بذلك المهند�س مح�شن �شالح رئي�س �شركة 

الرئي�س  اأن  واأ�شاف  العرب   المقاولون 

حجر  بو�شع  الإفتتاح  خالل  قام  الغينى 

فندق  لإن�شاء  الثانية  المرحلة  اأ�شا�س 

لت�شبح  بيكو  بجبل  ال�شياحية  بالمنطقة 

مزارًا �شياحيًا يعود بالخير على دولة غينيا 

العرب  المقاولون  �شركة  الإ�شتوائية ومنح 

الثالثة نظرًا  الغينية و�شام الدولة  للمرة 

لما قامت به من مجهودات عظيمة لتنفيذ 

م�شتخدمة  عالية  بجودة  الم�شروع   هذا 

للمرة الثالثة..
الرئيس الغيني يمنح المقاولون العرب

 الوسام الوطني 
في افتتاح كنيسة وتمثال السيدة باسيال بقمة جبل بيكو 
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الجوية  العوامل  تقاوم  اإن�شائية  مواد 

ال�شعبة اأعلى جبل بيكو.

والذي  الإفتتاح  فعاليات  �شمت  وقد  هذا 

الغينية  الحكومة  اأع�شاء  جميع  ح�شره 

والق�شاو�شة  والمدعوين  الم�شئولين  وكبار 

كافة  من  والدبلوما�شيين  ال�شفراء  من 

الغينى  ال�شعب  من  غفيرة  واأعداد  الدول  

رئي�س  مبروك  اإبراهيم  المهند�س  قيام 

قطاع ال�شركات الأفريقية  بت�شليم  مفاتيح 

للكني�شة  النهائية  والر�شومات  الأرميتا 

لرئي�س الجمهورية وقدا�شة البابا خو�شيه 

و�شلى  �شهدها  والتي  ال�شالة  لبدء  لوي�س  

الخالء  فى  فرد  خم�شمائة  من  اأكثر  بها 

وفي نهاية الإحتفال اأهدى الرئي�س الغيني 

المنتدب  الع�شو  فهمي  اأ�شرف  المهند�س 

لما  الوطني  الو�شام  الغينية  لل�شركة 

�شملت  جليلة  اأعمال  من  ال�شركة  به  قامت 

العديد من الأعمال التنموية بدولة غينيا 

الإ�شتوائية .

مح�شن  المهند�س  اأو�شح  اأخر  جانب  على   

خالل  تنفيذه  تم  بيكو  م�شروع  اأن  �شالح 

حوالي  اإجمالية  بتكلفة  فقط   �شهرًا   12

اأمريكي و�شمل ت�شميم  9.250.000 دولر 

والجدارية  با�شيال  تمثال  من  كاًل  واإن�شاء 

،ومبني  الراهب  بيكو،وبيت  وكني�شة 

الخدمات العامة والطرق حول الكني�شة.

تم  اأنه  العرب  المقاولون  رئي�س  واأ�شار 

وتبلغ  �شليب  �شكل  علي  الكني�شة  ت�شميم 

فرد   150 لعدد  وت�شع  300م2  م�شاحتها 

وتتميز الكني�شة بوجود العديد من العمال 
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في  وتتمثل  والخارجية  الداخلية  الفنية 

ت�شميم وتنفيذ ر�شومات فنية داخل القبة 

تحكي ق�شة ال�شيد الم�شيح  وال�شبابيك من 

الزجاج المع�شق التي تحتوي علي ر�شومات 

ت�شمل  للجلو�س  خ�شبية  ومقاعد  فنية 

الرخام  من  فنية  وتماثيل  عليها  ر�شومات 

والكورين والخ�شب لل�شيد الم�شيح ولل�شيدة 

والجرانيت  الرخام  من  واأر�شيات  با�شيال 

بزخارف  المزينة  الخ�شبية  والبواب 

الواجهات  تنفيذ  تم  ،كما  الم�شيحي  الفن 

  GRC الخارجية للكني�شة من تك�شيات الـ

لالإحمراروتنفيذ  المائل  البني  اللون  ذو 

اأعمدة من الـ  GRC في واجهات الكني�شة 

وتركيب نجف واأباليك في الكني�شية.

وهي  با�شيال  ال�شيدة  لتمثال  بالن�شبة  اأما 

تحمل ر�شيعها  فيبلغ ارتفاعه حوالي 7.50 

خامات  من  التمثال  هذا  تنفيذ  وتم  متر 

ومزود  الكورين  بمادة  المطبوخ  الرخام 

التمثال بهالت من الإ�شتانل�س يرتكز علي 

ويوجد  والجرانيت  الرخام  من  قاعدة 

ر�شومات  بها  جدارية  التمثال  هذا  حول 

ويحاط  الم�شيح  حياة  ق�شة  تو�شح  فنية 

والجرانيت  الرخام  من  اأر�شيات  بالتمثال 

الفنية  والر�شومات  بالزخارف  المزودة 

 2 عدد  المحيط  العام  بالموقع  يوجد  كما 

�شمل  ،كما  للزائرين  مقاعد  وبها  برجولة 

الم�شروع ان�شاء فيال ك�شكن لراهب الكني�شة 

تبعد م�شافة 300 متر عن الكني�شة تتكون 

من دور اأر�شي واأول باإجمالي م�شطح حوالي 

180 متر م�شطح وتم تنفيذ مبني للخدمات 
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العامة )كافيتريا وحمامات عامة( بجوار 

�شغيرة  ا�شعاف  نقطة  بها  وملحق  الكني�شة 

اأ�شفلتي  طريق  وتنفيذ  الطوارئ  لحالت 

1500متر  حوالي  باإجمالي  الكني�شة  حول 

والم�شاحات  العام  الموقع  واأعمال  م�شطح  

الخ�شراء و�شاحة اإنتظار لل�شيارات .
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رئي�س  م�شاعد  محلب  اإبراهيم  المهند�س  �شارك 

والإ�شتراتيجية  القومية  للم�شروعات  الجمهورية 

رئي�س  ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س  عن  نائبًا 

حفل  اإنجامينا  الت�شادية  بالعا�شمة  الجمهورية 

والذي  ديبي  اإدري�س  الت�شادي  الرئي�س  تن�شيب 

يتولى مهامه للولية الخام�شة.

القوية  العالقات  منطلق  من  الزيارة  تلك  تاأتى 

والمتميزة التى تربط الدولتين  وقد رافقه خالل 

الزيارة المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س اإدارة 

عفيفي  اإمام  والمهند�س  العرب  المقاولون  �شركة 

نائب رئي�س مجل�س اإدارة ال�شركة بدعوة من الرئي�س 

العرب  المقاولون  ل�شركة  تقديرا  وذلك  الت�شادي 

والتى �شبق ومنحها و�شام ال�شتحقاق الت�شادى عام 

الم�شروعات  في  الم�شاركة  في  البارز  2015لدورها 

التنموية هناك.

�شفير  اأدهم نجيب  ال�شفير  ا�شتقبالهم  كان فى  وقد 

القن�شل  اأحمد  �شامح  ال�شيد  و  انجامينا  فى  م�شر 

الم�شرى.

علي جانب اآخر قام المهند�شان مح�شن �شالح واإمام 

عفيفي بتفد عدد من الم�شروعات والتقيا العاملين 

ليظل  والإنتاج  العمل  من  بمزيد  وطالبوهم  بالفرع 

رافقهما  هناك  ال�شركات  مقدمة  في  ال�شركة  ا�شم 

نائباً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي
محلب يشارك في حفل تنصيب رئيس دولة تشاد
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خالل الزيارة المهند�شان اأ�شرف عبدالعاطي ورئي�س 

القطاع وحازم عبد الملك مدير ال�شركة الت�شادية.

�شالح  مح�شن  المهند�شان  التقى  اآخر  جانب  على 

النقل  وزير  يون�شمى  اآدم  ال�شيد  عفيفى  واإمام 

والبيئة التحتية الت�شادى لبحث الموقف التنفيذى 

لبع�س الم�شروعات التى تنفذها ال�شركة هناك.

جدير بالذكر اأن المقاولون العرب بداأت ن�شاطها في 

دولة ت�شاد عام 1999 ويبلغ حجم اأعمالها الحالي 

344 مليون يورو وتتنوع اأعمالها مابين مباني  منها 

م�شروع مبنى وزارة الخارجية الت�شادية بتكلفة 69 

مليون يورو ومبنى البنك المركزي الأفريقي بقيمة 

22 مليون يورو وم�شروعات طرق منها م�شروع طريق 



25

بتكلفة  120كم  بطول  بالل  انجامينا   - اأنجورا 

 80 بطول  اأريف   - مونجو  وطريق  يورو  مليون   61

جيلنجدنج  وطريق  يورو  مليون   38 وبتكلفة  كم 

يورو  مليون   52 وبتكلفة  كم   10 بطول  بونجور   -

واأعمال اإ�شافية بطريق اأربط �شاتك - بتكين وعدد 

حاليًا  ال�شركة  وت�شعى  ال�شابقة  الم�شروعات  من 

لزيادة ا�شتثماراتها بت�شاد .

كما تقوم ال�شركة بتنفيذ فرع جامعة ال�شكندرية 

الطب  لكليات  مبان  ثالث  من  المكون  و  بانجامينا 

البيطرى و الزراعة وال�شيدلة و ذلك بتكلفة تبلغ 

29 مليون دولر.

ممثلة  منحت-  قد  العرب  المقاولون  وكانت  هذا 

ت�شاد  في  الأفريقية  م�شروعاتها  قطاع  رئي�س  في 

نظير  فار�س  لقب  عبدالعاطي-  اأ�شرف  المهند�س 

الرئي�س  من  ت�شاد  وازدهار  تنمية  في  جهودها 

تعد  حيث   2015 عام  ديبي  اإدري�س  الت�شادي 

المقاولون العرب اأول �شركة اأجنبية هناك تح�شل 

على هذا الو�شام الذي يمنح لالأجانب.
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قال المهند�س اإبراهيم محلب م�شاعد 

رئي�س الجمهورية ل�شئون الم�شروعات 

م�شر  اإن  والإ�شتراتيجية،  القومية 

تمتلك خبرة كبيرة في مجال البناء 

القارة  في  والإن�شاءات  والمقاولت 

الأفريقية،

 واأكد اأن م�شر ت�شع اأفريقيا على راأ�س 

البنية  ت�شييد  مجال  في  اأولوياتها 

بعد  خا�شة  والإن�شاءات  التحتية 

عليها  ح�شلت  التي  الطيبة  ال�شمعة 

بعد تولى �شركة المقاولون العرب بناء مبنى وزارة 

الدفاع الرواندية بكيجالى.

واأ�شاف محلب، في ت�شريحات �شحفية على هام�س 

م�شاركته في القمة الأفريقية العادية في كيجالى 

يعتبرون  الروانديين  اأن   : يوليو   16 ال�شبت  يوم 

حكومى  بناء  اأف�شل  الرواندية  الدفاع  وزارة  مبنى 

ببالدهم والأكثر جمال .

�شركة  اأن  عن  محلب  وك�شف 

اأن  على  حر�شت  العرب  المقاولون 

يكون رئي�س قطاع عملياتها باأفريقيا 

من  مبروك  اإبراهيم  وهوالمهند�س 

للرئي�س  المرافق  الر�شمى  الوفد  بين 

كيجالى  اإلى  زيارته  خالل  ال�شي�شى 

للم�شاركة في اأعمال القمة الأفريقية 

العادية ال�شابعة والع�شرين.

المهند�س  اأو�شح  اآخر  جانب  علي 

قطاع  رئي�س  مبروك  ابراهيم 

بت�شميم  قامت  ال�شركة  اأن  الأفريقية  ال�شركات 

الرواندية  بالعا�شمة  الدفاع  وزارة  مبنى  وتنفيذ 

كيجالي في بقيمة 27 مليون دولر وانتهت منه في 

قبل منت�شف عام 2005.

م�شاحة  على  يقع  المبنى  اأن  مبروك  واأ�شاف 

الرئي�شي  المبنى  من  وتتكون  م�شطح  متر   43000

المكون من بدروم ودور اأر�شي وثالثة اأدوار متكررة 

على هامش القمة األفريقية العادية في كيجالى 

"محلب": أفريقيا على رأس أولوياتنا
 في مجال تشييد البنية التحتية

المهند�س اإبراهيم محلب
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للدور  متر   7200 بم�شطح 

المتبقية  والم�شاحة  الواحد 

داخلية  خ�شراء  م�شطحات 

ويتو�شط المنور الرئي�شي مبنى 

الوجبات  لتناول  كافتيريا 

الخفيفة والمبنى مزود ب�شالة 

متعددة  مدرجة  احتفالت 

لـ350 �شخ�س  الأغرا�س تت�شع 

وتم تزويدها باأحدث التقنيات 

العر�س  لأنظمة  الع�شرية 

والترجمة الفورية والإ�شاءة.

المبنى  اأن  القطاع  رئي�س  واأكد 

مزود  جميعها  لالإجتماعات  قاعات  بثمانية  مزود 

ال�شوتية  لالأنظمة  الع�شرية  التقنيات  باأحدث 

كذلك  ومزود  الإنترنت  مع  والإت�شالت  والعر�س 

عالية  ت�شطيبات  اإلى  بالإ�شافة  اآلي  اإطفاء  بنظام 

ال�شيراميك  من  اأر�شياته  جميع  اأن  حيث  الم�شتوى 

الفاخر الم�شتورد من م�شر ومزود باأ�شقف معلقة وبه 

تليفونية  ات�شالت  و�شبكة  كهربائية  م�شاعد  �شتة 

للتغذية  �شبكة  يحميها  الإنترنت  عبر  وات�شالت 

الفورية بالكهرباء UPS ومحطة كهرباء رئي�شية 

كهربائية  ولوحات  كهرباء  محول  على  تحتوي 

لتغذية  ك.ف.اأ   350 قوة  كهرباء  ومولد  عمومية 

المبنى  يحيط  كما  المبنى  من  الهامة  الأجزاء 

للحرا�شة  اأبراج  واأربعة  بوابات  باأربعة  مزود  �شور 

وم�شطحات لالإنتظار ت�شع 350 �شيارة.

واأو�شح مبروك اأن التنفيذ كان ذاتيًا و�شمل اأعمال 

البيا�س  و  والمباني  وال�شب  والحدادة  النجارة 

وكافة  المياه  ودورات  الأ�شطح  وعزل  للواجهات 

وذلك  الكريتال  وور�شة  ال�شب  �شابقة  الأعمال 

التي  المعدنية  ال�شدة  اأ�شاليب  اأحدث  با�شتخدام 

ت�شمح ب�شرعة الفك والتركيب والمعروفة با�شلوب 

.DROP HEAT SYSTEM
جدير بالذكر اأن المقاولون العرب بداأت اأعمالها في 

رواندا عام 1999 بتاأ�شي�س �شركة المقاولون العرب 

العرب  للمقاولون   %80 م�شاركة  بن�شبة  الرواندية 

مليون   30 مال  براأ�س  الرواندي  لل�شريك  و%20 

التنمية  م�شروعات  في  للم�شاركة  رواندي  فرنك 

داخل رواندا. 
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العمومية  الجمعية  اعتمدت 

العرب  المقاولون  ل�شركة 

المهند�س  برئا�شة  النيجيرية 

رئي�س  �شالح  مح�شن  محمد 

الخمي�س  يوم  الإدارة  مجل�س 

لجو�س  بالعا�شمة  يونيو   23

والح�شابات  المالية  القوائم 

المالي  العام  عن  الختامية 

 2015 دي�شمبر   31 في  المنتهي 

الب�شوتي  اأن�شي  الدكتور  بح�شور 

ع�شو مجل�س الإدارة والمهند�س 

قطاع  رئي�س  مبروك  اإبراهيم 

وال�شريك  الأفريقية  ال�شركات 

الأجنبي واأع�شاء مجل�س الإدارة 

الم�شريين والنيجيريين.

مح�ضن �ضالح يراأ�س الجمعية العمومية 
للمقاولون العرب النيجيرية وي�ضارك العاملين 

الإحتفال بالأجواء الرم�ضانية هناك
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الإفطار  مائدة  على  بعدها  �شالح  مح�شن  والتقى 

الإحتفال  لم�شاركتهم  بال�شركة  بالعاملين 

مجل�س  رئي�س  �شدد  وقد   ، الرم�شانية  بالأجواء 

ال�شاملة  الجودة  مراعاة  �شرورة  على  الإدارة 

على  والحفاظ  المختلفة  الم�شروعات  تنفيذ  في 

،كما  ال�شركة  بها  تتميز  التي  الطيبة  ال�شمعة 

القيادات  من  بعدد  الزيارة  خالل  �شالح  التقى  

النيجيريين حيث تم  ال�شيا�شية ورجال الأعمال 

في  لل�شركة  جديدة  عمل  اآفاق  فتح  �شبل  بحث 

مجالت الإ�شتثمار المختلفة بدولة نيجيريا.

في  تتواجد  العرب  المقاولون  اأن  بالذكر  جدير 

الدول  اأهم  من  وتعتبر  عاما ً  25 منذ  نيجيريا 

الإفريقية من حيث حجم الأعمال حيث تتخطى 

وت�شمل  دولر  مليار   1.8 هناك  اأعمالها  قيمة 

اأعمال طرق و كباري وبنية تحتية ومباني عامة 

ويعد  مختلفة  وليات   7 عدد  في  وزارات  ومجمع 

بنيجيريا  هاركوت  بورت  انوجو-  طريق  تطوير 

320 مليون دولر  اإجمالية قدرها حوالي  بقيمة 

�شركة  عليه  ح�شلت  التي  الم�شروعات  اأكبر  من 

ال�شركة  تقوم  كما  اأفريقيا  في  م�شرية  مقاولت 

حاليًا بدرا�شة بع�س الم�شروعات الم�شتركة في مجال الكهرباء والطاقة وكذلك م�شروعات محطات تنقية 

مياه ال�شرب .
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اإبراهيم  المهند�س  قام 

محلــــب م�شــــاعــــد رئي�س 

للم�شروعات  الجمهورية 

والإ�شتراتيجية  القومية 

بــزيــــارة  اليــــوم  �شبــــاح 

م�شــــروع  اإلــــى  مفاجئــــة 

العــــا�شــمــــــة الإداريـــــة 

الثنين  يوم  الجديــدة 

�شير  لمتابعة  يونيو   27

العمل والوقوف على ن�شب 

بالمجاورة  ال�شكني  الحي  بم�شروعات  التنفيذ 

الـ  وطرق  ومرافق  ال�شاد�س  بالحي  الثامنة 

ال�شركات  من  العديد  بها  تقوم  التي  فدان   550

زيارة مفاجئة للمهندس إبراهيم محلب 
لمشروعي العاصمة اإلدارية الجديدة

 ومحور روض الفرج



الوطنية، رافقه في الزيارة المهند�شون  مح�شن 

وكمال  العرب  المقاولون  �شركة  رئي�س  �شالح 

العمرانية  المجتمعات  هيئة  رئي�س  نائب  فهمي 

لم�شروع  العام  المن�شق  ال�شميع  عبد  وعمرو 

العا�شمة الإدارية الجديدة.

تقوم  العرب  المقاولون  اأن  �شالح  اأو�شح  وقد 

واإ�شكان  وطرق  مرافق  اأعمال  بتنفيذ  حاليًا 

بــالــحــــي الحكــومــــــــي 

بالعــا�شمــــة  وال�شكنــي 

الإداريــــــة الجــديــــدة 

الحكومــي  الحــي  ففــي 

العرب  المقاولون  تقوم 

بتنفيــــــــذ المــرافــــــــق 

فدان   550 لم�شــــاحــــة 

بالإ�شـــــافــــــة لأعمــال 

اإلى  ت�شل  والتي  الطرق 

م�شطح  متر  مليون   1.3

للحي  بالن�شبة  اأما 

من  �شكنية  وحدة   1500 تنفيذ  فيتم  ال�شكني 

اأ�شل  من  عمارة   44 لعدد  وحدة  األف   12 اأ�شل 

اأمتار   110 بين  تتراوح  بم�شاحات  عمارة   60

فوق  الإ�شكان  وحدات  نمط   من  مترا   180 و 

بدروم  من  عمارة  كل  وتتكون  »متميز«  متو�شط 

اإلى تنفيذ حوالي  واأر�شي و4 طوابق بالإ�شافة 

31
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طرق  مترات  كيلو   6

داخليــــــة بالحــــــي 

ال�شكنــــــي وطبقــــــًا 

لأخــر الإح�شائيات 

من   %99 تنفيذ  تم 

العادية  الخر�شانة 

من  و%75  للعمارات 

الأ�شا�شات الم�شلحة 

اإجمالي  وبلغ  بها 

التي  الأ�شقف  عدد 

تم الإنتهاء منها 23 

�شقف وجاري الإنتهاء من 10 اأ�شقف خالل الأيام 

فروع   7 من  اأكثر  ي�شارك  مرة  ولأول  القادمة 

داخلية بال�شركة من خالل اأكثر من 3 األف عامل 

ما بين مهند�س وفني وعامل واأكثر من 250 معدة 

الـ24  مدار  على  تعمل  عمل  فرق  على  موزعين 

الإنجاز  ل�شرعة  واحد  قومي  م�شروع  في  �شاعة 

لما للم�شروع من اأهمية كبرى وت�شل كمية الردم 

القطع  وكميات  مكعب  متر  مليون   7 بالم�شروع 

مليون   2 ال�شخور  وتك�شير  مكعب  متر  مليون   3

المهند�شين  الجولة  خالل  رافقهما  مكعب.  متر 

نائب  عفيفى  واإمام  الأول  النائب  فاروق  �شيد 

طاهر  ر�شدى  والدكتور  الإدارة  مجل�س  رئي�س 

ع�شو مجل�س الإدارة و مفيده عالم رئي�س قطاع 
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واأحمــــد  المعــامــــــل 

قطاع  رئي�س  عبا�س 

القــــاهــــرة الكبــــرى 

مدير  ال�شيخ  ومحمد 

ومحمد  القاهرة  فرع 

فرع  مدير  القيعى 

ب�شير  ومحمد  حلوان 

مدينة  فرع  مدير 

ن�شر وح�شن م�شطفي 

�شمال  فــرع  مــديــر 

مــدحــت  و  ال�شعيــد 

منير من�شق الم�شروع 

محلب  اإبراهيم  المهند�س  قام  الزيارة  عقب 

اإلى  بالتوجه  �شالح  مح�شن  المهند�س  يرافقه 

من  يعد  والذي  الفرج  رو�س  محور  م�شروع 

تنفذها  التي  والكبري  الهامة  اأكبرالم�شروعات 

المقاولون العرب حاليًا ل�شالح الهيئة الهند�شية 

للقوات الم�شلحة "اإدارة المهند�شين الع�شكريين 

الإ�شكان  وزارة  اإ�شراف  تحت  تنفيذه  ويتم   "
والمرافق والمجتمعات العمرانية  وي�شير العمل 

رافقهما  له.  المقرر  الزمني  للبرنامج  طبقًا  به 

خالل الزيارة المهند�شان محمد عبدالمنعم �شيد 

وح�شين  الكبارى  على  الم�شرف  القطاع  رئي�س 

عبدال�شميع مدير عام الم�شروع.  
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الإ�شكان  وزير  مدبولى  م�شطفى  الدكتور  قام 

 16 ال�شبت  يوم  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

يوليو بزيارة تفقدية اإلى مدينة العلمين الجديدة، 

والمرافق  الأ�شا�شية  البنية  اأعمال  خاللها  تابع 

بالمرحلة الأولى للمدينة.

الهيئة  م�شئولى  مع  اجتماعا  الوزير  عقد  وقد 

المهند�شين  بح�شور  الم�شلحة  للقوات  الهند�شية 

الفنية  لل�شئون  الإ�شكان  وزير  م�شاعد  عبا�س  خالد 

الدايم  عبد  وح�شام  الول  النائب  فاروق  و�شيد 

عالم  ومفيده  الإدارة  مجل�س  ع�شوا  �شقر  وطارق 

رئي�س  ال�شباعي  وه�شام  المعامل  قطاع  رئي�س 

وال�شركة  الوزارة  قيادات  من  وعدد  الطرق  قطاع 

وا�شت�شارى الم�شروع.

�شركة  باأن  مدبولى  م�شطفى  الدكتور  و�شرح 

المقاولون العرب، التى تتولى تنفيذ طريق جنوب 

بديال  �شيكون  والذى  كم،   48 نحو  بطول  المدينة 

الر�شف لبع�س  اأعمال  ال�شاحلى، بداأت فى  للطريق 

5 حارات فى  مواقع الطريق، ويبلغ عر�س الطريق 

كل اتجاه، بخالف حارتى الخدمة.

بالبدء فى تنفيذ  الدكتور م�شطفى مدبولى  ووجه 

مبنى جهاز المدينة الجديدة، وكذا مبنى ال�شركة 

واإدارتها  المدينة  تنفيذ  م�شئولية  �شتتولى  التى 

الم�شلحة،  والقوات  الإ�شكان  وزارة  بين  بالتعاون 

مع  الجديدة،  الإدارية  العا�شمة  فى  يتم  مثلما 

وال�شركة  الجهاز  مبنيي  واجهات  تكون  اأن  التاأكيد 

العلمين  مدينة  لمبانى  العام  الطابع  مع  متنا�شقة 

الجديدة.

المواقع  فى  العمل  بتكثيف  الإ�شكان  وزير  وطالب 

لتنفيذ  مكثف  زمنى  برنامج  وو�شع  المختلفة، 

الأعمال، مع التركيز على �شرعة النتهاء من تنفيذ 

ومبنيى  الجتماعى،  الإ�شكان  ومبانى  الكورني�س، 

الجهاز وال�شركة.

وقال وزير الإ�شكان: الم�شاحة الإجمالية للمدينة 

من  الأولى  المرحلة  وتتكون  فدان،  األف   48 تبلغ 

قطاعين اأ�شا�شيين بم�شاحة نحو 8 اآلف فدان، وهما 

ال�شياحى  المركز  قطاع  وي�شمل  ال�شاحلى،  القطاع 

عدد  ويبلغ  والح�شرى،  الأثرى،  والقطاع  العالمى، 

ال�شكان المتوقع بالمرحلة الأولى 400 األف ن�شمة.

وزير اإلسكان يتفقد أعمال البنية األساسية
 بمدينة العلمين الجديدة 
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من  ال�شاحلى،  القطاع  يتكون  الوزير:  واأو�شح 

الفنادق(،  )حى  العلمين  بحيرة  الآتية:  المناطق 

وحي  المتميز،  ال�شكنى  والحى  المدينة،  ومركز 

حدائق العلمين، ومر�شى الفنارة ومركز الموؤتمرات، 

والمركز  الترفيهية،  والمنطقة  خا�س(،  و)منتجع 

م�شاكن  وحي  ال�شياحى،  والإ�شكان  الثقافى، 

الأثرية،  المنطقة  اأما  المعار�س،  واأر�س  البحيرة، 

ومتنزه  مفتوح  متحف  بها  يكون  اأن  المتوقع  فمن 

دولى، اإ�شافة اإلى منطقة ترفيهية وفنادق وخدمات 

على  الح�شرى  القطاع  ي�شتمل  بينما  الميناء، 

الجامعة، ومركز الخدمات الإقليمية، م�شيرًا اإلى اأن 

العالمى تبلغ نحو  ال�شياحة  البناء فى مركز  ن�شبة 

.%20

ي�شتمل  ال�شاحلى  القطاع  اأن  الإ�شكان  وزير  وتابع 

الأثرية،  المنطقة  �شمال  العام  المتنزه  على  اأي�شًا 

وبه  ال�شاطيء،  بمحازاة  كم   8 بطول  يمتد  والذى 

ي�شتمل  الم�شار، كما  والحدائق على طول  المطاعم 

على المنطقة الأثرية التاريخية.

