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امل�شرف العام على املجلة
اأ�شامة على ح�شني

رئي�س التحرير

عمـــرو �شبــرى

هيئة التحرير

اإلهام املليجى

غامن حممود

م�شطفى حممد على 

 مت الت�شميم والإخراج الفنى و الطبع
 مبطابع املقاولون العرب

)نائب �أول(
مهند�س/ �سيـد فـاروق

رئي�س جمل�س �إد�رة �ملجلة
مهند�س

حم�سن �سـالح

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

www.facebook.com/616182848506819

الرئيس يكرم أحد مهندسي الشركة بمؤتمر الشباب

وزير االسكان يزور العاصمة االدارية الجديدة

نائب رئيس غينيا يشيد بالمقاولون العرب

اللواء كامل الوزير يتابع مشروع انفاق بورسعيد

بروتوكول تعاون بين المقاولون العرب
والتربية والتعليم والغرفة االلمانية

محلب يتفقد عدد من المشروعات القومية باسيوط  

رئيس مجلس االدارة
يتفقد مشروع محور روض الفرج

المقاولون العرب نفذت 70% من
 المشروع القومي للصوامع 
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اأعرب الرئي�س "اأوبيانج" عن تقديره العميق 
فى  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  الرئي�س  لم�شاركة 
بمالبو  الرابعة  العربية  الأفريقية  القمة 
م�شتدامة  تنمية  اأجل  من  "مًعا  �شعار  تحت 
م�شر  تمثله  ما  موؤكًدا   ،  " اقت�شادي  وتعاون 
العربي  العالم  بين  محورية  التقاء  نقطة  من 

واأفريقيا، كما اأ�شاد "اأوبيانج" بدور ال�شركات 
وفي  ال�شتوائية  غينيا  في  العاملة  الم�شرية 
تطلعه  عن  معرًبا  العرب،  المقاولون  مقدمتها 
المتميزة  العالقات  تعزيز  فى  لالإ�شتمرار 
التعاون  مجالت  في  ول�شيما  البلدين،  بين 

القت�شادي والتجاري.

رئي�س غينيا الإ�شتوائية يعرب عن تقديره لم�شاركة 
الرئي�س ال�شي�شي في القمة الأفريقية العربية 

.. م�شر نقطة �إلتقاء محورية بين العالم العربي و�أفريقيا
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مالبو  العا�شمة  الي  توجه  قد  الرئي�س  اأن  يذكر 
بالبرتغال  الناجحة  جولته  عقب  الموؤتمر  لح�شور 
مالبو  العا�شمة  �شوارع  تزينت  حافل  ا�شتقبال  و�شط 
بالعالم الم�شرية و�شور الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي 
من  طريقه  في  الهامة  المباني  علي  الغيني  ونظيره 
كان في مقدمة  و  القمة  المطار حتي  مقر اجتماعات 
طارق  غينيا  فى  الم�شرى  ال�شفير  بالمطار  م�شتقبليه 
واأع�شاء  �شفيق،  �شموئيل  الم�شرى  والقن�شل  خليل 
اإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  والمهند�س  ال�شفارة 
مبروك  اإبراهيم  المهند�س  و  العرب  المقاولون  �شركة 
عماد  والأ�شتاذ  الأفريقية  ال�شركات  قطاع  رئي�س 
الإفريقية  ال�شركات  لقطاع  المالى  الم�شرف  عبيد 
لل�شركة  المنتدب  الع�شو  فهمى  اأ�شرف  والمهند�شون 
مديرتنفيذ  عامر  وعالء  بغينيا  ال�شركة  عام  ومدير 
ال�شركة الغينية و اأيمن مبارك المدير الفنى لل�شركة 

�شيد  والأ�شتاذ  مالبو  منطقة  مدير  الجوهرى  واإيهاب 
اآدم المدير المالى والإدارى.

فى  ال�شي�شى  للرئي�س  المرافق  الم�شرى  الوفد  و�شم 
غينيا كل من �شامح �شكرى وزير الخارجية وطارق قابيل 
وزير التجارة وال�شناعة واللواء م�شطفى �شريف رئي�س 
مدير  كامل  عبا�س  واللواء  الجمهورية  رئا�شة  ديوان 
مكتب الرئي�س وال�شفير عالء يو�شف المتحدث الر�شمى 
با�شم رئا�شة الجمهورية، كما ي�شارك فى الوفد ال�شفير 

طارق خليل �شفير م�شر فى غينيا ال�شتوائية.
غينيا  اأن  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأو�شح   جانبه  من 
في  لل�شركة  العمل  اأ�شواق  اأكبر  من  تعد  ال�شتوائية 
قلب اإفريقيا ويتنوع عملها داخل ال�شوق الغينية ما بين 
اآداوؤها  اإن�شائية متنوعة ويلقى  م�شاريع طرق وم�شاريع 
هناك كل التقدير، وح�شلت ال�شركة على ثالثة اأو�شمة 
عام  والثاني   ،2008 عام  اأحدهما  الغيني  الرئي�س  من 
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تميزها  نظير   20١٦ عام  والثالث   20١2
بالبرامج  والتزامها  اأعمالها  وجودة 

الزمنية.
اأن  مبروك  اإبراهيم  المهند�س  اأكد  كما 
مجمع  باإن�شاء  موؤخرا  قامت  ال�شركة 
مالبو  بمدينة  الم�شرية  ال�شفارة 
 4 من  ويتكون  م2   ٦000 م�شاحة  علي 
�شالة  وتت�شمن  ال�شفارة   مبنى  وحدات  
 vip اإ�شتقبال  الجمهور  و�شالون  اإ�شتقبال 
لل�شكرتارية  مكتب   2 و  القن�شل  مكتب 
و�شالة  ال�شفير  مكتب  و  اإدارية  ومكاتب 
البعثة  ومبنى  ال�شفير  مبنى  و  اإجتماعات 
ومبنى  العاملين  �شكن  ومبنى  الدبلوما�شية 
ال�شفارة مزود بعدد 2 م�شعد واأنظمة انذار 
المركزى  التكييف  و  للحريق  ومكافحة 
ال�شفارة  بمجمع  ومحاط  معلومات  ونظم 
يوجد  طولى  400م  بطول  �شور  الم�شرية 

به عدد 3 بوابات 
من  اأن  مبروك  ابراهيم  المهند�س  واأو�شح 
م�شروع  هناك  الجارية  الم�شروعات  اأهم 
جبل  قمة  اأعلى  على  بيكو  فندق  اإن�شاء 
واآخر  باتا  بمدينة  كامب  م�شروع  و  بيكو 
ومبنى  �شكنية  عمارات  ي�شم  بمونجومو 
 43 وترميم  الإجتماعات  و�شالة  العيادة 
منزل و �شبكة طرق داخلية بطول ١.3 كم 
اإن�شاء مجمع  م�شروع  و  و�شور بطول 900م 
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متنوع  ي�شم عدد ١2 مبنى  الفنية بمونجومو  المعاهد 
داخل  ال�شحى  وال�شرف  والمياه  الطرق  �شبكة  وعمل 
الم�شروع  و م�شروع ت�شغيل و�شيانة محطة تنقية مياه 
ال�شرب بمدينة مالبو و م�شروع طرق بوينا ا�شبرانزا 2 

بوينا  لمدينة  الداخلية  الطرق  عن  عبارة  )�شامباكا( 
اإجمالى ٦  ا�شبرانزا )2( تحت الإن�شاء ب�شمبكا بطول 
كم �شامل �شرف مياه الأمطار م�شروع الطرق الداخلية 
الطرق  وم�شروع  اأولى(  )مرحلة  �شيمو  لمنطقة 
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الداخليه للكاريبى عبارة عن طريق اأ�شفلتى ي�شل بين 
طريق المطار ومنطقة الكاريبى وم�شروع ترميم طريق 
) النجيما - كوبى ( وم�شروع التطوير الح�شرى لعدد 
٦ قرى )تطهير + اإن�شاء طرق جديدة ( وم�شروع اإن�شاء 

وكهرباء  طرق  وم�شروع   ) اأكا�شى   - الأزوك   ( طريق 
لمدينة  الداخلية  الطرق  وم�شروع   2 امبينى  مدينة 
باتا  الداخلية  الطرق  م�شروع  و  كوجو  ومدينة  كوجو 

وم�شروع طريق اندونج - بيدوا .

مبنى السفارة المصرية بغينيا اإلستوائية

كنيسة جبل بيكو
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�شركة  ادارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  �شرح 
الفتاح  عبد  الرئي�س  ال�شيد  تكريم  باأن  العرب  المقاولون 
الختامية  الجل�شة  خالل  ال�شركة  ابناء  لأحد  ال�شي�شى 
�شرم  بمدينة  عقد  الذى  و  الأول  الوطنى  ال�شباب  لموؤتمر 
ال�شيخ عن دوره فى م�شروع اأنفاق قناة ال�شوي�س يعد تكريما 
�شباب  من  جيل  لتفوق  كبيرا  دافعا  و  الم�شرى  للمهند�س 
احداث  فى  كبيرة  فاعلية  و  بقوة  ي�شارك  المهند�شين 

التنمية فى م�شر.
ال�شركة  فى  المهند�شين  �شباب  اأحد  تكريم  اأن  الى  واأ�شار 
العاملين  لدى  والعتزاز  الفخر  من  كبيرا  قدرا  اأعطى 

تقدير  بمدى  ي�شعرون  وجعلهم  بال�شركة 
الم�شرى  للمهند�س  ال�شيا�شية  القيادة 

�شاحب التاريخ الطويل الم�شرف.
اأحد  هانى  محمد  المهند�س  اعرب  وقد 
المكرمين الثمانية في موؤتمر ال�شباب ب�شرم 
الإبداع  جائزة  بمنحه  �شعادته  عن  ال�شيخ 
وهى جائزة �شنوية موجهه لل�شباب المتفوق 
والثقافية  العلمية  المجالت  كافة  فى 

والفنية والريا�شية .. 
بم�شروع  يعمل  الذي  هانى  المهند�س  وقال 

اأفراد  �شمن  بور�شعيد  �شرق  بمنطقة  ال�شوي�س  قناة  اأنفاق 
طاقم �شركة المقاولون العرب الم�شئول عن نزول ماكينة 
بالفخر  �شعرت   : القناه   اأ�شفل  لتنطلق  العمالقة  الحفر 
والتقدير خالل تكريمي من الرئي�س ال�شي�شى في الموؤتمر 
من  المعالم  وا�شحة  ر�شالة  وهي  لل�شباب،  الأول  الوطني 
الدولة الم�شرية لكل �شاب "اإننا ندفعك لمزيد من التقدم 
متاحة  والفر�شة  البلد،  لهذا  نجاح  نجاحك  واأن  والرفعة 
اأمامك واأمام ال�شباب اأقرانك فاإبذلوا ق�شارى جهدكم نحو 

ال�شباب  يمتلكه  ما  اأن  نوؤمن  ..فنحن  الدولة  هذه  تنمية 
والإبتكار  الإبداع  على  ومقدرة  هائلة  طاقات  من  اأمثالكم 

�شي�شاهم في تنميته وتطوره وم�شتقبله الزاهر.
الزمالء  جميع  اإلي  التكريم  هذا  يهدى  اأنه  هانى:  واأكد 
والقيادات  ال�شركة  ادارة  والى مجل�س  بال�شركة  والعاملين 
التى دفعت به وزمالوؤه الى موقع الم�شئولية مع توفير كل 
�شبل النجاح ودعا جميع العاملين فى م�شر الى المزيد من 

الجد والجتهاد والمثابرة .
تحت  يتم  ال�شوي�س  قناة  اأنفاق  م�شروع  بالذكراأن  جدير   
وي�شارك  الم�شلحة  للقوات  الهند�شية  الهيئة  ا�شراف 
العرب  المقاولون  تحالف  تنفيذه  في 
قناة  ا�شفل  اأنفاق   3 ان�شاء  في  اورا�شكوم 
اثنين  منهم  بور�شعيد  بجنوب  ال�شوي�س 
لربط  الحديد  لل�شكة  والثالث  لل�شيارات 
الثالثة  الأنفاق  وتعد  بغربها  القناة  �شرق 
حيث  بالمنطقة  الأنفاق  واأ�شخم  اأكبر  من 
 ١١.4 الواحد  للنفق  الداخلي  القطر  ي�شل 
بمن�شوب  متر   ١2.٦ الخارجي  وقطره  متر 
قناة  قاع  تحت  مترًا   30 عمق  اإلى  ي�شل 
ال�شوي�س،واأن نفقي ال�شيارات اأحدهما للقادم 
من بور�شعيد والمتجه اإلي �شيناء والآخر بالعك�س يف�شلهما 
كيلومتر   2.7 الواحد  النفق  طول  ويبلغ  مترًا   20 م�شافة 
متر   كيلو   ٦.7 الحديدية  ال�شكة  نفق  طول  يبلغ  ،بينما 
العالمية  الإ�شت�شارية  للمكاتب  الهند�شية  للر�شومات  طبقا 
حوائط  اإن�شاء  الأعمال  وتت�شمن  للم�شروع،هذا  الم�شممة 
لوحية لمداخل ومخارج تلك الأنفاق بم�شطحات ١95 األف 
وطرق  وعدايات  كباري  تنفيذ  اإلي  بالإ�شافة  مكعب  متر 

للربط مع �شبكة الطرق الموجودة حاليًا بالمنطقة.