الفر�س  من  العديد  هناك  اأن  اإلى  مدبولي  واأ�شار 

وت�شمل:  الأولى،  بالمرحلة  المتاحة  ال�شتثمارية 

ومركز  الترفيهية،  والمنطقة  المعار�س،  اأر�س 

ومركز  والجامعة،  والفنادق،  العالمى،  ال�شت�شفاء 

م�شاحة  اإجمالى  اأن  مو�شحًا  الإقليمية،  الخدمات 

الغرف  عدد  ويبلغ  فداًنا،   296 حوالى  الفنادق 

نهاية  وفى  غرفة،   15500 حوالى  الفندقية 

المرحلة الأولى من المقرر اأن يتم طرح اأرا�شى 12 

فندًقًا.

المركز  لإن�شاء  المخ�ش�شة  الم�شاحة  اأن  وذكر 

تبلغ  الطبيعي  والعالج  لالإ�شت�شفاء  العالمى  الطبي 

44 فدانًا، والذى تعظم اأهميته في ظل تزايد الطلب 

الوطني  الم�شتويين  علي  الطبية  الخدمات  على 

والإقليمى مما �شيحقق العالمية للم�شفى، اأما مركز 

فدان   400 تخ�شي�س  تم  فقد  الإقليمية  الخدمات 

تجارية،  مراكز  على  وي�شتمل  اأولى،  كاأ�شبقية  له 

�شينمات  ومجمع  ومالهي،  ومعار�س،  بيع،  ومنافذ 

وم�شارح، ونواد ريا�شية، وخدمات اإدارية.

وخدمات  اللوجي�شتية  الخدمات  "بجانب  ووا�شل: 

النقل، وت�شمل: اأن�شطة النقل والتخزين، والعمليات 

التخزين  ذلك  فى  بما  المتكاملة،  اللوجي�شتية 

وال�شحن والتعبئة والتغليف، وغيرها من الخدمات 

الأخرى،  الخدمات  اإلى  اإ�شافة  اللوجي�شتية، 

وت�شمل: الخدمات الحكومية  )ال�شرطة، وخدمات 

القمامة، و�شيانة  الإطفاء، و�شيانة الطرق، وجمع 

المرافق(،  و�شيانة  العامة،  والأ�شغال  الحدائق، 

والمرافق،  المباني  واإدارة  الأمنية،  والخدمات 

والخدمات ال�شخ�شية".

واختتم وزير الإ�شكان اأنه من المقرر م�شتقباًل اإن�شاء 

مدينة البتكار بم�شاحة 198 فداًنا، و�شتكون مدينة 

الإيكولوجية،  الزراعة  علوم  فى  لالإبتكار  بحثية 

وتهدف لتوفير كيانات ذات اأ�شا�س علمى معلوماتى، 

خبرات  وت�شم  المرتبطة،  ال�شناعة  تدعم  بحيث 

اإلى  ال�شمالى  ال�شاحل  منطقة  تحويل  على  قادرة 

اإلى  اإ�شافة  منطقة متميزة في القت�شاد الزراعي، 

خلق فر�س عمل فى المنطقة.
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خـالل لقائـه بجمعيـة رجـال األعمـال 
والمستثمـريـن

وزير اإلسكان يعرض رؤية مصر 2030
الإ�شكان  وزير  مدبولي  م�شطفى  الدكتور  اأكد 

من  الوزارة  اأن  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

المرافق  2030 ت�شتهدف تو�شيل  روؤية م�شر  خالل 

�شنويًا  فدان  األف   60:50 من  تتراوح  لم�شاحات 

مع  نتواكب  حتى  �شكنية  وحدة  األف   500 وبناء 

�شغل  هو  وهذا  جدًا  الكبير  ال�شكاني  النمو  حجم 

الوزارة ال�شاغل حاليًا.

رجال  جمعية  مع  لقائه  خالل  الوزير  واأ�شاف 

اأن الوزارة تنفذ خطة لترفيق  الأعمال الم�شريين 

80 األف فدان �شنويًا بهدف زيادة الرقعة المعمورة 

لم�شر م�شيرًا اإلى اأنه تم تنفيذ ما يعادل 600 األف 

مليار   100 با�شتثمارات  عام  خالل  �شكنية  وحدة 

جنيه تحملت الدولة نحو مليارى جنيه من الموازنة 

العامة اأما الـ 98 مليارًا الباقية فكانت من التمويل 

الذاتى للم�شروعات  .

فى  نعمل  نحن  مدبولى:  م�شطفى  الدكتور  وقال 

عدد كبير جدًا من المدن الجديدة التى نن�شاأها من 

والعلمين  الجديدة  الإدارية  العا�شمة  مثل  ال�شفر 

الجديدة  والإ�شماعيلية  بور�شعيد  و�شرق  الجديدة 

بمحاور  ومرتبطة  مهمة  مناطق  فى  وكلها  وغيرها 

�شواء  جديدة  مدن   8  -  6 من  فلدينا  مهمة  تنمية 

التنفيذ  �شتبداأ فى  التى  اأو  التى بداأنا فى تنفيذها 

نهاية هذا العام.

تنمية  معدلت  تحقيق  ن�شتهدف  مدبولى:  واأكد 

رفاهية  لدينا  ولي�س  ت�شتحق  وم�شر  م�شبوقة  غير 

اإلى العمل ليل نهار لتحقيق  الف�شل وبالتالى نحتاج 

مع  ذلك  تحقق  اأن  يجب  والدولة  المعدلت  هذه 

�شريكها القطاع الخا�س يدًا بيد م�شيفًا: اأهم تحٍد 

نواجهه هو اإزالة العوائق والبيروقراطية لتحرير 

الإقت�شاد الم�شرى من هذه القيود والأهم من تغيير 
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ودفعه  الموظف  ثقافة  تغيير  اأي�شًا  القوانين 

الخطوات  اأهم  ومن  خوف  دون  القرار  لتخاذ 

مع  حاليًا  مناق�شتها  تتم  والتى  المجال  هذا  فى 

المكاتب  تتولى  اأن  بالبرلمان  الإ�شكان  لجنة 

للتخل�س  البناء  تراخي�س  اإ�شدار  الإ�شت�شارية 

وتحقيق  الف�شاد  عن  والبعد  البيروقراطية  من 

التنمية المرجوة.

الأعمال  رجال  جمعية  رئي�س  عي�شى  على  وقال 

الم�شريين اأن الحكومة الحالية قامت بمواجهة 

الع�شوائيات ب�شكل قوى وبطريقة منظمة وهو ما 

عدد  بناء  فى  الكبيرة  الثورة  خالل  من  لم�شناه 

غير م�شبوق من وحدات الإ�شكان الإجتماعى.

القطاعات  والبناء من  الت�شييد  اأن قطاع  واأو�شح 

المهمة التى تعزز نمو الإقت�شاد وزيادة معدلت 

كثيرة  �شناعات  مع  ت�شابكه  خالل  من  الت�شغيل 

النمو  لحركة  تعزيز  يعد  ن�شاطه  فاإن  وبالتالى 

الإقت�شادى.

الأعمال  رجال  من  كبير  عدد  اللقاء  ح�شر 

مح�شن  والمهند�شون  والم�شتثمرين  الم�شريين 

ونائبه  العرب  المقاولون  �شركة  رئي�س  �شالح 

طاهر  ر�شدي  والدكتور  عفيفي  اإمام  المهند�س 

ال�شباعي  ه�شام  والمهند�س  الإدارة  مجل�س  ع�شو 

رئي�س قطاع الطرق بالمقاولون العرب.
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الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  قام 

اأنفاق  لم�شروعى  تفقدية  بزيارة  يوليو   23 ال�شبت 

خاللها  رافقه  التفريعة  �شرق  وميناء  بور�شعيد 

لرئي�س  الأول  النائب  فاروق  �شيد  المهند�شون 

مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  و  الإدارة  مجل�س 

ر�شدى  والدكتور  الإدارة 

طاهر وطارق �شقر اأع�شاء 

ومفيدة  الإدارة  مجل�س 

عالم رئي�س قطاع المعامل 

وال�شادة روؤ�شاء القطاعات 

الم�شاركة  المختلفة 

الم�شروعين   تنفيذ  فى 

خالل  �شالح  حر�س  وقد 

تحديد  على  الإجتماع 

اأعمال  ونطاق  م�شئوليات 

فى  الم�شاركة  القطاعات 

لتنفيذها  جهد  اأق�شى  بذل  على  وحثهم  الأعمال 

اأى  تذليل  مع  المحدد  الزمنى  البرنامج  خالل 

اأن  على  اأكد  و  بذلك  الإلتزام  دون  تحول  عقبات 

القومية  الم�شروعات  اأهم   من  يعدان  الم�شروعين 

الراهن  الوقت  فى  بتفيذها  ال�شركة  تقوم  والتى 

المهندس محسن صالح يتفقد 
مشروعى أنفاق بورسعيد وشرق التفريعة
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والتواجد  الدورية  المتابعة  �شرورة  على  �شدد  و 

والوقوف  للمتابعة  القطاعات  لروؤ�شاء  الم�شتمر 

على ما تم تنفيذه. على جانب اأخرتفقد المهند�س 

الخر�شانية  القطع  م�شنع  م�شروع  �شالح  مح�شن 

النفق  لج�شم  المبطنة  الخر�شانية  الِقَطع  م�شنع 

من  عامل   1500 باإقامة  الخا�شة  والتجهيزات 

العاملين بالم�شروع، ومتوقع اأن ي�شل عددهم اإلى 4 

الحديد  وم�شنع  الإنجاز  ل�شرعة  و500عامل  اآلف 

ومنطقة نزول ماكينة الحفر واأعمال مدخل النفق 

اأن م�شروع  بالذكر  . جدير 

و�شرق  بور�شعيد  اأنفاق 

�شمن  ياأتى  التفريعة 

بور�شعيد  اأنفاق  م�شروع 

لتنمية  القومي  المخطط 

ال�شوي�س  قناة  اإقليم 

الرئي�س عبد  والذي د�شنه 

رئي�س  ال�شي�شي  الفتاح 

تعظيم  بهدف  الجمهورية 

وجعله  الإقليم  هذا  دور 

متميزًا  عالميًا  مركزًا 

ومتكامل  وال�شناعية  اللوج�شتية  الخدمات  في 

اإقت�شاديًا ومتزن بيئيًا ومكانيًا ويتم  تنفيذه تحت 

ا�شراف الهيئة الهند�شية للقوات الم�شلحة وي�شارك 

 3 ان�شاء  في  اورا�شكوم  العرب  المقاولون  تحالف 

اثنين  منهم  ببور�شعيد  ال�شوي�س  قناة  تحت  اأنفاق 

لل�شيارات والثالث لل�شكة الحديد لربط �شرق القناه 

واأ�شخم  اأكبر  من  الثالثة  الأنفاق  وتعد  بغربها 

الداخلي  القطر  ي�شل  حيث  بالمنطقة  الأنفاق 

 12.6 الخارجي  وقطره  متر   11.4 الواحد  للنفق 
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قاع  تحت  مترًا   30 عمق  ي�شالإلى  بمن�شوب  متر 

للقادم  اأحدهما  ال�شيارات  نفقي  ال�شوي�س،واأن  قناة 

والآخربالعك�س  �شيناء  اإلي  والمتجه  بور�شعيد  من 

النفق  ويبلغ طول  مترًا   20 م�شافة  يف�شلهما 

طول  يبلغ  ،بينما  كيلومتر   2.7 الواحد 

طبقا  متر   كيلو   6.7 الحديدية  ال�شكة  نفق 

الإ�شت�شارية  للمكاتب  الهند�شية  للر�شومات 

تقوم  كما   . للم�شروع  الم�شممة  العالمية 

الهند�شية  الهيئة  ا�شراف  وتحت  ال�شركة 

طولى  متر   1000 بتنفيذ  الدفاع  بوزارة 

بور�شعيد  �شرق  بميناء  بحرية  اأر�شفه 

 Zone 4 منطقتين  الى  مق�شمة  الجديد 

 500 بطول  منها  كل     &   Zone 5
متر طولى بقمية اإجمالية 950 مليون جنيه 

ال�شفن  لتراكى  اأر�شفة  والم�شروع عبارة عن 

�شفن  لإ�شتقبال  متر   20 بغاط�س  العمالقة 

حاويات  طن  األف   170 الى  حمولتها  ت�شل 

اأحد  يعد  الم�شروع  وهذا  عامة  وب�شائع 

الم�شروعات العمالقة واأحد م�شاريع التنمية 

ال�شوي�س لما تتمتع بها لمنطقة  لهيئة قناة 

اأهمية لوج�شتيه لربط حركة المالحة  من 

والتجارة من جنوب �شرق  )اأ�شيا ( الى اأوروبا 

ال�شناعية  المناطق  على  عالوة  )غرب(  وامريكا  

بنطاق الم�شروع والتى �شتن�شاأ نتيجة تنفيذ الميناء 

الجديده ميناء �شرق التفريعة  ببور �شعيد .



من  ومتميز  عالمي  لم�شتوى  للو�شول  �شعيًا 

للمقاولون  الطبي  بالمركز  الطبية  الخدمات 

�شالح  مح�شن  المهند�س  افتتح  العرب  العرب 

الطبي  والمركز  ال�شركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س 

التو�شعات  اأعمال  اأغ�شط�س   16 الثالثاء  يوم 

التي  الجديدة  العامة  المركزة  بالرعاية 

و�شل  التي  الوحدة  اإلى  اأ�شرة   5 اأ�شافت 

باأحدث  والمزودة  �شريرًا   31 اإلى  عددها 

الأجهزة في هذا المجال بهدف توفر خدمة 

متخ�ش�شة عالية الكفاءة في مراقبة وعالج 

الحالت المر�شية الحرجة وما بعد العمليات 

 12 اإلى  اإ�شافة  وذلك  الكبيرة  الجراحية 

اأع�شاب  اأ�شرة رعاية  �شرير رعاية قلبية و7 

و9 اأ�شرة رعاية الكبد والجهاز اله�شمي . يذكر 

اأن اأعمال التطوير المتتالية بالمركز الطبي 

في  العريق  الم�شت�شفى  ا�شم  و�شع  في  اأ�شهمت 

بجمهورية  الرائدة  الم�شت�شفيات  �شدارة 

م�شر العربية.

الإفتتاح  خالل  �شالح  مح�شن  المهند�س  رافق 

المنتدب  الع�شو  محمود  م�شطفى  الدكتور 

حازم  والدكتور  ر�شا  البهي  والدكتور  للمركز 

عبدالبديع والدكتور هاني النجار اأع�شاء مجل�س 

اإدارة المركز الطبي بالمقاولون العرب.
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المهند�س مح�ضن �ضالح يفتتح التو�ضعات الجديدة
 بالرعاية المركزه بالمركز الطبي للمقاولون العرب
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في احتفالية كبيرة قام وزراء ال�شكن والت�شامن 

والنقل والداخلية بالجزائر ووالي 

مايو    30 الأثنين  يوم  العا�شمة 

الوحدات  ومفاتيح  عقود  بت�شليم 

المالحة  عين  بم�شروعي  ال�شكنية 

و�شيدي عبد اهلل  بح�شور المهند�س 

مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام 

والم�شرف  العرب  المقاولون  اإدارة 

اأو�شح  والذي  الجزائر  فرع  على 

 1800 �شلمت  العرب  المقاولون  اأن 

وحدة �شكنية بالجزائر منها 1000 

وحدة باإ�شكان عيد المالحة و800 

اإجمالي  من  عبداهلل  �شيدي  باإ�شكان  وحدة 

�شيتم  بالم�شروعين  �شكنية  وحدة   3000

 120 تبلغ  اإجمالية  بتكلفة  تباعًا  ت�شليمها 

مليون يورو.

فرع  مدير  دب�شي  دارم  المهند�س  وقال 

قاموا  قد  بالحكومة  القائمين  اأن  الجزائر 

باإختيارموقع المقاولون العرب بم�شروع عين 

ت�شليم  ببدء  الإحتفال  فيه  ليتم  المالحة 

للجودة  ال�شكنية  الوحدات  ومفاتيح  عقود 

والوحدات  الموقع  بها  ظهر  التي  العالية 

ال�شكنية بالم�شروع. 

المقاولون العرب ت�ضلم 1800 وحدة �ضكنية باإ�ضكان
عين المالحة و�ضيدي عبداهلل  بالجزائر
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اإفطار  12 يونيو حفل  نظمت نقابة المهند�شين الأحد 

العرب  المقاولون  بموقع  والعمال  للمهند�شين  جماعي 

بالعا�شمة الإدارية الجديدة لدعمهم وم�شاركتهم هذا 

الحدث ال�شخم. 

وفي كلمته خالل الحفل قال المهند�س طارق النبراوى 

اهتم  للنقابة  الأعلى  المجل�س  "اإن  المهند�شين:  نقيب 

بتنظيم اإفطار فى مقر الم�شروع لدعم العاملين به فى 

تلك الأجواء ال�شعبة ولم�شاهدة ما تم اإنجازه فى وقت 

قيا�شى فما نراه يوؤكد اأننا على الطريق ال�شحيح لتقدم 

العرب  المقاولون  �شركة  اإنجازات  اإلى  م�شيرًا  البالد" 

العظيمة منذ اإن�شائها والم�شاركة في بناء ال�شد العالي 

والم�شروعات القومية وحتى اليوم في خدمة الوطن".

نقابة  رئي�س  اأبو�شنة  ه�شام  المهند�س  اأعرب  كما 

لجهود  تقديره  عن  بالقاهرة  الفرعية  المهند�شين 

العاملين في العا�شمة الإدارية وا�شفًا �شركة المقاولون 

فى  جهدًا  يدخرون  ل  رجاًل  ت�شم  بـ"كتيبة"  العرب 

�شبيل اإعالء راية الوطن داخل القطر وخارجه واأثنى 

المهند�شين  �شباب  بها  يت�شم  التى  الروح  على  اأبو�شنة 

العاملون بال�شركة والتى تعبر عن روح التاآخى والتفانى 

تاركين بيوتهم واأ�شرهم متحملين جو ال�شحراء ال�شعب 

في رم�شان.

�شم وفد النقابة كاًل من المهند�س عبدالكريم اآدم اأمين 

رئي�س  ال�شافعي  اأحمد  والمهند�س  الم�شاعد  ال�شندوق 

نقابة  رئي�س  �شبعون  محمد  والدكتور  البحيرة  نقابة 

العري�س  نقابة  رئي�س  جودة  اأمين  والمهند�س  الغربية 

والدكتور حماد عبداهلل حماد والدكتور فاروق الحكيم 

الأ�شقر  محمد  والمهند�س  العزب  محمد  والمهند�س 

ولفيف من اأع�شاء مجل�س النقابة ،وكان في ا�شتقبالهم 

اإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  المهند�س 

المقاولون العرب وروؤ�شاء القطاعات والفروع والإدارت 

الم�شاركة في تنفيذ الأعمال.

اإنجازه  اأن ما تم  اإمام عفيفى  اأكد المهند�س  من جانبه 

على  دليل  يعتبر  العمل  بدء  من  يوم   40 من  اأقل  في 

الحلم  لتحقيق  العاملين  قبل  من  والتحدي  الإ�شرار 

تم  فقد  ال�شكني  للحي  بالن�شبة  اأنه  اإلى  عفيفي  واأ�شار 

 % 100 بن�شبة  44 عمارة  لـ  الحفر  اأعمال  الإنتهاء من 

الإحالل  عملية  من  والإنتهاء  م3   األف   123 باإجمالى 

لتح�شين خوا�س التربة و�شب الخر�شانة العادية لعدد 

الم�شلحة  الخر�شانة  و�شب   %64 بن�شبة  عماره   28

لأعمال الأ�شا�شات بن�شبة %40 

ومهند�س  عامل   3000 به  يعمل  الم�شروع  اأن  واأ�شاف 

وم�شرف وفنى على مدار ال�شاعة بجانب 250 معدة من 

تم  التنفيذ  ول�شرعة  هامر"  "جاك  حفارة   90 بينهم 

تركيب عدد 2 محطة خلط خر�شانة لإنتاج 160 م3/ 

الطاقة  لت�شبح  ثالثة  محطة  تركيب  وجاري  �شاعة 

220 م3 وذلك من اأجل الإلتزام بالبرنامج  الإجمالية 

العرب  المقاولون  �شركة  تقوم  كما  للم�شروع  الزمنى 

حاليًا باأعمال الفرمه ل�شبكات الطرق وكذلك الإ�شكان 

المتميز والمرافق بالعا�شمة الإدارية الجديدة بحجم 

اأعمال يبلغ 2 مليار جنيه.

دعمًا للعاملين بالمقاولون العرب
نقابة المهندسين تقيم حفل إفطار جماعي 

بالعاصمة اإلدارية الجديدة
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رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  المهند�س  قام 

مجل�س الإدارة يوم الإربعاء 25 مايو بتكريم 

رئي�س  م�شاعد  المر�شفي  اأحمد  المهند�س 

لبلوغة  الكهربائية  لل�شئون  الإدارة  مجل�س 

بال�شحة  التمتع  له  متمنيًا  المعا�س  �شن 

والعافية والتوفيق في حياته المقبلة ،وذلك 

بح�شور الدكتور محمد يو�شف م�شاعد رئي�س 

مجل�س الإدارة ل�شئون التدريب والمهند�شون 

عبداللطيف غبارة الع�شو المنتدب للمقاولون 

اأحمد  محمد  وعبداهلل  لالإ�شتثمار  العرب 

يو�شف مدير  األيو م�شر ومحمد  �شركة  مدير 

حموده  اإمام  و  الكهربائية  الأعمال  اإدارة 

الأ�شبق  والأثار  الق�شور  �شيانة  اإدارة  مدير 

وهاله �شلبي مدير اإدارة الأعمال الكهربائية 

ال�شابقة والدكتور ح�شام طلعت اأ�شتاذ كهرباء 

الم�شتقبل  بجامعة  الهند�شة  بكلية  القوى 

باإدارت  والعاملين  العمل  قيادات  من  ولفيف 

القطاع ومجموعة الطاقة .

اأعلن المهند�س محمد يو�شف النجار مدير اإدارة 

حاليًا  تقوم  الإدارة  باأن  الكهربائية  الأعمال 

م�شت�شفى  لم�شروع  الكهربائية  الأعمال  بتنفذ 

التعليمى  للمعهد  التابعة  المتوطنة  الأمرا�س 

اأر�شى  ودور  منخف�س  اأر�شى  دور  من  المكون 

اأدوار   5 اإلى  بالإ�شافة  تحويلى  ودور  مرتفع 

متكررة بقيمة 45 مليون جنيه وت�شمل الأعمال 

عبارة  اأمبير  فولت  ميجا   4 كهرباء  محطة 

 2U.M.R لعدد   " متو�شط  جهد  اأعمال  عن  

11ك  محول   4 لعدد  خاليا   8 موزع   1 وعدد 

/400فولت قدرة 2 ميجا فولت اأمبير" واأعمال 

منخف�س  جهد  لوحة   2 "لعدد  منخف�س  جهد 

لوحة   2 وعدد   3 من   2 بنظام  تعمل  عمومية 

قدرة  باإ�شبارات  الطوارىء  لت�شغيل    A.T.S
وكابالت  باإ�شبارات  �شواعد   ،  " اأمبير    3000

جهد  فرعية  لوحة   80 عدد  مختلفة  قطاعات 

متنوعة  اإ�شاءة  4000وحدة  لعدد  منخف�س 

جهد  موزع   ، وخردوات  اك�ش�شوارات  واأعمال 

متو�شط 8 خاليا لعدد 8 محولت بقدرة 2 ميجا 

اإ�شبارات  اإلى  اأمبير لكل محول بالإ�شافة  فولت 

بالجهد  ولوحات  و3000اأمبير   2000 قدرة 

الخفيف  التيار  اأنظمة   ، للم�شروع  المنخف�س 

الممر�شات  وا�شتدعاء  الحريق  �شد  انذار  و 

وكاميرات مراقبة .  

إمام عفيفي
يكرم المرصفي

 لبلوغه سن المعاش

أعمال جديدة إلدارة 
األعمال الكهربائية 

بقيمة 45 مليون جنيه
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الإثنين  يوم  اأ�شيوط  محافظ  افتتح 

بمدينة  في�شل  كوبري  منزل  يونيو   3

العديد  حل  في  لي�شاهم  اأ�شيوط 

والزحام  المرورية  الم�شكالت  من 

ومحيط  والأزهر  الوليدية  بمنطقة 

المحافظ  اأ�شاد  حيث  اأ�شيوط  جامعة 

من  تمكنها  بعد  العرب  بالمقاولون 

الإنتهاء من الأعمال الإن�شائية للكوبري 

في مدة زمنية اأقل من المدة المحددة.

محفوظ  محمد  المهند�س  �شرح  وقد 

لالأعمال  المنفذ  اأ�شيوط  فرع  مدير 

من  يخفف  �شوف  الكوبري  منزل  اأن 

اأ�شيوط  مدينة  بو�شط  المرورية  الإختناقات 

المنزل  لعبور  وذلك  بغربها  المدينة  �شرق  ويربط 

اأعلى خطوط ال�شكة الحديدية) القاهرة / اأ�شوان( 

ويربط ميدان الجامعة ب�شارع ح�شن الباقوري �شرق 

ترعة البراهيمية.

واأ�شاف محفوظ اأن منزل الكوبري يبلغ طوله 300 

متر اتجاه واحد وي�شل عر�شه اإلى 8م  وتم الإنتهاء 

من الأعمال الإن�شائية للم�شروع خالل 16�شهر بدًل 

من 18�شهر ليحل الإختناقات المرورية التي تحدث 

عند مدخل كوبري في�شل بموقف الأزهر،م�شيرًا اأن 

التكلفة الإجمالية للكوبري بلغت 25 مليون جنيه.

المهندس ياسر الدسوقي
يفتتـح منـزل كـوبـري فيصـل بأسيـوط
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محافظ جنوب سياء يفتتح طريق الشيخ عواد 
بمدينة سانت كاترين

�شيناء  جنوب  محافظ  فودة  خالد  اللواء  افتتح 

طريق ال�شيخ عواد بمدينة �شانت كاترين وقد ا�شاد 

تقوم  الذى  الكبير  والدور  العرب  المقاولون  باأداء 

ال�شاملة  والتنمية  الدولة  موؤ�ش�شات  دعم  فى  به 

وعامليها  التعمير  بكتائب  وو�شفها  �شيناء  فى 

بح�شور  وذلك   ) م�شر  حب  فى  مجاهدون  جنود 

القناة  ال�شقا رئي�س جهاز تعمير  المهند�شين محمد 

جنوب  تعمير  منطقة  مدير  �شعيد  ومح�شن  و�شيناء 

والتنفيذية  ال�شعبية  القيادات  من  ولفيف  �شيناء 

من�شور  مبارك  المهند�س  بذلك  �شرح  بالمحافظة 

مدير فرع �شيناء واأو�شح انه تم ان�شاء طريق ال�شيخ 

عواد بمدينة �شانت كاترين بطول 

7 كم وبتكلفة 7 مليون جنية لفتا 

ان هذا الطريق كان يعرف بطريق 

خطورته  ل�شدة  نظرا  الموت 

الى  م�شيرا  عليه  الحوادث  وكثرة 

على  حري�شا  كان  المحافظ  ان 

�شرعة  باأق�شى  الطريق  انهاء هذا 

البدوية  التجمعات  لخدمة اهالى 

ان  بالذكر  جدير   . المدينة  فى 

م�شروعات  بتنفيذ  يقوم  الفرع 

طريق وادى وتير بقيمة تقديرية 

جنية  مليار  ن�شف  عن  تزيد 

120 مليون  والطريق الو�شط ) ابن �شينا ( بقيمة 

75 مليون جنية  نوبيع بقيمة  جنيه و طريق طابا 

واذاواج مدخل مدينة الطور بقيمة 25 مليون جنية 

لال�شكان  الداخلية  الطرق  ور�شف  ان�شاء  وم�شروع 

10 مليون جنية  الحتماعى بمدينة الطور بقيمة 

بقيمة   30 الجتماعى  ال�شكان  مرافق  واعمال 

نوبيع  دهب  طريق  تاأهيل  واعادة  جنية  مليون 

45 مليون جنية واعمال �شرف �شحى خليج  بقيمة 

نعمة 18 مليون جنية واعمال خط المياة بقيمة 48 

مليون جنية وم�شروع حماية مخاطر انهيار ه�شبة 

ام ال�شيد ب�شرم ال�شيخ بقيمة 80 مليون جنية.
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تجديد واإ�ضتمرار �ضهادتى الجودة و البيئة وال�ضالمة 
وال�ضحة المهنية لإدارة الخر�ضانة الجاهزة

الجودة  نظم  بتطبيق  والتميز  التفوق  لم�شيرة  اإ�شتمرارًا 

ل�شيا�شة  وتحقيقًا  المهنية  وال�شحة  وال�شالمة  والبيئة 

بالقوانين  والإلتزام  العمالء  لإر�شاء  واأهدافها  ال�شركة 

واللوائح المنظمة مع التح�شين والتطوير الم�شتمر لالإمكانيات 

والخبرات ونظم العمل تم اإ�شتمرار �شريان �شهادة نظام البيئة 

 ISO 1400 للموا�شفة  طبقًا  الجاهزة  الخر�شانة  لإدارة 

ال�شالمة وال�شحة  �شهادة  �شريان  اإ�شتمرار  واأي�شًا    / 2004
المهنية  OHSAS 18001 / 2007  وتجديد �شهادة 

الجهة  قبل  من  وذلك    ISO 9001 / 2008 الجودة  

اأ�شادت الجهة  TUV RHEINLAND  حيث  المانحة  

المانحة بالجهد المخل�س المبذول من الإدارة العليا وجميع 

العاملين لتحقيق التطابق مع نظم الجودة والبيئة وال�شالمة 

المنعم  المهند�س �شامى عبد  اإ�شراف  المهنية تحت  وال�شحة 

رئي�س قطاع الإدارات المنتجة والمهند�س محمود بهى الدين 

اأيمن  والمهند�س  الجاهزة  الخر�شانة  اإدارة  مدير  الحطيم 

محمد عبد اهلل مدير �شمان الجودة وقيادات الإدارة .

م.محمود بهى الدين الحطيمم. سامى عبد المنعم

محافظ الشرقية يتفقد أعمال توسعات 
محطة مياه فاقوس

تفقد اللواء خالد �شعيد محافظ ال�شرقية يوم الأربعاء 3 

الأعمال  ا�شتكمال  لمتابعة  فاقو�س  مياه  محطة  اأغ�شط�س 

النهائية لم�شروع تو�شعات المرحلة الثالثة للمحطة للعمل 

بتكلفةاجمالية  ث   / لتر   2400 قدرها  اإنتاجية  بطاقة 

356 مليون جنيه لتخدم مراكز ) فاقو�س - الح�شينية - اأبو 

اأ�شاد المحافظ بفريق العمل  كبير - القرين - ههيا( وقد 

اإنجاز في تنفيذ الأعمال بالمحطة و�شرعة  لما لم�شه من 

اأن  موؤكًدا   ، المحدد  الزمني  للجدول  طبًقا  منها  النتهاء 

م�شر في هذه الأيام تحتاج لمقاتلين بمختلف مواقع العمل 

والإنتاج و�شرعة النتهاء من تنفيذ الم�شروعات التنموية 

الدولة  قبل  من  تنفيذها  يتم  التي  العمالقة  والخدمية 

المهند�شين  خاللها  المواطن،رافقه  على  بالفائدة  لتعود 

�شمير �شعداهلل رئي�س قطاع الدلتا ووائل ال�شيد مدير فرع 

�شرق وو�شط الدلتا المنفذ لالعمال المدنية ورجب ال�شعيد 

وال�شرف  للمياه  الكهروميكانيكية  الأعمال  اإدارة  مدير 

الكهروميكانيكية  الأعمال  اأن  اأو�شح  والذي  والم�شانع 

45 مليون جنيه وتتكون من ماأخذ �شاطئ  للمحطة بقيمة 

الطلمبات  ومبنى  بوابة   )2( بعدد  ال�شالحية  ترعة  على 

وبئر  لتر/ثانية   330 بطاقة  طلمبات   )6( بعدد  العكرة 

 18 بطول  الكباري  �شاملة  دائرية  مروقات  و)4(  التوزيع 

 )2( و  مر�شح   )14( المر�شحات  ومبنى  وم�شتلزماتها  متر 

الكلور  ومبنى  مكعب  لتر   5000 �شعة  ا�شتراتيجي  خزان 

 350 بت�شريف  المر�شحة  الطلمبات  ومبنى  والكيماويات 

لتر/  95 بطاقة  الروبة  ك�شح  طلمبات  وعنبر  لتر/ثانية 

اأحوا�س   " �شكنر   )2( و  لتر/ثانية   400 والإعادة  ثانية 

وي�شمل  الديزل  ومبنى  تجفيف  حو�س   )57( و  تغليظ" 

ونظام  ك.ف.اأ  و1650  ك.ف.اأ   700 قدرات  مولد   )2(

المحطة  ورقابة  لت�شغيل   SCADA System

حمولت  علوية  )6(اأونا�س  والتحكم  الت�شغيل  ولوحات 

 )2 بعدد)  المائي  الطرق  ومنظومة  طن   12،5،3 مختلفة 

مطرقة مائية.
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البحر الحمر  اللواء احمد عبد اهلل محافظ  قام 

يوم الربعاء 20 يوليو  بزيارة م�شروع محطة تحلية 

مياه البحر )الي�شر ( بالغردقة  رافقه خاللها اللواء  

بالقوات  المياه  ادارة  مدير  �شكر  اهلل  عبد  عا�شم 

مدير  زكرى  ثروت  مخل�س  والمهند�شان  الم�شلحة 

فرع البحر الأحمر و محمود يون�س مدير الم�شروع.

وعقب الجوله وجه المحافظ ال�شكر لكل العاملين 

العمل  من  المزيد  ببذل  اياهم  مطالبا  بالمحطة 

والجهد فى هذا الم�شروع القومى الكبير الذى يتم 

الم�شرية  الم�شلحة  القوات  مع  بالتعاون  تنفيذه 

وتبلغ تكلفته الإجمالية 650 مليون جنيه . 

علي جانب اآخر حر�س اللواء اأحمد عبداهلل محافظ 

 23 28 يونيو الموافق  البحر الأحمر يوم الثالثاء 

الذي  الجماعي  الإفطار  حفل  ح�شور  على  رم�شان 

بالم�شروع  للعاملين  العرب  المقاولون  اأ�شرة  نظمته 

لمياه  القومية  والهيئة  المحافظة  قيادات  بح�شور 

ال�شرب  مياه  و�شركة  ال�شحي  وال�شرف  ال�شرب 

الأحمر  البحر  تعمير  وجهاز  ال�شحي  وال�شرف 

والمهند�شين محمد فوزي رئي�س قطاع �شمال ال�شعيد 

البحر  فرع  مدير  ثروت  ومخل�س  الأحمر  والبحر 

الأحمر وعبا�س ع�شران نائب مدير الفرع ومحمود 

ثابت  ومروان  عامر  واأحمد  الم�شروع  مدير  يون�س 

تنفيذ  مهند�شى  ن�شر  وحماده  الدريجى  ومروان 

الم�شروع وجميع العاملين بالمحطة.

مليون   210 بقيمة  اأعمال  تنفذ  ال�شركة  اأن  يذكر 

متر  األف   80 طاقتها  تبلغ  التي  بالمحطه  جنيه 

الأولى  مرحلتين  تنفيذهاعلى  ويتم  مكعب/يوم 

بن�شبة  منها  النتهاء  وتم  م   40.000 بطاقة 

النتهاء  تم  و   40.000 تبلغ  ثانية  ومرحلة   %97

الأحمر  البحر  فرع  ويقوم  ،هذا   %70 بن�شبة  منها 

المنزلقة  وال�شدات  الأنفاق  اإدارات  مع  بالتعاون 

المدنية  الأعمال  بتنفيذ  البحرية  والمن�شاآت 

والكهروميكانيكية من مبنى للرافع وخزان تكدي�س 

واأخر  اإداري  ومبنى  مكعب  متر  األف   20 �شعة 

الموزعات  ومبنى  للمحولت  ومبنى  لالإ�شتراحات 

�شحب  وخطين  راجع  خطوط  و5  الكلور  وعنبر 

وماأخذ ويقوم الجي�س بتنفيذ مرحلة المعالجة وما 

يرتبط بها من اأعمال كهروميكانيكية.

محافظ البحر األحمر يتفقد العمل بمحطة 
تحلية مياه البحر )اليسر ( بالغردقة
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النائب  فاروق  �شيد  المهند�س  قام  اآخر  جانب  علي 

مايو   24 يوم  العرب  المقاولون  �شركة  لرئي�س  الأول 

البحر  مياه  لتحلية  الي�شر  لمحطة  تفقدية  بزيارة 

نوعها  من  محطة  اأكبر  تعد  والتي  الغردقة  بمدينة 

في م�شر وال�شرق الأو�شط بطاقة 80 األف مترمكعب/

يوم و تاأتي تلك الزيارة في اإطار المتابعات المكثفة 

من قبل مجل�س الإدارة لالإطمئنان على �شير الأعمال 

حر�شًا على ت�شليم المحطة تمهيدًا لفتتاحها من قبل 

الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي قبل نهاية العام الجاري 

بنود  وتابع  الم�شروع  داخل  العمل  فاروق  وتفقد   ،

اإنجاز  على  واإ�شرارهم  بالعاملين  اأ�شاد  حيث  التنفيذ 

المحطة طبقًا للمخطط له لبدء تجارب الت�شغيل. 

المهند�شون عادل عبدالمح�شن  الزيارة  رافقه خالل 

الم�شرف على قطاعات ال�شعيد والبحر الأحمر ور�شا 

وال�شدات  والأنفاق  الأ�شا�شات  قطاع  رئي�س  خ�شر 

ال�شعيد  �شمال  قطاع  رئي�س  فوزي  ومحمد  المنزلقة 

البحر  فرع  مدير  ذكري  ومخل�س  الأحمر  والبحر 

اإدارة الأنفاق وال�شدات  الأحمر وعادل توفيق مدير 

الم�شروعات  اإدارة  مدير  ال�شعيد  ورجب  المنزلقة 

الكهروميكانيكية. 

والمهند�س �ضيد فاروق يتابع اأعمال تنفيذ 
المحطة ل�ضمان جودة و�ضرعة الإنجاز
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مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  المهند�س  قام 

لدولة  بزيارة  مايو   21-19 من  الفترة  في  الإدارة 

ت�شاد لتفقد اأعمال �شركة المقاولون العرب هناك 

المقاولون  ل�شركة  العمومية  الجمعية  وح�شور 

العرب الت�شادية.

مقر  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  زار  و�شوله  وفور 

قطاع الفروع الأفريقية و فرع ت�شاد وعقد اجتماع 

مع المهند�س اأ�شرف عبد العاطى رئي�س قطاع فروع 

المقاولون  و�شركة  ت�شاد  فرع  قيادات  و  اأفريقيا 

واأعمال  الم�شتجدات  لبحث  الت�شادية  العرب 

لم�شروع  بزيارة  اليوم  نف�س  في  واأعقبها  ال�شركة 

بتنفيذه  ال�شركة  تقوم  الذي  الخارجية  وزارة 

الموقف  و  الأعمال  و�شير  يورو  68مليون  بتكلفة 

المالى و ا�شتكمال البنود.

وخالل الزيارة اأ�شاد نائب رئي�س المقاولون العرب 

الم�شرى  والم�شرف  وبالعامل  المهند�شين  ب�شباب 

اأكد  كما  الأعمال  تنفيذ  فى  تميزهم  و  بالم�شروع 

حفاظًا  ال�شناعة  باأ�شول  الإلتزام  �شرورة  على 

اأفريقيًا  وريادتها  لل�شركة  العريق  الإ�شم  على 

توثيقى  اأر�شيف  وجود  باأهمية  عفيفي  واأو�شى 

منه  لي�شتفيد  م�شور  لالأعمال  وفيديو  فوتوغرافي 

هذا  فى  يعمل  لم  ممن  وغيرهم  المهند�شين  �شباب 

التخ�ش�س لأنها فر�س لن تعو�س كثيرًا .

م�شروع  بزيارة  عفيفي  اإمام  المهند�س  قام  كما 

جامعة الأ�شكندرية الذي تتكلف عملية اإن�شاءه 29 

مليون دولر.

و�شدد على �شرورة متابعة الإ�شت�شارى للم�شروع فى 

ت�شميم اللوحات الهند�شية و البدء فى الأعمال فور 

الإنتهاء من الت�شميمات لالأهمية الق�شوى للم�شروع 

في خدمة اأبناء ت�شاد وعمل نه�شة علمية لهم كما 

زار م�شروع البنك المركزي الأفريقي الجاري العمل 

به بتكلفة 22مليون يورو.

وفي اليوم الثاني قام المهند�س اأمام عفيفي بتراأ�س 

اإجتماع الجمعية العمومية ل�شركة المقاولون العرب 

عبدالعاطي  اأ�شرف  المهند�س  وبع�شوية  الت�شادية 

الع�شو المنتدب لل�شركة الت�شادية واأع�شاء مجل�س 

إمام عفيفي يزور تشاد لمتابعة أعمال 
المقاولون العرب

ويرأس الجمعية العمومية لشركة 
المقاولون العرب التشادية
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المالي  والمراقب  الت�شادي  وال�شريك  اإدارتها 

 2015 لعام  ال�شركة  ميزانية  ا�شتعرا�س  تم  حيث 

والم�شروعات الجديدة وخطة ال�شركة لعام 2016 

والموقف المالي لتمويل الم�شروعات.

بداأت  العرب  المقاولون  �شركة  اأن  بالذكر  جدير 

حجم  ويبلغ   1999 عام  ت�شاد  دولة  في  ن�شاطها 

وتتنوع  يورو  مليون   344 من  اأكثر  الحالي  اأعمالها 

مبنى  م�شروع  منها  ومن�شاآت  مباني  مابين  اأعمالها 

69 مليون يورو  الت�شادية بتكلفة  وزارة الخارجية 

ومبنى البنك المركزي الأفريقي بقيمة 22 مليون 

يورو وم�شروعات طرق منها م�شروع طريق اأنجورا - 

انجامينا بالل بطول 120كم بتكلفة 61 مليون يورو 

 38 80 كم وبتكلفة  اأريف بطول   - وطريق مونجو 

مليون يورو وطريق جيلنجدنج  -  بونجور بطول 10 

كم وبتكلفة 52 مليون يورو واأعمال اإ�شافية بطريق 

ال�شابقة  الم�شروعات  ومن   ، بتكين   - �شاتك  اأربط 

األف   33 بم�شاحة  كمبن�شكى  فندق  بت�شاد  لل�شركة 

)م�شاجيد/  وطريق  يورو  مليون   40 بتكلفة  م2 

و660  مليون   33 وتكلفة  كم   85 بطول  بي�شنى( 

بطول  م�شاكورى(  )م�شاجيد/  وطريق  يورو  الف 

)بيكورو/  وطريق  يورو  مليون   43 وتكلفة  كم   71

مليون   46 وتكلفة  كم   66 بطول  �شاتيك(  اربط/ 

 76 بطول  بتكين(  �شاتك/  )اربط/  وطريق  يورو 

حاليًا  ال�شركة  وت�شعى  يورو  مليون   47 وتكلفة  كم 

الزيارة  بعد  خا�شة  بت�شاد  ا�شتثماراتها  لزيادة 

محلب  ابراهيم  المهند�س  بها  قام  التي  الناجحة 

القومية  للم�شروعات  الجمهورية  رئي�س  م�شاعد 

في  ممثلة  ال�شركة  منحت  وقد  والإ�شتراتيجية 

ت�شاد  في  الأفريقية  م�شروعاتها  قطاع  رئي�س 

نظير  فار�س  لقب  عبدالعاطي  اأ�شرف  المهند�س 

الرئي�س  من  ت�شاد  وازدهار  تنمية  في  جهودها 

الت�شادي اإدري�س ديبي حيث تعد المقاولون العرب 

اأول �شركة اأجنبية هناك تح�شل على هذا الو�شام 

الذي يمنح لالأجانب.
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رئيس »المقاولون العرب« يتحدث "لألخبار "
عن خريطة المشروعات القومية

  ٨ شركات تنفذ أرصفة شرق بورسعيد
بتكلفة 4 مليارات جنيه

كوبـري »معلـق« أعلـي نهـر النيـل

ضمن أعمال محور روض الفرج

4 حفارات »مصرية« تنتهي من تنفيذ
أنفاق قناة السويس الستة خالل عامين

فندق عالمي يضم 374 غرفة وشاليه
علي مساحة 9150 مترا بـ »هضبة الجاللة«
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بداأ حواره لالأخبار  باأن �شركته هي �شركة حكومية 

قطاع عام تتبع وزارة الإ�شكان وتنفذ البرامج التي 

يطرحها الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي والحكومة، 

�شركة  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأنه 

تنفيذ  عبء  عليها  يقع  التي  العرب  المقاولون 

وعلي  المهمة  القومية  الم�شروعات  من  العديد 

قناةال�شوي�س وه�شبة  تنمية  م�شروع محور  راأ�شها 

المليون فدان وال�شبكة  الجاللة والمليون ون�شف 

وم�شروعات  الفرج  رو�س  ومحور  للطرق  القومية 

الدولة  م�شروعات  من  وغيرها  الغالل  �شوامع 

تنفيذ  في  ال�شركة  م�شاركة  بخالف  هذا  المهمة 

اأو  اأي حوادث  الناجمة عن  الطارئة  الم�شروعات 

�شواء  م�شر  في  مكان  اأي  ت�شيب  مفاجئة  كوارث 

كانت اإرهابية اأو قدرية.

»الأخبار« حاورت رئي�س هذا ال�شرح العمالق الذي 

داخل  الدولرات  مليارات  تبلغ  با�شتثمارات  يعمل 

م�شر وخارجها.. واإلي ن�س الحوار.

ما �شكل م�شاهمة ال�شركة في 

م�شروع �شرق بور�شعيد؟

خالل  من  طرح  الرئي�س 

للقوات  الهند�شية  الهيئة 

اأر�شفة  تنفيذ  الم�شلحة 

لموانئ  كيلومتر   4.5 بطول 

عام  خالل  بور�شعيد  �شرق 

في  م�شبوق  غير  رقم  وهذا 

هذا  تنفيذ  يتم  اأن  م�شر 

في  الأر�شفة  من  الطول 

اأر�شفة  و�شتكون  المدة،  هذه 

وهذا  التفريعة،  �شرق  ميناء  بطول  متوا�شلة 

لتنمية  بالن�شبة  خا�شة  اأهمية  يمثل  الم�شروع 

اأ�شا�س التنمية وجود الموانئ  �شرق بور�شعيد لأن 

بجميع  ال�شفن  اأنواع  جميع  ل�شتقبال  ال�شالحة 

الخطط  لتنفيذ  وحمولتها  واأحجامها  غواط�شها 

ال�شتثمارية المقرر تنفيذها للتنمية.

وهل تنفذ المقاولون العرب الأر�شفة بمفردها؟

حقيقة اأن الأر�شفة بالكامل موزعة علي 8 �شركات، 

وبالن�شبة ل�شركتنا فهي تعمل في كيلو متر واحد 

واأخري  عالم  وح�شن  اأورا�شكوم  �شركات  بجانب 

الأعمال  من  النتهاء  يمكن  حتي  خا�س  قطاع 

بحيث  ال�شي�شي  الرئي�س  حدده  الذي  العام  خالل 

واأنما  مرحلي  �شكل  علي  الأعمال  هذه  تكون  ل 

تعمل ال�شركات الثمانية بالتوازي وتنتهي في ذات 

التوقيت لالنتهاء في اأ�شرع وقت من الم�شروع.

وما تكلفة تنفيذ الم�شروع؟

مليون   475 حوالي  تتكلف  اأر�شفة  متر   500 كل 

جنيه وبالتالي فاإن تنفيذ الأر�شفة باأكلمها يتكلف 

ما يزيد عن 4 مليار جنيه

قناة  اأ�شفل  تنفيذها  يتم  التي  الأنفاق  عن  وماذا 

ال�شوي�س؟

منها  القناة  اأ�شفل  تنفيذها  يتم  اأنفاق   6 هناك 

في  اآخرين  وثالثة  بور�شعيد  في  اأنفاق  ثالثة 

بال�شرقية  الغربية  ال�شفة  لربط  ال�شماعيلية 

ف�شيكونون  اأنفاق  ثالثة  لكل  وبالن�شبة  للقناة، 

مق�شمين بين نفقي �شيارات اأحدهما اإتجاه والثاني 

الحديد  لل�شكة  اآخر  نفق  بجانب  الآخر  الإتجاه 

كل  يكون  بحيث  ونازل«  »طالع  خطين  من  مكون 

الثالثة منف�شل عن الآخر ولكن  الأنفاق  نفق من 

مشروع أنفاق بورسعيد
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في  نعمل  ونحن  متجاورين، 

تحالف  في  بور�شعيد  اأنفاق 

اأنفاق  اأما  اأورا�شكوم  �شركة  مع 

�شركة  فتنفذها  ال�شماعيلية 

�شركة  مع  بالتحالف  بتروجت 

كونكورد.

4 ماكينات حفر عمالقه لحفر 

اأنفاق قناة ال�شوي�س

هناك 4 ماكينات حفر ت�شارك 

ال�شتة،  الأنفاق  تنفيذ  في 

وبور�شعيد  بال�شماعيلية 

الواحدة  الماكينة  ويبلغ طول 

من  الحفر  وتبداأ  متر   13.80 وقطرها  متر   100

عمق 60مترا لذا فقد تم العداد وتجهيز الموقع 

للو�شول اإلي هذا العمق كي يمكن اأن تبداأ الماكينة 

الحفر.

هل ماكينات حفر الأنفاق تمتلكها م�شر؟

تمتلكها  بالفعل  الماكينات 

الرئي�س  كان  حيث  م�شر 

بالتعاقد  وجه  قد  ال�شي�شي 

من  ماكينات   4 �شراء  علي 

األمانيا بقيمة 45 مليون يورو 

ومن  الأنفاق،  اأعمال  لتنفيذ 

الأنفاق  من  النتهاء  المقرر 

ال�شتة خالل عامين.

م�شروعات  باقي  عن  ماذا 

تنمية محور قناة ال�شوي�س؟

اأخري  م�شروعات  هناك 

العرب  المقاولون  بها  تعمل 

كوبري  بين  يربط  الذي  العر�شي  الطريق  مثل 

قناة  واأنفاق  التفريعة  �شرق  ومنطقة  ال�شالم 

الدولي  ال�شيخ  �شرم  وطريق  ببور�شعيد،  ال�شوي�س 

الذي يبلغ طول مرحلته الولي 12 كم بعر�س 30 

ال�شماعيلية  )مدينة  و�شيخدم  لالتجاهين  مترا 

تنمية  واعمال  ال�شمكية  والمزارع  الجديدة 

مدينة  م�شروع  اأي�شا  وهناك   ،) قناةال�شوي�س 

الإ�شماعيلية الجديدة والتي تم تنفيذها بمعرفة 

الهيئة الهند�شية بينما �شاركت ال�شركة في تنفيذ 

البنية التحتية لها من حيث مياه ال�شرب وال�شرف 

ال�شحي.

محور رو�س الفرج

�شوف  الفرج  رو�س  محور  هو  مهم  م�شروع  هناك 

العا�شمة، فما دور  يحدث انفراجة مرورية لقلب 

ال�شركة فيه؟

حقا اأنه من الم�شروعات القومية المهمة جدا نظرا 

لكونه محورا يربط بين الطريق الدائري الإقليمي 

الخيمة  �شبرا  وتحديدا  القاهرة  �شمال  ومنطقة 

ملحمة عمل كبيرة بالمشروع

مشروع محور روض الفرج
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م�شر  طريق  حتي  وي�شل 

اإ�شكندرية ال�شحراوي مرورا 

وجزيرة  اأكتوبر   6 بمدينة 

القاهرة  ودائري  الوارق 

اأن يمتد  الكبري ومن المقرر 

لي�شل حتي مطروح وال�شبعة 

في  الإ�شماعيلية  وترعة 

الم�شتقبلية،  المراحل 

اأعمال  في  ال�شركة  وت�شارك 

والأعمال  المحور  تنفيذ 

مثل  به  الملحقة  ال�شناعية 

�شوف  اأنه  وخا�شة  الكباري 

النيل،  نهر  فرعي  اأعلي  يمر 

تنفيذ  في  حاليا  وبداأنا 

الكبريين  وخوازيق  قواعد 

تنفيذهما  �شيتم  اللذين 

ليكون اأحدهما كوبري معلقا 

اأكتوبر »المعلق«  مثل كوبري 

نظرا لت�شاع النيل بالمنطقة 

المار به المحور اأما الكوبري 

كل  خر�شانيا  ف�شيكون  الثاني 

فرعي  من  فرع  علي  منهما 

اأعمالنا  حجم  وت�شل  النيل، 

للهيئة  ويح�شب  مليارات   4 حوالي  الم�شروع  في 

علي  ت�شرف  التي  الم�شلحة  للقوات  الهند�شية 

الم�شروع تغلبها علي كل معوقات الم�شارات وتغيير 

المرافق ونزع الملكيات �شواء في اأرا�س زراعية اأو 

�شكنية وتعوي�س الم�شارين، ومن المتوقع النتهاء 

من الم�شروع خالل العام المقبل.

مام�شاهمة ال�شركة في �شبكة الطرق القومية؟

ال�شركة ت�شاهم بتنفيذ طرق باأطوال حوالي 700 

كم من اإجمالي 3200 كم اأطوال ال�شبكة القومية 

الواحات  في  مناطق  عدة  في  موزعة  بالكامل 

وال�شعيد  واأ�شيوط  و�شيوة  والفرافرة  والفيوم 

النتهاء  وتم  الأحمر  والبحر  الجديد  والوادي 

من معظم طرق ال�شبكة ماعدا بع�س الطرق التي 

بين  يربط  الذي  الطريق  مثل  معوقات  واجهت 

الفيوموالواحات والذي توقف ب�شبب اأزمة رهبان 

الدير المنحوت في وادي الريان.

وما اآخر تطورات اأزمة الدير؟

المهند�س  تدخل  بعد  الأزمة  من  النتهاء  تم 

اإبراهيم محلب ب�شفته م�شاعد رئي�س الجمهورية 

وتقوم  وال�شتراتيجية،  القومية  للم�شروعات 

ال�شور  ببناء  المقاولت  �شركات  اأحدي  حاليا 

حول الدير بعد تفريغ الم�شاحة التي �شيمر منها 

�شتتوجه  ال�شور  اإقامة  من  النتهاء  وفور  الطريق 

معداتنا لبدء تنفيذ الطريق.

وبدأ ظهور البالطات العلوية للمحور
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من  الجاللة  ه�شبة  م�شروع 

التي  الواعدة  الم�شروعات 

ال�شي�شي،  الرئي�س  اأطلقها 

فما دور المقاولون العرب في 

الم�شروع؟

اأ�شير  اأن  يجب  البداية  في 

الم�شروع  هذا  موقع  اأن  اإلي 

بكل  وعالمي  عبقري 

الطق�س  اأن  كما  المقايي�س 

الجمال  في  غاية  هناك 

في  الأثر  بالغ  له  و�شيكون 

اأن  ال�شياحة ول يمكن  جذب 

الهند�شية  الهيئة  دور  نن�شي 

الأ�شا�شي  الم�شلحة  للقوات 

المكان  هذا  تحديد  في 

تهذيب  في  م�شاهمتها  بجانب 

و�شطها  الطرق  و�شق  الجبال 

لأن الو�شول لهذا الموقع لول 

هذه الطرق كان م�شتحيل اإل 

وعملنا  طائرة-  با�شتخدام 

تنفيذ  ي�شمل  الم�شروع  في 

عن  عبارة  �شياحي  منتجع 

فريد  بموقع  عالمي  فندق 

علي  الأحمر  البحر  علي 

م�شاحة 9150 مترا ويتكون من دور اأر�شي وبدروم 

جناحا  و24  غرفة   266 وي�شم  متكررة  اأدوار  و4 

فندقيا و84 فيال و�شاليه بجانب جراج علي م�شاحة 

مدار  علي  بالفندق  العمل  ويجري  متر-  األف   20

ال�شاعة من خالل 500 عامل ومهند�س با�شتخدام 

العديد من الأونا�س البرجية والمعدات الالزمة- 

وهذا بخالف دور ال�شركة في تنفيذ مجموعة من 

العقارات ال�شكنية و�شبكات المياه وال�شرف �شمن 

م�شروع اله�شبة.