بعد تكريم الرئيس ألحد مهندسى الشركة
العاملون بالمقاولون العرب : نشعر بالفخر و اإلمتنان

المهندس 
محمد هانى

التكريم رسالة
 إيجابية لكل

 الشباب لبذل
المزيد من الجهد 

لتنمية بالده
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الرئيـس السيسـي

يتفقد مشروع مدينة الجاللة

الرئيس
يؤكد علي 

أهمية إنجاز 
األعمال 

وفقاً  ألعلى 
المستويات 

العالمية

 22 اإلثنين  يوم  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  قام 
الجاللة  مدينة  لمشروع  تفقدية  بجولة  أغسطس 
البحر  بمنطقة  الجاللة  جبل  هضبة  أعلى  تقام  التي 
األحمر بين العين السخنة والزعفرانة وذلك بصحبة 
اإلسكان  وزير  مدبولي  مصطفي  المهندس  من  كل 
كامل  واللواء  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 
المسلحة  للقوات  الهندسية  الهيئة  رئيس  الوزير 

وعدد من قيادات القوات المسلحة.

«
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الموقف  على  التفقدية  الجولة  خالل  الرئي�س  واطلع 
والخدمية  ال�شياحية  الم�شروعات  من  لعدد  التنفيذي 
التي يجري تنفيذها اأعلي ه�شبة جبل الجاللة، والتي 
�شيتم ربطها ب�شاحل البحر الأحمر من خالل التليفريك.
الطريق  لتطوير  الجارية  الأعمال  الرئي�س  تفقد  كما 
تفجير  الرئي�س  �شهد  حيث  الجاللة،  جبل  ي�شق  الذي 
الخا�شة  الطرق  ا�شتكمال  اإطار  في  الممرات  اأحد 

بالم�شروع والموؤدية اإلى اأعلى ه�شبة الجاللة.
عدًدا  الجاللة  مدينة  م�شروع  ي�شم  اأن  المقرر  ومن 
الم�شتويات  جميع  مع  تتالءم  ال�شكنية  التجمعات  من 
نموذًجا  المدينة  تكون  اأن  بهدف  وذلك  الجتماعية، 
للمدن الجديدة التي تتمتع بجميع المرافق والخدمات 

وتوفر ظروف معي�شية كريمة للمقيمين بها.
الرئي�س  التقي  وقد 
التفقدية  الجولة  خالل 
المهند�شين  من  بعدد 
والعاملين  والمقاولين 
الوطنية  بال�شركات 
للم�شروع  المنفذة 
القوات  مع  بالتعاون 
اأكد  حيث  الم�شلحة، 
اإنجاز  اأهمية  على 
الجاللة  مدينة  م�شروع 
الم�شتويات  لأعلي  وفًقا 

لذلك  المحدد  الزمني  بالجدول  واللتزام  العالمية 
بالنظر اإلى انعكا�شاته الإيجابية على حركة ال�شتثمار 
وما  عمل،  فر�س  من  �شيتيحه  عما  ف�شاًل  وال�شياحة، 
يحققه من ال�شتفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة 
م�شروعات  لتد�شين  الجاللة  ه�شبة  اأعلى  المعتدلة 
�شياحية وعالجية ت�شاهم في تحقيق التنمية ال�شاملة 

لهذه المنطقة.
وقد اأو�شح المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة 
قدم  على  تجرى  الجاللة  ه�شبة  بم�شروع  الأعمال  اأن 
الذى تنفذه  الم�شروع  اأن  اإلى  و�شاق ودون توقف، لفتا 
فندق  عن  عبارة  الجاللة  ه�شبة  بمنطقة  ال�شركة 
عالمى بموقع فريد على البحر الأحمر بم�شاحة 9١50 
اأدوار  و4  وبدروم  دوراأر�شى  من  ويتكون  مربعا،  مترا 
و84  فندقيا  جناحا  و24  غرفة   2٦٦ وي�شم  متكررة، 
فيال و�شاليه، اإلى جانب جراج على م�شاحة ١0200 متر 

مربع. 
واأ�شار المهند�س اإمام عفيفى اأن الم�شروع يعمل به حوالى 
٦00 مهند�س، وفني وعامل وي�شم العديد من المعدات، 
منها الأونا�س البرجية والمعدات الالزمة، هذا بخالف 
دور ال�شركة فى تنفيذ مجموعة من العمارات ال�شكنية 
�شمن م�شروع اله�شبة ،وي�شارك في تنفيذه  قطاع القناه 
و�شيناء وقطاع الت�شييد والأعمال التخ�ش�شية - �شيانة 
الأعمال   - العتيادية  الأعمال   - والأثار  الق�شور 

ال�شحية والت�شطيبات و قطاع المعامل.

فندق عالمى
علـى نحــو 

٩٠٠٠ م٢
بموقع فريد 

عـلــــى
البحر األحمر

«
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نـائــب رئيــس غينيــا اإلستــوائيـــة
يشيد بأداء المقاولون العرب

اأ�شاد ال�شيد تيودورو اأوبيانج نائب رئي�س غينيا الإ�شتوائية 
ابراهيم  بالمهند�س  لقائهم  خالل  له  المرافق  والوفد 
القومية  للم�شروعات  الجمهورية  رئي�س  م�شاعد  محلب 
والإ�شتراتيجية باأداء المقاولون العرب فى تنفيذ العديد 
الفني  للدعم  بالده  وتقدير  هناك  التنمية  م�شروعات  من 

الذي تقدمه م�شر لبناء كوادر فنية بغينيا ال�شتوائية .
العرب  المقاولون  تجديف  بنادى  اأقيم  الذى  اللقاء  ح�شر 
د.فايزة اأبو النجا م�شت�شار الرئي�س لالأمن القومى ود.نبيلة 
بالخارج  الم�شريين  و�شئون  الهجرة  وزيرة  عبيد  مكرم 
و�شيد  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  والمهند�شون 
فاروق نائب اأول رئي�س مجل�س الإدارة واإيمان �شليمان ع�شو 
ال�شركات  قطاع  رئي�س  مبروك  واإبراهيم  الإدارة  مجل�س 
الأفريقية والأ�شتاذ عماد عبيد رئي�س القطاع المالى لقطاع 

اأفريقيا .



11 المهندس ابراهيم محلب : لم أر فى حياتى مشروعات 
مثالية تنفذ بهذه السرعة والجودة فى آن واحد

خالل تفقده أعمال الترسانة البحرية بأسوان

قام المهند�س ابراهيم محلب م�شاعد رئي�س الجمهورية 
جمال  اأحمد  اللواء  يرافقه  القومية  للم�شروعات 
الدين م�شت�شار رئي�س الجمهورية لالأمن القومى واللواء 
ال�شمكية،  للثروة  القومية  الهيئة  رئي�س  بدين  حمدى 
الثنين  يوم  اأ�شوان  محافظ  حجازى  مجدى  واللواء 
منها  م�شروعات  لعدة  تفقدية  بجولة  22اأغ�شط�س 
 ، ،الإ�شكان  ال�شحى  وال�شرف  ال�شرب  المياه  قطاعات 
ال�شحة ، التعليم ، الآمن ،النقل وا�شتهل م�شاعد رئي�س 
الجمهورية والوفد المرافق  له الزيارة بتفقد الأعمال 
وم�شتجدات  باأ�شوان  البحرية  بالتر�شانة  البحرية 
اأعمال اإ�شالح الوحدات الخا�شة بقطاع تنمية بحيرة 
ال�شد العالى حيث كان فى ا�شتقبالهم المهند�س ا�شامة 

الد�شوقى مدير اإدارة تر�شانة المع�شرة 
التى  بالجهود  محلب  ابراهيم  المهند�س  وقدا�شاد 
الم�شروعات  كافة  فى  بال�شركة  العاملين  يبذلها 
مثالية  م�شروعات  ير فى حياته  لم  اأنه  واأكد  القومية 
واحد  اآن  فى  والجودة  والتكلفة  ال�شرعة  بهذه  تنفذ 

المحافظة  ممثلى  مع  جماهيرى  لقاء  الزيارة  واأعقب 
و القيادات التنفيذية فى حوار مفتوح عن احتياجات 
تنفيذها  وجارى  قائمة  م�شروعات  من  المحافظة 
الأجهزة  بين  التكامل  وتفعيل  تنفيذها  اأومطلوب 

الحكومية المختلفة، للعمل �شويًا.
اأى  افتتاح  قبل  الجمهورية  رئي�س  اأن  محلب  واأ�شار 
م�شروع يراجع من خالل تقارير �شادرة من ثالث جهات، 
الناحية  من  �شواء  الم�شروع،  وجاهزية  اإعداد  حول 
الفنية حول موا�شفات الم�شروع، اأو الإدارية من حيث 
�شوابط تنفيذ الم�شروع، اأو المالية للتاأكد باأن هذه هى 

التكلفة الحقيقة. 
واأكد محلب "اإحنا لزم نتاأكد اأن الم�شروعات المخطط 
عندنا  لي�س  لأنه  م�شتوى،  اأعلى  على  وتنفذ  تتم  لها 
روح  اأن  واأ�شاف  نغيره"  ثم  �شيئًا  نبنى  لأن  الرفاهية 
فئات  مختلف  على  تنعك�س  اأن  لبد  للعمل  الإتقان 
اأ�شغر  حتى  الجمهورية  رئي�س  من  الم�شرى،  ال�شعب 

موظف وعامل فى البلد. 
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رئي�س  م�شاعد  محلب  اإبراهيم  المهند�س  تفقد 
وال�شتراتيجية  القومية  للم�شروعات  الجمهورية 
يا�شر  المهند�س  يرافقه  اأكتوبر   23 الأحد  يوم 
الم�شروعات  من  عدد  اأ�شيوط  محافظ  الد�شوقي 
ار�س  علي  انجازها  يتم  التي  الكبري  القومية 
مجل�س  اأع�شاء  ال�شادة  بح�شور  وذلك  المحافظة 
الن�شار  فوزى  محمد  والمهند�شين  باأ�شيوط  النواب 
جنوب  بمنطقة  للتعمير  المركزى  الجهاز  رئي�س 
وو�شط ال�شعيد و�شيد فاروق النائب الأول لرئي�س 
مجل�س الإدارة واإيمان �شليمان ع�شو مجل�س الإدارة 
ومحمود عبد المولى رئي�س القطاع ومحمد محفوظ 

مدير فرع اأ�شيوط المنفذ لالأعمال .
القومية  الم�شروعات  الزيارة هو دفع ودعم  الهدف من  اإن  قال محلب، 
بدفع  الرئي�س  لتكليفات  تنفيًذا  اأ�شيوط  بمحافظة  اإن�شاوؤها  الجارى 
عجلة التنمية واإنهاء الم�شروعات القومية بجميع المحافظات خا�شة 

ال�شعيد.

محلب يتفقد عدد من المشروعات 
القومية الكبري بأسيوط

ويؤكد: 
الرئيس مهتم 

بدفع عجلة 
التنمية وإنهاء 

المشروعات 
القومية
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مخطط عمرانى
للمدينه على
مساحة ١٤٦

ألف فدان على
غرار العاصمة 

اإلدارة الجديدة

طريق اله�شبة الغربية
م�شروع  بزيارة  الجولة  بداأت    
التى  الغربية  اله�شبة  طريق 
الفتاح  عبد  الرئي�س  عنها  اأعلن 
لمحافظة  زيارته  خالل  ال�شي�شى 
محطة  افتتاح  اأثناء  اأ�شيوط، 
ي�شاهم  وهو  اأ�شيوط   كهرباء 
حقيقية  تنمية  اإحداث  في 
تم  حيث  المحافظة،  اأر�س  على 
للمدينة  عمراني  مخطط  اعداد 
غرار  علي  فدان  الف  لتنمية4٦ 

العا�شمة الدارية الجديدة.
الطريق  من  الم�شروع  ويبداأ  هذا 
حتى  ويمتد  الغربي  ال�شحراوي 
لأ�شيوط  الدائري  الطريق 
وكوبري الوا�شطى ليربط الطريق 
بطول  ال�شرقي   بالطريق  الغربي 
 33 الطريق  عر�س  ويبلغ  كم   22
متًرا مق�شم اإلى حارتين مروريتين 
بعر�س 7.5 م لكل حارة، بالإ�شافة 
اإلى جزيرة و�شطى بعر�س ١2 متًرا 

و2 متر فى كل اتجاه .
بانجاز  العرب  المقاولون  قامت  وقد 
83% من اأعمال المرحلة الولي التي 
طريق  من  تبداأ  و  كم   ١2 طولها  يبلغ 
حوالي  من  النتهاء  تم  حيث  المطار، 
حفر  اأعمال  مكعب  متر  الف   ٦58
حوالي  الردم  واعمال   %87 بن�شبة 
بن�شبة%8٦  مترمكعب  مليون   ١.٦
علي  ال�شناعية  الأعمال  من  وعدد 
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جميع  علي  التغلب  تم  وقد  المطار  وم�شارف  الطريق 
جيرية  ت�شاري�س  الطريق  يخترق  حيث  المعوقات 
حاليًا  وتقوم  الوعورة  �شديدة  اأر�س  وهي  و�شخرية  
الثانية  المرحلة  اأعمال  في  بالبدء  العرب  المقاولون 

بطول١0كم.
محطة مياه الوليدية

المياه  محطة  ومرافقيه  محلب  تفقد  ذلك  عقب 
المر�شحة على نهر النيل بمنطقة الوليدية التي تبلغ 
تغذية  على  وتعمل  ثانية   / لتر   ٦00 حوالي  طاقتها 
منطقة الوليدية بمدينة اأ�شيوط و9 قرى �شمال مركز 
اأ�شيوط ، من بينها العدر، وبهيج، و�شالم، ومنقباد، وبنى 
ح�شين، وعزبة خلف، را�شد، ونجع �شبع ونجع العي�شوية 
ويبلغ طول ال�شبكات بها حوالي 4١ كم حيث تم النتهاء 
العمال  من   % و90  المدنية  العمال  من   %  95 من 
بالمحطة  الت�شغيل  تجارب  وجاري  الكهروميكانيكية 
و�شيتم �شخ المياه في ال�شبكات ومنها للم�شتفيدين نهاية 

العام الحالي.
قناطر اأ�شيوط الجديدة

بتفقد  جولته  محلب  ابراهيم  المهند�س  واختتم 
الإ�شكان الإجتماعي باأ�شيوط الجديدة وم�شروع قناطر 
يعد  والذى  الكهرومائية،  ومحطتها  الجديدة  اأ�شيوط 

اإحدى نقاط التحكم بطول نهر النيل بعد ال�شد العالى 
وخزان اأ�شوان وقناطر نجع حمادى ثم قناطر اأ�شيوط 
اأكبر ترعة فى م�شر  الجديدة التى تعمل على تغذية 
وهى الترعة البراهيمية بما ي�شهم فى تح�شين حالة 
�شويف،  بنى  المنيا،  "اأ�شيوط،  محافظات   5 فى  الرى 
الفيوم، الجيزة" وزراعة نحو ١.٦5 مليون فدان اأى بما 
م�شر  فى  المنزرعة  الم�شاحة  اإجمالى  من   %20 يعادل 
لفًتا اإلى تنفيذ ن�شبة 9١% من قيمة الأعمال المدنية 
بالم�شروع  الهيدروميكانيكية  الأعمال  من   %8١ ونحو 
الخر�شانية  الأعمال  من  �شبه  تم  ما  اإجمالى  وبلغ 
المقرر النتهاء من تنفيذه  األف متر مكعب. ومن   4١0
وافتتاحه في اأوائل �شبتمبر 20١7 وقد طالب �شيادته 
المنطقة  وتجميل  بالم�شروع  العمل  معدلت  بزيادة 
المحيطة به بعد اكتماله لي�شبح منطقة جذب �شياحي.