المليون ون�شف فدان

المليون  م�شروع  في  ال�شركة  م�شاركة  طبيعة  وما 

ون�شف فدان العمالق ؟

ال�شركة ت�شاهم في حفر الآبار التي �شتخدم هذا 

ماكينات  تمتلك  ال�شركة  واأن  وخا�شة  الم�شروع 

 150 من  بداية  اأعماق  علي  الآبار  لحفر  مختلفة 

كل  �شخرنا  وقد  الأر�س  تحت  متر  و1000  و200 

امكاناتنا ومعداتنا لهذا الم�شروع، ونعمل كمرحلة 

المغرة  بمنطقة  اإنجازها  تم  بئرا   140 في  اأولي 

جنوب مدينة العلمين بال�شحراء الغربية بتكلفة 

36 مليون جنيه وتتراوح اأعماق الآبار من 150 اإلي 

الهند�شية  الهيئة  اإ�شراف  تحت  وذلك  مترا   250

تنفذها  التي  الأعمال  بجانب  الم�شلحة  للقوات 

وزارتا الري والزراعة.

مشروع منتجع هضبة الجاللة يخرج للنور
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ماذا عن بدء العمل بالعا�شمة 

الإدارية الجديدة؟

تم البدء منذ اأيام في تنفيذ 

وخا�شة  الم�شروع  اإن�شاءات 

ي�شم  الذي  ال�شكني  الحي 

األف وحدة �شكنية وذلك   30

مالمح  و�شع  من  النتهاء  بعد 

التنفيذ بين وزارتي الإ�شكان 

ال�شينية  وال�شركة  والدفاع 

زيارة  خالل  تمت  والتي 

وزير  مدبولي  م�شطفي  د. 

نحن  ولكن  لل�شين،  الإ�شكان 

للم�شروع  التحتية  البنية  اأعمال  في  نعمل  الآن 

لأن اأ�شا�س اأي تنمية هو البنية التحتية وبالفعل 

انجزت ال�شركة الخط الأول لمياه العا�شمة وهو 

بطول 18 كم وتم تنفيذه ل�شالح الجهاز التنفيذي 

لمياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي بتكلفة 285 مليون 

مياه  محطة  ربط  اإلي  الخط  هذا  ويهدف  جنيه، 

ومدها  الجديدة  بالعا�شمة  رم�شان  من  العا�شر 

خالل  من  بها  الإن�شاءات  لأعمال  الالزمة  بالمياه 

قائم  خط  من  الأخذ  علي  تقوم  الأولي  مرحلتين 

ال�شوي�س  خليج  رافع  من  ملم   1500 قطر  قديم 

عن  عبارة  الأول  لجزئين  المرحلة  تلك  وتنق�شم 

خط )اأ( بطول 3800 متر للربط من غرفة غ�شيل 

ال�شوي�س  طريق  مع  الإقليمي  الدائري  بتقاطع 

اأما  العا�شمة  لخدمة  تجميع  محطة  وبنهايته 

حتي  ال�شوي�س  خليج  رافع  من  فيبداأ  )ب(  جزء 

بطول  رم�شان  من  بالعا�شر  الميكرويف  منطقة 

)اأ(  خط  من  الماأخوذة  المياه  لتعوي�س  كم   4.5

اأما المرحلة الثانية فهي بطول 8.5 كم وتمتد من 

محطة مياه العا�شر من رم�شان وحتي الميكرويف 

للطلمبات  عنبر  بها  اإ�شافية  رفع  محطة  وت�شمل 

اآلف متر مكعب داخل رافع خليج   4 وخزان �شعة 

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

الإدارية بما ل يوؤثر علي تغذية المناطق القائمة 

الطلمبات  مبني  داخل  طلمبة   2 وتركيب  قديما 

وبنهاية  ال�شوي�س  خليج  رافع  داخل  القائمة 

اأعمال  لزوم  مياه  تعبئة  ومحطة  خزانات  الخط 

الإن�شاءات وتتم اأعمال الربط للخط قطر 1000 

ملم من خالل خزانات اأر�شية بمحطة مياه العا�شر 

يوميا  مكعب  متر  األف   100 يوفر  بما  رم�شان  من 

لالإن�شاءات الجديدة.

كما تم اإ�شناد اأعمال م�شروع الخط الثاني للعا�شمة 

ل�شركة المقاولون بتكلفة 200 مليون جنيه والذي 

مياه  خزان  واإن�شاء  كهروميكانيكة  اأعمال  يت�شمن 

 15.6 مياه بطول  األف متر مكعب وخط   20 �شعة 

من  تتكون  التي  التكدي�س  محطة  من  ويبداأ  كم 

والكلور  لالإدارة  ومبان  وطلمبات  مياه  خزانات 

و�شكن للعاملين وم�شجد ويتجه اإلي قلب العا�شمة 

بطاقة 100 األف متر مكعب يوميا لتغذية المباني 

الرئي�شية  الكهرباء  ومحطة  والإدارية  ال�شكنية 

 6 تنفيذه  ومدة  حاليًا  به  العمل  جاري  للعا�شمة 

�شهور.

العا�شمة الجديدة

وماذا عن تو�شيل ال�شرف ال�شحي للعا�شمة؟

تنفيذ  المقرر  من  ال�شحي  لل�شرف  بالن�شبة 

محطة خا�شة بالم�شروع بجانب محطات معالجة 

لبدء  المحطات  هذه  اأماكن  تحديد  وتم  منف�شلة 

معالجة  محطات  �شتكون  اأنها  وخا�شة  بها  العمل 

بانوراما مشروع منتجع هضبة الجاللة
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كي  ال�شرف  لمياه  وتدوير 

الحدائق  لري  �شالحة  تكون 

وزراعة المتنزهات.

تقوم المقاولون العرب حالًيا 

وطرق  مرافق  اأعمال  بتنفيذ 

الحكومي  بالحي  واإ�شكان 

وال�شكني بالعا�شمة الإدارية 

الحي  ففي  الجديدة 

المقاولون  تقوم  الحكومي 

البنية  بتنفيذ  العرب 

 550 لم�شاحة  التحتية 

لأعمال  بالإ�شافة  فداًنا، 

 1.3 اإلى  ت�شل  والتي  الطرق 

مليون متر م�شطح  حيث ت�شل 

المنطقة   بهذه  الردم  كمية 

مكعب  متر  ماليين   7 وحدها 

وكميات القطع 3 ماليين متر 

 2 ال�شخور  وتك�شير  مكعب 

مليون متر مكعب.

ال�شكني  للحي  بالن�شبة  اأما 

1500وحدة  تنفيذ  فيتم 

عمارة   44 لعدد  �شكنية 

اأ�شل  من  الثامنة  بالمجاوره 

60 عمارة بم�شاحات تتراوح 

متًرا  و180  اأمتار   110 بين 

الإ�شكان  وحدات  نمط  من 

كما  "متميز".  متو�شط  فوق 

في  للبدء  العداد  يجري 

�شكنية  عماره   34 تنفيذ 

ال�شاد�شة  بالمجاوره  اأخري 

بالحي ال�شكني 

من  اأكثر  ي�شارك  مرة  ولأول 

بال�شركة  داخلية  فروع   7

اآلف   4 من  اأكثر  خالل  من 

عامل ما بين مهند�س وفني وعامل واأكثر من 150 

معدة موزعين على فرق عمل تعمل على مدار الـ24 

�شاعة في م�شروع قومي واحد ل�شرعة الإنجاز لما 

علم مصر يرفرف على أول مبنى سكنى بالعاصمة اإلدارية الجديدة

سباق مع الزمن إلنجاز األعمل
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للم�شروع من اأهمية كبرى.

في  العمل  و�شل  اأين  اإلي 

العلمين  مدينة  م�شروع 

الجديدة؟

علي  الوزراء  مجل�س  وافق 

البنية  اأعمال  تنفيذ  اإ�شناد 

العاجلة  للمرحلة  الأ�شا�شية 

الأولي  المرحلة  �شمن 

الجديدة  العلمين  لمدينة 

اإلي  فدان  األفي  م�شاحة  علي 

العرب  المقاولون  �شركتي 

الم�شرية  والمقاولت 

وذلك  اإبراهيم«  »مختار 

مخطط  عمل  تم  اأن  بعد 

للمرحلة  عام  ا�شتراتيجي 

الأولي من المدينة بم�شاحة 

8 اآلف فدان وجاري النتهاء 

من المخطط التف�شيلي، كما 

المبدئي  الت�شور  اإعداد  تم 

موزعة  العاجلة  للمرحلة 

الأولي  المنطقة  كالتالي: 

)اأ( جنوب الطريق بم�شاحة 

والمنطقة  فدان   283.6

فدانًا   550 بم�شاحة  الطريق  �شمال  )ب(  الأولي 

بم�شاحة  الطريق  �شمال  )ج(  الأولي  والمنطقة 

الطريق  �شمال  )د(  الأولي  والمنطقة  فدانًا   745

المنطقة  اإلي  بالإ�شافة  فدانًا   250 بم�شاحة 

الثانية �شمال الطريق بم�شاحة 171.5 فدان.

مياه  اأعمال  تنفيذ  العرب  المقاولون  وتتولي 

والري  الأمطار  و�شرف  ال�شحي  وال�شرف  ال�شرب 

والكهرباء والأعمال المدنية لالت�شالت بمناطق 

م�شاحة  علي  والثانية  )ج(  والأولي  )ب(  الأولي 

تقديرية حوالي 1466 فدانًا، بينما تتولي »مختار 

ال�شرب  ومياه  الطرق  اأعمال  تنفيذ  اإبراهيم« 

وال�شرف ال�شحي و�شرف الأمطار والري والكهرباء 

الأولي  بالمنطقة  لالت�شالت  المدنية  والأعمال 

283.6 فدان كما  )اأ( بم�شاحة تقديرية حوالي 

تتولي تنفيذ اأعمال مياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي 

والأعمال  والكهرباء  والري  الأمطار  و�شرف 

)د(  الأولي  بالمنطقة  لالإت�شالت  المدنية 

حين  في  فدانًا،   250 حوالي  تقديرية  بم�شاحة 

تقوم الهيئة الهند�شية بالقوات الم�شلحة بتنفيذ 

اأعمال الطرق بالمناطق الأولي )ب( والأولي )ج( 

 1717 حوالي  بم�شاحة  والثانية  )د(  والأولي 

فدانًا. 

ن�شر بجريدة الأخبار

اأجرى الحوار : ماركو عادل

وبدأت ملحمة العمل بمدينة العلمين الجديدة
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اأ�شاد المهند�س مح�شن �شالح رئي�س 

الـ7  الفروع  باأداء  الإدارة  مجل�س 

الأعمال  تنفيذ  في  الم�شاركة 

والحكومي بم�شروع  ال�شكني  بالحي 

العا�شمة الإدارية الجديدة واأثنى 

على جهود كل العاملين بها وطالبهم 

الأداء  منظومة  في  بالإ�شتمرار 

المتميز الذي �شاهده خالل زيارته 

مايو   24 الثالثاء  يوم  للم�شروع 

عفيفي  اإمام  المهند�شين  بح�شور 

وطارق  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب 

ومفيدة  الإدارة  مجل�س  ع�شو  �شقر 

عالم رئي�س قطاع المعامل وروؤ�شاء قطاعات القاهرة 

والت�شييد  المنتجة  والإدارت  والطرق  الكبرى 

القاهرة  فروع  ومديري  التخ�ش�شية  والأعمال 

ومدينة ن�شر وحلوان و�شمال ال�شعيد و�شرق وو�شط 

الدلتا واإدارات المن�شاآت المتميزة والطرق الداخلية 

والأعمال الإعتيادية والإن�شاءات البحرية ومدير 

اإدارة التن�شيق بين الفروع بالم�شروع.

بتنفيذ  تقوم  العرب  المقاولون  اأن  بالذكر  جدير 

الحكومي  بالحي  واإ�شكان  وطرق  مرافق  اأعمال 

الحي  ففي  الجديدة  الإدارية  بالعا�شمة  وال�شكني 

المرافق  بتنفيذ  العرب  المقاولون  تقوم  الحكومي 

بم�شاحة 550 فدان بالإ�شافة لأعمال الطرق والتي 

ت�شل اإلى 1.3 مليون متر م�شطح اأما بالن�شبة للحي 

اأ�شل  �شكنية من  1500 وحدة  فيتم تنفيذ  ال�شكني 

محسن صالح يشيد بآداء 
فروع الشركة المشاركة في تنفيذ أعمال 

العاصمة اإلدارية الجديدة
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عمارة   44 لعدد  وحدة  األف   12

بم�شاحات  عمارة   60 اأ�شل  من 

 180 و  اأمتار   110 بين  تتراوح 

الإ�شكان  وحدات  نمط   من  مترًا 

وتتكون  »متميز«  متو�شط  فوق 

و4  واأر�شي  بدروم  من  عمارة  كل 

تنفيذ  اإلى  بالإ�شافة  طوابق 

طرق  مترات  كيلو   6 حوالي 

ولأول  ال�شكني  بالحي  داخلية 

فروع   7 من  اأكثر  ي�شارك  مرة 

داخلية بال�شركة من خالل اأكثر 

3 األف عامل ما بين مهند�س  من 

وفني وعامل واأكثر من 250 معدة 

تعمل  عمل  فرق  على  موزعين 

على مدار الـ24 �شاعة في م�شروع 

الإنجاز  ل�شرعة  واحد  قومي 

كبرى  اأهمية  من  للم�شروع  لما 

 7 بالم�شروع  الردم  كمية  وت�شل 

القطع  مليون متر مكعب وكميات 

وتك�شير  مكعب  متر  مليون   3

ال�شخور 2 مليون متر مكعب.
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محســن صــالح وأحـمـــد الصيــــاد
يتـابعــان العمــل  بالمقــر  الجــديــد

لبنـك اإلستثمـار القـومــي
�شالح  مح�شن  المهند�س  قام 

الإدارة  مجل�س  رئي�س 

نائب  ال�شياد  اأحمد  والأ�شتاذ 

رئي�س مجل�س الإدارة والع�شو 

الإ�شتثمار  لبنك  المنتدب 

 2 الثالثاء  يوم  القومي 

اأعمال  بمتابعة  اأغ�شط�س 

الإ�شتثمار  بنك  ا�شتكمال 

الأخ�شر  بالجبل  القومي 

الجولة  خالل  رافقهما 

عفيفي  اإمام  المهند�س 

الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب 

والدكتور علي راأفت ا�شت�شاري 

رئي�س  محمود  الدين  ن�شر  والمهند�شين  الم�شروع 

مدير  �شندي  و�شيد  الهند�شية  الإ�شت�شارات  قطاع 

المنفذة لالأعمال واأحمد  المتميزة  المن�شاآت  اإدارة 

�شوقي مدير اإدارة التن�شيق الح�شاري ومحمد علوي 

نائب مدير اإدارة المن�شاآت المتميزة وخالد النبوي 

مدير الم�شروعات.

جدير بالذكر اأن الم�شروع بتكلفة 140 مليون جنيه 

رئي�شي  مبنى  من  ويتكون  �شهرًا   15 تنفيذه  ومدة 

�شفلي  اأر�شي  دور  من  ويتكون  متر   4400 بم�شطح 
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وعلوي واأربعة اأدوار قائمة وكل دور بم�شطح المبنى 

بالكامل وثالثة اأدوار م�شتجدة بم�شطحات اأقل من 

المبنى .

مكاتب  الحفظ  خزينة  على  المبني  ويحتوي  هذا 

جمعية   ، للنقود  الكبيرة  الخزينة   ، العاملين 

 ، وكافتيريا  وبوفيه  عمومية  حمامات  اإ�شتهالكية 

ومكاتب  للموؤتمرات  قاعات  م�شلى،و  و  وكافتيريا 

مديرين الإدارات و�شئون العاملين.

بم�شطح  م�شجد  على  فيحتوي  الخدمات  مبنى  اأما 

وعلوي  و�شفلي  اأر�شي  دور  على  ويحتوي  متر   372

وي�شمل الدور ال�شفلي على خزان مياه �شعة 400 متر 

وغرف  المولدات  وغرف  الطلبمات  وغرفة  مكعب 

الأر�شي  الدور  اأما  العالي  الجهد  وغرف  المحولت 

متر   400 �شعة  مياه  خزان  على  فيحتوي  العلوي 

بالإ�شافة  الكهروميكانيكية  لالأعمال  وغرف  مكعب 

بين  وا�شل  نفق  عن  عبارة  وهو  للخدمات  نفق  اإلى 

مبنى الخدمات والمبنى الرئي�شي تمر فيه الكابالت 

والخدمات.

في لفته ان�شانية جميله تعك�س روح الود والحب والوفاء بين العامل 

لإ�شابة  تعر�س  قد  كان  الذي  النجار  محمود  العامل  قدم  و�شركته 

مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  للمهند�س  �شكره  العمل  اأثناء  ج�شيمة 

على  اإلكتروني  ذراع  و�شراء  لحالته  ا�شتجابته  �شرعة  على  الإدارة 

مح�شن  للمهند�س  منه  تقديرًا  هدية  العامل  قدم  كما  ال�شركة  نفقة 

�شالح رئي�س ال�شركة والمركزالطبي لرعايته ال�شاملة له بعد الحادث 

والعاملين  الأطباء  العامل رعاية طبية متميزة من كافة  لقى  حيث 

النجار  محمود  اأن  بالذكر  جدير  العرب  للمقاولون  الطبي  بالمركز 

األيم  الدلتا وقد تعر�س لحادث  باإدارة �شمال  كان يعمل فني �شيانة 

اأثناء العمل في اأكتوبر الما�شي بمحطة الخر�شانة الجاهزة التابعة 

للفرع ب�شخا بكفر ال�شيخ وافتدى بنف�شه اثنين من زمالئه وانقذهم 

فتعر�س لإ�شابات ج�شيمة نقل على اثرها للمركز الطبي للمقاولون 

العرب وتم عمل له اأكثر من 15 علمية جراحية وبتر لأحد �شاعديه 

وظل في المركز الطبي �شهور طويلة حتى تعافى وعاد لبيته واأ�شرته 

من  وذلك  �شخ�شي  ب�شكل  حالته  يتابع  الإدارة  مجل�س  رئي�س  وكان 

منطلق حر�شه على �شالمة و�شحة كافة العاملين بال�شركة.

هدية من اأحد العاملين لمح�ضن �ضالح تقديرًا 
لرعاية ال�ضركة لحالته ال�ضحية
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المهندس إمام عفيفي يتفقد توسعات
 محطة مياه جبل شيشة بأسوان

مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  المهند�س  تفقد 

م�شروع  يوليو   24 الأحد  العرب  المقاولون  اإدارة 

والتي  باأ�شوان  �شي�شة  جبل  مياه  محطة  تو�شعات 

من  المياه  من  المحطة  اإنتاج  م�شاعفة  اإلى  تهدف 

بتكلفة  لتر/ثانية   1600 اإلى  لتر/ثانية   800

المياه  تدفقات  لزيادة  جنيه  مليون   120 اإجمالية 

لمنطقة ال�شداقة الجديدة وقرى اأبو الري�س قبلي 

معاناة  اإنهاء  في  ذلك  و�شي�شاهم  والأعقاب  وبحري 

هذه المناطق التي تقع علي مرتفعات جبلية حيث 

التنفيذ  ون�شب  العمل  �شير  على  بالإطمئنان  قام 

العاملين  وطالب  المقررة  الت�شليم  لمواعيد  طبقًا 

لأهمية  نظرًا  الإنجاز  ل�شرعة  الجهد  بم�شاعفة 

المحطة في خدمة اأبناء اأ�شوان.

الجولة  خالل  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  رافق 

الدكتور مهند�س ر�شدي طاهر ع�شو مجل�س الإدارة 

القطاع  رئي�س  عبدالمح�شن  عادل  والمهند�شون 

الأحمر  والبحر  ال�شعيد  قطاعي  على  الم�شرف 

ال�شعيد  جنوب  قطاع  رئي�س  عبدالمولى  ومحمود 

الأعمال  قطاع  رئي�س  مو�شى  ومح�شب  واأ�شيوط 

الكهروميكانيكية و�شيد الأن�شاري مدير فرع جنوب 

مدير  مدني  ها�شم  ونائبه  لالأعمال  المنفذ  الوادي 

محمود  و�شيد  وال�شداقة  �شي�شة  جبل  م�شروعي 

مدير الأعمال الكهروميكانيك بفرع جنوب الوادي.

جدير بالذكر اأن محطة مياه جبل �شي�شة هي محطة 

الإرتوازية  الآبار  من  بدًل  الخدمة  دخلت  �شخمة 

بال�شالل والتى ثبت عدم �شالحيتها وتلوثت وكانت 

تغذي مدينة اأ�شوان مع محطتي فريال وجبل تقوق 

لتغذية  الأ�شل  في  ان�شئت  �شي�شة  جبل  ومحطة 

الإحتياجات  ل�شغوط  ونظرًا  اأ�شوان  �شمال  �شكان 

المتزايدة من مياة ال�شرب تم اإ�شناد م�شروع تو�شعات 

المحطة للمقاولون العرب لم�شاعفة انتاج المحطة 

لتلبية الطلب ل�شكان �شمال اأ�شوان وتتكون المحطة 

للمياه  وخط  بالماأخذ  غاط�س  طلمبة   2 عدد  من 

العكرة بطول 2 كم من الماأخذ للمحطة من موا�شير 

ال�شلب  الإ�شطوانة  ذات  الإجهاد  �شابقة  خر�شانية 

ومبنى  ترويب  ومبنى  مم   1000 بقطر  الداخلية 

داخل  م3   12000 �شعة  اأر�شي  وخزان  للمر�شحات 

وطلمبات  كهرباء  ت�شغيل  لوحة  ومبنى  المحطة 
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التو�شعات لمبنى طلمبات المياه المر�شحة وخطوط 

اأقطار موا�شيرها  1كم  الوحدات بطول  الربط بين 

مر�شحة  مياه  وخط  مم   1400 اإلى  مم   250 من 

يربط بين المحطة وخزان المحمودية بطول 6كم 

من موا�شير GRP قطر 900مم وخزان مياه �شعة 

التنفيذ  ن�شبة  بلغت  وقد  بالمحمودية  م3   12000

لالأعمال  بالن�شبة  الآن  وحتى  الم�شروع  بدء  من 

المدنية 85% و30% لالأعمال الكهروميكانيك.

لنقابة  التابعة  المدنية  الهند�شة  �شعبة  عقدت 

المهند�شين يومي 8 و 22 اأغ�شط�س ندوتين تحت 

حفر  بدون  واإ�شالحها  المرافق  "اأنفاق  عنوان 

لتكنولوجيا  الم�شرية  الجمعية  فيها  �شاركت 

بقيادة  حفر  بدون  المرافق  واإ�شالح  اإن�شاء 

المهند�س محمد اأحمد اأ�شعد رئي�س مجل�س اإدارة 

توفيق  عادل  المهند�شين  وم�شاركة  الجمعية 

الأنفاق  اإدارة  ومدير  الجمعية  رئي�س  نائب 

الدين  �شراج  ومحمد  العرب  المقاولون  ب�شركة 

اأمين �شندوق الجمعية .

شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين
تعقد ندوتين أنفاق المرافق  واصالحها بدون حفر
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اأ�شيوط  محافظ  الد�شوقي  يا�شر  المهند�س  قام 

اله�شبة  طريق  م�شروع  بتفقد  مايو   29 الأحد  يوم 

الأولى  بالمرحلة  فيه  العمل  بداأ  والذي  الغربية، 

جنيه،  مليون  الـ90  تتجاوز  بتكلفة  كم،   12 بطول 

بطول  اله�شبة  فوق  يعبر  الذي  الطريق  اإجمالي  من 

الن�شار  المهند�س محمد فوزي  22 كم وذلك بح�شور 

رئي�س جهاز تعمير و�شط و�شمال ال�شعيد والمهند�س 

محمد محفوظ مدير فرع اأ�شيوط المنفذ لالأعمال

وقد اأو�شح المحافظ، اأن م�شروع محور طريق اله�شبة 

الغربية، يبداأ من الطريق ال�شحراوي الغربي ويمتد 

الوا�شطى  وكوبري  لأ�شيوط  الدائري  الطريق  حتى 

ويطلق  نقل  محور  منه  اأكثر  تنموي  طريق  يعتبر  و 

عليه )طرق حامالت العمران(، يتكون من 3 مناطق 

من  تبداأ  كم،   12 بطول  الأولى  المنطقة  رئي�شية، 

طريق المطار، وهي اأر�س �شديدة الوعورة، لها طبيعة 

�شحراوية بداأ التنفيذ فيها والمنطقة الإ�شتكمالية، 

بداية  اإلى  الوادي  مع  ت�شير  كم   6 بطول  ومنطقة 

الثالثة  ،والمنطقة  درنكه  بقرية  ال�شيل  م�شرف 

، لفتًا  4 كم، وهي بداية النزول من اله�شبة  بطول 

مروري  بعر�س  حارات   4 من  يتكون  الطريق  اأن  اإلى 

واحد وتجهيزات مرورية كاملة لتاأمين الطريق.

واأو�شح الد�شوقي، اأن م�شروع اله�شبة الغربية ي�شاهم 

زراعية،  )عمرانية،  حقيقية  تنمية  اإحداث  في 

اقت�شادية، �شياحية( على اأر�س المحافظة، وي�شاعد 

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

مدينة  اأ�شعاف   10 م�شاحتها  تبلغ  جانبيه  على 

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

العقارات والوحدات ال�شكنية، اإ�شافة اإلى م�شاهمته 

اأكبر  واإيجاد م�شاحات  ال�شناعية  المناطق  في دعم 

لل�شناعات المتنوعة.

من  والحد  الزراعية  الرقعة  على  الحفاظ  وكذلك 

متر  15كيلو  حوالي  م�شافة  وتوفير  الع�شوائيات 

للو�شول من مدينة اأ�شيوط اإلى مطار اأ�شيوط الدولي، 

الطريق  هي  اقليمية  طرق  �شبكة  بين  يربط  اإذ 

الخارجة(  القاهرة/   - �شوهاج  )القاهرة/  الغربي 

ال�شرقي  ال�شحرواي  والطريق  الزراعي  والطريق 

الجي�س،  وطريق  الأحمر  البحر  اأ�شيوط/  وطريق 

بين  التجاري  التبادل  زيادة  في  ي�شاهم  الذي  الأمر 

المحافظات وجذب ا�شتثمارات جديدة للمحافظة.

يذكر اأن عر�س الطريق 33 متًرا مق�شم اإلى حارتين 

اإلى  بالإ�شافة  حارة،  لكل  م   7.5 بعر�س  مروريتين 

جزيرة و�شطى بعر�س 12 متًرا و2 متر فى كل اتجاه 

و�شملت عمليات تمهيد الطريق طبقات الردم والحفر 

وو�شلت  بالتوازي  م�شاراته  جميع  على  لقطاعاته 

المرحلة  في  م3  مليون   2.5 حوالي  الحفر  كميات 

الأولى.