تحالف المقاولون العرب
الخزانات  قطاع  الرى  وزارة  يتبع  الم�شروع  اأن  يذكر 
هيئة   - والطاقة  الكهرباء  ووزارة  الكبرى  والقناطر 
الكهرباء  بتوليد  المائية  المحطات  م�شروعات  تنفيذ 
العرب  المقاولون  �شركات  تحالف  بتنفيذه  ويقوم 
الم�شرية  لالإن�شاءات  واأورا�شكوم  الفرن�شية  وفين�شي 
القديمة  القناطر  وهو على م�شافة 400 تقريبا �شمال 
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 8 × ١7 متر ومحطة توليد كهرومائية بها 4 وحدات 
ميجاوات تنتج 32 ميجا وات كهرباء نظيفة ت�شاف اإلى 
ال�شبكة الرئي�شية لغرب النيل وتوفر ١00 مليون جنيه 
�شنويًا لو تم اإن�شاء محطة كهرباء   ) ديزل ( كما ي�شم 
فتحات   3 ي�شم  و�شرقى  فتحات   5 ي�شم  غربى  جزئى 
�شرق  لربط  م   20 وعر�س  طن   70 حمولة  وكوبرى 

وغرب النيل باأ�شيوط ..
3 اآلف فر�شة عمل

و�شد تحويل لغلق مجرى النيل ومباني خدمية وادارية 
معالجة  ومحطات  محولت  ومحطات  اداري  مبنى   (
الفم  قناطر  تطوير  واعمال  الخدمة(  وطرق  و�شرف 
برج   2 عدد  وان�شاء  البراهيمية،  بترعة  الخا�شة 
�شكني ب�شعة 40 وحدة �شكنية. بخالف اعمال تو�شيع 
نهر النيل و حماية القاع والجوانب وتحديد الم�شارات 
من  جزء  وازالة  هدم  واعمال  لالقتراب  المالحية 
مر.  بني  جزيرة  ت�شكيل  واعادة  القديمة  القناطر 

اآلف   3 توفير  فى  ي�شاهم  الم�شروع  اأن  بالذكر  جدير 
التنفيذ  بعد  فر�شة  و300  التنفيذ  اأثناء  عمل  فر�شة 

للت�شغيل وال�شيانة .

اأرقام تعك�س حجم الإنجاز
● اأجمالي مكعبات اعمال الحفر والردم ١،450،000  م3

● اأجمالي مكعبات الخر�شانة العادية والم�شلحة
 400،000 م3.

● اجمالي توريد وت�شكيل حديد ت�شليح ح�شب
 الموا�شفات الأوربية 4١000 طن.

● اجمالي م�شطح حماية قاع وجوانب النيل
550،000 م2.

● اأجمالي اعمال توريد اأحجار للتدبي�س والحماية
 850،000 طن.

● ي�شارك في العمال من جانب ال�شركة فرع اأ�شيوط
البحرية  الإن�شاءات  واإدارة  التجفيف  ووحدة 
التخ�ش�شية  والأعمال  المعدات  تاأجير  واإدارة 

واإدارة المحاجر .
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الدكتور مصطفى مدبولى يزور العاصمة 
اإلدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ المشروعات

حى  فى  العمل  يبداأ  اأن  المقرر  من    ، مدبولى  وقال 
�شكنى اآخر، ولذا مطلوب من �شركات المقاولت العاملة 
م�شيفًا:  التنفيذ،  معدلت  فى  الإ�شراع  بالم�شروع 
واأى  �شنحلها،  الموقع  اأى م�شكالت فى  "اإذا كانت هناك 
تحديات �شنتغلب عليها، واأى م�شتحقات مالية متاأخرة 

�شن�شرفها على الفور"..
المرافق  تنفيذ  فى  بالبدء  الإ�شكان    وزير  وكلَّف 
طرحها  �شيتم  التى  الأرا�شى  بقطع  الرئي�شية 
للم�شتثمرين قريبًا، كما كلَّف ب�شرعة البدء فى تنفيذ 

خدمات الحى ال�شكنى الأول.
العمارات  من  الوزيرعددًا  تفقد  اآخر  جانب  علي 
ال�شكنية التى يتم ت�شطيبها حاليًا، كما ا�شتمع اإلي �شرح 
عن الموقف التنفيذى لأعمال المرافق )مياه  - �شرف 
- كهرباء - طرق( التى يتم تنفيذها بالحيين ال�شكنى 

بن  محمد  ومحور  والأعمال،  المال  وحى  والحكومى، 
زايد ال�شمالى والجنوبى.

محمود  خالد  المهند�شين  الزيارة  خالل  الوزير  رافق 
عبا�س م�شاعد وزير الإ�شكان لل�شئون الفنية، والم�شرف 
الجديدة  العمرانية  المجتمعات  هيئة  على  الفنى 
النائب  فاروق  الإجتماعى  و�شيد  الإ�شكان  وم�شروعات 
الأول واإمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة ومفيده 
عالم رئي�س قطاع المعامل واأحمد عبا�س رئي�س قطاع 

القاهرة الكبرى.
الإدارية  بالعا�شمة  ال�شركة  اأعمال  حجم  اأن  يذكر 
عن  عبارة  جنيه  مليار   2.8 بحوالي  يقدر  الجديدة 
محطة التكدي�س والخط الناقل قطر١000مم لتاأمين 
م�شدر المياه لأعمال الإن�شاءات بالعا�شمه اأما بالن�شبة 
فيتم  وال�شاد�شة  الثامنة  بالمجاورة  ال�شكني  للحي 

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يوم 
السبت 22 أكتوبر مواقع العمل المختلفة بالعاصمة اإلدارية الجديدة لمتابعة معدالت تنفيذ 
المشروعات الجارية   وتشجيع العمال، وأكد الوزير أن مشروع العاصمة اإلدارية الجديدة 

يوفر فرص عمل باآلالف للمصريين، قائال: "المشروع ده هنشغل فيه مصر كلها".

«
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تنفيذ 78 عمارة علي مرحلتين المرحلة الأولي 
44 عمارة بالمجاورة الثامنة من اأ�شل ٦0 عمارة 
متًرا  و١80  اأمتار   ١١0 بين  تتراوح  بم�شاحات 
من نمط وحدات الإ�شكان فوق متو�شط "متميز" 
وتتكون كل عمارة من بدروم واأر�شى و7 طوابق 
الحفر  اأعمال  من  الإنتهاء  اهلل  بحمد  تم  وقد 
واأعمال  والم�شلحة  العادية  واللب�شة  والإحالل 
واإنجاز    %  ١00 بن�شبة  الأ�شا�شات  وردم  العزل 
والأعمدة  الداخلية  الحوائط  اأعمال  من   %  50
 34 ت�شم  الثانية  المرحلة  بينما  والأ�شقف 
واأر�شى  عماره منها ١4 عمارة تتكون من بدروم 
و5اأدوار و20 عمارة من بدروم واأر�شى و 7 اأدوار 
و 30 %  الحفر  اأعمال  اإنجاز 7١ % من  حيث تم 

لالإحالل واللب�شة العادية.
و من المقرر النتهاء من اأعمال المرحلة الأولى 
فى  الت�شطيب  بداأ  حيث   ،20١7 اأكتوبر  في30 

عدد من العمارات بن�شبة ١١%.
التحتية  البنية  اأعمال  الي  بالإ�شافة  هذا 
الحكومي  بالحي  لم�شاحة 550 فدان  والمرافق 
والتي ت�شمل �شبكات مياه و�شرف �شحي وكهرباء 
والتي  الطرق  لأعمال  اإ�شافة  اأمطار  و�شرف 
ت�شل  حيث  م�شطح   متر  مليون   ١.3 اإلى  ت�شل 
ماليين   7 وحدها  المنطقة   بهذه  الردم  كمية 
مكعب  متر  ماليين   3 القطع  وكميات  مكعب  متر 

وتك�شير ال�شخور 2 مليون متر مكعب. 
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الكبرى  القاهرة  قطاعات  روؤ�شاء  الإجتماع  ح�شر 
والأعمال  والت�شييد  المنتجة  والإدارت  والطرق 
ن�شر  ومدينة  القاهرة  فروع  ومديري  التخ�ش�شية 
الدلتا  وو�شط  و�شرق  ال�شعيد  و�شمال  وحلوان 
الداخلية  والطرق  المتميزة  المن�شاآت  واإدارات 
والأعمال الإعتيادية والإن�شاءات البحرية ومدير 

اإدارة التن�شيق بين الفروع بالم�شروع.
١70 األف فدان

هذا وقداأو�شح المهند�س اأحمد عبا�س رئي�س قطاع 
بجوار  تقع  الإدارية  العا�شمة  اأن  الكبرى  القاهرة 
م�شاحة  على   ، ال�شخنة  والعين  ال�شوي�س  طريق 

متر  مليون   700 يعادل  بما  فدان  األف   ١70 حوالى 
للنهاية  البداية  من  كامل  ت�شور  و�شع  تم  وقد   ،
هذا  وتنفيذ   ، الإ�شكان  بوزارة  لها  عام  لمخطط 
م�شاحة  على  الأولى   ، مراحل  على  يتم  المخطط 
�شركة  ومنهما  �شركات   7 وت�شارك   ، فدان   3000
باأكبر جزء من هذه  كلفت  والتى  العرب  المقاولون 
لمتالك  وذلك   ، فدانا   550 بم�شاحة  المرحلة 
�شركتنا اأكبر طاقة اإنتاجية ، ومقدرتها على اقتحام 
وتولى المهام ال�شعبة و العمل على مدار 24 �شاعة 
، حيث يتوا�شل العمل على مدار 3 ورديات يوميا كل 

منها 8 �شاعات .

رئيس مجلس اإلدارة ...
يتابع العمل بالعاصمة اإلدارية الجديدة

ويشيد بآداء فروع الشركة المشاركة في التنفيذ

قام المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة  يرافقه المهند�س امام عفيفي يوم الخمي�س ١3 
الـ7 الم�شاركة في  اأكتوبر بزيارة م�شروع العا�شمة الإدارية الجديدة واجتمعا بقيادات الفروع 

تنفيذ الأعمال بالحي ال�شكني والحكومي واأثنى على الجهود المتميزة لكل العاملين بالم�شروع .



19

78 عمارة
واأو�شح رئي�س قطاع القاهرة الكبرى اأن حجم العمل 
التى تقوم ال�شركة بتنفيذه بـ 2٫8 مليار ، تتمثل فى 
اإن�شاء اإ�شكان متميز ومرافق وطرق يتم العمل فيها 
عمارة،   44 اإن�شاء  ت�شمل  الأولى   ، مرحلتين  على 
و8  وبدروم  اأر�شى  عن  عبارة  بها  الخا�س  النموذج 
اأدوار ، بع�س العمائر لها مدخل وبع�شها لها مدخالن 
بم�شاحات مختلفة للوحدات ال�شكنية ما بين ١20 
الثانية فت�شمل 34  اأما المرحلة   ، مترا و١50 مترا 
ال�شكان  نظام   ، اأدوار   ٦ و  وبدروم  اأر�شى  عمارة 

المتميز.
وفق  ي�شير  ال�شكنى  الحى  فى  العمل  اأن  الى  واأ�شار 
 ١8 خالل  بها  العمل  بانتهاء  يق�شى  زمنى  جدول 
على  تعمل  العرب  فالمقاولون  هذا  ومع   ، �شهرا 
قبل  البرنامج  من  النتهاء  بهدف  الزمن  اخت�شار 
ننفذه فى ١5  �شوف  وباإذن اهلل   ، اأ�شهر   3 بـ  موعده 
�شهرا فقط بداأت من 20١٦/5/١ اإلى ١/7/ 20١7.