محافظ أسيوط يتفقد المرحلة األولى
إلنشاء طريق الهضبة الغربية
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�شرح المهند�س �شامح ال�شيد مدير فرع القناة اأن الفرع 

340 مليون  اأعمال جديدة بقيمة  ح�شل موؤخرًا على 

قطر  المياه  خط  م�شار  تعديل  اأعمال  تت�شمن  جنيه 

الجاللة  ه�شبة  بم�شروع  م   5100 بطول  و  مم   800

و   ، �شهور   8 تنفيذه  ومدة  جنيه  مليون   40 بتكلفة 

م�شروع ال�شرف ال�شحى لمنطقة 1600 فدان بمدينة 

بدر وهي عبارة عن �شبكة اإنحدار موا�شير 300 /400 

/800 مم  وخط طرد بقطر 700 مم ومحطة رفع بقيمة 

35 مليون جنيه ومدة تنفيذه 12 �شهر ، بالإ�شافة اإلى 

للمنطقة  المتكامل  ال�شحى  ال�شرف  �شبكة  تدعيم 

 700 بقطر    upvc موا�شير  بدر  بمدينة  ال�شناعية 

 8 بقيمة  مم   700 باأقطار  خر�شانية  وموا�شير  مم 

مليون جنيه ومدة التنفيذ 18 �شهرًا ، و اإ�شتكمال خط 

المياه الالزم لالإن�شاءات للعا�شمة الإدارية الجديدة 

200 مليون جنيه ومدة تنفيذه  15 كم بقيمة  بطول 

وتن�شيق  كفاءه  رفع  اأعمال  اإلى  بالإ�شافة  �شهرًا   12

المياه  �شبكة  كفاءه  رفع  وت�شمل  بال�شروق  المربعات 

واأعمدة  والنترلوك  ال�شحى  وال�شرف  وال�شرب 

الإنارة بقيمة 3 مليون جنيه ومدة التنفيذ 6 �شهور ، و 

اأعمال تعديل مداخل مدينة ال�شالحية الجديدة وهو 

عبارة عن اإ�شتكمال تنفيذ الجزيرة الو�شطى لمداخل 

ال�شالحية وتعديل الدورانات على الطريق الإقليمى 

6 حارات مرور وحواجز  الزراعى لمدينة ال�شالحية 

خر�شانية وكاميرات وبلدورات بقيمه 12 مليون جنيه 

12 �شهرًا وم�شروع اإن�شاء ور�شف �شوارع  ومدة تنفيذه 

وهو  بال�شوي�س  الأربعين  بحى  الع�شوائيات  منطقة 

عبارة عن اأعمال اأ�شفلت وطبقة اأ�شا�س واأعمال اأر�شفة 

تن�شيق  واأعمال  جنيه  مليون   2 بقيمة  اأمطار  وغرف 

الموقع العام وطريق بالمجاورة 56 و 65 بالعا�شر من 

رم�شان التابع لم�شروع دار م�شر وهوعبارة عن اأعمال 

اإنارة  اأ�شوار وتن�شيق الموقع العام وبلدورات واأعمدة 

ومدة  جنيه  مليون   21 باإجمالى  وانترلوك  واأ�شجار 

التنفيذ 6 �شهور وم�شروع الإ�شكان المتو�شط دار م�شر 

بمدينة ال�شروق وهوعبارة عن اإن�شاء اأ�شوار وتن�شيق 

الموقع بقيمة 19 مليون جنيه ومدة تنفيذه 6 ا�شهر . 

اأ�شيوط  فرع  مدير  محفوظ  محمد  المهند�س  اأعلن 

 97 اجمالية  بقيمة  جديدة  باأعمال  فاز  الفرع  باأن 

ال�شحة  م�شت�شفى  م�شروع  عن  عبارة  جنيه  مليون 

اإنارة  وم�شروع  جنيه  مليون   35 بـ  ب�شوهاج  النف�شية 

المدخل ال�شمالى الغربى لمدينة اأخميم بـ 4 مليون 

3.25م3  �شعة  موازنة  خزان  اإن�شاء  وم�شروع  جنيه 

جنيه  مليون   16 بـ  الجديدة  اأ�شيوط  بمدينة 

 42 بـ  بل�شفورة  بمركز  الإدمان  م�شت�شفى  وم�شروع 

مليون جنيه والذى قام محافظ �شوهاج بو�شع حجر 

6 األف م2 ويعد الأول من  الأ�شا�س له على م�شاحة 

الجمهورية فى  والثالث على م�شتوى  بال�شعيد  نوعه 

عالج الإدمان .

الإجتماعية  بالجوانب  ال�شركة  اهتمام  اإطار  فى 

للعاملين  الإحتياجات  جميع   بتوفير  وال�شحية 

وتي�شير الح�شول على العالج الالزم افتتح المهند�س 

 24 الثالثاء  اأ�شيوط  يوم  الد�شوقى محافظ  يا�شر 

مايو �شيدلية فرع اأ�شيوط بح�شور المهند�س محمد 

محفوظ مدير الفرع والدكتور محمد �شعيد عزمي 

القا�شى  محمد  والدكتور  الطبية  الإدارة  مدير 

طبيب الفرع .  

محافظ أسيوط يفتتح
لفرع القناة بقيمة صيدلية فرع أسيوط

 340 مليون جنيه

أعمال جديدة

 ولفرع أسيوط
بقيمة 97 مليون جنيه
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محـافـظ االسمـاعيليـة يتفقـد
مشروع الطريق المؤدى لشرق التفريعة

ويشيـد بمعــدالت االداء 
ال�شماعيلية  محافظ  طاهر  يا�شين  اللواء  قام 

التفريعة  ل�شرق  الموؤدى  الطريق  م�شروع  بتفقد 

وجودتها  التنفيذ  بمعدلت  المحافظ  ا�شاد  وقد 

مدير  مبارك  من�شور  مبارك  المهند�س  �شرح  وقد 

فرع �شيناء ان ال�شركة ت�شابق الزمن لأنهاء م�شروع 

كوبرى  من  بداية  الطريق  من  الأولى  المرحلة 

ال�شالم وحتى طريق العري�س الدولى بطول 12كم 

جنيه  مليون   80 اجمالية  بتكلفة  اتجاه  لكل 

مدير  نائب  عبدالعال  يا�شر  المهند�شان  واأو�شح 

الأعمال  اأن  الم�شروع  مدير  ح�شن  ومحمد  الفرع 

ت�شمل ازالة الطبقات ال�شفلتيه القديمة واحالل 

في  الطريق  تو�شعة  مع  ال�شا�س  طبقات  وتجديد 

التجاهين ومدة تنفيذ الم�شروع ثمانية ا�شهر.

مدير  مبارك  من�شور  مبارك  المهند�س  �شرح 

تنفيذ  في  العمل  بداأ  الفرع  باأن  �شيناء  فرع 

واأ�شاف  كاماًل  الغربى  النفق  ج�شم  ان�شاء 

الفرع  مدير  نائب  غنيم   ا�شرف  المهند�س 

الم�شرف على م�شروعات بور�شعيداأن الأعمال 

الرئي�شية  الطرق  �شبكات  ان�شاء  ت�شمل 

وجميع  المغذية  المياة  وخطوط  والخدمية 

المرافق لم�شروع انفاق غرب بور�شعيد واأعلن 

مبارك اأنه تم البدء اأي�شًا في تنفيذ المرحلة 

دهب  طريق  كفاءة  ورفع  تطوير  من  الولى 

 45 مبدئية  بتكلفة  و  كم   25 بطول  نويبع   /

ازالة الطبقات  مليون جنية وت�شمل الأعمال 

ال�شفلتية القديمة واحالل وتجديد للتربة 

وان�شاء طبقات ا�شا�س جديدة مع ازالة الكتل 

ال�شخرية وبع�س اجزاء من الجبال لإ�شتعدال 

من  حر�شًا  وذلك  الخطرة  المنحنيات  بع�س 

الممتلكات  و  الرواح  حماية  على  الدولة 

العامة و الخا�شة.

فرع سيناء بدأ العمل فى مشروعي
انفاق بورسعيد و طريق دهب/ نويبع



69

الكهروميكانيكية  الم�شروعات  اإدارة  فازت 

تطوير  بم�شروع  والم�شانع  وال�شرف  للمياه 

بقيمة  الأحمر  بالبحر  الحمراوين  ميناء 

314 مليون جنيه �شرح بذلك المهند�س رجب 

حاليا  يجري  اأنه  وقال  الإدارة  مدير  ال�شعيد 

درا�شة عطاءات جديدة بقيمة تتراوح ما بين 

306 اإلى 335 مليون جنيه، واأ�شاف اأن الإدارة 

بالت�شليم  الحالي  المالي  العام  خالل  قامت 

الإبتدائي لعدد من م�شروعاتها وت�شمل محطة 

مياة اأبو ت�شت و�شرف �شحي منية الن�شر محطة رفع رقم 

)2( بالدراك�شة و�شرف �شحي قرى قليوب )ميت حلفا-

وتو�شعات  ال�شيد  نادي  ومدخنة  نما-الإ�شالح(  ميت 

محطة مياه العا�شر من رم�شان ومحطة مياة اإ�شنا ومحطة 

ودير  ف�شل  ال�شيخ  مياه  ومحطة  والغنايم  �شدفه  مياة 

الميمون.

النهائي  بالت�شليم  قامت  الإدارة  اأن  ال�شعيد  رجب  واأكد 

نف�س  خالل  الأعمال  من  كبير  لعدد 

�شرف  رفع  محطة  و�شملت  الفترة 

�شرف  ومحطة  الخرقانية  �شحي 

�شرف  معالجة  ومحطة  طنا�س  �شحي 

�شحي ر�شيد وتركيب المبادل الحراري 

الجديد ب�شركة م�شر ل�شناعة الزجاج 

ومحطة رفع �شرف �شحي عرب �شرك�س 

وتو�شعات معالجة محطة �شرف �شحي 

القاطع  الم�شرف  وطلمبات  �شرابيوم 

تحلية  ومحطة  زايد  ال�شيخ  وبو�شتر 

مياه  ومحطة  ردي�س  باأبو  البحر  مياه 

الرحمانية  مياه  ومحطة  بلبي�س 

المدمجة  محرو�س  جزيرة  ومحطة 

وماأخذ ومحطة مياه جاليا.

العمال  حجم  اجمالى  اأن  رجب  واأو�شح 

�شحى  �شرف  لم�شروع  الكهروميكانيكية 

جنيها  40مليون   حوالى  تبلغ  �شهاب  �شبرا 

المهمات  وتركيب  توريد  وت�شمل  م�شريا 

ومحطة  رفع  محطات  لربع  الكهروميكانيكية 

المعالجة التي تتكون  من المدخل والم�شافى 

والرا�شب الرملى واحوا�س التهوية واحوا�س 

التر�شيب النهائى وعنبر طلمبات رفع الحماأة 

الحماأة  تركيز  واحوا�س  والزايدة  المعادة 

الت�شافى  مياه  طلمبات   وعنبر  الحماأة  طلمبات  وعنبر 

لتر/ث   21 3 طلمبات غاط�شة ت�شرف  ويتكون من عدد  

رفع 20 مترومبنى حقن الكلور و وحدة توليد قدرة 1000 

2000 ك.ف.اأ من النوع الزيتى  2 محول  ك.ف.اأ  وعدد 

ولوحات  الحلقى  والربط  المتو�شط  الجهد  .ولوحات 

القيا�س  واجهزة  عدد   من  مكونة  المنخف�س  الجهد 

المختلفة ولوحات التحكم والميميك.

أعمال جديدة إلدارة المشروعات الكهروميكانيكية  
للمياه والصرف والمصانع بقيمة 314 مليون جنيه

م . رجب السعيد
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المقاولون العرب من أولى الشركات في مصر
 التي حصلت على أحدث المواصفات العالمية للجودة
ISO 9001 : 2015 شمال الدلتا الرائد في الحصول على

جهاز الجودة يشارك في فعاليات الندوة القومية 
وورشة العمل حول نظم إدارة الطاقة

المقاولون  اأن  الجهاز  المهند�شة  عفاف مبروك مدير  اأعلنت 

اأحدث  على  ح�شلت  التي  م�شر  في  ال�شركات  اأولى  من  العرب 

الرائد  الدلتا  �شمال  فرع  حيث  للجودة  العالمية  الموا�شفات 

نتيجة  وذلك   ISO 9001:2015 على  الح�شول  في 

كل  في  متمثلة  الدلتا  �شمال  فرع  قيادات  من  المقدم  الدعم 

، والمهند�س  اأحمد عبا�س رئي�س القطاع �شابقًا  من المهند�س 

المهند�شة  ا�شتطاعت  فقد  �شابقًا  الفرع  مدير  الع�شار  اأحمد 

جيهان منت�شر مدير قطاع ال�شالمة والبيئة والجودة بالفرع 

وفريق العمل بالأق�شام والم�شروعات والخالطة بالفرع العمل 

 ISO باأق�شى جهد مبذول للح�شول على �شهادة نظم الجـودة

2015 :9001 خالل المراجعة الخارجية التي تمت على 
 2016/5/25 حتى   2016/5/24 من  الفترة  خالل  الفرع 

المانحة  الجهة    TUV Rheinland �شركة  قبل  من 

هذا  وي�شتمر  والطاقة   والجودة  والبيئة  ال�شالمة  ل�شهادات 

القطاع  المهند�شين �شمير �شعداهلل رئي�س  الإنجاز بتوجيهات 

الحالي ورمزي محمود م�شطفي مدير الفرع الحالي.

�شارك جهاز الجودة بال�شركة ممثاًل في المهند�شة عفاف مبروك 

حول  العمل  وور�شة  القومية  الندوة  فعاليات  في  الجهاز  رئي�س 

التى   "50001 اأيزو  الموا�شفة  وتطبيق  الطاقة  ادارة  "نظم 
بالتعاون  والجودة  للموا�شفات  العامة  الم�شرية  الهيئة  نظمتها 

مع منظمة الأيزو والوكالة ال�شويدية للتعاون الإنمائي الدولي 

الموؤ�ش�شية  التحتية  البنية  تعزيز  "م�شروع  اأن�شطة  �شمن  وذلك 

وال�شناعة  التجارة  لدعم  والت�شريعات  بالموا�شفات  يتعلق  فيما 

الندوة  ناق�شت  وقد  مار�س  فى   ")MENA STAR(

والتخطيط  الم�شتدامة  التنمية  مفهوم  منها  مو�شوعات  عدة 

لالإ�شتدامة والإطار الت�شريعى للطاقة ال�شم�شية وتطبيقاتها فى 

المدن الجديدة  فى م�شر وتقديم التنمية الم�شتدامة لالأجيال 

واإدارة  الطاقة  ا�شتهالك  فى  الكفاءة   ذات  والمبانى  القادمة 

الطاقة 2016.

الخبير  �شيتفتر  راينر  ال�شيد  العمل  وور�شة  بالندوة  وحا�شر 

مجموعة  الى  بال�شافة  الطاقة  اإدارة  نظم  مجال  في  الدولي 

من  وعدد  الطاقة   ادارة  نظام  لتطبيق  الداعمة  الجهات  من 

المتخ�ش�شين في هذا المجال و�شارك من �شركة المقاولون العرب 

مديرى  ال�شكرى  الفتاح  وعبد  فهمى  تامر  المهند�شين  من  كاًل 

مدير  �شهادة  على  والحا�شلين  الداخلية  الطرق  باإدارة  الطاقة 

الطاقة الأوروبى بعر�س تجربة اإدارة الطرق الداخليةبال�شركة 

فى تطبيق نظم اإدارة الطاقة كاأول �شركة فى م�شر تح�شل على 

متطلبات  حول   المناق�شات  اأثرى  مما   ،  50001 اأيزو  �شهادة 

وتحديات تطبيق نظم اإدارة الطاقة فى ال�شركات الم�شرية.

التنمية  وموؤتمر  معر�س  مبروك  عفاف  المهند�شة  ح�شرت  كما 

الم�شتدامة الذى نظمه كل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 

وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية 

وزارة  برعاية   الإت�شالت  لتنظيم  القومى  والجهاز  ال�شناعية 

البيئة فى اإبريل 2016 .
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ندوة اإلدارة العليا  لمناقشة مواصفات 
نظم إدارة الجودة والبيئة الجديدة

هو  ما  بكل  العليا  القيادات  اإلمام  على  ال�شركة  اإطارحر�س  في 

جديد وتاأثيره على جودة تنفيذ الأعمال وزيادة فر�س الت�شويق 

الداخلي والخارجي

عقد جهاز الجودة يوم الأحد 29 مايو بقاعة الإجتماعات بفندق 

ال�شركة بالجبل الأخ�شر ندوة الإدارة العليا لمناق�شة موا�شفات 

نظم اإدارة الجودة والبيئة بالتعاون مع المهند�س اأحمد الطوي�شي 

المانحة  الجهة    TUV Rheinland �شركة  عام  مدير 

ل�شهادات ال�شالمة والبيئة والجودة والطاقة ح�شرها المهند�شين 

�شيد فارق  النائب الول وح�شام عبد الدايم ع�شو مجل�س الإدارة 

ومجموعة من ال�شادة روؤ�شاء القطاعات ومديري الإدارات .

الجودة  جهاز  مدير  مبروك  عفاف  المهند�شة  بذلك  �شرحت 

الجديد  الإ�شدار  دور  تو�شيح  هو  الندوه  من  الهدف  اأن  .وقالت 

الجديدة  والتطلعات  التغيرات  �شرعة  مواكبة  في  للموا�شفة 

بزيادة  واهتمامها  القادمة  ال�شنوات  في  والموؤ�ش�شات  للمنظمات 

ن�شبة  وزيادة  المخاطر  اإدارة  وكيفية  العليا  الإدارة  دور  فاعلية 

ر�شاء العميل .

جهاز الجودة ينظم دورة توعية بشمال الدلتا
لتطبيق أخر اصدارات نظم الجودة العالمية

نظم جهاز الجودة تحت ا�شراف المهند�شة عفاف مبروك 

منت�شر  جيهان  المهند�شة  مع  وبالتعاون  الجهاز  رئي�س 

مدير قطاع الجودة والبيئة وال�شالمة بفرع �شمال الدلتا 

العالمية  الموا�شفة  متطلبات  نظم  ل�شرح  توعية  ندوة 

الدلتا  �شمال  فرع  بمقر    ISO 9001 / 2015
وقيادي  الفرع  مهند�شي  من   )40( ح�شره  بالمن�شورة 

وم�شئولي تطبيق النظم.

كامل  محمود  الدكتور  األقاها  التي  الندوة  تناولت 

المانحة   TUV Rheinland ب�شركة  المحا�شر 

�شرح  والطاقة  والجودة  والبيئة  ال�شالمة  ل�شهادات 

لنظم  العالمية  للموا�شفة  الجديدة  لالإ�شافات  مف�شل 

التوافق  على  والعمل  تطبيقها  �شرعة  بهدف  الجودة 

الكامل مع اأخر متطلبات الموا�شفات العالمية.

الجودة  جهاز  بها  يقوم  اأن�شطة  عدة  �شمن  الدورة  تاأتي 

تحر�س  الذي  والتح�شين  التطوير  اأجل  من  بال�شركة 

جودة  �شمان  مجال  في  العرب  المقاولون  �شركة  عليه 

والم�شتخدمين  العمالء  ر�شاء  على  والحر�س  منتجاتها 

لخدماتها في الداخل والخارج.
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مح�شن  المهند�س  لتوجيهات  تنفيذًا 

مجال  في  الإدارة   مجل�س  رئي�س  �شالح 

طبقها  والتي  المهنية  وال�شحة  ال�شالمه 

اأ�شامة  المهند�س  راأ�شهم  وعلى  العاملين 

عمل  خالل  من  الإدارة  مدير  الد�شوقي 

دورات تدريبية وار�شادية وت�شميم وعمل 

الإر�شادية  الالفتات  في  جديدة  ابتكارات 

عنا�شر  بجميع  والإهتمام  والتحذيرية 

لحمايتهم  للعمال  ال�شيفتي  متطلبات  من  الوقاية 

الثواب  �شيا�شة  وتطبيق  و�شالمتهم 

تعليمات  اأويخالف  يتبع  من  لكل  والعقاب 

معايير  وتطبيق  عليهم  حفاظًا  ال�شالمة 

الجودة والإتقان في العمل مما حقق اأعلى 

معدلت ال�شالمة الأمر الذي جعل الجهة 

لالإدارة  �شكر  ببرقية  تر�شل  المانحة 

المع�شرة  تر�شانة  اإدارة  تطبيق  علي 

وال�شحة  ال�شالمة  و�شوابط  ا�شتراطات 

المهنية متمنيين اأن تحذو الإدارت الأخرى حذوها.

إدارة ترسانة المعصرة تطبق أعلى معدالت
الحفاظ على السالمة والصحة المهنية

م. اسامة الدسوقى
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المقاولون العرب تكرم محمد صالح  
اإلبن الوفي : المقاولون قادر علي تقديم المواهب 

للكرة المصرية ويمتلك قطاع ناشئين من أفضل 
القطاعات بمصر

المقاولون  نادي  اإدارة  مجل�س  كرم 

العرب برئا�شة المهند�س مح�شن �شالح 

نجم المنتخب ولعب الفريق ال�شابق 

روما  ب�شفوف  المحترف  �شالح  محمد 

درع  النادى  رئي�س  ومنح  الإيطالى 

المقاولون العرب بعد الظهور الم�شرف 

منذ احترافه بالدورى ال�شوي�شرى.

الإدارة  مجل�س  برفقة  الالعب  وقام 

المقاولون  لبراعم  مباراة  بم�شاهدة 

العرب  المقاولون  نادي  �شهد  وقد  هذا 

حالة من التكد�س ال�شديد يوم ال�شبت 

�شالح  محمد  وجود  ب�شبب  25يونيو  

القدم  لكرة  الأول  الوطني  المنتخب  هجوم  نجم 

العرب  والمقاولون  الحالي  الإيطالي  روما  ونادي 

لتلبية  الأخ�شر  بالجبل  النادي  مقر  في  ال�شابق 

بقيادة  بالنادي  القدم  لكرة  النا�شئين  قطاع  دعوة 

�شهدت  التي  القطاع  احتفالت  لح�شور  نبيل  عالء 
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مباراة ا�شتعرا�شية بين فريقين من قطاع النا�شئين 

رئي�س  ح�شور  في  �شالح  محمد  �شاهدها  بالنادي 

المهند�س  ونائبه  �شالح  مح�شن  المهند�س  النادي 

محمد عبد الكريم والمهند�س محمد عادل الم�شرف 

علي قطاع الكرة بالإ�شافة اإلي عالء نبيل ،  وبعدها 

قام �شالح باإهداء قمي�شه اإلى اأحد البراعم بعد اأن 

،واأعرب عن �شعادته الكبيرة لالإ�شتقبال  وقع عليه 

جميع  جانب  من  به  يحظى  الذي  والحب  الحافل 

�شناعة  في  �شارك  الكل  اأن  موؤكدا  القطاع،  مدربي 

ونجومية �شالح.

برئا�شة  الإدارة  لمجل�س  ال�شكر  الالعب  ووجه 

المهند�س مح�شن �شالح، وكذلك للكابتن عالء نبيل 

موؤكدًا  تكريمه،  على  حر�س  الذي  القطاع،  رئي�س 

ما  ودائمًا  العرب،  بالمقاولون  ارتبط  ا�شمه  اأن 
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اأن بدايته و�شهرته بداأت من قطاع النا�شئين  يردد 

بالمقاولون.

تقديم  علي  قادر  المقاولون  :اأن  �شالح  وقال 

المواهب للكرة الم�شرية ويمتلك قطاع نا�شئين من 

اأف�شل القطاعات بم�شر واأنه �شعيد باأنه كان لعبًا 

�شابقًا في هذه القلعة الريا�شية الكبيرة.

لمحمد  كري�شتال  كرة  نبيل  عالء  اأهدي  وقد  هذا 

خم�شة  منذ  النادي  األوان  عن  دافع  الذي  �شالح 

موا�شم وانتقل بعد ذلك اإلي �شفوف بازل ال�شوي�شري 

زميله  مع  الحترافية  رحلته  في  الأولي  المحطة 

األوان  عن  الدفاع  اأجادا  اأن  بعد  النني  نا�شر  محمد 

منتخب ال�شباب ثم المنتخبين الأوليمبي والأول.

وفي نهاية اللقاء تجمع الأع�شاء العاملون بالنادي 

حول محمد �شالح من اأجل التقاط ال�شور التذكارية 

اإلي  بالإ�شافة  ب�شدة  معهم  وتفاعل  معه  وال�شيلفي 

دخوله في حوارات مع لعبي قطاع النا�شئين 

يذكر اأن �شالح بداأ حياته مع ال�شاحرة الم�شتديرة 

من نادي "المقاولون العرب"خالل الفترة بين عامى 

بازل  �شفوف  فى  للعب  انتقل  ثم  و2012،   2010

ال�شوي�شرى،  الدورى  بلقب  معه  وتوج  ال�شوي�شرى، 

من  عدد  بين  وتنقل  البطولة،  فى  لعب  واأف�شل 

وفيورنتينا  الإنجليزى  ت�شيل�شى  وهى  الأندية، 

الإيطالى، حتى ا�شتقر فى �شفوف روما.
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الأخ�شر  بالجبل  العرب  المقاولون  نادي  ا�شت�شاف 

فعاليات الإحتفال ال�شنوي باليوم الأفريقي والذي 

بجامعة  الأفريقي  لالإتحاد  الدائم  الوفد  ينظمه 

تحت  العام  هذا  الإحتفال  العربية،اأقيم  الدول 

والأمن  بال�شالم  واعدة  قارة   2016 "اأفريقيا  �شعار 

الأفريقية  الدول  �شفراء  عميد  و�شهده  والتنمية" 

الكونغو  دولة  �شفير  مالونجا  روفائيل  ال�شفير 

واأكثر  بالقاهرة  برازفيل 

من 12 �شفير دولة اأفريقية 

المهند�س  وبح�شور  بم�شر 

نائب  الكريم  عبد  محمد 

والأ�شتاذ  النادى  رئي�س 

المدير  الباجورى  ي�شرى 

للنادى وقد بداأ  التنفيذى 

بين  بمباراة  الإحتفال 

الأفارقة  الدبلوما�شيين 

للكونغوفو  مباراة  تالها 

الطالب  بين  مباراة  ثم 

يدر�شون  الذين  الآفارقة 

ية  لم�شر ا بالجامعات 

بتوزيع  اليوم  ختتم  ا و

والميداليات  الكوؤو�س 

اأفريقية  اإ�شادة  و�شط  المباراة  في  الفائزين  على 

العرب  المقاولون  نادي  قدمها  التي  بالخدمات 

ال�شكر  ووجهوا  الهامة  المنا�شبة  بهذه  لالإحتفال 

�شركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  للمهند�س 

العالقات  لدعمه  والنادي  العرب  المقاولون 

الم�شرية الأفريقية والم�شاركة في خطط التنمية 

للعديد من الدول الأفريقية.

نادي المقاولون العرب 
يستضيف اإلحتفال باليوم األفريقي
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الإتحاد  رئي�س  الدين  زين  خالد  الم�شت�شار  �شهد 

رئي�س  ونائب  والأفريقي  والعربي  الم�شري 

الإتحاد الدولي للتجديف الإحتفال بتكريم فريق 

الجمهورية  الحا�شل على بطولة  العرب  المقاولون 

للتجديف لعام 2016 بعد اختتام فعاليات البطولة 

بفوز �شاحق للفريق بمجرى ال�شباق الدولي ببحيرة 

،هذا  بالأ�شكندرية  النزهة 

خالد  الم�شت�شار  قام  قد  و 

الدكتور  بح�شور  الدين  زين 

رئي�س  الغندور  حافظ 

للكانوى  الم�شرى  الإتحاد 

والمهند�س  والكاياك 

نائبًا  عبدالكريم  محمد 

�شالح  مح�شن  المهند�س  عن 

المقاولون  نادي  رئي�س 

والدكتور  الريا�شي  العرب 

ر�شا الوقاد الم�شت�شار الفني 

�شهادات  بتوزيع  للنادي 

الالعبين  على  التقدير 

العمومي  بفرق  الفائزين 

متقدم )اأ( و )ب( والنا�شئين 

وال�شيـــدات  والبـــراعـــــم 

والبـرومــات،  والآن�شــــات 

عماد  المهند�س  بذلك  �شرح 

الجنزوري مدير جهاز التجديف بالمقاولون العرب 

والكابتن اأحمد الرويعي الم�شرف علي فريق ال�شراع 

مدير نادي التجديف.