3 قطاعات مختلفة
فى  العمل  اأن  عبا�س  اأحمد  المهند�س  واأ�شاف 

المنطقة ال�شكنية يتم من قبل 7 اإدارات رئي�شية و 
4 اإدارات فرعية ، من 3 قطاعات مختلفة بال�شركة 
، منهم قطاع القاهرة الكبرى والذى ي�شارك بالعمل 
به  فروع القاهرة وحلوان ومدينة ن�شر والمن�شاآت 
المتميزة، بالإ�شافة اإلى فروع �شرق وو�شط و�شمال 
الفروع  ، ويخدم على هذه  ال�شعيد  �شمال  و  الدلتا، 
عن  م�شئولة  اإدارة   ، معاونة  اإدارات   4 الرئي�شية 
العمالة  توفير  عن  والم�شئولة  التكميلية  الأعمال 
عن  الم�شئولة  المعدنية  ال�شدات  واإدارة   ، الفنية 
الجودة  لمعايير  وفقا  الت�شليح  حديد  ت�شنيع 
اإدارة  اإلى  بالإ�شافة  الخ�شبية،  والت�شكيالت 
اجتماع  عقد  يتم  اأنه  واأكد  الجاهزة  الخر�شانة 
فيه  يحدد  �شبت  يوم  كل  دورية  ب�شورة  متابعة 
مراحل  من  مرحلة  كل  فى  للعمل  الزمنى  البرنامج 
تنفيذ الم�شروع، بحيث ن�شتهدف �شب 22 �شقفا اأفقيا 
خر�شانة فى الأ�شبوع ، واأول عمارة تم النتهاء من 
كل  اأما  الما�شي،  مايو   8 فى  بها  الخر�شانة  اأعمال 
تنتهى  �شوف  الأولى  بالمرحلة  ال�شكنية  الوحدات 
خرا�شاناتها فى 30 دي�شمبر المقبل، بينما المبانى 
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�شوف ننتهى من اأعمال النقا�شة وت�شطيب الواجهات 
فى يوليو 20١7.

»محطة التكدي�س«
العمل  معها  وبالتوازى  الفترة  هذه  خالل  و�شيتم 
قبل  تنتهى  اأن  يجب  والتى  والطرق،  بالمرافق 
ولذا   ، ال�شكنية  المنطقة  قاطنو  اإليها  ياأتى  اأن 
»محطة  ت�شمى  مياه  محطة  اإن�شاء  فى  حاليا  نعمل 
موقع  من  مترا  كيلو   ١7 تبعد  والتى   ، التكدي�س« 
الطريق  مع  ال�شوي�س  طريق  التقاء  فى  العا�شمة 
التجمع  هذا  �شتمد  المحطة  وهذه   ، الإقليمى 
بالعا�شمة الإدارية بالمياه، وم�شدر المياه بها ياأتى 
وزير  افتتحها  التى  العا�شر  فى  المياه  محطة  من 
محطة  اإن�شاء  تكلفة  وتقدر  �شهرين،  منذ  الإ�شكان 
التكدي�س بـ 370 مليون جنيه �شاملة محطة المياه 
التى  الطلمبات  لمحطة  العا�شر  من  الناقل  والخط 
خطوط  عبر  مترا،  كيلو   ١7 لم�شافة  المياه  ت�شخ 
متر   ١000 قطرها  المرن  الزهر  من  الموا�شير  من 
منها  الأولى  المرحلة  ت�شغيل  تم  المحطة  وهذه   ،
 ،20١7 ابريل   30 فى  �شتعمل  الثانية  والمرحلة   ،
الجهة  فى  فيوجد  الكهرباء،  لمرفق  بالن�شبة  اأما 

الكهرباء  محطة  الإدارية  للعا�شمة  المقابلة 
فيجرى العمل فيها على قدم و�شاق.

اإن�شاء ٦ مبان اإدارية
وعن حجم وتوقيت العمل بالمنطقة الإدارية قال 
الحى  موقع  تحديد  تم   : عبا�س  اأحمد  المهند�س 
من  بالقرب  للعا�شمة  العام  المخطط  فى  الإدارى 
اأول  مبانى  باإن�شاء  وبداأنا   ، ال�شخنة  العين  طريق 
المقرات الوزارية بالتوازى مع عملنا فى موقع الحى 
ال�شكنى بجانب العمل بالطرق والمرافق والإ�شكان، 
المنطقة  ب�شور  الإن�شاءات  اأعمال  اإلى  بالإ�شافة 
ال�شخنة  العين  طريق  على  بداأ  والذى  الإدارية 
حيث  المتميزة،  المن�شاآت  اإدارة  تتولها  والتى 
كلفت ال�شركة بالعمل بالمنطقة الإدارية بم�شاحة 
اأر�س ١١ كيلو مترا فى 8 كيلو مترات بتكلفة تبلغ 
و�شور  اإدارية،  مبان   ٦ لإن�شاء   ، جنيه  مليون   750
و�شوف  كم،   3٦ طوله  يبلغ  الذى  الإدارى  الحى 
اأما   ،20١7/5/30 مرافقه  جميع  مع  ت�شليمه  يتم 
تاريخ  فى  فيها  العمل  ف�شينتهى  الإدارية  المبانى 
عام  فى  تنتهى  �شوف  والكبارى   ،20١7/١2/30

واحد واأبرزها الكوبرى الأول بطريق ال�شوي�س .
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وزير اإلسكان يتفقد مشروع الصرف الصحي 
بشارع الثالثيني بمنطقة العصافرة باألسكندرية

وزير  مدبولي  م�شطفى  الدكتور  قام 
والمجتمعات  والمرافق  الإ�شكان 
بجولة  �شبتمبر  �شهر  نهاية  العمرانية 
ال�شحي  ال�شرف  لمجمعات  تفقدية 
المتكامل لتنفيذ خطوط الإنحدار الماره 
ب�شارع الـ30 بالع�شافرة قبلي والتي تاأتي 
لالإ�شتعداد  المبذولة  الجهود  �شمن 
لمواجهة مو�شم ال�شتاء و يقوم بتنفيذها 
اإدارة  مع  بالتعاون  الأ�شكندرية  فرع 
خالل  الوزير  ،رافق  بال�شركة  الأنفاق 
رئي�س  الفار  ح�شن  المهند�شين  الجولة 
وال�شرف  ال�شرب  لمياه  التنفيذي  الجهاز 
قطاع  رئي�س  الجارحي  وعلي  ال�شحي 

الأ�شكندرية.
هذا وقدم المهند�س ح�شام الريفي مدير 
الإ�شكان  لوزير  �شرحًا  الأ�شكندرية  فرع 
 ١١8 تكلفته  تبلغ  الذي  الم�شروع  حول 
انحدار  مليون جنيه ويتكون من خطوط 

من الموا�شير الخر�شانية من قطر 900 مم وحتى 2250 مم وبطول 
2725 متر بالحفر المك�شوف وقطر 2500 مم وبطول ١7٦8 بالدفع 

النفقي.
اأن  الأنفاق  اإدارة  مدير  توفيق  عادل  المهند�س  اأكد  �شرحه  وفي 
اأطوال  اإدارته تقوم بتنفيذ مجمع �شرف قطر 2500 مم باإجمالي 

حوالي ١800 م.ط بنظام الدفع النفقي.
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وزير اإلسكان يتفقد مشروعات جبل 
شيشه والصداقة وكيما 1 و 2 بأسوان

والمرافق  الإ�شكان  وزير  مدبولى  م�شطفى  الدكتور  تفقد 
محافظ  حجازى  مجدى  اللواء  يرافقه  العمرانية  والمجتمعات 
اأ�شوان يوم الثنين 7 نوفمبرمحطتي كيما ١ وكيما 2 الذي يتم 
بهدف  يوميًا،  م3/  األف   75 ل�شتيعاب  بالكامل،  تاأهيلهما  اإعادة 
باأ�شوان وم�شروع ترفيق  النيل  البيئة وعدم تلوث  الحفاظ علي 
وعمارات   ، ال�شداقة  بمنطقة  الإجتماعي2  ال�شكان  وحدات 
الأوقاف ١و2 باأ�شوان الجديدة والذي ي�شم �شبكات اإنحدار و ٦ 
محطات رفع و 5خطوط طرد فرعيه و خط طرد رئي�شي بطول 
8.3 كم بتكلفة ٦3 مليون جنيه و م�شروع تو�شعات محطة جبل 
�شي�شة لمياه ال�شرب بمنطقة ال�شالل والتى اأو�شكت علي الإنتهاء 

و�شتنتج ١٦00 لتر / ثانية بتكلفة ١20 مليون جنيه .
رافق وزير الإ�شكان خالل جولته باأ�شوان عدد من اأع�شاء مجل�س 
لمياه  القومية  الهيئة  رئي�س  الع�شري،  ال�شيد  واللواء  النواب 
اإمام عفيفي نائب رئي�س  ال�شرب وال�شرف ال�شحي، والمهند�شين 
مجل�س الإدارة و عادل عبد المح�شن رئي�س القطاع الم�شرف علي 
رئي�س  المولي   عبد  محمود  و  الأحمر  والبحر  ال�شعيد  قطاعي 
مديرفرع  الأن�شاري  وال�شيد  واأ�شيوط  ال�شعيد  جنوب  قطاع 

جنوب الوادي ومحمود ال�شرنوبي رئي�س القطاع ورجب ال�شعيد مديراإدارة الم�شروعات الكهروميكانيكية للمياه 
وال�شيد محمود  مدير الأعمال  الوادي  نائبا مدير فرع جنوب  واأحمد ح�شن   اأمين   و بدري  وال�شرف والم�شانع 

الكهروميكانيك بالفرع.
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وزير النقل يشهد إحتفالية وصول الحفار العمالق
"إيموحتب" محطة األلف مسكن

�شهد الدكتور جالل �شعيد وزير النقل و�شول الحفار العمالق 
الأول  النفقى  بالجزء  م�شكن  األف  مترو  لمحطة  ايمحوتب 
بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو الممتد من هارون 
بالقاهرة  الفرن�شى  ال�شفير  بح�شور  وذلك  النزهة،  حتى 
لالأنفاق  القومية  الهيئة  رئي�س  الدين  جمال  طارق  واللواء 
ال�شركات  باداء  الوزير  امام  �شرحه  خالل  ا�شاد  والذي 
المنفذه لتلك المرحلة ومن بينها �شركة المقاولون العرب. 
لالألف  و�شل  الحفار  اأن  النقل  وزير  اأكد  اآخر  جانب  علي 
م�شكن قادما من محطة هارون، واأنه �شيوا�شل اأعمال الحفر 

تنفيذ  في  الإنجاز  ن�شب  واأن  ال�شم�س  نادى  محطة  تجاه 
الأعمال المدنية والإن�شائية للمحطات في هذا الجزء من 
اأي�شًا 40% فيما عدا محطة هليوبولي�س  المرحلة تجاوزت 
المرافق  لكثافة  نظرًا  اأ�شهر  �شتة  متاأخرة  بداأت  التي 
بلغت  وقد   ،%22 بلغت  اإنجاز  بن�شبة  بالميدان  الموجوده 
 .%75 الآن  الحدث  بها  الموجود  م�شكن  الألف  في  الن�شبة 
اأعمال الت�شطيبات  اأما محطة هارون فتخطت 95% وجاري 
ومحطة نادي ال�شم�س ٦5%. ومن المتوقع اإنهاء هذا الجزء 

من المرحلة نهاية الربع الأول من عام 20١8.

وفد منظمة العمل العربية يشيد 
بأعمالنا بالعاصمةاإلدارية الجديدة

اأ�شاد وفد الدار�شين بالدورة التدريبية التابع لمنظمة العمل العربية بجامعة 
الدول العربية خالل زيارتهم لموقع �شركة المقاولون العرب بم�شروع العا�شمة 
الإدارية الجديدة يوم ١9 اأكتوبر باأداء وجودة اأعمال ال�شركة وحر�شها الدائم 

على تطبيق المعايير العالمية فى  ال�شالمة وال�شحة المهنية  للعاملين بها. 
�شم الوفد ١4 متدرب من الإمارات وموريتانيا والبحرين وقطر وفل�شطين وم�شر 
وكان عنوان الدورة "اإدارة ال�شالمة وال�شحة المهنية والتحقيق فى الإ�شابات 

فى قطاع البناء". 
ورافقه خالل الزيارة وقام بال�شرح للمتدربين كل من المهند�س اأحمد عبا�س رئي�س قطاع القاهرة الكبرى واللواء عماد رم�شان الم�شرف 
العام على ال�شالمة وال�شحة المهنية والمهند�س مدحت منير م�شاعد رئي�س قطاع القاهرة الكبرى والمهند�شين خالد ر�شاد الم�شرف 
العام لم�شروع العا�شمة الإدارية الجديدة وغادة محمد عبد الفتاح مدير ال�شالمة وال�شحة المهنية بفرع مدينة ن�شر وه�شام حمد 

اهلل م�شئول المتابعة ومحمد ح�شام م�شئول ال�شالمة بفرع مدينة ن�شر .
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اللواء كامل الوزير يتابع أعمال مشروع 
أنفاق قناة السويس ببورسعيد

قام اللواء كامل الوزير رئي�س الهيئة الهند�شية 
مح�شن  المهند�شان  يرافقه  الم�شلحة  للقوات 
فاروق  و�شيد  الإدارة   مجل�س  رئي�س  �شالح 
يوم  الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول  النائب 
م�شروع  اأعمال  بتفقد  اأكتوبر   25 الثالثاء 
اأ�شفل  تنفيذها  يتم  التى  بور�شعيد  اأنفاق 
وتعد   %  ١00 م�شرية  باأيدي  ال�شوي�س  قناة 
حيث  من  العالم،  م�شتوى  على  الأ�شخم 

الأطوال والأقطار وحجم اأعمال التنفيذ .

أنفاق بورسعيد 
تعد األضخم على 
مستوى العالم 
ويتم تنفيذها 

تحت إشراف 
الهيئة الهندسية 
للقوات المسلحة
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اأن  الم�شروع  عام  مدير  اأبود�شي�س  محمد  المهند�س  اأو�شح  وقد 
تحالف المقاولون العرب اأورا�شكوم يقوم بتنفيذ الأعمال تحت 
اأكثر من ١8  اإ�شراف الهيئة الهند�شية للقوات الم�شلحة بتكلفة 
مليار جنيه وي�شم الم�شروع تنفيذ نفقين لل�شيارات وثالث لل�شكة 
�شرق  لربط  بور�شعيد  بمنطقة  ال�شوي�س  قناة  تحت  الحديد 
الأنفاق  واأ�شخم  اأكبر  من  الثالثة  الأنفاق  وتعد  بغربها  القناه 
بالمنطقة حيث ي�شل القطر الداخلي للنفق الواحد ١١.4 متر 
مترًا   30 عمق  اإلى  ي�شل  بمن�شوب  متر   ١2.٦ الخارجي  وقطره 
تحت قاع قناة ال�شوي�س،واأن نفقي ال�شيارات اأحدهما للقادم من 
بور�شعيد والمتجه اإلي �شيناء والآخر بالعك�س يف�شلهما م�شافة 
20 مترًا ويبلغ طول النفق الواحد 2.7 كيلومتر،بينما يبلغ طول 
نفق ال�شكة الحديدية ٦.7 كيلو متر طبقا للر�شومات الهند�شية 

للمكاتب الإ�شت�شارية العالمية الم�شممة للم�شروع،
اإن�شاء حوائط لوحية لمداخل ومخارج  الأعمال  هذا وتت�شمن 
اإلي  بالإ�شافة  مكعب  متر  األف   ١95 بم�شطحات  الأنفاق  تلك 

المشروع 
يضم نفقى 

للسيارات وآخر 
للقطارات

ويتم تنفيذهم 
بأيدى مصرية

٪ 1٠٠
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للربط  وطرق  وعدايات  كباري  تنفيذ 
حاليًا  الموجودة  الطرق  �شبكة  مع 
م�شنع  تنفيذ  تم  كما   ، بالمنطقة 
المبطنة  الخرا�شانية  الحلقات  اإنتاج 
الخا�شة  والتجهيزات  النفق  لج�شم 
العاملين  من  عامل   ١500 باإقامة 
من  الإنتهاء  المتوقع  بالم�شروع،ومن 
اأغ�شط�س  في  الم�شروع  اأعمال  تنفيذ 

.20١8
التى  الخبرات  بالذكراأن  جدير 
�شتكت�شبتها م�شر فى هذا المجال �شوف 
م�شروعات  لتنفيذ  كبيرة  اأبوابا  تفتح 
وخارجها  م�شر  داخل  عمالقة  اأخرى 
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بمعدات واأيدي عاملة م�شرية خال�شة 
يقدر  ل  جديدا  مك�شبا  يمثل  ما  وهو 
بثمن، والعائد والقيمة الحقيقية لتلك 
بالدلتا  �شيناء  لربط  هى  الم�شروعات 
�شيناء  تنمية  �شرعة  فى  والإ�شهام 
عقود  منذ  المهملة  ثرواتها  وا�شتغالل 
طويلة، كما اأن الأمن القومى الم�شرى 
ي�شتدعى ربط �شيناء بباقى محافظات 
من  غاليا  جزءا  تمثل  لأنها  م�شر 
الوطن ، كما اأن الأنفاق الجديدة �شوف 
الجديدة  الطرق  �شبكة  مع  تتقاطع 
لتربط  وتطويرها  تنفيذها  يتم  التى 

م�شر �شرقا وغربا �شمال وجنوبا.
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يوم  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  قام 
ال�شوي�س  قناة  اأنفاق  لم�شروع  بزيارة  اأكتوبر   ١2 الربعاء 
الأخيرة  الأجزاء  نزول  لمتابعة  بور�شعيد  �شرق  بمنطقة 
T.B.M للبدء في اأعمال  من اأكبر ماكينة حفر فى العالم 

الحفر الفعلية اأ�شفل مياه القناة خالل فترة قريبة. 
الحتفالت  مع  تتواكب  التي  الزيارة  خالل  �شيادته  رافق 

بن�شراأكتوبر المجيده المهند�شين د. ر�شدي طاهر

محسن صالح يتابع األعمال األخيرة  لنزول 
ماكينة الحفر العمالقة بأنفاق بورسعيد
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الإدارة  مجل�س  اأع�شاء  �شقر  وطارق  الدايم  عبد  وح�شام 
ومفيدة عالم رئي�س قطاع المعامل و محمد اأبود�شي�س مدير 
ومديري  القطاعات  وروؤ�شاء  را�شد  محمد  ونائبه  الم�شروع 

الفرع والإدارات الم�شاركة في التنفيذ.
تحالف المقاولون العرب

تحت  تنفيذه  يتم  ال�شوي�س  قناة  اأنفاق  م�شروع  اأن  يذكر 
ا�شراف الهيئة الهند�شية للقوات الم�شلحة وي�شارك تحالف 
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قناة  تحت  اأنفاق   3 ان�شاء  في  اورا�شكوم  العرب  المقاولون 
لل�شكة  والثالث  لل�شيارات  اثنين  منهم  ببور�شعيد  ال�شوي�س 
القناه بغربها وتعد الأنفاق الثالثة من  الحديد لربط �شرق 
الداخلي  القطر  بالمنطقة حيث ي�شل  الأنفاق  واأ�شخم  اأكبر 
للنفق الواحد ١١.4 متر وقطره الخارجي ١2.٦ متر بمن�شوب 
نفقي  ال�شوي�س،واأن  قناة  قاع  تحت  مترًا   30 عمق  اإلى  ي�شل 
�شيناء  اإلي  والمتجه  بور�شعيد  من  للقادم  اأحدهما  ال�شيارات 
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طول  ويبلغ  مترًا   20 م�شافة  يف�شلهما  بالعك�س  والآخر 
ال�شكة  نفق  طول  يبلغ  ،بينما  كيلومتر   2.7 الواحد  النفق 
الهند�شية  للر�شومات  طبقا  متر   كيلو   ٦.7 الحديدية 
للم�شروع،هذا  الم�شممة  العالمية  الإ�شت�شارية  للمكاتب 
ومخارج  لمداخل  لوحية  حوائط  اإن�شاء  الأعمال  وتت�شمن 
بالإ�شافة  مكعب  متر  األف   ١95 بم�شطحات  الأنفاق  تلك 
للربط مع �شبكة الطرق  اإلي تنفيذ كباري وعدايات وطرق 

الموجودة حاليًا بالمنطقة.
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حوائط لوحية

لوحية  حوائط  اإن�شاء  الأعمال  وت�شم 
بم�شطحات   )Diaphragm wall(
وعمق  م�شطح  متر   43١.٦3١ حوالي 
الأنفاق  تلك  ومخارج  لمداخل  متر   5١
لدخول  الآمنة  الغرفة  لتوفير  وذلك 
 launching( الحفر  ماكينات  وخروج 
في  التربة  لم�شاكل  تفاديًا   )shaft
ت�شمى  والتي  ببور�شعيد  التنفيذ  منطقة 
تنفيذ  ويتم   " الطينة  ب�شهل  تربتها 
تريفي  �شركة  مع  بالتعاون  الأعمال  تلك 
اإلى  بالإ�شافة  المتخ�ش�شة  الإيطالية 
اأعمال التهوية والهروب الراأ�شي والجانبي 
وكباري  طرق  و�شبكة  النفق  طول  على 
وبور�شعيد  الإ�شماعيلية  بطريق  للربط 

ومحور 30 يونيو . 
4500 عامل

التعاقد  تم  الت�شميم  مراحل  وخالل 
�شملت  عالمية  ا�شت�شارية  مكاتب  مع 
اأنفاق  لت�شميم   SENER مكتب 
 ILF النم�شاوي  والمكتب  ال�شيارات 
تم  كما  الحديد  ال�شكة  نفق  لت�شميم 
نفقي  حفر  ماكينات  اأربع  اإ�شتيراد 
�شركة  من  للم�شروع  منها  اثنتين  خ�ش�شت 
الألمانية   HERRENKNECHT
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بعد نجاح تجارب »

التشغيل إنطالق 

ماكينة الحفر 

العمالقة لحفر 

النفق الشمالى 

ألنفاق بورسعيد

من  حفر  بمتو�شط  تعمل  والتي 
7:5 متر يوميًا في التربة الطينية 

و١0 متر تربة رملية.
الِقَطع  م�شنع  ان�شاء  تم  وقد 
لج�شم  المبطنة  الخر�شانية 
الخا�شة  والتجهيزات  النفق 
العاملين  من  عامل   ١500 باإقامة 
ي�شل  اأن  ومتوقع  بالم�شروع، 
ل�شرعة  عامل   4500 اإلى  عددهم 

الإنجاز.
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الإدارة يوم  رئي�س مجل�س  المهند�س مح�شن �شالح  قام 
الفرج  رو�س  محور  م�شروع  بتفقد  نوفمبر   8 الثالثاء 
كافة  وتذليل  للم�شروع  التنفيذي  الموقف  لمتابعة 
الزمني  بالبرنامج  والإلتزام  الإنجاز  ل�شرعة  العقبات 
المهند�شين  الجوله  خالل  �شيادته  ،رافق  له  المحدد 
رئي�س  نائب  عفيفي  وامام  الول  النائب  فاروق  �شيد 
ر�شدي طاهر  الدايم ود.  مجل�س الدارة  وح�شام عبد 
وطارق �شقر اأع�شاء مجل�س الإدارة ومفيده عالم رئي�س 
قطاع المعامل وح�شين عبد ال�شميع مدير عام الم�شروع 

ومديري الأفرع والإدارات الم�شاركة في التنفيذ.
تم  اأنه  المهند�س مح�شن �شالح  اأو�شح  اآخر  علي جانب 
محور  من  الثالثة  المرحلة  من   %  27 من  اأكثر  انجاز 
رو�س الفرج الذي تقوم ال�شركة بتنفيذها تحت ا�شراف 

اجمالية  بتكلفة  الم�شلحة  للقوات  الهند�شية  الهيئة 
تبلغ نحو 5 مليارات جنيه وهويهدف اإلي ت�شهيل عبور 
وا�شتثمار  تنمية  مناطق  وخلق  والمواطنين  الناقالت 
الجمهورية  وغرب  �شمال  بين  الرحالت  زمن  وتقليل 
والعك�س، بحيث يكون محورًا موازيا لمحور 2٦ يوليو ما 

ي�شاعد ب�شكل كبير على حل الأزمة المرورية به.
 واأ�شار �شالح اأن هذه المرحلة تعد هي الجزء الأ�شعب 
مياه  "خطوط  مرافق  اأعمال  ت�شمل  لأنها  المحور  من 
و�شرف �شحي وكابالت تليفونات و�شغط عالي ومتو�شط 
اإحدي  لأنها  مروريا  ومكتظة  ملكية  ونزع   " ومنخف�س 
المداخل الرئي�شية للعا�شمة وت�شم اإن�شاء ثالث كباري 
اأحدهما معلق وهي تبداأ من ترعة ال�شماعيلية مرورا 
بمنطقة �شبرا المظالت وحتى غرب الطريق الدائري 

رئيس مجلس اإلدارة يتابع
الموقف التنفيذي لمشروع محور روض الفرج
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ال�شكندرية  طريق  اتجاه  في 
بنهر  مروًرا   39 ك  ال�شحراوي 
النيل، ويتكون المحور من اتجاهين 
لكل  مرورية  حارات   ٦ عن  عبارة 
حارتان  تخ�ش�س  بحيث  اتجاه 
خط  بجانب  المف�شلي  لالأتوبي�س 
كم    ١3.5 بطول  ال�شريع  للترام 
منازل ومطالع  كباري و8   3 �شاملة  
ومنازل  مطالع  و٦  بالمظالت 
بالدائري وتحويل المرافق وجميع 

اأعمال الطرق والإنارة.
فاروق  �شيد  المهند�س  واأو�شح 
يتكون  المحور  اأن  الول  النائب 

مطلعان  بينها  مطالع   3 من  الخلفاوى  فى  بدايته  عند 
من كورني�س النيل واآخر من �شارع �شعد �شليم ب�شبرا  و3 
حتى  الإ�شماعيلية  ترعة  اإلى  يوؤدى  منزل  منها  منازل 
ل�شارع دولتيان حتى كوبرى  الكهرباء ومنزلين  محطة 
اأبو وافية، اأما فى نهاية المحور عند الطريق الدائرى 
فهناك 4 منازل و4 مطالع من الطريق الزراعى والجيزة 
الإ�شكندرية  بطريق  المحور  تقاطع  وعند  واإمبابة 

ال�شحراوى يوجد منزل ومطلع.
اأن  الدارة  مجل�س  ع�شو  الدايم  عبد  ح�شام  واأ�شاف 
الكوبرى ينق�شم لثالثة اأجزاء الأول هو الكوبرى المار 

عمودين  على  معلقًا  يكون  و�شوف  ال�شرقى  النيل  اأعلى 
ت�شل  �شخمة  كابالت  منهما  تتدلى  مترا   94 بارتفاع 
اأوزانها اإلي ١000 طن لحمل الكوبرى علي غرار كوبرى 
متر   540 وهوبطول  غمرة  بمنطقة  اأكتوبرالمعلق   ٦
وعر�س ٦0 مترا و�شيعد من اأكبر الكبارى المعلقة عر�شا 
فى العالم ، اأما الجزء الثاني فعبارة عن كوبرى مار اأعلى 
النيل الغربى والجزء الثالث يمر اأعلى جزيرة الوراق 
وكالهما �شيكونان كوبريين خر�شانيين ويتم تنفيذهما 