ال�شبت  يوم  اأقيمت  الإحتفال  فعاليات  اأن  يذكر 

الموافق الرابع من يونيو بنادي تجديف المقاولون 

العرب على نهر النيل بالجيزه.
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البطولة  فى  الثالث  المركز  على  �شيناء  فرع  ح�شل 

الرم�شانية لل�شركات والتي تم تنظيمها على م�شتوى اقليم 

القناة و�شيناء بمحافظاته المختلفة وتعد هذه البطولة 

تخطى  والتي  الم�شاركة  الفرق  حيث  من  ال�شخم  هى 

حكومية  وموؤ�ش�شات  ل�شركات  ممثاًل  فريقا   20 عددها 

)محمد  الالعب  خاللها  ح�شل  و  خا�س  قطاع  و�شركات 

رفعت ( على كا�س اح�شن لعب فى البطولة وقد �شهدت 

مالعب ) كامب نو ( بال�شماعيلية والمقام عليها البطوله 

وموؤازرة  القدم  لكرة  �شعبها  لع�شق  اقبال جماهيرًا كبيرا 

هذه  تنظيم  تم  انه  بالذكر  .جدير  الم�شاركة  الفرق 

جروب  عثمان  �شركات  مجموعة  رعاية  تحت  البطولة 

احمد  عثمان  محمود  المهند�س  ادارتها  مجل�س  ورئي�س 

عثمان  نائب مجل�س النواب عن ال�شماعيلية.

للدوري  النهائية  المباراة  الأ�شكندرية  فرع  اأقام 

الجارحي  علي  المهند�شان  بح�شور  للفرع  الداخلي 

الفرع  مدير  الريفي  وح�شام  الأ�شكندرية  قطاع  رئي�س 

المركزية  الور�س  وفريق  الفرع  اإدارة  فريقي  بين 

بالعامرية والتي انتهت بتتويج فريق اإدارة الفرع بكاأ�س 

مدير الفرع بعد فوزه بثالثة اأهداف مقابل هدف.

العرب  المقاولون  نادي  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س 

يكرم الالعبة يا�شمين ح�شام �شومان بح�شور المهند�س 

والأ�شتاذ  النادى  رئي�س  نائب  الكريم  عبد  محمد 

يذكر  للنادى  التنفيذى  المدير  الباجورى  ي�شرى 

بطولة  فى  النتائج  اأف�شل  حقق  الجمباز  فريق  اأن 

18 نادى  7 �شنوات والتى �شارك فيها  الجمهورية تحت 

على  الفريق  خاللها  ح�شل  و  المحافظات  مختلف  من 

12 ميدالية ذهبية وميداليه ف�شية و هم مريم اأحمد 

عبد  وروان  اأ�شامة  اأحمد  وزينة  الحفيظ  عبد  �شعيد 

ال�شالم ونادين �شالح ومريم عادل وجنى ح�شام ولوجين 

اأ�شامة وحبيبة  �شادى ومريم محمد وحال  محمد وهيا 

الكابتن  اإ�شراف  تحت  وذلك  اأحمد  وجودى  محمد 

والكابتن  الريا�شى  الن�شاط  مدير  اإبراهيم  �شامية 

�شعيد  اأحمد  والمدربين  الفنى  المدير  م�شطفى  اأحمد 

وناريمان عبد العزيز ومحمود ح�شن مختار وهند فوؤاد 

المدير الإدارى.
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�ضور  واأخبار

فرع سيناء يفوز بالمركز الثالث
وكأس أحسن العب فى بطولة الشركات الرمضانية



 هى اأولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه ل�شفته 

احكام  و�شع  على  حر�شه  هو  الم�شرع  ا�شتحدثه  ما  واأهم 

عامة لحقوق المتياز قبل ان يبداأ في بيان انواع الحقوق 

بمثابة  المتياز  حقوق  جعل  ما  وهو  ذلك  بعد  الممتازة 

مو�شوعا متما�شكا تنظمه فكرة من�شجمة متما�شكة وهو ما 

يتفق مع الترتيب المنطقي للنظرية العامة لحق المتياز 

حقوق  واأنواع  �شور  في  ممثلة  تطبيقاتها  بيان  ثم  اأول 

المتياز بعد ذلك. 

المتياز  حقوق  الجديد   المدني  الم�شرع  ا�شتحدث  كما 

كانت  اأي  المدين  اأحوال  جميع  على  ترد  التي  العامة 

طبيعتها ف�شال على حقوق المتياز الخا�شة التي ترد على 

عين معينة للمدين والتي ق�شمها اإلى حقوق امتياز خا�شة 

عقارية وحقوق امتياز خا�شة منقولة . 

فاتها   ، واحدة  مرتبة  فى  الممتازة  الحقوق  كانت  واإذا 

يق�شى  ن�س  يوجد  لم  ما  منها  كل  قيمة  بن�شبة  ت�شتوفى 

بغير ذلك.

من  المدين  اأموال  العامة على جميع  المتياز  ترد حقوق 

اأما حقوق المتياز الخا�شة فتكون  منقول وعقار ....... 

مق�شورة على منقول اأو عقار معين .

ول يحتـج بحق المتياز على من حاز المنقول بح�شن نية .

ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة موؤجر العقار بالن�شبة 

و�شاحب   ، الموؤجرة  العين  فى  الموجودة  المنقولت  اإلى 

فى  النزلء  يودعها  التى  الأمتعة  اإلى  بالن�شبة  الفندق 

فندقه .

المنقول  تبديد   ، معقولة  لأ�شباب  الدائن  خ�شي  واإذا 

و�شعه  يطلب  اأن  له  جاز  لم�شلحته  امتياز  بحق  المثقل 

تحت الحرا�شة.

ومع ذلك فاإن حقوق المتياز العامة ولو كان محلها عقارا 

ل يجب فيها ال�شهر ول يثبت فيها حق التتبع ، ول حاجة 

اأي�شا فى حقوق المتياز العقارية ال�شامنة لمبالغ  لل�شهر 

م�شتحقة للخزانة العامة . وهذه الحقوق الممتازة جميعا 

تكون اأ�شبق فى المرتبة على اأى حق امتياز عقاري اآخر اأو 

اأى حق رهن ر�شمى مهما كان تاريخ قيده ، اأما فيما بينها ، 

فالمتياز ال�شامن للمبالغ الم�شتحقة للخزانة بتقدم على 

حقوق المتياز العامة .

ترتيب الحقوق الممتازة

الخا�شة  المتياز  وحقوق  العامة  المتياز  حقوق   -: اأول 

الواقعة على منقول

جميع - 1 لم�شلحة  اأنقت  التى  الق�شائية  الم�شروفات 

، لها امتياز  اأموال المدين وبيعها  الدائنين فى حفظ 

الم�شروفات  هذه  وت�شتوفى  الأموال  هذه  ثمن  على 

برهن  م�شمونا  اأو  ممتازا  كان  ولو  اأخر  حق  اأى  قبل 

اأنفقت  الذين  الدائنين  حقوق  ذلك  فى  بما  ر�شمى 

الم�شروفات فى م�شلحتهم . وتتقدم الم�شروفات التى 

اأنفقت فى بيع الأموال على تلك اأنفقت فى اإجراءات 

التوزيع .   

�شرائب - 2 من  العامة  للخزانة  الم�شتحقة  المبالغ 

ور�شوم وحقوق اأخرى من اأى نوع كان ، يكون لها امتياز 

بال�شروط المقررة فى القوانين والأوامر ال�شادرة فى 

الأموال  ثمن  من  المبالغ  هذه  وت�شتوفى  ال�شاأن  هذا 

حق  اأى  قبل  كانت  يد  اأية  فى  المتياز  بهذا  المثقلة 

عدا  ر�شمى  برهن  م�شمونا  اأو  ممتازا  كان  ولو   ، اأخر 

الم�شرفات الق�شائية .

المبالغ التى �شرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له - 3

استشـــــــارة قــانـونيــة

اإعداد / ريا�س م�شطفي الربل�شي

رئي�س قطاع ال�شئون القانونية والعقارية

مدير الإدارة القانونية

حقــوق االمتيــاز
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من ترميم ، يكون لها امتياز عليه كله وت�شتوفى هذه 

المتياز  بحق  المثقل  المنقول  هذا  ثمن  من  المبالغ 

الم�شتحقة  والمبالغ  الق�شائية  الم�شروفات  بعد 

للخزانة العامة مبا�شرة ، اأما فيما بينها فيقدم بع�شها 

على بع�س بح�شب الترتيب العك�شي لتواريخ �شرفها .

يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع اأموال المدين - 4

من منقول وعقار :

اأ ( -  المبالغ الم�شتحقة للخدم والكتبة والعمال   (

وكل اأجير اآخر .

للمدين  توريده  تم  عما  الم�شتحقة  المبالغ   - )ب( 

ال�شتة  فى  وملب�س  ماأكل  من  يعوله  ولمن 

الأ�شهر الأخيرة .

)جـ ( - النفقة الم�شتحقة فى ذمة المدين لأقاربه 

عن �شتة الأ�شهر الأخيرة .

الم�شروفات  بعد  مبا�شرة  المبالغ  هذه  وت�شتوفى 

للخزانة  الم�شتحقة  والمبالغ  الق�شائية 

اأما   ، والترميم  الحفظ  وم�شروفات  العامة 

فيما بينها فت�شتوفى بن�شبة كل منها.

المبالغ المن�شرفة فى البذور وال�شماد وغيره من مواد - 5

والمبالغ   ، للح�شرات  المقاومة  والمواد  التخ�شيب 

لها  يكون   ، والح�شاد  الزراعة  اأعمال  فى  المن�شرفة 

امتياز على المح�شول الذى �شرفت فى اإنتاجه وتكون 

المبالغ  هذه  وت�شتوفى  واحدة  مرتبة  جميعا  لها 

المتقدمة  الحقوق  بعد  مبا�شرة  المح�شول  ثمن  من 

مقابل  فى  الم�شتحقة  للمبالغ  يكون  وكذلك  الذكر 

اآلت الزراعة حق امتياز فى نف�س المرتبة على هذه 

الآلت .

لمدة - 6 اأو  ل�شنتين  الزراعية  والأرا�شي  المبانى  اأجرة 

للموؤجر  اأخر  حق  وكل   ، ذلك  عن  قلت  اإن  الإيجار  

بمقت�شى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما 

يكون موجودا بالعين الموؤجرة ومملوكا للم�شتاأجر من 

منقول قابل للحجز ومن مح�شول زراعي .

ويثبت المتياز ولو كانت المنقولت مملوكة لزوجة  -

الم�شتاأجر اأو كانت مملوكة للغير ولم يثبت اأن الموؤجر 

كان يعلم وقت و�شعها فى العين الموؤجرة بوجود حق 

المتعلقة  بالأحكام  اإخالل  دون  وذلك   ، عليها  للغير 

بالمنقولت الم�شروقة اأو ال�شائعة .

والمح�شولت  - المنقولت  على  اأي�شا  المتياز  ويقع 

الموؤجر قد  كان  اإذا  الباطن  من  للم�شتاأجر  المملوكة 

لم  فاإذا   ، الباطن  من  الإيجار  عدم  �شراحة  ا�شترط 

ي�شترط ذلك فال يثبت المتياز اإل للمبالغ التى تكون 

من  الم�شتاأجر  ذمة  فى  الأ�شلى  للم�شتاأجر  م�شتحقة 

الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه الموؤجر .

النزيل - 7 ذمة  فى  الفندق  ل�شاحب  الم�شتحقة  المبالغ 

 ، لح�شابه  �شرف  وما  والموؤونة  الإقامة  اأجره  عن 

ويكون لها امتياز على الأمتعة التى اأح�شرها النزيل 

فى الفندق اأو ملحقاته ويقع المتياز على الأمتعة ولو 

كانت غير مملوكة للنزيل اإذا لم يثبت �شاحب الفندق 

كان يعلم وقت اإدخالها عنده بحق الغير عليها ب�شرط 

األ تكون تلك الأمتعة م�شروقة اأو �شائعة . ول�شاحب 

اأن يعار�س فى نقل الأمتعة من فندقه مادام  الفندق 

رغم  الأمتعة  نقلت  فاإذا   . كامال  حقه  ي�شتوف  لم 

معار�شته او دون علمه ، فاإن حق المتياز يبقى قائما 

عليها دون اإخالل بالحقوق ك�شبها الغير بح�شن نية .

التى لمتياز  - المرتبة  نف�س  الفندق  ولمتياز �شاحب 

الموؤجر ، فاإذا تزاحم قدم الأ�شبق فى التاريخ ، ما لم 

يكن غير نافذ بالن�شبة اإلى الآخر.

يكون - 8 الثمن وملحقاته  المنقول من  لبائع  ي�شتحق  ما 

، ويبقى المتياز قائما  المبيع  ال�شيء  له امتياز على 

اإخالل  دون  وهذا   . بذاتيته  محتفظا  المبيع  مادام 

مراعاة  مع   ، نية  بح�شن  الغير  ك�شبها  التى  بالحقوق 

هذا  ويكون  التجارية  بالمواد  الخا�شة  الأحكام 

المتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقوق 

المتياز الواقعة على منقول ، اإل اأنه ي�شرى فى حق 

الموؤجر و�شاحب الفندق اإذا ثبت اأنهما كانا يعلمان به 

وقت و�شع المبيع فى العين الموؤجرة اأو الفندق .

عليه - 9 امتياز  حق   ، منقول  اقت�شموا  الذين  لل�شركاء 

تاأمينا لحق كل منهم فى الرجوع على الآخرين ب�شبب 

الق�شمة ، وفى ا�شتيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .

ثانيا :- حقوق المتياز الخا�شة الواقعة على عقار

ما ي�شتحق لبائع العقار من الثمن وملحقاتها ، يكون له - 1

امتياز على العقار المبيع .

ويجب اأن يقيد المتياز ولو كان البيع م�شجاًل ، وتكون  -

مرتبته من وقت القيد .

المبالغ الم�شتحقة للمقاولين والمهند�شين المعماريين - 2

اأخرى  من�شاآت  اأو  اأبنية  ت�شييد  فى  اإليهم  عهد  الذين 

اأو فى �شيانتها  اأو فى ترميمها  اإعادة ت�شييدها  اأو فى 

ما  بقدر  ولكن   ، المن�شاآت  هذه  على  امتياز  لها  يكون   ،

يكون زائدا ب�شبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت 

بيعه .

ويجب اأن يقيد هذا المتياز ، وتكون مرتبته من وقت  -

القيد .

عليه - 3 امتياز  حق   ، عقارًا  اقت�شموا  الذين  لل�شركاء 

تاأمينا لما تخوله الق�شمة من حق في رجوع كل منهم 

بمعدل  المطالبة  حق  ذلك  فى  بما  الآخرين  على 

الق�شمة . 

ويجب اأن يقيد هذا المتياز ، وتكون مرتبته من وقت  -

القيد . 
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مهندس / رزق الشناوى
 دبلوم الدراسات العليا

المعهد العالي للدراسات اإلسالمية
دبلوم معهد إعداد الدعاه

إجابة أسئلة
الثقافة الدينية

اأركان الإيمان ال�شتة هي :   (  1)

الإيمان باهلل ) اأي الت�شديق بالقلب بوحدانية 

اهلل(، ومالئكته، وكتبه، ور�شله، واليوم الآخر، 

والقدر خيره و�شره.

الأ�شهر الُحرم الأربعة هي :  (  2)

)ذو القعدة، ذو الحجة محرم، رجب(.

النف�س  - ظلم  عدم   : فيها  الم�شلمين  واجب 

مجتمعين  الم�شركين  قتال  المعا�شي،  بارتكاب 

الم�شلمين  قاتلوا  هم  اإذا  متفرقين  غير 

مجتمعين، اللتزام بالتقوى للفوز بمعية اهلل.

ِ اْثَنا  -
َّ

ُهوِر ِعنَد اهلل َة ال�شُّ قال اهلل تعالى:  اإنَّ ِعدَّ

َمَواِت  ال�شَّ َخَلَق  َيْوَم   ِ
َّ

اهلل ِكَتاِب  ِفي  �َشْهرًا  َع�َشَر 

ُم  الَقيِّ يُن  الدِّ َذِلَك  ُحُرٌم  اأَْرَبَعٌة  ِمْنَها  والأَْر�َس 

الُم�ْشِرِكيَن  وَقاِتُلوا  اأَنُف�َشُكْم  ِفيِهنَّ  َتْظِلُموا  َفال 

َمَع   
َ َّ
اهلل اأَنَّ  واْعَلُموا  ًة  َكافَّ ُيَقاِتُلوَنُكْم  َكَما  ًة  َكافَّ

ِقيَن[         )التوبة: 36(. الُمتَّ

ف�شل ال�شالة:(  3)

الجماعة اأف�شل من �شالة الفرد ب�شبع وع�شرين  -

درجة.

في الم�شجد الحرام اأجر مائة األف �شالة. -

في الم�شجد النبوي اأجر األف �شالة. -

في الم�شجد الأق�شى  اأجر خم�شمائة �شالة. -

�شالة الجنازة:    (  4)

بعد  تكبيرات،  اأربع  وهي  و�شرًا،  وقوفًا  توؤدي 

التكبيرة  بعد  الفاتحة،  ُتقراأ  الأولى  التكبيرة 

الثانية  ُيقراأ الن�شف الثاني من الت�شهد )اللهم 

التكبيرة  بعد  اآخره،  اإلى   .... محمد  على  �شّل 

الثالثة الدعاء للمتوفي، بعد التكبيرة الرابعة 

ن�شلم  ثم  اأجمعين،  وللم�شلمين  للنف�س  الدعاء 

على اليمين والي�شار.

كان  - اإذا  الراأ�س  عند  الميت  من  الإمام  يقف 

الميت رجاًل وعند الو�شط اإذا كانت امراأة.

عليها  - ُي�شلى  حتى  الجنازة  اتبع  من  ثواب 

قيراط ، وثواب من اتبعها حتى ُتدفن قيراطان 

)كل قيراط مثل الجبل الكبير(.

الق�شر في ال�شالة:   (  5)

ال�شالة  تكون  بموجبها  للم�شافر  رخ�شة 

�شلوات  في  وتكون  فقط،  ركعتين  الرباعية 

الظهر والع�شر والع�شاء.

-  84  : بالق�شر  فيها  يرخ�س  التي  الم�شافة 

اأو م�شاكن البلد  كيلومتر بدءًا من نهاية حدود 

 - الميناء   - )المطار  الم�شافر  فيها  يقيم  التي 

حدود المحافظة...(.

في  - الإقامة  مدة  تحددت  اإذا  الق�شر:  مدة 

ثالثة  حتى  الم�شافر  يق�شده  الذي  المكان 

اأيام فاإنه يجوز الق�شر في الأيام الثالثة، واإذا 
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فاإن  فاأكثر  اأيام  باأربعة  الإقامة  مدة  تحددت 

مدة  تحدد  لم  واإذا  يق�شر،  ول  يتم  الم�شافر 

الحاجة  ق�شاء  لحين  مفتوحة  وكانت  الإقامة 

فاإن للم�شافر اأن يق�شر لأي مدة مهمات طالت.

الجمع في ال�شالة:(  6)

جمع تقديم اأي ًي�شلى الع�شر قبل حلول وقته  -

وقتها  حلول  قبل  والع�شاء  الظهر،  �شالة  بعد 

بعد �شالة المغرب.

قوته  - فوات  بعد  الظهر  ُي�شلى  اأى  تاأخير  جمع 

فوات  بعد  المغرب  وُي�شلى  الع�شر،  �شالة  قبل 

وقته قبل �شالة الع�شاء.

والمر�س،  - ال�شفر  حالت  في  بالجمع  وُيرخ�س 

وفي حالة المطر ال�شديد جمع تقديم للع�شاء 

الحج في عرفة  وفي  المغرب فقط،  بعد �شالة 

وفي  الظهر،  �شالة  بعد  للع�شر  تقديم  جمع 

�شالة  قبل  للمغرب  تاأخير  جمع  المزدلفة 

الع�شاء، الجمع باأذان واحد واإقامتين.

الم�شارف الثمانية للزكاة:(  7)

الفقراء : ) من لي�س عنده اإل قوت يومه اأو اأقل(. -

الم�شاكين:)دخله ل  يكفي نفقاته وهو اأح�شن  -

ِفيَنُة  ال�شَّ ا  اأَمَّ تعالى:  يقول  الفقير،  من  حال ً 

اأَْن  َردتُّ  َفاأَ الَبْحِر  ِفي  َيْعَمُلوَن  ِلَم�َشاِكيَن  َفَكاَنْت 

�َشِفيَنٍة  ُكلَّ  َياأُْخُذ  ِلٌك  مَّ وَراَءُهم  وَكاَن  اأَِعيَبَها 

بًا[. َغ�شْ

ال�شدقات  - يجمعون  )الذين   : عليها  العاملين 

لإيداعها حيث توزع(.

وفي الرقاب : )التحرير من الرق(. -

غير  - في  المع�شرين  )المديونين   : الغارمين 

مع�شية(.

وفي �شبيل اهلل: )تجهيز المجاهدين في �شبيل  -

اهلل والإنفاق عليهم(.

ابن ال�شبيل: )الغريب الذي نفد ماله في �شفره  -

ولو لم يكن فقيرًا اأو م�شكينًا(.

ِلْلُفَقَراِء  - َدَقاُت  ال�شَّ اإنََّما   : تعالى  اهلل  قال 

ُقُلوُبُهْم  لََّفِة  واْلُموؤَ َعَلْيَها  واْلَعاِمِليَن  واْلَم�َشاِكيِن 

واْبِن   ِ
َّ

اهلل �َشِبيِل  وِفي  واْلَغاِرِميَن  َقاِب  الرِّ وِفي 

َحِكيٌم[  َعِليٌم   
ُ َّ
واهلل  ِ

َّ
اهلل َن  مِّ ًة  َفِري�شَ ِبيِل  ال�شَّ

)التوبة: 60(

�شاحبه  - على  يجب  الذي  المبلغ  هو   : الن�شاب 

عليه  م�شى  وقد  يبلغه  عندما  زكاته  اإخراج 

عام هجري، واأى زيادة بعد ذلك  لي�شترط اأن 

يم�شي عليها عام هجري بل ت�شاف فورًا ويخرج 

�شاحب  يحدده  الذي  الموعد  في  الزكاة  عنها 

المال من كل عام )رم�شان مثاًل(.

مقدار الن�شاب: ما قيمته 85 جرام من الذهب  -

عيار21.

اآيات تحث على ال�شالة :(  8)

ْوُقوتًا[  - الَة َكاَنْت َعَلى الُموؤِْمِنيَن ِكَتابًا مَّ اإنَّ ال�شَّ

)103 الن�شاء(.

الُو�ْشَطى  - الِة  وال�شَّ َلَواِت  ال�شَّ َعَلى  َحاِفُظوا  و 

ِ َقاِنِتيَن[      )238 البقرة(.
َّ

وُقوُموا هلِل

َمَع  - واْرَكُعوا  َكاَة  الزَّ واآُتوا  الَة  ال�شَّ َواأَِقيُموا 

اِكِعيَن[       )43: البقرة(. الرَّ

الَة  - ال�شَّ واأَِقيُموا  ُح�ْشنًا  ا�ِس  ِللنَّ وُقوُلوا  الزكاة: 

َكاَة[          )83 البقرة(. واآُتوا الزَّ

ُموا  - ُتَقدِّ وَما  َكاَة  الزَّ واآُتوا  الَة  ال�شَّ واأَِقيُموا 

 ِبَما 
َ َّ
ِ اإنَّ اهلل

َّ
ْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد اهلل لأَنُف�ِشُكم مِّ

يٌر[   )110 : البقرة(. َتْعَمُلوَن َب�شِ

�ُشوَل  - َكاَة واأَِطيُعوا الرَّ الَة واآُتوا الزَّ واأَِقيُموا ال�شَّ

َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن[            )56 النور(.

لََّك  - َناِفَلًة  ِبِه  ْد  َفَتَهجَّ اللَّْيِل  وِمَن  الليل:  قيام 

ْحُمودًا[   َك َمَقامًا مُّ َع�َشى اأَن َيْبَعَثَك َربُّ

 )الإ�شراء 79(.

َطِوياًل[  - َلْياًل  ْحُه  و�َشبِّ َلُه  َفا�ْشُجْد  اللَّْيِل  وِمَن 
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)الإن�شان: 26(.

وِقَيامًا[  - دًا  �ُشجَّ ِهْم  ِلَربِّ َيِبيُتوَن  والَِّذيَن 

)الفرقان 64(.

َتْرِتياًل[ - الُقْراآَن  ِل  وَرتِّ القراآن:  قراءة 

)المزمل: 4(.

َر ِمَن الُقْراآِن      )المزمل 20(. - َفاْقَرُءوا َما َتَي�شَّ

واأن اأتلوا الُقْراآِن[   )النمل 92(. -

ل  - اإنَُّه  وُخْفَيًة  عًا  رُّ َت�شَ ُكْم  َربَّ اْدُعوا  الدعاء: 

ُيِحبُّ الُمْعَتِديَن[    )الأعراف 55(.

ُكُم اْدُعوِني اأَ�ْشَتِجْب َلُكْم   )غافر: 60(. - وَقاَل َربُّ

ْبُتْم  - َكذَّ َفَقْد  ُدَعاوؤُُكْم  َلْول  ي  َربِّ ِبُكْم  َيْعَباأُ  َما  ُقْل 

َف�َشْوَف َيُكوُن ِلَزامًا[   )الفرقان: 77(.

ِ ول َتْحَزْن  -
َّ

ْبُرَك اإلَّ ِباهلل ِبْر وَما �شَ ال�شبر: وا�شْ

ا َيْمُكُروَن     مَّ ْيٍق مِّ َعَلْيِهْم ول َتُك ِفي �شَ

)النحل 127(.

الُمْح�ِشِنيَن[   - اأَْجَر  يُع  ُي�شِ ل   
َ َّ
اهلل َفاإنَّ  ِبْر  وا�شْ

)هود 115(

الِة  - ْبِر وال�شَّ ْبال�شَّ ا�ْشَتِعيُنوا  اآَمُنوا  اَلِذيَن  َها  اأَيُّ َيا 

اِبِريَن     )البقرة: 152(.  َمَع ال�شَّ
َ َّ
اإنَّ اهلل

َحقَّ  -  
َ َّ
اهلل ُقوا  اتَّ اآَمُنوا  اَلِذيَن  َها  اأَيُّ َيا  التقوى: 

�ْشِلُموَن[   ُتَقاِتِه ول َتُموُتنَّ اإلَّ واأَنُتم مُّ

)اآل عمران 102(.

َنْف�ٌس  - وْلَتنُظْر   
َ َّ
اهلل ُقوا  اتَّ اآَمُنوا  اَلِذيَن  َها  اأَيُّ َيا 

ِبَما  َخِبيٌر   
َ َّ
اهلل اإنَّ   

َ َّ
اهلل ُقوا  واتَّ ِلَغٍد  َمْت  َقدَّ ا  مَّ

َتْعَمُلوَن[        )الح�شر: 18(.

ى ُكلُّ  - ِ ُثمَّ ُتَوفَّ
َّ

ُقوا َيْومًا ُتْرَجُعوَن ِفيِه اإَلى اهلل واتَّ

ا َك�َشَبْت وُهْم ل ُيْظَلُموَن[    َنْف�ٍس مَّ

)البقرة: 281(.

جزءًا، (  9) ثالثون  الكريم  القراآن  اأجزاء  عدد 

 240 اأرباعه  وعدد  حزبًا،   60 اأحزابه  وعدد 

�شورة   86 منها  �شورة،   114 �شوره  وعدد  ربعًا، 

مكية، 28 �شورة مدنية.

الهجرة،  - قبل  نزلت  التي  وهي  المكية  ال�شور 

والبعث  والعقيدة  التوحيد  اأمور  عن  وتتحدث 

والم�شركين،  الكفار  وعن  والجزاء،  والح�شاب 

الهجرة  بعد  نزلت  التي  وهي  المدنية  وال�شور 

والمعامالت  الت�شريعية  الأحكام  عن  وتتحدث 

واليهود  والمجتمع،  والأ�شرة  والأخالق 

والن�شاري والمنافقين.

ال�شورة التي ذكر فيها ا�شم الجاللة )اهلل(: (  10)

في جميع اآياتها هي �شورة المجادلة وهي مدنية 

الكريمة  ال�شورة  تناولت  وقد   ،22 واآياتها 

اأحكام الظهار وكفارته، وحكم التناجي، واآداب 

المجال�س، والتحذير من مودة اأعداء اهلل، وعن 

المنافقين واليهود وما اأعد اهلل لهم من عذاب 

مهين.