بنظامي البريكا�شت والعربات المتحركة.
وقال المهند�س ح�شين عبد ال�شميع مدير عام الم�شروع 
على  والثانى  الأول  بجزئيه  الكوبرى  اإن�شاء  �شيتم  اأنه 



36

بينهما  خر�شانية  قواعد   8
قواعد  و٦  رئي�شيتان  قاعدتان 
النيل  نهر  فى  وذلك  م�شاعدة 
على  قواعد   3 بجانب  بفرعيه 
يتم  قاعدة  كل  الوراق  جزيرة 
خزوقا   80 خالل  من  �شبها 
مترا   47 وعمق  مترين  بقطر 
تحت �شطح النيل ، حيث يتحمل 
اإلي  ت�شل  ثقيلة  اأوزانًا  الكوبرى 
 ١4 ارتفاعه  و�شيبلغ  طن   ١20
لتي�شير  النيل  �شطح  اأعلى  مترا 
اأكبر  وعبور  النيلية  الحركة 

البواخر ب�شهولة.
فى  عملها  بجانب  اأي�شا  نفذت  ال�شركة  اأن  م�شيفًا 
المرحلة الثالثة كوبرى اأعلى تقاطع طريق محور رو�س 
الإ�شكندرية   - القاهرة  بطريق   39 الكيلو  عند  الفرج 
المرحلة  اأخرى  �شركات   7 تنفذ  بينما  ال�شحراوي، 
الأولى من الطريق الدائري وحتى طريق الإ�شكندرية 

ال�شحراوي بطول 29 كيلو متًرا.
تنفيذه  في  ي�شارك  الم�شروع  اأن  ال�شميع  عبد  واأ�شار 
علي مدار الـ 24 �شاعة نحو3500 مهند�س وفني وعامل 
بين براد و لحام ونجاروم�شرف واأمن �شناعي من ثالث 
ادارات رئي�شية هي الكباري والن�شاءات البحرية وفرع 

المركزية  المعامل  هي  معاونه  وادارات  ال�شكندرية 
المركزية  والور�س  والم�شانع  الهند�شية  وال�شت�شارات 
وال�شا�شات  المع�شرة  وتر�شانة  المعدات  وتاجير 
الي  ا�شافة  الجاهزة والطرق  الخر�شانة  و  والتكميلية 
ون�س   ١9 ا�شتخدام  يتم  حيث  المعدات  من  كبير  عدد 
و١8  لودر  و١5  طن   300 الي  ت�شل  مختلفة  حمولت 
بور�س  ت�شنيعهما  تم  وعبارتين  خوازيق  دق  ماكينة 
ال�شركة بالمع�شرة خ�شي�شا للم�شروع بتكلفة 4٦ مليون 
بحرية  و�شالت  عبارات  و  لن�شات  الي  ا�شافة  جنيه 

اأخري.
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لرئي�س  الول  النائب 
والدكتور  الإدارة  مجل�س 
مجل�س  ع�شو  طاهر  ر�شدى 
 22 الثالثاء  يوم  الإدارة 
م�شروعي  بتفقد  نوفمبر 
الحمراوين  ميناء  تطوير 
بتكلفة  الأحمر  بالبحر 
وتطوير  جنيه  مليون   385
والماأخذ  الي�شر  محطة 
التي  بالغردقة  البحرى 
لتحلية  محطة  اأكبر  تعد  
م�شر  في  البحر  مياه 
مع  بالتعاون  تنفيذه  ويتم 
بالقوات  الهند�شية  الهيئة 

بتكلفه  الم�شرية  الم�شلحة 
اإجمالية ٦50 مليون جنيه رافقهما 
محمود  المهند�شون  الزيارة   خالل 
م�شروعات  قطاع  رئي�س  ال�شرنوبى 
م�شطفى  وح�شن  الكهروميكانيك 
رئي�س قطاع �شمال ال�شعيد والبحر 
الأحمر ومخل�س ثروت زكرى مدير 
محمد  وعبا�س  الأحمر  البحر  فرع 

ع�شران  نائب مدير الفرع.
جدير بالذكر اأن فرع البحر الأحمر 
التعاون مع اإدارات الأنفاق وال�شدات 

الأعمال  بتنفيذ  يقوم  البحرية  والمن�شاآت  المنزلقة 
المدنية والكهروميكانيكية بمحطه الي�شرالتي تبلغ طاقتها 
80 األف مترمكعب/ يوم بقيمة 2١0 مليون جنيه،والم�شروع 
ي�شم ان�شاء مبنى للرافع وخزان تكدي�س �شعة 20 األف متر 
للمحولت  ومبنى  لالإ�شتراحات  واآخر  اإداري  ومبنى  مكعب 
وخطين  راجع  خطوط  و5  الكلور  وعنبر  الموزعات  ومبنى 
مرحلة  بتنفيذ  الهند�شية   الهيئة  وتقوم  وماأخذ  �شحب 

المعالجة وما يرتبط بها من اأعمال كهروميكانيكية.  
والذي  الحمراوين  ميناء  تطوير  لم�شروع  بالن�شبة  اأما 
اأكتوبر فيتكون  بدء فرع البحر الأحمر العمل به منت�شف 
ومبنى  طن  األف   ١75 تخزينية  ب�شعة  مخازن  عدد3  من 
 )Conveyor Belts( والنقل  التحميل  و�شيور  اإدارى 

واإن�شاء عدد )2( بنتون عائم بعر�س 27م وطول 30م �شامل 
 Hopper Pits المعدات الالزمة له واإن�شاء القوادي�س 
والت�شالت  الحريق  اإنذار  �شبكة  �شاملة  الكهرباء  واأعمال 
لالأنظمة  الالزمة  المعدات  �شاملة  الميكانيكية  والأعمال 
فى  الحمراوين  ميناء  ويقع  هذا   ،  Belt Conveyor
م�شر  لجمهورية  ال�شرقى  ال�شاحل  من  الأو�شط  الجزء 
يبعد عنها  التى  �شفاجا  وبالتحديد جنوب مدينة  العربية 
بم�شافة ٦0 كم وعلى بعد ١20 كم جنوب مدينة الغردقة 
بين  يربط  الذى  ال�شريع  البرى  الطريق  بالميناء  ويمر 
مرورًا  جنوبًا  حاليب  قرية  مع  �شماًل  ال�شوي�س  مدينة 
بالزعفرانة ومدينة راأ�س غارب والغردقة و�شفاجا وميناء 
كم   20 حوالى  تبعد  التى  الق�شير  مدينة  ثم  الحمراوين 

جنوبًا من موقع الم�شروع .

المهندسان سيد فاروق ورشدى طاهر 
يتفقدان مشروعي

تطوير ميناء الحمراوين ومحطة اليسر بالبحر األحمر
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�شركة  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأعرب   
المقاولون العرب عن �شعادته بالإنتهاء من اأعمال 
بدولة  ال�شباح  الأحمد  جابر  ال�شيخ  م�شت�شفى 
اأعمالها  من  النتهاء  تم  والتي  ال�شقيقة  الكويت 
للمهند�س  ال�شكر  ووجه  اإبتدائيا  ت�شليمها  وتم 
الجمهورية  رئي�س  م�شاعد  محلب  اإبراهيم 
لإهتمامه  والإ�شتراتيجية   القومية  للم�شروعات 
الكبير ومتابعته الم�شتمرة لهذا الم�شروع ال�شخم 
ودولة  م�شر  بين  الوثيق  التعاون  ثمار  يعد  الذى 
وتوليه  لل�شركة  رئا�شته  وقت  ال�شقيقة  الكويت 

وزارة الإ�شكان ورئا�شة الوزراء .
علي  بالم�شروع  للعاملين  ال�شكر  �شالح  وجه  كما 
مابذلوه من جهد طيب وعمل متقن اأثمر عن ت�شييد 
في  م�شت�شفى  اأكبر  يعد  الذي  الكبير  ال�شرح  هذا 
ال�شرق الأو�شط و�شاد�س اأكبر م�شت�شفى في العالم.

المقاولون العرب تنتهي من أعمال مستشفي 

الشيخ جابر الصباح بتكلفة 3٠٤ مليون دينار كويتى 

وصـالح يـوجـه الشكـر لمحلـب

 إلهتمامـه الكبيـر بالمشـروع
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المقاولون  رئي�س  زيارة  جاء ذلك خالل 
على  ت�شتمل  والتى  للم�شت�شفى  العرب 
على  واأقيمت  للمر�شى  وا�شعة  خدمات 
مربع  متر  األف   720 اجمالية  م�شاحه 
متر  األف   220 المباني  م�شاحة  ت�شل  و 
مربع وتحتوى على ١١٦8 �شريرًا ومزود 
الهليكوبتر  لطائرات  مهابط  بثالثة 
مكان  اآلف  خم�شة  توافر  عن  ف�شاًل 
اأخر  مكانًا   50 و  ال�شيارات  لإنتظار 
كما  للحماية  وملجاأ  الإ�شعاف  ل�شيارات 
يحتوي على �شبعة مداخل و١50 م�شعدًا 
ومركز للكوارث والحوادث يعد الأول من 
نوعه في الكويت اإ�شافة اإلى )مول طبي( 
يمتد على طول كيلومتر واحد ويت�شمن 
متعددة  وا�شتراحات  متنوعة  محالت 
الم�شت�شفى   على  والمترددين  للمر�شى 
وتبلغ تكلفتها 304 مليون دينار كويتى .

عقب ذلك تفقد المهند�س مح�شن �شالح 
م�شروع  من  الثالثة  المرحلة  اأعمال 
تطوير طريق الجهراء حيث تم تق�شيم 

المستشفى »
تضم 11٦٨ سرير

ومزوده 
بثالثة مهابط 

للطائرات 
الهليكوبتر
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مناطق   5 اإلى  بالم�شروع   العمل 
بتكلفه  كم   53 اأطوال  بمجموع 
كويتى  دينار  مليون   2٦١ اإجمالية 
نفق  على  الأولي  المنطقة  ت�شمل 
الطريق  الجهراء يمر تحت  ب�شارع 
اإلى  بالإ�شافة  الثانى  الدائرى 
اأعمال الطرق ال�شطحية والمنطقة 
الطرق  اأعمال  على  الثانية 
الم�شروع  حدود  من  ال�شطحية 
ال�شرقية والطريق العلوى حتى ما 
الم�شت�شفى  �شارع  مع  التقاطع  بعد 

الم�شت�شفى  ب�شارع  العلوى  والطريق 
الطريق  على  الثالثة  والمنطقة 
الم�شت�شفى  تقاطع  بعد  العلوى 
غزالى  �شارع  تقاطع  قبل  ما  حتى 
الطريق  على  الرابعة  والمنطقة 
العلوى من �شرق تقاطع طريق المطار 
الغزالى  �شارع  تقاطع  غرب  حتى 
اأما  المطار  ب�شارع  العلوى  والطريق 
على  فت�شتمل  الخام�شة  المنطقة 
غزالى  وغرب  �شرق  العلوى  الطريق 
غزالى  ب�شارع  العلوى  والطريق 
وواجه الم�شروع تحديات تم التغلب 

أكبر مستشفى »

فى الشرق 

األوسط 

وسادس أكبر 

مستشفى فى 

العالم

مستشفى الشيخ جابر الصباح
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المرافق  خطوط  م�شارات  تحويل  منها  عليها 
الأمطار  مياه  و�شرف  �شحى  و�شرف  مياه  من 
الم�شارات  من  والإت�شالت  الكهرباء  وكابالت 
اأعمال  تعوق  ل  بديلة  م�شارات  اإلى  القائمة 
الإن�شاءات للج�شور وتحويالت مرورية موؤقتة 
اأثناء فترة تنفيذ الأعمال و�شارك في تنفيذه 
فريق عمل مكون من ثالثة اآلف مهند�س وفني 

وعامل .
الجوله  خالل  العرب  المقاولون  رئي�س  رافق 
مجل�س  رئي�س  نائب  ربيع  ر�شا  المهند�شون 
الدارة والرئي�س التنفيذي ل�شركة المقاولون 
فرع  مدير  فايد  وح�شام  الكويتية  العرب 
الم�شروع  ومدير  بالكويت  العرب  المقاولون 

ونائبه عوني توفيق.

طريق الجهراء بالكويت
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ا�شتقبل المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س 
الدارة  بمكتبه يوم الربعاء 5 اكتوبر �شفير 
افاق  فتح  لبحث  وذلك  بالقاهرة   ت�شاد  دولة 
بح�شور  وذلك  هناك  لل�شركة  جديدة  عمل 
مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  امام  المهند�س 

الدارة
دولة  رئي�س  ديبى  اإدري�س  الرئي�س  ان  يذكر 
اأعلى  فار�س«،  »و�شام  ال�شركة  منح  قد  ت�شاد 

و�شام وطنى هناك، لدورها البارز فى الم�شاركة 
اأهم  ومن  ت�شاد.  بدولة  التنمية  بم�شروعات 
المقاولون  بتنفيذها  قامت  التي  الم�شروعات 
الخارجية  وزارة  مبنى  اإن�شاء  بت�شاد،  العرب 
المركزىالأفريقى  البنك  ومبنى  الت�شادية، 
باب�شا، وطريق اأنجورا- اإنجامينا بالل، بطول 
بطول  اإريف  مونجو-  وطريق  كيلومترا   ١20

78 كيلومترا.