اأحباء اهلل:(  11)

 ُيِحبُّ الُمْح�ِشِنيَن )البقرة: 195( -
َ َّ
اإنَّ اهلل

ِريَن[  - الُمَتَطهِّ وُيِحبُّ  اِبيَن  وَّ التَّ ُيِحبُّ   
َ َّ
اهلل اإنَّ 

)البقرة: 222(.

اِبِريَن )اآل عمران: 146(. -  ُيِحبُّ ال�شَّ
ُ َّ
واهلل

ِليَن )اآل عمران 159(. -  ُيِحبُّ الُمَتَوكِّ
َ َّ
اإنَّ اهلل

-  
ُ َّ
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهلل  َفاتَّ

َ َّ
وَن اهلل ُقْل اإن ُكنُتْم ُتِحبُّ

 َغُفوٌر رَِّحيٌم[  
ُ َّ
وَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم واهلل

 ) اآل عمران: 31(

 ُيِحبُّ الُمْق�ِشِطيَن[ )المائدة: 42( -
َ َّ
اإنَّ اهلل

اأَِذلٍَّة  - وَنُه  وُيِحبُّ ُهْم  ُيِحبُّ ِبَقْوٍم   
ُ َّ
اهلل ِتي  َياأْ َف�َشْوَف 

ُيَجاِهُدوَن  الَكاِفِريَن  َعَلى  ٍة  اأَِعزَّ الُموؤِْمِنيَن  َعَلى 

ُل  ِ ول َيَخاُفوَن َلْوَمَة لِئٍم َذِلَك َف�شْ
َّ

ِفي �َشِبيِل اهلل

 وا�ِشٌع َعِليٌم[  
ُ َّ
ِ ُيوؤِْتيِه َمن َي�َشاُء واهلل

َّ
اهلل

 )المائدة : 54(.

ِقيَن[        )التوبة: 4(. -  ُيِحبُّ الُمتَّ
َ َّ
اإنَّ اهلل

 ُيِحبُّ اَلِذيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي �َشِبيِلِه �شفًا[   -
َ َّ
اإنَّ اهلل

)ال�شف 4(

ال�شالم (  12) عليه  مو�شى  للنبي  الت�شع  اهلل  اآيات 

ال�شنين   - اليد   - الع�شا  وقومه:  فرعون  اإلى 
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)القحط( - نق�س الثمرات - الطوفان - الجراد 

   -107 اآيات ) رقم  - القمل - ال�شفادع - الدم، 

108 - 130 - 133( �شورة الأعراف.

اآيتا الحجاب:(  13)

1- اآية 31 �شورة النور :    -

وَيْحَفُظوا  اِرِهْم  اأَْب�شَ ِمْن  وا  َيُغ�شُّ ْلُموؤِْمِنيَن  لِّ ُقل   (

ِبَما  َخِبيٌر   
َ َّ
اهلل اإنَّ  َلُهْم  اأَْزَكى  َذِلَك  ُفُروَجُهْم 

ِمْن  َن  �شْ َيْغ�شُ ْلُموؤِْمَناِت  لِّ وُقل   )30( َنُعوَن  َي�شْ

اِرِهنَّ وَيْحَفْظَن َفُروَجُهنَّ ول ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ  اأَْب�شَ

ِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ  اإلَّ َما َظَهَر ِمْنَها وْلَي�شْ

يمكن  مال  اإل  يك�شفن  ل  الن�شاء  اأن  والمعنى   ،

اإخفاوؤه كالثياب الخارجية، والوجه، والفكين، 

والخمار وهو غطاء الراأ�س الذي يجب اأن يمتد 

فتحة  هي  )الجيوب  وال�شدر  الرقبة  ليغطي 

الثياب على ال�شدر(.

2- اآية 59 �شورة الأحزاب :    -

وِن�َشاِء  وَبَناِتَك  لأَْزَواِجَك  ُقل  ِبيُّ  النَّ َها  اأَيُّ َيا 

الُموؤِْمِنيَن ُيْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمن َجالِبيِبِهنَّ َذِلَك اأَْدَنى 

رَِّحيمًا   َغُفورًا   
ُ َّ
اهلل وَكاَن  ُيوؤَْذْيَن  َفال  ُيْعَرْفَن  اأَن 

والمعنى: اأمر لجميع ن�شاء الموؤمنين اأن ي�شدلن 

ت�شتر  التي  الوا�شعة  الجالليب  اأج�شامهن  على 

يتعر�شن  وزينتهن، حتى ل  ول تبرز محا�شنهن 

لالأذى واأل�شنة اأهل ال�شوء.)لتك�شف ول ت�شف 

ول ت�شف(.

حيوانات (  14) اأ�شماء  تحمل  التي  الخم�س  ال�شور 

 - النمل   - النحل   - البقرة  هي:  ح�شرات  اأو 

العنكبوت - الفيل.

رقم (  15) عمران  اآل  �شورة  في  ال�شتغفار  اآية 

واْلَقاِنِتيَن  اِدِقيَن  وال�شَّ اِبِريَن  ال�شَّ  :)17(

واْلُمنِفِقيَن واْلُم�ْشَتْغِفِريَن ِبالأَ�ْشَحاِر.

ُهْم  - وِبالأَ�ْشَحاِر   )18( اآية  الذاريات  �شورة  وفي 

َي�ْشَتْغِفُروَن.

وقت ال�شحر هو الجزء الأخير من الليل قبيل  -

طلوع الفجر.

�شيد ال�شتغفار : اللهم اأنت  ربي ل اإله اإل اأنت  -

ووعدك  عهدك  على  واأنا  عبدك  واأنا  خلقتني 

اأبوء  �شنعت  ما  �شر  من  بك  اأعوذ  ا�شتطعت  ما 

لك بنعمتك على واأبواأ بذنبي فاغفر لي فاإنه ل 

يغفر الذنوب اإل اأنت.

جاءت (  16) الأنهار  من  اأ�شناف  اأربعة  الجنة  في 

في الآية )15( من �شورة محمد :  

اٍء  ن مَّ ُقوَن ِفيَها اأَْنَهاٌر مِّ ِة اَلِتي وِعَد الُمتَّ َمَثُل الَجنَّ

ْر َطْعُمُه واأَْنَهاٌر  َيَتَغيَّ لَّْم  لََّبٍن  ن  اآ�ِشٍن واأَْنَهاٌر مِّ َغْيِر 

ى  ًفّ ُم�شَ َع�َشٍل  ْن  مِّ واأَْنَهاٌر  اِرِبيَن  لِّل�شَّ ٍة  لَّذَّ َخْمٍر  ْن  مِّ

والمعنى : اأنهار الجنة لي�شت كاأنهار الدنيا فهي 

تفجر من جبل من م�شك، ماوؤها ل تتغير رائحته 

والحالوة  البيا�س  غاية  في  حليب  من  واأنهار   ،

والد�شامة ل يحم�س بطول المقام، ول يف�شد، 

كما تف�شد األبان الدنيا، فهو لم يخرج من �شروع 

ال�شاربون  بها  يتلذذ  خمر  من  واأنهار  الما�شية، 

الدنيا  كخمر  لي�شت  والرائحة،  الطعم  طيبة 

المزاج،  فا�شد  اإل  بها  يتلذذ  ل  الطعم  كريهة 

واأنهار من ع�شل في غاية ال�شفاء وح�شن اللون 

والرائحة والطعم، ل يخالطه �شمع ول ف�شالت 

بطون  من  يخرج  لم  فهو  �شوائب،  ول  النحل 

النحل.

كفارة الحلف باليمين الكاذب اآية )89( من (  17)

�شورة المائدة :    

ـاإْطَعاُم  اأَْيَماِنُكْم  ِفي  ِباللَّْغِو   
ُ َّ
اهلل ُيوؤَاِخُذُكُم  ل 

ْو�َشِط َما ُتْطِعُموَن اأَْهِليُكْم اأَْو  َع�َشَرِة َم�َشاِكيَن ِمْن اأَ

َياُم  َف�شِ َيِجْد  لَّْم  َفَمن  َرَقَبٍة  َتْحِريُر  اأَْو  ِك�ْشَوُتُهْم 

َحَلْفُتْم  اإَذا  اأَْيَماِنُكْم  اَرُة  َكفَّ َذِلَك  اٍم  اأَيَّ َثالَثِة 

اآَياِتِه  َلُكْم   
ُ َّ
اهلل ُن  ُيَبيِّ َكَذِلَك  اأَْيَماَنُكْم  واْحَفُظوا 

ل  تعالى  اهلل  اأن  والمعنى   ، َت�ْشُكُروَن  َلَعلَُّكْم 
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غير  من  الل�شان  اإليه  ي�شبق  بما  النا�س  يوؤاخذ 

ق�شد الحلف كقولكم ل واهلل، ولكن يوؤاخذكم 

كذبتم،  اأي  حنثتم  اإذا  والنية  الق�شد  على 

ع�شرة  تطعموا  اأن  حنثتم  اإذا  اليمين  وكفارة 

م�شاكين من خير ما تطعمون به اأهليكم - ذلك 

بما  ك�شوتهم  اأو   - اأف�شله  هو  ال�شىء  و�شط  لأن 

لم  فاإذا  مملوك،  عبد  اإعتاق  اأو  بدنهم،  ي�شتر 

�شيام  تكون  اليمين  فكفارة  ذلك  كل  يتي�شر 

نحفظ  اأن  كه  ذلك  من  والأف�شل  اأيام،  ثالثة 

اإل  يحلف  ول  بالحلف  نت�شرع  فال  الأيمان 

لل�شرورة وبال�شدق.

اأ�شهر الحج هي :    (  18)

�شوال - ذو القعدة - وحتى فجر العا�شر من ذي 

الحجة.

اأنواع الحج ثالثة: التمتع - الإفراد - القران. -

تركت  - لو  التي  الأ�شا�شية:  الأربعة  الأركان 

بطل الحج هي: الإحرام - الطواف - ال�شعي - 

الوقوف بعرفة.

ال�شطباع :    (  19)

ك�شف الكتف الأيمن للرجال فقط اأثناء طواف 

القدوم.

في  - التقارب  مع  الم�شي  في  الإ�شراع  الرمل: 

الخطى اأثناء طواف القدوم في الثالثة اأ�شواط 

الأولى فقط وللرجال فقط.

الت�شلع: هو ال�شرب من ماء زمزم حتى المتالء  -

اإلى ال�شلوع - ولو بدون عط�س.   

الميلين  - بين  الُخطى  اإ�شراع  هى  الهرولة: 

والمروة  ال�شفا  بين  ال�شعي  اأثناء  الأخ�شرين 

للرجال فقط.

التروية: الذهاب اإلى منى في اليوم الثامن من  -

ذي الحجة قبل ال�شعود اإلى عرفة، وي�شلى بها 

الظهر والع�شر والمغرب والع�شاء ثم  فجر يوم 

9 ذي الحجة والخروج بعد �شروق ال�شم�س .

يوم الحج الأكبر: هو يوم النحر - العا�شر من  -

ذي الحجة.

للتهليل  - مزدلفة  في  البقاء   : الحرام  الم�شعر 

)اأو  الفجر  طلوع  حتى  والدعاء  والتكبير 

انت�شاف الليل(.

الإحرام  - مالب�س  خلع  الأ�شغر:  التحلل 

الإحرام  محظورات  جميع  لعمل  والإباحة 

جمرة  رمي  بعد  ويكون  الن�شاء،  اإتيان  ماعدا 

العقبة والنحر.

النحر  - بعد  الإفا�شة  طواف  هو  الركن:  طواف 

ويجوز في جميع اأيام الت�شريق.

وال�شعي  - الإفا�شة  طواف  بعد  الأكبر  التحلل 

للمتمتع ، وبه يباح للحاج جميع المحظورات.

الت�شريق: اأيام رمي الجمرات الثالثة 11، 12،  -

13 ذي الحجة.

اأولوا العزم من الر�شل خم�شة هم : (  20)

 - مو�شى   - ابراهيم   - نوح  ور�شله  اهلل  اأنبياء 

ال�شالة  اأف�شل  جميعا  عليهم  محمد   - عي�شى 

وال�شالم.

اأبوبكر  -  : هم  الأربعة  الرا�شدون  الخلفاء 

ال�شديق - عمر بن الخطاب - عثمان بن عفان 

- علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنهم اأجمعين.

)الحنفي(  - الأربعة:   المذاهب  اأ�شحاب 

المالكي(   (  - النعمان  اأبوحنيفة  و�شاحبه 

و�شاحبه اأن�س بن مالك  - )ال�شافعي( و�شاحبه 

اأحمد  و�شاحبه  )الحنبلي(  ادري�س  بن  محمد 

بن حنبل.

ال�شنن ال�شتة هم: البخاري - م�شلم -  - اأ�شحاب 

الترمذي - الن�شائي - اأبوداود - ابن ماجة.

هذا وباهلل التوفيق.
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عليكم �شالم اهلل ورحمته .. يا كا�شفى الروؤو�س 

توا�شعا

دعاكم الرحمن فلبيتوا محبة .. فى �شفركم كان 

اأقرب �شاحبا

فارقتم الأوطان والأهل رغبة .. و�شلمتم النف�س 

هلل ت�شليما

هجرتم اأموالكم ودياركم .. بالتهليل اإليه 

وتكبروا تكبيرا

�شالم اهلل عليكم يا كا�شفى الروؤو�س تعظيمًا 

واإجالل

اهلل بالإ�شالم األف بينكم .. وقلوب الورى �شوقًا 

اإليه ت�شابقا

الحج عنوان الأخاء مكبرا .. والحج منهاج الولء 

قويما

الحج مدر�شة التعارف �شادها .. رب الورى واأدارها 

تعليما

�شالم اهلل عليكم يا كا�شفى الروؤو�س تعظيما 

واإجالل

لبيك بالقلوب قبل األفاه ترددا .. والأرواح 

�شابحات فـ الفلك لك توحيدا

فلله الموقف الأعظم �شاهدا .. واإليه قلوب 

الخلق على ال�شراط تميال

حججتم لبيت حجه الر�شل قبلكم .. لت�شهدوا 

نفعا فى الكتاب وعدناه

دعاكم اهلل اإليه قبل بنائه .. فقلتم له لبيك داع 

اأجبناه

�شالم اهلل عليكم يا كا�شفى الروؤو�س تعظيمًا 

واإجالل

و�شالت دموع من غمام جفوننا .. على ما م�شى من 

اإثم وذنب ك�شبناه

ولما راأى تلك الدموع التى جرت .. تجلى وباهى 

بنا المالئكة حين وقفناه

وراحوا يرجون رحمته �شجدا .. من عظم 

الخ�شوع والخ�شوع وجدناه

ولما راأت اأب�شارهم البيت خ�شعا .. بالب�شيرة قبل 

الب�شائر زرناه

�شالم اهلل عليكم يا كا�شفى الروؤو�س تعظيما 

واإجالل

كلمات / اأحمد راجح

رئي�س قطاع الموارد الب�شرية طرق وجه قبلى

لبيك ربى تهلياًل وتكبرا



إصالح ذات البين
 م / حممد مو�سى

تقع الخالفات بين النا�س ويحدث الخ�شام بين  •

وبين  الجيران  وبين  الأقرباء  وبين  الزوجين 

ول  ن�شاهدة  اأمر  وهذا  ببع�س  بع�شها  الع�شائر 

بداية  تكون  ما  وغالبًا  وجودة  لإنكار  �شبيل 

لو  تجنبها  يمكن  ب�شيطة  الخالفات  هذه 

الذى  ال�شيطان  ولكن  الت�شرف  النا�س  اأح�شن 

عليه  اهلل  �شلى  الكريم  الر�شول  اأخبر  كما 

فاكتفى  الم�شلمون  يعبده  اأن  يئ�س  قد  و�شلم 

وتغيير  الإغراء  بمعنى  بينهم  بالتحري�س 

لن  ال�شيطان  هذا  بينهم  والقطيعة  القلوب 

يتوانى  ولن  عليه  تفوت  الخالف  فر�شة  يدع 

نار  اإذكاء  الإن�س عن  �شياطين  واأعوانه من  هو 

اإلى  ال�شغيرة  ال�شرارة  تتحول  حتى  الفتنة 

فتنة عظيمة و�شر م�شتطير فيغلب �شوء الظن 

وتحل القطيعة ويتحول الحال : فبعد المحبة 

وال�شفاء تحل العداوة والبغ�شاء وبعد الو�شال 

تكون القطيعة وي�شبح اأ�شدقاء الأم�س اأعداء 

اليوم .

لهذا حر�س الإ�شالم على وحدة الم�شلمين واأكد  •

القلوب  بين  يوؤلف  ما  بكل  واأمر  اأخويتهم  على 

ولتحقيق  والبغ�شاء  العداوة  اأ�شباب  عن  ونهى 

ذلك حث على ال�شعى لإ�شالح ذات البين وجعل 

وال�شيام  ال�شالة  درجات  من  اأف�شل  درجته 

اإِْخَوٌة  اْلُموؤِْمُنوَن  اإَنَّما   ": تعالى  قال  وال�شدقة 

َلَعَلُّكْم   
َ َّ
اهلل ُقوا  َواَتّ َخَوْيُكْم  اأَ َبْيَن  ِلُحوا  َفاأَ�شْ

الر�شول  وقال   ، )الحجرات:10(   " ُتْرَحُموَن 

اأخبركم  األ   "  : الكريم �شلى اهلل عليه و�شلم 

وال�شدقة  وال�شالة  ال�شيام  درجة  من  باأف�شل 

اإ�شالح ذات  ، قال :  قالوا : بلى يا ر�شول اهلل 

البين اإذا تقاطعوا " .

الأمر  • فروع  من  فرع  هو  النا�س  بين  الإ�شالح 

فر�شهما  الذين  المنكر  عن  والنهى  بالمعروف 

اهلل تعالى على الم�شلمين لكى يعم خيره الدين 

والمجتمع  الفرد  على  نفعه  ويعود   ، والدنيا 

المحبة  ومنبع  والإ�شتقرار  الأمن  مبعث  لأنه 

ودليل  والهدوء  الظماأنينة  وم�شدر  والألفة 

الأخوة ال�شادقة والإيمان ال�شحيح .

كان من هديه �شلى اهلل عليه و�شلم وال�شحابة  •

بين  الإ�شالح  فى  ال�شعى  بعده  من  الكرام 

ال�شريفة  بنف�شه  با�شره  وقد  المتخا�شمين 

عوف  بنى  من  اأنا�س  بين  لالإ�شالح  خرج  حيث 

تنازع  وحين  الجماعة  �شالة  عن  تاأخر  حتى 

بنا  اإذهبوا   "  : وقال  اأ�شحابه  ندب  قباء  اأهل 

ن�شلح بينهم".

اإن التنازع مف�شد للبيوت والأ�شر، مهلك لل�شعوب  •

قال  للثورات  ومبدد  للدماء  �شافك   ، والأمم 

ِريُحُكْم  َوَتْذَهَب  َفَتْف�َشُلوْا  َتَناَزُعوْا  "َل   : تعالى 

�شورة   46(  . اِبِريَن"  ال�شَّ َمَع   
َ َّ
اهلل اإَِنّ  ِبُروْا  َوا�شْ

تنتهك  والم�شاحنات  وبالخ�شومات  الأنفال( 

الر�شول  �شمى  ولذلك  والدنيا  الدين  حرمات 

�شلى  فقال  بالحالقة  البين  ذات  ف�شاد  الكريم 

من  باأف�شل  اأخبركم  األ   "  : و�شلم  عليه  اهلل 

بلى  قالوا   ، وال�شدقة  وال�شالة  ال�شيام  درجة 

فاإن   ، البين  ذات  اإ�شالح   : قال  اهلل  ر�شول  يا 
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تحلق  اأقول  ل   ، الحالقة  هو  البين  ذات  ف�شاد 

ال�شعر ولكن تحلق الدين ".

اإن الأمة تحتاج اإلى اإ�شالح يدخل الر�شا على  •

المتنازعين  اإلى  الوئام  ويعيد  المتخا�شمين 

القلوب  به  وتاألف  النفو�س  به  ت�شكن  اإ�شالح 

اإ�شالح يقوم به ع�شبة خيرون �شرفت اأقدارهم 

وكرمت اأخالقهم فهم بهذه الم�شاعى يبرهنون 

ذو  م�شلحون  قوم  وال�شجايا  الطباع  نبل  على 

خبرة واإيمان وعقل و�شبر .

اأن بع�س النا�س فى هذه الأيام ف�شدت �شمائرهم  •

ال�شر ويعملون  نياتهم فتراهم يحبون  وخبثت 

يتركون  ذلك  اأجل  ومن  النا�س  بين  ن�شره  على 

المتخا�شمين فى غ�شبهم حتى ي�شتفحل ال�شر 

ال�شتم  ومن  ال�شتم  اإلى  الكالم  من  فينقلبوا 

اإلى ال�شالح ، والنا�س اأثناء ذلك  اإلى اللطم .. 

قد  بل  الأخبار  ويت�شقطون  يتفرجون  وقوف 

يلهبون نار العداوة حتى يقهر القوى ال�شعيف 

لمنع  ال�شر جميعًا وقد كان يكفى  ثم يقهرهم 

قال  كما  ولكن  م�شلح  نبيل  من  كلمة  كله  ذلك 

َحّ  َرِت الأَنُف�ُس ال�ُشّ ح�شِ لُح َخيٌر َواأُ تعالى : " َوال�شُّ

".)128 �شورة الن�شاء( وما تمكن الخالف من 
اأمة اإل كان نذير اإنحاللها و�شبب عذابها لأنه 

�شملها  وي�شتت  �شفوفها  ويفكك  كلمتها  يفرق 

ويجعلها لقمة �شائغة لأعدائها .

فيما  • اأمروا  قد  فاإنهم  اإخوة  الموؤمنون  دام  وما 

واإجتماعها  القلوب  تاآلف  يوجب  بما  بينهم 

واإختالفها  القلوب  تنافر  اإلى  يوؤدى  عما  ونهوا 

النا�س  بين  الإ�شالح  على  بالحر�س  وذلك 

والإ�شتقرار  والهدوء  والأمن  الطماأنينة  لتعم 

لهذا  ولكن  المجتمع  فى  والمحبة  والألفة 

ن�شو�س  عليها  دلت  وم�شالك  فقه  الإ�شالح 

ال�شرع و�شار عليها الم�شلحون المخل�شون فمن 

مر�شاة  واإبتغاء  النية  �شالح   : الإ�شالح  فقه 

والمنافع  ال�شخ�شية  الأهواء  وتجنب  اهلل 

الدنيوية اأما من ق�شد بعمله التروؤ�س والرياء 

الآخرة  ثواب  ينال  اأن  فبعيد  وال�شتعالء 

وحرى األ يحالف التوفيق م�شعاه قال تعالى : 

ِ َف�َشْوَف ُنوؤِْتيِه 
َّ

" َيْفَعْل ذِلَك اْبِتغاَء َمْر�شاِت اهلل
اأَْجرًا َعِظيمًا" .  )114 �شورة الن�شاء ( مر�شاة 

اهلل ف�شوف يوؤتيه اأجرًا عظيمًا".

اأن  • البين  ذات  اإ�شالح  باب  فى  الخير  من  اإن 

ي�شلك الم�شلح م�شلك ال�شر والكتمان فمن عرف 

يجرى  فيما  �شيما  ل  اأحوالهم  وخير  النا�س 

بينهم من منازعات وخ�شومات اأدرك دقة هذه 

المهمة لأن من النا�س من يحب الغلبة واإنت�شار 

الحق ومنهم من ي�شر  ولو على ح�شاب  النف�س 

اأذن  ولهذا  خ�شمه  من  المبادرة  تاأتى  اأن  على 

المحمود  الكذب  من  ب�شرب  الحكيم  ال�شارع 

َخْيَر  َل   ": تعالى  قال  والعهود  العبارات  فى 

ْو  اأَ َدَقٍة  ِب�شَ اأََمَر  َمْن  اإَِلّ  َنْجَواُهْم  ِمْن  َكِثيٍر  ِفي 

َذِلَك  َيْفَعْل  َوَمْن  ا�ِس  الَنّ َبْيَن  اَلٍح  اإِ�شْ اأَْو  َمْعُروٍف 

ِ َف�َشْوَف ُنوؤِْتيِه اأَْجًرا َعِظيًما  
َّ

اِة اهلل اْبِتَغاَء َمْر�شَ

" ) 114 �شورة الن�شاء ( وقال �شلى اهلل عليه 
اإل فى ثالث : رجل  الكذب  " ل ي�شلح  و�شلم: 

والرجل  خدعة  والحرب  اثنين  بين  ي�شلح 

ي�شلح زوجته " . 

رحمه  • الأوزعى  الإمام  قال  كما  نقول  واأخيرًا 

اإلى  اأحب  ما من خطوة   ": ) هـ  اهلل )157-8 

 " البين  ذات  اإ�شالح  تعالى من خطوة فى  اهلل 

واإذا كان الأمر كذلك فمن الذى ل ي�شعى فيه 

و�شاءت  نفو�شهم  وخبثت  قلوبهم  ق�شت  من  اإل 

ول  ال�شر  اإل  يحبون  ل  كاأنهم  حتى  نياتهم 

ل  منهم  فئات  فترى  ف�شاد  فى  اإل  فيه  ي�شعون 

ي�شتفحل  اأجوائهم  فى  بل  بال�شكوت  يكتفون 

الخ�شام ويق�شو الكالم وما اأ�شبه هوؤلء باأعداء 

الأمة المترب�شون بها واأهل النفاق اإنهم يلهبون 

نار العداوة كلما خبت اأوقدوها .

فما اأحوجنا اإلى هذا الخلق العظيم : " اإ�شالح  •

ذات البين " الذى كان داأب النبيين وال�شالحين 

فمن اأراد الثواب العظيم والذكر الح�شن وراحة 

ال�شئ  عن  وليعف  الجاهل  على  فليحلم  القلب 

�شبحانه  الحق  لقول  اتباعًا  ال�شلح  وليقبل 

 ِ
َّ

اهلل َعَلى  َفاأَْجُرُه  َلَح  �شْ
َواأَ َعَفا  َفَمْن   "  : وتعالى 

اِلِميَن " )40�شورة ال�شورى ( . اإَِنُّه َل ُيِحُبّ الَظّ
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" ال�شيخ متولى ال�شعراوى "
عندما تكون نقيًا من الداخل :

من  النا�س  ويحبك   ، تعلم  ل  حيث  من  نورًا  اهلل  يمنحك 

حيث ل تعلم، وتاأتيك مطالبك من حيث ل تعلم.. �شاحب 

اإ�شتثناء  النية الطيبة هو من يتمنى الخير للجميع بدون 

، ف�شعادة الأخرين لن تاأخذ من �شعادتك �شيئا وغناهم لن 

ينق�س رزقك ، و�شحتهم لن تزيد مر�شك فقط كن �شاحب 

نية طيبة نقيًا من الداخل . 

اأمير الموؤمنين عمر بن الخطاب 

ر�شى اهلل عنه

اإذا راأيتم اأخا لكم زل زلة ف�شددوه ، ووفقوه ، 

وادعوا اهلل اأن يتوب عليه ، ول تكونوا عونا 

لل�شيطان عليه .

الإمام على ر�شى اهلل عنه

�شيئان ل يعرف ف�شلهما اإل من فقدهما 

ال�شباب والعافية .

الأمام ال�شافعى 

اإ�شتعينوا على الكالم بال�شمت وعلى 

الإ�شتنباط بالفكر وهذا لأن الفكرة عمل 

القلب والعبادة عمل الجوارح والقلب اأ�شرف 

من الجوارح فكان عمله اأ�شرف من عمل 

الجوارح .

د. اأحمد عي�شى المع�شراوى 

حين يخ�شف اهلل القمر ن�شلى وحين تك�شف 

ال�شم�س ن�شلى .. اإذًا ال�شالة تحل م�شاكل 

كونية فكيف ل تحل م�شكلة �شخ�شية . 

نورًا وفى  قلبى  اللهم اجعل فى   "
وفى  نورًا  �سمعى  وفى  نورًا  ل�سانى 
ومن  نورًا  فوقى  ومن  نورًا  ب�سرى 

نورًا تحتى نورًا  �سمالى  وعن  نورًا  يمينى  وعن 
لى ومن اأمامى نورًا  واأعظم  نورًا  نف�سى  فى  واجعل  نورًا  خلفى  ومن 

لى  وعظم  فى نورًا  واجعل  نورًا  اأعطنى  اللهم  نورًا  واجعلنى  نورًا  لى  واجعل  نورًا 
ع�سبى نورًا وفى لحمى نورًا وفى دمى نورًا وفى �سعرى نورًا وفى ب�سرى نورًا " متفق عليه 

" دعاء نبوى "
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اين�شتين

نتيجه  • الي  �شت�شل  انك  وتت�شور  الطريقه  بنف�س  تفكر  التقديران  �شوء  من 

مختلفه .

العالم اأحمد زويل

التفوق في مجال العلم والتكنولوجيا يعزز �شعور الفخر بالوطن. •

نجيب محفوظ 

ل اأجيد رد الكلمة الجارحة بمثلها فاأنا ل اأجيد ال�شباحة فى الرمل. •

اإبراهيم الفقى

ل ت�شمح لأحد اأن ياأخذ الأولوية فى حياتك عندما تكون اأنت خيارًا ثانويًا فى حياته . •

قباء  • م�شجد  هو  الإ�شالم  فى  بنى  م�شجد  اأول 

بالمدينة المنورة .

اأول م�شجد و�شع للنا�س هو الم�شجد الحرام . •

اأول من اأذن فى الإ�شالم هو بالل بن رباح . •

اأول عمله عربية هى الدينار . •

اأول ماأذنة فى م�شر هى ماأذنة جامع بن طولون  •

بالقاهرة .

ابى  • اأول فدائى فى الإ�شالم هو الإمام على بن 

طالب .

اأبى  • بنت  اأ�شماء  هى  الإ�شالم  فى  فدائية  اأول 

بكر ال�شديق .

اأول طبيب فى الإ�شالم هو الحارث بن كلدة . •

اأول طبيبة فى الإ�شالم هى رفيدة .  •

هى  • م�شر  من  للكعبة  ك�شوة  ير�شل  حاكم  اأول 

�شجرة الدر . 

الإ�شالمى  • العالم  فى  لم�شجد  بنيت  ماأذنة  اأول 

هى ماأذنة الجامع الأموى بدم�شق .

اأول قوم عبدوا الأ�شنام هم قوم �شيدنا هود . •

اأول من فر�س الم�شجد بالح�شى هو �شيدنا عمر  •

بن الخطاب . 

�شيدنا  • هو  الكريم  القراآن  بجمع  اأمر  من  اأول 

اأبوبكر ال�شديق بعد حرب الردة.

هم  • ال�شريف  النبوي  بالمولد  احتفل  من  اآول 

الفاطمين

عمر  • هو  الموؤمنين  امير  ابتكرلقب  من  اول 

لبيدبن ربيعه

هو  • الموؤمنين  امير  لقب  عليه  اطلق  من  اول 

عمربن الخطاب

بدل  • بالقما�س  ال�شريفة  الكعبة  ك�شي  من  اول 

الخو�س والح�شير هو ملك اليمن )تبيع(

ابوبكر  • �شيدنا  هو  ال�شالم  في  خليفة  اول 

ال�شديق

المدينة  • هي  العربية  للدوله  عا�شمة  اول 

المنورة

اول �شهيد في ال�شالم هو عبيدة بن الحارث •

بنت  • حف�شة  ال�شيدة  عند  و�شع  م�شحف  اول 

عمربن الخطاب زوجة الر�شول �شلي اهلل عليه 

و�شلم 

ابوبكر  • هو  العربية  لل�شرطة  قوة  ان�شاأ  اولمن 

ال�شديق

اول من بني جامع في م�شر هو عمرو بن العا�س  •

كابتن / بركة - الذاعة والن�شطة بم�شيف مر�شي مطروح

" اأوائل "



اإعداد اأ/ جمال اأبو الإ�شعاد

مدير الإعالم �شابقًا

بالمقاولون العرب

من كتاب الأمثال العامة
للأ�ستاذ اأحمد تيمور )٥(

كتر الأ�شية تقطع عروق المحبة •

الأ�شية ، يريدون بها الإ�شاءة والق�شوة ، وهى اإذا كثرت اأزالت المحبة .

كتر العتاب يفرق الأحباب •

معناه اأن الأفراط فى العتاب يدعو اإلى الإجتناب ، ويروث البغ�شاء.

كتر الهزار يقلل المقام  •

الهزار هو المزاح ويقول العرب قديمًا ) المزاحه تذهب المهابه ( اأى اإذا عرف بها 

الرجل قلت هيبته

كل عي�س حبيبك ت�شره وكل عي�س عدوك ت�شره  •

معناه اأن الحبيب يي�شره اأن تاأكل زاده بخالف العدو

نتوا�شل فى هذا العدد مع كتاب الأمثال العامة لالأ�شتاذ / اأحمد تيمور الذى جمع 

فيه كل الأمثال ال�شعبية التى يتم تداولها بين الم�شريين حتى اإنها اأ�شبحت تعبر 

عن ثقافتهم و�شارت جزءًا من تاريخهم وفيما يلى بع�شًا من هذه الأمثال : 
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كل لقمة تنادى اأكالها  •

بمعنى اأن المرء ي�شاق لما هو مق�شوم له من الرزق حتى كاأن لقمته تناديه وتدعوه

كل ما يعجبك واإلب�س ما يعجب النا�س  •

لأن ما تاأكله تابع ل�شهوة نف�شك ، واأما ما تلب�شه فالمراد به التزين للنا�س

كالم الليل مدهون بزبده يطلع عليه النهار ي�شيح •

ي�شرب فى عدم الوفاء بالوعد

كلب ينبح ما يع�ش�س •

اأى الكلب النباح ل يع�س والمق�شود كثير ال�شفاهه وال�شتم جبان ل يخ�شى منه

كلمة ياريت ما عمرت بيت  •

معناه اأن التمنى ل تعمر بها الدور

كنت فين يا لأ لما قلت اأنا اه •

يقال لمن ا�شتكى من قبوله اأمرًا �شعب عليه ولم ينتبه له اأى لماذا لم يقل ل عندما قال نعم

ل اأحبك ول اأقدر على بعدك 

ي�شرب لل�شخ�س الذى يتعلق بال�شئ وهو غير را�شى عنه 

ل تعايرنى واأعايرك الهم طايلنى وطايلك •

ي�شرب للمت�شاوين فى م�شيبة اأو اأى اأمر �شئ .

ل�شناك ح�شانك اإن �شنته �شانك واإن هنته هانك •

اأى ل�شانك مثل ح�شانك اإن �شنته عن مواقع الزلل �شانك وحفظك واإن اأوردته تلك 

المواقع فقد اأوردت نف�شك معه . والمراد اأن ت�شون ل�شانك من اأن يجلب لك المكروه وفى 

ذلك يقولون اأي�شًا ) لولك يا ل�شانى ما ان�شكيت يا قفايا ( 
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�شن الفيل

وهي  الخرطوم  ذوات  من  الفيل  اأن  العلماء  يقول 

قليلة  الج�شم،  �شخمة  ع�شبية  فقارية  حيوانات 

الأنوف  فيها  ا�شتطالت  الجلد،  �شميكة  ال�شعر، 

اإلى خرطوم طويل، و قواطع كبرت  العليا  وال�شفاه 

مادة  من  وتتكون  مقو�شة  وهي  الفيل،  �شن  ت�شمي 

الماء عن طريق  اأن ي�شرب  الفيل  ، وي�شتطيع  العاج 

تمت�شه  ثم  الماء  في  تغمره  اإذ  الخرطوم  هذا 

ال�شهيق فتمالأ تجويف الأنف  بعملية ت�شبه عملية 

بالماء، ثم ينثني طرف الخرطوم نحو الفم، ويدفع 

حيث  الزفير،  عملية  ت�شبه  بعملية  اإليه  الماء 

دفعة  فمه  اإلى  ماٍء  لتر   9 نقل  بخرطومه  ي�شتطيع 

اأو ترطيبه، وقد  اأو في غ�شل جلده  واحدة لي�شرب 

ي�شتعمل نف�س الطريقة في تعفير ج�شمه بالرمل اأو 

با�شمه  �شورة  والكبار وله  الحب من قبل الأطفال  األيف ويحظى بقدر كبير من  الفيل حيوان 

في القراآن الكريم ت�شف حادثة اإقدام اأبرهة ملك اليمن والحب�شة على ت�شيير جي�س يتقدمه 

فيل �شخم لهدم الكعبة الم�شرفة لكن الفيل اأبي اأن يهدم بيت اهلل الحرام وبرك مكانه حتي 

اأهلكهم اهلل جميعًا واأبادهم عن اآخرهم، وكان ذلك الحدث التاريخى الهام في العام الذي ُولد 

"اأطل�س ثدييات  فيه النبي محمد �شلي اهلل عليه و�شلم واأطلق عليه عام الفيل وبالإبحار في 

العالم" و"قامو�س القراآن الكريم، معجم الحيوان" تجد العجب العجاب وتتك�شف لك الأ�شرار 

عن ذلك الكائن ال�شخم �شاحب اأ�شغر ا�شم واأكبرج�شم .

الفيل يبكي ..

 �ساحب اأ�سغر ا�سم واأكبرج�سم
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التراب ، وهو ي�شتطيع �شم اآثار اأقدام الإن�شان حتى 

الفيلة  وتقوم  �شاعات  عدة  مروره  على  م�شى  ولو 

الهواء،  في  عاليا  خراطيمها  برفع  لآخر  وقت  من 

و  1،5كم،  بعد  على  عدو  اأو  غذاء  رائحة  للتقاط 

علــى  الحيوانات  اأ�شوات  ال�شخمة  اآذانه  تلتقط 

م�شــافة تزيد على 3كم وتنت�شب اأذناه اإذا ما اأثاره 

�شوت ما، واأعين الفيل �شغيرة، ولكن حا�شة الإب�شار 

فيها لي�شت �شعيفة.

الأم القائدة

ذكاء  بدرجة  ويتمتع  القوة  بالغة  ذاكرة  وللفيل 

اأثبتته  ما  وفق  وي�شتطيع  الحيوانات  بين  عالية 

الدرا�شات اإ�شدار 25 نداء مختلًفا على الأقل، ولكل 

منها معنى خا�س به ويبدو اأن كبيرة العائلة )الأم 

عن  الم�شوؤولة  هي  حفظ القائدة( 

يحتاج  التي  المعلومات 

العائلة  اأفراد  اإليها 

طرق  تعرف  فهي 

واأماكن  التنقل 

والأ�شجار  الثمار 

في  الماء  تجد  واأين 

ذلك  وغير  الجفاف  ظروف 

من المعلومات ال�شرورية للحياة 

اإلى �شغار  وهي تنقل هذه المعلومات 

اإناثها التي �شتتولى اإحداها الم�شوؤولية 

في الم�شتقبل.

ل يخاف الأ�شد

و�شور  فاأبدع  خلق  الذي  اهلل  و�شبحان 

وتعالى  �شبحانه  اهلل  �شخر  فقد  فاأح�شن 

منه  الأ�شعف  لالإن�شان  ال�شخم  الفيل 

وجر  والركوب  الحروب  في  فا�شتخدمه 

الأعياد  في  و  الأثقال  وحمل  العربات 

الفيل  اأن  رغم  و  للزينة  والأفراح  والم�شابقات 

يخاف  ل  اأنه  اإل   ، مفتر�س  وغير  نباتي  حيواٌن 

الأ�شد اإذا �شار فياًل بالغًا لكن بع�س الفيلة ال�شغيرة 

ت�شقط �شحايا لالأ�شد ، وللمتاأمل في خلقه يجد اأن 

طن   7 اإلى  طن   3 من  وزنه  يتراوح  المكتمل  الفيل 

واإرتفاعه 4 اأمتار وحجم دماغه 6600 �شم3 بن�شبة 

واحد بالألف من وزنه و طول خرطومه حوالي 1.5 

اأوزانًا  يرفع  اأن  للفيل  ويمكن  140كجم  ويزن  متر 

ت�شل اإلى طن كامل بخرطومه واأرجل الفيل ق�شيرة 

وعلى �شكل اأعمدة لكي تتحمل ثقل ج�شمه الهائل .

متو�شط عمره 80 �شنة

المئة  عددها  يبلغ  قد  قطعان  في  الأفيال  وتحيا 

ويختلف الفيل الأ�شيوي الهندي عن الفيل الأفريقي 

والأذنان  تركيبها  في   تعقيدًا  اأكثر  اأ�شنانه  باأن 

الراأ�س  عظام  في  اآخري  واإختالفات  �شغيرتان 

اأي  �شهرًا  الفيل )22(  اأنثى  والخرطوم ومدة حمل 

حوالي660 يوًما وتتراوح المدة بين حمل واآخر ما 

بين 4-6 �شنوات ويمكث الفيل الر�شيع مع اأمه حتى 

الإناث  �شغار  تبقى  بينما  يتركها  ثم  عاًما   14 �شن 

ما  اأمهاتها حتى موتها ويتراوح متو�شط عمرها  مع 

بين 60-80 �شنة وقد تقف الأنثى يومين اأو ثالثة 

المتوفى  �شغيرها  عند  اأيام 

،وقد  عليه  حزًنا 

�شحيفة  ن�شرت 

ميرور"  "ديلي 
البريطانية 

يبلغ  فيل  عن  تقريرًا 

اأّمه  ليوقظ  يبكي  اأ�شهر   3

محميات  اإحدى  في  ماتت  التي 

مقاطعة  في  رارا  جونونج  غابة 

يحاول  وظل  الماليزية  �شاباه 

هزها  طريق  عن  والدته  اإيقاظ 

بالقوة  عينيها  فتح  ومحاولته  برفق 

م�شتخدمًا خرطومه، وفي النهاية وقف 

بجوارها وعيناه تملوؤهما الدموع.

والنهاية تبقي كلمة..

علي  برك  الذي  الجد  للفيل  �شكرا 

ركبتيه ولم يقدم علي هدم الكعبة رغم 

الذي  الأب  للفيل  �شكرا   .. والإيذاء  ال�شرب  �شدة 

والمهرجانات  ال�شيرك  في  بحركاته  دوما  يمتعنا 

الذي  ال�شاب  للفيل  �شكرا   .. الحيوانات  وحديقة 

ي�شاعدنا في حمل وجر الأ�شياء و�شط لهيب ال�شم�س 

عائلة  اإنها  حقا  ووفاء..  حب  الأمطاربكل  وهطول 

محترمة.

■ عمرو �شبرى
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التفاح باأنواعه اأحد الفواكه الأكثر 

وفوائده  العالم  في  �شيوًعا 

مملكة  انه  يعني  مما  عديدة 

الهامة  الفيتامينات  من  كاملة 

)اأ(  فيتامينات  مثل  الج�شم  ل�شحة 

و  )بي3(  ونيا�شين  )ب2(  و  )ب1(  و 

ما  او  )ب9(  وفيتامين  )ب6(  و  )ب5( 

ي�شمى بـ )حم�س الفوليك( و )ج( و )اإي( 

وبخا�شه  )�شي(  فيتامين  على  ويحتوي  )ك(  و 

واألياف  حرارية  �شعرات  على  يحتوي  كما  الق�شرة  في 

ومنجنيز  وف�شفور  ومجنيزيوم  ودهون  وبروتينات  و�شكر 

و�شوديوم وحديد وزنك ومواد �شكرية وبروتين ومواد دهنية 

وبكتينية واأحما�س ع�شوية واأمالح معدنية مثل: البوتا�شيوم 

ل  مما  وغيرها  الأك�شدة  وم�شادات  وال�شوديوم،  والكال�شيوم، 

غنى عنه في تغذية الخاليا واإنمائها وتقوية العظام وتجديد 

الخاليا الع�شبية .

وهومفيد في تقليل وتنظيم معدلت الكولي�شترول في الدم-  

يقوي الدماغ والقلب ويعمل على الوقاية من الإ�شابة بمر�س 

الدهون  ويكافح  كبير  ب�شكل  اله�شم  عملية  يعزز   - القلب 

البنكريا�س  اإفراز الأن�شولين من  وه�شمها - يعمل على تعزيز 

ومهاجمة  ال�شموم  من  الج�شم  وتخلي�س  لل�شرطان  مكافح   -

على  ي�شاعد  لأنه  الأمعاء  امرا�س  من  الوقاية   - الفيرو�شات 

 - كبير  ب�شكل  الحرق  و  اله�شم  عملية  تقوية 

الوقاية والعالج من النقر�س اأو الروماتيزم 

وي�شكن  المفا�شل  اأمرا�س  عالج  في  ويفيد 

والحالبين  الكلى  ح�شى  في  يفيد   - اللم 

يدخل    - للح�شيات  كمذيب  والمثانة 

الطبية  العقاقير  بع�س  تركيب  في 

ويذهب ع�شر التنف�س - يكافح 

والإ�شهال  المزمن  الإم�شاك 

يحتويه  لما  والكبار  الأطفال  عند 

من مادة )البكتين( وبخا�شة في الق�شر ون�شبة كبيرة من 

الماء - مفيد جًدا ل�شحة الب�شرة ونقاوؤها وتفتيحها وتنقيتها 

من البقع ويدخل في معظم ما�شكات الب�شرة م�شاف اإليه الع�شل 

ومكافح  للثة  وتقوية  الت�شو�س  من  للحماية  لالأ�شنان  مفيد   -

قوي للبكتيريا وغ�شول طبيعي لالأ�شنان.

وعند نقع التفاح و�شربه يعمل على:-

تخفيف اللم والحمى وين�شط الكبد ويهدئ ال�شعال.- يخل�س 

اإفراز  البلغم - ي�شهل  الج�شم من الأحما�س والدهون ويخرج 

بالتعب  ال�شعور  يزيل   - القلب  وين�شط  والأمعاء  اللعاب  غدة 

ويحفظ الأ�شنان من النخر ويخفف اآلم التهاب الأع�شاب.

التفاح  "اإذا تناولت  التفاح تقول:  وهناك مقولة قديمة عن 

قبل نومك .. فلن يجد الطبيب عمل له.

اعداد / ح�شن عبد الوهاب عطا

الخليفة  عهد  فى  مجنونا  رجال   كان  بهلول(  اأن)  يحكى 

عليه  مر  الأيام  من  يوم  وفي   .. الر�شيد  هارون  العبا�شي 

هارون الر�شيد وهو جال�س على اإحدى المقابر .. فقال له 

هارون معنفا : يا بهلول يا مجنون... متى تعقل ؟  فرك�س 

باأعلى  هارون  على  نادى  ثم  �شجرة  اأعلى  اإلى  و�شعد  بهلول 

هارون  فاأتى  ؟  تعقل  متى  مجنون....  يا  ياهارون   : �شوته 

:اأنا  له  وقال   ... ح�شانه  �شهوة  على  وهو  ال�شجرة  تحت 

المجنون اأم اأنت الذي يجل�س على المقابر ؟ فقال له بهلول 

اأنا عاقل !!  قال هارون : وكيف ذلك ؟ قال بهلول :  : بل 

"لأني عرفت اأن هذا زائل ،، )واأ�شار اإلى ق�شر هارون( واأن 
 ،،، هذا  قبل  هذا  فعمرت  القبر(  اإلى  )واأ�شار   ،،، باِق  هذا 

واأما اأنت فاإنك قد عمرت هذا )يق�شد ق�شره( وخربت هذا 

)يعنى القبر( .. فتكره اأن تنتقل من العمران اإلى الخراب 

 : قائال  واأردف   ....  " لمحال  م�شيرك  اأنه  تعلم  اأنك  مع 

فقّل لي  اأّينا المجنون ؟؟ فرجف قلب هارون الر�شيد وبكى 

ثم    ".. ل�شادق  اإنك  "واهلل   : وقال    ... لحيته  بلل  حتى 

قال هارون : زدني يا بهلول...  فقال بهلول : "يكفيك كتاب 

"  قال  " األك حاجة فاأق�شيها  اهلل فالزمه"  قال هارون : 

بهلول : نعم ثالث حاجات ،،، اإن ق�شيتها �شكرتك .. قال : 

فاطلب ،،، قال :اأن تزيد في عمري !! قال : "ل اأقدر " قال 

اأقدر .. قال :اأن  اأن تحميني من ملك الموت!! قال : ل   :

تدخلني الجنة وتبعدني عن النار !! قال : ل اأقدر .. قال 

:فاعلم انك مملوك ول�شت ملك ،، " ولحاجة لي عندك".

 اعداد اأحمد ال�شعدي  - العالقات العامة لفرع جنوب الوادي

بهلول وهارون الرشيد

مملكة التفاح
  للتغذية والوقاية
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صحوة وهمة للوصول للقمة
قوم يا م�شرى واإ�شحى وبطل ك�شل

مهما كانت اأوحتى اإيه ح�شل

ومهما قلت من كلمات ... وُجمل

والدنيا حلوة وجميلة وعي�س بالأمل

وها�شرب ليك يا م�شرى اأجمل مثل

اإ�شرار وعزيمة وتحدى وايمان

وفى عز الأزمة �شمام ...

خرجت اأجيال ورا ... اأجيال 

ومنهم وزرا كتير من زمان

وبقولها بعلو �شوتى فى كل مكان

م�شروعاتك واإنجازاتك فى كل ميدان

ومهما عدى علينا الزمان ومر

طول عمرك من بداية ؟

من مبانى وكبارى وم�شروعات

لكل دولة اإدارة اأزمات

اأ�شيلة طول عمرك وفى عز الأزمة

واهلل ما �شفت فى الدنيا

وبدعى واأقول يا ربى ديمها علينا نعمه

وديمًا م�شرفة بالدك

ومهما قلت عنك يا غالية

واأجمل عرفان ليكى ؟ على جبينك

وخليك ن�شيط دا جاء وقت العمل

ا�شبر يا م�شرى وكون فى �شبرك جمل

اإياك اأبدًا ت�شعر بالملل

واإجعل �شعارك حب العمل 

لطراز فريد ميعرف�شى اأبدًا ك�شل

وتفانى واإنجاز من زمان 

اأمان طول عمرك يا �شركة عثمان

منهم المهند�س والمبدع والفنان

واآخرهم مجل�س رئي�س الوزرا الن�شيط الإن�شان

مفي�س زيك اأبدًا يا �شركة عثمان

وا�شمك را�شخ فى الوجدان

تاريخ �شركتنا م�شرف دايمًا زى الياقوت والدر

 بتبنى وتعمرى كل اللى فات واأتهد

وكل حاجة ...... يت�شتجد 

واإنتى اأمل م�شر النهاردة وبكرة وغد

 ولدك رجالة ...... بجد

مثيلك ول زيك ........ حد

ونمد لبلدنا ...... اليد

واإنتى الأولي ؟ فى كل ح�شر وعد

م�س هاوفيكى حقك .....بجد

ووردة نادية وبو�شة ع الخد

كلمات ال�شاعر :عادل عوي�س اأبو الهنا

مدير مالى منطقة اأ�شوان اإدارة طرق وجه قبلى
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عبد العزيز خضير و عروسة شيماء

البير جورج ثابت وعروسه هبة تواب

احمد محمود السيد وعروسه هاجر حسين احمد ابراهيم وعروسه هاله عصمت

محمد عبداهلل محمد محمود وعروسة

محمود عبد الفتاح وعروسه منه

مصطفى رمضان وعروسة ضحيمحمد فاروق وعروسه شيماء عماد توفيق و عروسة ايمان

اسالم عزمي وعروسة صفاء

احمد عبد الحميد السيد وعروسه ايمان

ألــف	مبــروك			
للعـروسيـن

رحمه ياسر محمد غادة اشرف مصطفيشروق عالء سمعانداليا احمد عبدالستار مريم خالد سالمعمر محمد احمد

اسراء علي محمد تهاني ايهاب رضاتقي خالد سالمهدى بهجت سعيد رانا عالء عبد العالتقي عصام يسري



حمزه علي محمد

امينة اشرف عبد الفتاح امير اشرف عبد الفتاح

سامية عماد الشاذلي

عليا طلعت الصاوي

محمد ابو العزم عطا

محمد ناجي رمضان

ميرو محمد

دودي محمد فرغلي

ايمن محمود السيد عبد اهلل

عبدالرحمن اسامة محمد

ساندي سيد عبدالعزيز

عمرو محمد يسري

محمد اسامة محسن

محمد و دينا هاني محمد

مينا ايمن ابراهيم

ياسر وفطمة محمود عبد الخالق

رشاد محمد رشاد محمود

ابراهيم محمد ابراهيم

فرحة عمرو محمد

سلمي محمد احمد

فارس سيد عبدالعزيز

مروان محمد السيد

هالة احمد

رقية صبحي

اسالم محمد انور

مروان عمرو محمد

سما اسامة محمد

كيرلس ايمن ابراهيم

محمد سيد عبد الجواد

مصطفى عبداهلل محمد

هاميس طارق محمد

منه محمد يسري

عادل جابر عبدالعال

لوجينا عبدالرحمن شعبان

محمد طارق محمد

ملك ابو العزم عطا

هنا محمد كمال مصيلحي

ساجدة اشرف نجاتيامنية جمال نجاتيمحمد اشرف نجاتي

ساره علي محمد جومانا احمد الرميلي

حمزه اسامة محسن

احمد ومحمد وياسين ودعاء ابوهاشماحمد محمود السيديوسف طارق محمد سالمه

محمد عبداهلل محمد

ملك محمد على سالممحمود شرف رجبعلى محمد على سالمشذى احمد على سالميوسف عماد الشاذلي محمد عماد الشاذلي

عصام ونجوي فايز محمدعبد الرحمن محمد احمد

محمد احمد محمد السعديمايا احمد الرميلي

ملك محمود الطوخي ملك ناجي رمضان

وفاء محمود السيدهيا محمد كمال مصيلحي
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منحت اللجنة العليا للهند�شة الإ�شت�شارية بنقابة 

المهند�شين الم�شرية قطاع الإ�شت�شارات الهند�شية 

- الإدارة العامة لالإ�شت�شارات الهند�شية والخدمات 

الفنية ل�شركة المقاولون العرب �شهادة "بيت خبرة 

رقم )24( في مجال الهند�شة الإ�شت�شارية" لمدة 

من  اعتبارًا  �شنوات  خم�س 

تعد  وهي   2016/5/25

ت�شنيف  في  درجة  اأعلى 

الإ�شت�شارية  المكاتب 

وتمنح للمكاتب الكبرى في 

�شروط  وفق  المجال  هذا 

واأ�ش�س دقيقة ومحددة.

ن�شر  المهند�س  وقال 

الدين محمود رئي�س قطاع 

الهند�شية  الإ�شت�شارات 

بمجهودات  قام  القطاع  اأن 

الح�شول  اأجل  من  كبيرة 

الرخ�شة  تلك  على 

�شابقة  تقديم  تم  حيث 

تم  والتي  الالزمة  الخبرة 

اعدادها على م�شتوى عالي 

لالأعمال  الحرفية  من 

التي  والمتنوعة  ال�شخمة 

قام بها القطاع منذ ن�شاأته 

وحتى الآن.

اإلى  الدين  ن�شر  واأ�شار 

تلقاه  الذي  الكبير  الدعم 

المهند�س  قبل  من  القطاع 

رئي�س  محلب  اإبراهيم 

ال�شابق والم�شاعد  الوزراء 

الحالي لرئي�س الجمهورية 

والمهند�س  والإ�شتراتيجية  القومية  للم�شروعات 

الذي  الأمر  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن 

اأ�شا�شية  وركيزة  دعامة  يكون  لأن  القطاع  حول 

للمقاولون العرب في مجال الخدمات الإ�شت�شارية 

وقفز به لم�شاف المكاتب العالمية. 

نقابة المهندسين تمنح 
اإلستشارات الهندسية بالمقاولون العرب
شهادة "بيت خبرة "أعلى درجة في مجال 

الهندسة اإلستشارية
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