المهنـدس محسـن صـالح
يلتقـي سفيـر تشـاد بالقاهـرة
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اللواء رضا فرحات والمهندس محسن صالح
 يبحثان تحسين كفاءة منظومة النظافة بالثغر

إحداث تغيير

فى أداء 

الشركة خالل 

الفترة القادمة

المهند�س  مع  الإ�شكندرية  محافظ  فرحات  ر�شا  الدكتور  اللواء  بحث 
الأمور  �شبتمبر   ١7 ال�شبت  يوم  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن 
بالإ�شكندرية،  النظافة  عن  الم�شئولة  م�شر  نه�شة  ب�شركة  الخا�شة 
ومناق�شة اأ�شلوب رفع كفاءتها وتطويرها بما يتالءم مع متطلبات العمل 

بالمحافظة .
�شاأنها  من  التى  النقاط  من  العديد  على  التفاق  تم  الإجتماع  وخالل 
اإحداث تغيير فى اأداء ال�شركة خالل الفترة القادمة، واأبرزها تعيين 
بمجل�س  ع�شوا  المحافظة  عام  �شكرتير  البندارى  كمال  محمد  اللواء 
التوافق  من  حالة  اإحداث  اإطار  فى  وذلك  م�شر،  نه�شة  �شركة  اإدارة 
اأ�شلوب  على  المحافظة  ورقابة  ال�شركة  اأداء  بين  للربط  والتكامل 
تتعلق  التى  الإجراءات  باقى  عن  تباعا  الإعالن  و�شيتم  هذا  العمل 

برفع وتح�شين كفاءة منظومة النظافة بالثغر .

«
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مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  وقع 
الإدارة  واللواء محمد ابراهيم الحلواني  رئي�س 
قطاع التعليم الفني والتجهيزات بوزارة التربية 
بروتوكول  �شبتمبر   29 الخمي�س  يوم  والتعليم 
فنية  ثانوية  مدر�شة  لإن�شاء  الوزارة  مع  تعاون 
للمعدات  المزدوج  والتدريب  للتعليم  �شناعية 
الثقيلة داخل �شركة المقاولون العرب بمقر مركز 
التكنولوجي  المعهد  لإدارة  التابع  �شبرا  تدريب 
قبول  خالله  من  يتم  والإدارة  الت�شييد  لهند�شة 
الإعدادية  ال�شهادة  على  الحا�شلين  الطالب 
لإعدادهم  والتعليم  التربية  وزارة  مع  بالتن�شيق 
العمل بم�شاريع  لمتطلبات  بعناية وفقًا  وتاأهليهم 
ال�شركة والح�شول على �شهادة دبلوم فنى بنظام 
القومية  بالم�شاريع  للعمل  المزدوج  التعليم 

المختلفة بالدولة .
اأهمية  اإلى  الحلوانى  اللواء  ا�شار  جانبه  ومن 
الوقت  فى  وخا�شة  م�شر  فى  الفنى  التعليم  دور 
عنا�شر  اإلى  الكبير  لالحتياج  نظرا  و  الراهن 
الحديثة  المعدات  مع  للتعامل  وموؤهلة  مدربة 
ذات التقنية العالية و قد وجه ال�شكر الى �شركة 

إلنشاء مدرسة ثانوية 
صناعية لصيانة وإصالح  

المعدات الثقيلة

المقاولون العرب لما تقوم به فى مجال التدريب من اجل 
طالب  تدريب  اخرها  كان  و  التدريب  مجال  فى  الإ�شهام 

التعليم الفنى بم�شروع �شرق التفريعة.
مجل�س  رئي�س  م�شاعد  يو�شف  محمد  الدكتور  اأو�شح  وقد 
اإمتداد  ياأتي  البروتوكول  هذا  اأن  التدريب  ل�شئون  الإدارة 
واإعداد كوادر  الفنى  التعليم  الرائد فى دعم  لدورال�شركة 
بع�س  في  العجز  ل�شد  الم�شتوى  عالية  وحرفية  فنية 
التخ�ش�شات التي تتطلب مهارات فنية ومن ثم الم�شاعدة في 
حل م�شكلة البطالة م�شيرَا اإلى اأن مدة الدرا�شة بالمدر�شة  
العام  هذا  طالبًا   )20( اختيار  الوزارة  وتتولي  �شنوات    3
واإ�شالح  من عدة مدار�س حيث �شيتم تدريبهم علي �شيانة 
المعدات الثقيلة  فى الم�شروعات القومية الكبرى لتحقيق 
بال�شركات  للعمالة  المطلوبة  الفنية  المهارة  م�شتويات 

وذلك للتخ�ش�شات التي تتطلب تقنية عالية وحتى تتمكن 
اأ�شاليب الإن�شاء  المعدات الحديثة وكذلك  التعامل مع  من 

الحديثة بمجالتها والتي اأ�شبحت غاية في التنوع .
التفوق  على  الطالب  هوؤلء  ولتحفيز  اأنه  الى  اأ�شار  كما 
والتميز تقرر تعيين عدد )5( من الطالب الأوائل بال�شركة 

عند تخرجهم.
بدعم  بالفعل  تقوم  العرب  المقاولون  اأن  بالذكر  جدير 
عدد من مدار�س التعليم الفنى وتدريب الطلبة فى القاهرة 
منذ  وال�شوي�س  والإ�شماعيلية  والأ�شكندرية  والجيزة 

حوالى ثمانى �شنوات.
مدير  اللطيف  عبد  محمود  ال�شتاذ  العقد  توقيع  ح�شر 
عام التعليم المزدوج بوزارة التربية و التعليم والمهند�س 

م�شطفي �شعد مدير مركز التدريب ب�شبرا التابع للمعهد.

بـروتـوكـول تعـاون بيـن

وزارة التـربيـة والتعليم و المقـاولون العـرب
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المعهد  مدير  حمدي  �شريف  المهند�س  �شرح 
اأنه تم تجديد  الت�شييد والإدارة  التكنولوجي لهند�شة 
الألمانية  والغرفة  ال�شركة  بين  التعاون  بروتوكول 
العربية لل�شناعة والتجارة لتدرب حوالى 500 مهند�س 
و500 م�شرف من ال�شركات القاب�شة وذلك بمقر المعهد 
مليون  حوالى  بتكلفة  ال�شوي�س  وج�شر  ن�شر  بمدينة 
جنيه م�شرى وا�شار اأن النظام التدريبي بالمعهد معتمد 

. )UN( لدى هيئة الأمم المتحدة
واأ�شاف المهند�س �شريف حمدي اأنه تم موؤخرا تدريب 
خالل  ت�شاد  بجمهورية  الهند�شة  كلية  طلبة  من  عدد 
�شمل  وقد   20١٦/9/8 حتى   20١٦/8/20 من  الفترة 
البرنامج التدريبى التعرف على م�شاكل التنفيذ وطرق 
حلها فى مواقع العمل كما ت�شمن زيارات لبع�س اإدارات 
 - ن�شر  بمدينة  ال�شركة  معامل   " مثل  ال�شركة  وفروع 
محور   - قباء  خلط  محطة   - القطامية  خلط   محطة 
رو�س الفرج - ال�شدات المعدنية والأعمال التخ�ش�شة 
نهاية  فى  الطلبة  اأثنى  وقد  رم�شان  من  بالعا�شر 
التدريب و�شخامة  المبذوله فى  الجهود  البرنامج على 
العرب  المقاولون  تنفذها  التي  القومية  الم�شروعات 

بالداخل.
علي جانب اأخر اأو�شح المهند�س اأ�شرف عبد العليم مدير 
المتابعه الفنيه والتعاقدات اأن المعهد قد قام في اإطار 

المنحة المقدمة من وزارة الخارجية الألمانية لل�شركة 
الألمانية  الغرفة  بين  الموقع  للبروتوكول  وطبقًا 
 ١000 بتدريب  قبل  من  والتجارة  لل�شناعة  العربية 
متدرب في مركز التدريب المهني بج�شر ال�شوي�س على 
و�شيراميك  �شباكة  اأعمال  من  الحرفية  المهن  مختلف 
و�شحي وت�شطيبات و�شدات معدنية وقد اأر�شلت الغرفة 
�شكر  خطاب  وال�شناعة  للتجارة  العربية  الألمانية 
للمقاولون العرب تقديرًا لجهودها في تنفيذ البرنامج 
التدريبي جاء فيه " في اإطار المنحة المقدمة من وزارة 
وطبقًا  العرب  المقاولون  ل�شركة  الألمانية  الخارجية 
العربية  الألمانية  الغرفة  بين  الموقع  للبروتوكول 
لل�شناعة والتجارة و�شركتكم الموقرة نحيط �شيادتكم 
المتدربين في  المقرر من  العدد  ا�شتيفاء  باأنه تم  علمًا 
مركز التدريب المهني بج�شر ال�شوي�س والبالغ عددهم 
ال�شكر  بخال�س  نتقدم  المنا�شبة  وبهذه  متدرب،   ١000
والتقدير لجميع العاملين ب�شركة المقاولون العرب على 
البرنامج  تنفيذ  رائع في  كبير وعمل  مابذلوه من جهد 
المقرر الذي يمثل حجر الأ�شا�س لتعاون م�شتقبلي كبير 
وواعد نتطلع اإليه بتفاوؤل كبير ونوؤكد اإلتزامنا الرا�شخ 
لالإيفاء  قدرتهم  ورفع  العاملين  مهارات  تطوير  نحو 
الوطنية  العاملة  الأيدي  من  المتزايدة  بالحاجة 

والموؤهلة في قطاع الت�شييد والبناء". 

والغرفة األلمانية لتدريب 1000 مهندس ومشرف 
بالشركات القابضة
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اأكد المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة خالل 
المقاولون  اأن  العقارى  للتطوير  الأول  بالموؤتمر  كلمته 
للتطوير  الم�شرية  الدولة  اأذرع  اأحد  تعد  العرب 
اأمر  الم�شروعات القومية  والتنمية وتواجدها فى كافة 
المختلفة  القومية  الم�شروعات  لأن  وطبيعي  اأ�شا�شي 
التى ت�شارك فيها ال�شركة حاليا مثل  م�شروعات تو�شيل 
وغيرها  ومباني  الطرق  ومد  التحتية  والبنية  المرافق 
باأنحاء الجمهورية ت�شاهم فى خلق م�شاحات جديدة من 
الأرا�شى ال�شالحة لال�شتثمار، وتنقل مناطق باأكملها من 
اإلى مراكز تنمية وجذب اقت�شادى وهى كفيلة  �شحراء 

لجذب الإ�شتثمار والم�شتثمرين اإليها .
العام  القطاع  لدفع  لجاأت  الدولة  اأن  �شالح  واأ�شاف 
من  للتخل�س  الخا�س  القطاع  لم�شاركة   والحكومى 
ظهر  وقد  الإنجاز  و�شرعة  الحكومية  البيروقراطية 
العرب  المقاولون  بين  القائم  التحالف  فى  جليا  ذلك 
واأورا�شكوم لتنفيذ اأنفاق القناة بمنطقة جنوب بور�شعيد  
وتحالف  الكبري  القاهرة  اأنفاق  مترو  م�شروع  قبل  ومن 
م�شيرًا  الإ�شماعيلية  اأنفاق  لتنفيذ  وكونكورد  بتروجيت 

اأنه ي�شير فى الإتجاه ال�شحيح . 
تدريب  اأهمية   على  العرب  المقاولون  رئي�س  واأكد 
العمالة الم�شرية واأن ياأتى ذلك فى مقدمة اأولويات هذه 
المرحلة لعودة هذه العمالة للمناف�شة بال�شوق المحلى 
من  الخارج  فى  الم�شريين  تحويالت  لعودة  والخارجى 
�شهدت  الما�شية  المرحلة  واأن  خا�شة  ال�شعبة   العملة 
اأمام مناف�شه  العربية  للعامل الم�شرى بالأ�شواق  تراجع 
العقد  اإقرار  واأختتم كلمته ب�شرورة  اآ�شيا  �شرق  من دول 
المتوازن ) الفيديك ( والذى يحدد العالقة بين المقاول 
وبنود  ال�شرف  �شعر  تغير  مع  خا�شة  تلقائيًا  والعميل 

الأعمال .
رئي�س  العزيز  عبد  ح�شن  المهند�شين  الموؤتمر  ح�شر 
الت�شييد  لمقاولى  الم�شرى  الإتحاد  اإدارة  مجل�س 
والبناء واأ�شامة ب�شاى الع�شو المنتدب ل�شركة اأورا�شكوم 
القاب�شة  ال�شركة  رئي�س  حجازى  ومحمود  لالإن�شاءات 
التنفيذى  المدير  الخ�شن  وه�شام  والتعمير  للت�شييد 
ل�شركة �شامكريت للتنمية العقارية واأحمد عفيفى نائب 

الرئي�س التنفيذى لمجموعة طلعت م�شطفى القاب�شة .

خالل كلمته بالمؤتمر األول للتطوير العقارى
محسن صالح: »المقاولون العرب« أحد أذرع الدولة 

للتطوير والتنمية
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العامة  ال�شحة  على  وحر�شًا  قيا�شى  وقت  فى 
للعاملين  ال�شاملة  للرعاية  مظلة  وتوفير 
القطاع   رئي�س  الجارحى  على  المهند�شان  قام 
الإ�شكندرية   الريفى مدير فرع  الدين  وح�شام 

بالإ�شتجابة ال�شريعة لتقرير الإ�شت�شارى
ا.د جابر اأبو زيد ا�شتاذ المعهد العالى لل�شحة 
العامة والذى اأو�شى بعمل محطة تنقية المياه 
الجديده  العلمين  مدينة  بم�شروع  للعاملين 
بعد  لل�شرب  ونظيفة  اآمنة  مياه  على  للح�شول 
بالم�شروع  ال�شرب  لمياه  �شامل  تحليل  عمل 
التن�شيق  تم  حيث  الرئي�شى  المياه  م�شدر  من 
اإدارة  مدير  الزهراء  فاطمة  المهند�شة  بين 
الب�شرية  والموارد  والم�شروع  بالفرع  البيئة 
و�شيانة  وتركيب  بتوريد  خا�س  عطاء  وطرح 
تم  و  بالم�شروع  ال�شرب  مياه  معالجة  وحدة 
بتكلفة  المحطة  وت�شغيل  الفورتركيب  علي 
حوالي ١5 األف جنيه لتطبيق معايير ال�شحة 

وال�شالمة لجميع العاملين.  

تفقد المهند�س عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة م. حسام الريفيم. علي الجارحي
"التك�شية  انهيار  موقع  �شبتمبر   20 الثالثاء  يوم 
اله�شبة  حواف  بحماية  الخا�شة  التدبي�س"   -
الدويقة  م�شاكن  بين  الفا�شلة  ال�شبهة  بمنطقة 
والتي  والخام�شة،  الرابعة  بالمرحلتين  الجديدة، 

انهارت ولم ت�شهد اأي اإ�شابات فى الأرواح.
العلمية،  للجنة  تعليماته  المحافظ،  واأ�شدر 
الم�شكلة من قبل محافظة القاهرة، لفح�س حواف 
التربة  علوم  فى  متخ�ش�شين  وت�شم  المقطم،  جبل 
والعمل  المياه،  م�شدر  تحديد  ب�شرعة  والهند�شة، 
على اإيقافها فوًرا، والتي تت�شرب اإلى داخل التربة، 
عوامل  نتيجة  "التك�شية"،  انهيار  اإلى  وتوؤدي 

التبخر.
باأعمال  العرب،  المقاولون  �شركة  تكليف  تم  كما 
الأولى،  �شيرتها  اإلى  واإعادتها  "التك�شية"،  ترميم 
مع العمل على زيادة درجات الميول، لتاأمين المارة 

وال�شكان.
برفع  قامت  قد  نا�شر،  من�شاأة  حي  اأجهزة  وكانت 
�شد  واإقامة  المنهارة،  والأتربة  القمامة  من  تالل 
فا�شل من الحجارة، لحماية الطريق من اأي �شخور 

تنهار م�شتقباًل.

محافظ القاهرة:

 تكليـف "المقـاولـون العـرب"
بترميم "التدبيش" الخاص 

بحماية حواف
الهضبة فى جبل المقطم

تـركـيـــب وحدة
معالجة مياه للشرب 

لسالمة العاملين
بمشروع مدينة

العلميـن  الجديدة 
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المهندس شريف حبيب يفتتح
محطة رفع الصرف الصحي 

بقرية "رياض باشا" ببني سويف

افتتح محافظ بني �شويف المهند�س �شريف حبيب، يوم 
بقرية  ال�شحي  ال�شرف  رفع  محطة  اأكتوبر  الأربعاء5 
400م  م�شاحة  على  �شويف  بني  مركز  با�شا  ريا�س 
بطاقة 38 م3ث، وبلغت تكلفتها 9 ماليين جنيه وتخدم 

١0700 م�شتفيًدا.
من  ل�شرح  وا�شتمع  المحطة  مكونات  المحافظ  وتفقد 
القائمين على التنفيذ لمراحل الم�شروع الذي يتكون من 
�شبكات بطول 5.١ كم وخط طرد بقطر 225 ملل وطول 
١.5 كم من المحطة حتى عزبة بلبل، موجًها بمتابعة 
و�شرعة  كاملة  بطاقاتها  ت�شغيلها  واجراءات  المحطة 

انهاء التو�شيالت المنزلية الخا�شة بالمواطنين.
الخلي�شي  اللواء محمد  المحافظ خالل الإفتتاح  رافق 
والعميد  �شويف  بني  اأمن  الداخلية مدير  وزير  م�شاعد 
�شويف  بنى  قاعدة  قائد  ال�شادق  محمد  اأ�شرف  طيار 
الع�شكرى  الم�شت�شار  علي  محمد  والعقيد  الجوية 
ورجال  النواب  مجل�س  اأع�شاء  من  وعدد  للمحافظة 
ح�شن  والمهند�شين  والم�شيحي  الإ�شالمي  الدين 
الحمر  والبحر  ال�شعيد  �شمال  قطاع  رئي�س  م�شطفي 
اأبو زيد مدير فرع �شمال ال�شعيد المنفذ  وفريد اأحمد 

لالأعمال .
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طه  الحميد  عبد  اإ�شماعيل  الدكتور  قام 
نوفمبر   7 الثنين  يوم  دمياط   محافظ 
بعزبة  ال�شحي  ال�شرف  محطة  بافتتاح 
اللحم بتكلفة 25مليون جنيه والتي تخدم 
وعزبة  الب�شايلة  بمناطق  ن�شمة  الف   25
�شارع  وامتداد  الحربي  وال�شارع  اللحم 
ال�شرف  محطة  افتتح  كما  النيل  كورني�س 
مليون   2١ بتكلفة  ال�شيوخ  بميت  ال�شحي 

جنيه.
عقب ذلك تفقد المحافظ المرحلة الأولى 
محطة  تاهيل  واعادة  تطوير  م�شروع  من 
جنيه  مليون   ١80 بتكلفة  الب�شتان  مياه 
والتي  يوميا  مكعب  متر  الف   ١53 بطاقة 

تخدم مدينة دمياط واأجزاء من مراكز فار�شكور والزرقا وي�شتفيد منها مال يقل عن ٦00 األف مواطن و �شيتم 
النتهاء من المرحلة الولي منها نهاية العام الحالي ووجهه ال�شكر للمهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة 
والعاملين بالم�شروع علي  ح�شن الأداء والجودة العالية التي يتم تنفيذ الم�شروعات بها علي اأر�س المحافظة.
واللواء ممدوح  ال�شحي  وال�شرف  ال�شرب  مياه  �شركة  رئي�س  درة  اللواء ه�شام  الفتتاح  المحافظ خالل  رافق 
طه رئي�س مركز ومدينة دمياط وال�شيد/ مجدي حطب رئي�س مركز ومدينة فار�شكور والمهند�س طارق مو�شي 
رمزي  والمهند�س  دمياط  بمحافظة  ال�شحي  وال�شرف  ال�شرب  لمياه  القومية  للهيئة  التنفيذي  الجهاز  رئي�س 

محمود م�شطفي مدير فرع �شمال الدلتا المنفذ لالأعمال .

محافظ دمياط يفتتح محطتي الصرف الصحي
بعزبة اللحم وميت الشيوخ

ويشيد بأعمال الشركة بمحطة البستان
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المهندس ياسر الدسوقى
يفتتح منزل كوبرى الهاللى بأسيوط

افتتح المهند�س يا�شر الد�شوقى محافظ 
اأ�شيوط يوم الخمي�س الأول من �شبتمبر 
اأ�شيوط  بمدينة  الهاللى  كوبرى  منزل 
الم�شكالت  من  العديد  حل  فى  لي�شاهم 
�شارع  بمنطقة  والزحام  المرورية 
من  ترحاب  و�شط  وتفرعاته  الهاللى 

المواطنين.
محمد  المهند�س  الفتتاح  خالل  رافقه 
وال�شاده  اأ�شيوط  فرع  مدير  محفوظ 
اأ�شيوط،  غرب  حى  رئي�س  كامل  منار 
اإدارة  مدير  عبداهلل  وعبدالحكيم 
الإ�شكان بالمحافظة، و�شامح عبدالعليم 
المحليات،  ل�شئون  المحافظ  م�شت�شار 
اإدارة  مدير  الجابر  عبد  عالء  والعميد 

المواقف بالمحافظة.
كوبرى  منزل  اأن  الد�شوقى  واأو�شح 

المرورية  الختناقات  على  للق�شاء  يهدف  الهاللى 
بو�شط مدينة اأ�شيوط، حيث يعبر اأعلى خطوط ال�شكك 
مرور  حركة  وي�شهل  )القاهرة/اأ�شوان(  الحديدية 
المركبات المتجهة من و�شط مدينة اأ�شيوط والمحطة 
الاله  عبد  نزلة  وموقف  المركزى  التحكم  منطقة  اإلى 
فى  الختناقات  على  والق�شاء  اأ�شيوط  جنوب  ومراكز 

�شاعات الذروة.
التنموية  الم�شروعات  هذه  مثل  اأن  المحافظ  واأ�شاف 
الحركة  من  وت�شهل  ككل  المحافظة  اأهل  تخدم 
المرورية ببع�س المنطاق التى ت�شهد ازدحامًا مروريًا، 
تنفيذ  فى  المختلفة  الجهات  بين  التن�شيق  اإلى  لفتًا 
المتاحة  والت�شهيالت  الدعم  كافة  وتقديم  الم�شروع 
المحدد  الموعد  فى  منه  والنتهاء  الم�شروع  لتنفيذ 
ت�شهدها  التى  التنموية  الم�شروعات  اأن  اإلى  م�شيرًا  له، 
المحافظة لها مردود كبير على المواطنين والم�شاعدة 

فى حل الم�شاكل التى تواجههم.
الكوبرى  منزل  اأن   ، محفوظ  محمد  المهند�س  واأكد 
يبلغ طوله 300 متر وعر�س ٦ اأمتار اتجاه واحد ، وتم 
اإن�شاوؤه بتكلفة اإجمالية 33مليون جنيه لي�شهل الحركة 
اأو اإلى  المرورية من داخل مدينة اأ�شيوط اإلى خارجها 

منطقة نزلة عبدالاله ، ومنطقة الحمراء.
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قام اللواء احمد �شيف  �شقر محافظ 
�شبتمبر   20 الثالثاء  يوم  الغربية 
المحلة   مواقف   مجمع  بافتتاح 
الم�شروعات   من  يعد  الذي   الكبرى 
المواطنين  تخدم  التي  الهامة 
من  جزء   وهو   الغربية   بمحافظة 
مدينة  وتجميل   تطوير  م�شروع  
مليون   90 بقيمه  الكبرى  المحلة  
ترعه   تغطيه   ي�شمل   والذي   جنيه 
الجزء   بطول  الكبرى   المحلة  
لإن�شاء   زفتى  م�شرف   من  المغطى 
كورني�س   واإن�شاء   مفتوحة   مالعب  
 ١١ عدد  وتطوير   �شبين  بحر  على  
كافه   وتو�شيل   ع�شوائية  منطقه 

المرافق لها .
 كان في ا�شتقبال  المحافظ عدد من 
والمهند�شين  المحافظة  كبار قيادات 
رئي�س  قطاع   �شعد اهلل  �شمير  محمد 
الدلتا  و وائل  اأحمد ال�شيد مدير  فرع 
اإيهاب  جمال   و  الدلتا   وو�شط  �شرق  

محـافـظ الغـربيـة
يفتتح مجمع مواقف المحلة الكبرى

نائب  مدير  الفرع واأ�شامه  الغرابلى مدير م�شروعات  الغربية  واأحمد 
ممدوح  مدير  الم�شروع .. 

يذكر اأن موقف  المحلة الكبرى يعد من اأهم الم�شروعات التي تخدم 
المواطنين وبلغت تكلفته قرابة الـ  25 مليون جنيه  وتم تنفيذه  في 
٦ اأ�شهر علي م�شاحه 3000م تقريبا ويت�شع لعدد 300 ميكروبا�س  اإلى  
جميع  اأنحاء  الجمهورية وي�شمل م�شجد ونقطه اإ�شعاف  ومباني اإداريه  

ومحالت تجاريه وكافتيريا .
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يرافقه  اأ�شوان  محافظ  حجازي  مجدي  اللواء  قام 
لمياه  القومية   الهيئة  رئي�س  الع�شري  �شيد  اللواء 
ال�شرب وال�شرف ال�شحي يوم الثالثاء 4 اأكتوبر بجولة 
معالجة  لمحطة  التنفيذي  الموقف  لمتابعة  تفقدية 
النوبة  ن�شر  بمركز  بالنة  بقرية  ال�شحي  ال�شرف 
باإعداد  العرب  المقاولون  تكليف  تم  حيث  باأ�شوان 
دار�شة متكاملة لإن�شاء محطة للمعالجة الثالثية كحل 
دائم يعتمد على اإجراء معالجة ثالثية لكافة كميات 
خالل  من  وت�شريفها  بالمحطة  ال�شحي  ال�شرف  مياه 
خط طرد بطول 8 كم اإلى مخر ال�شيل جنوب المحطة 
�شيتم  اأنه  المحافظ  واأو�شح  مبا�شرة  النيل  اإلى  ومنه 
الوزراء  مجل�س  على  الجديدة  المحطة  اإن�شاء  عر�س 
ووزارة التخطيط لتوفير الإعتمادات المالية الالزمة 

لتنفيذ ذلك الم�شروع في اأقرب وقت ممكن.
الدين  عز  اإبراهيم  المهند�شون  الزيارة  خالل  رافقهما 
عبدالمح�شن  وعادل  الإدارة  مجل�س  رئي�س  م�شاعد 

والبحر  ال�شعيد  قطاعي  على  الم�شرف  القطاع  رئي�س 
جنوب  قطاع  رئي�س  عبدالمولى  ومحمود  الأحمر 
جنوب  فرع  مدير  الأن�شاري  وال�شيد  واأ�شيوط  الوادي 
الوادي وبدري اأمين نائب مدير الفرع ومدير م�شروعات 

اأ�شوان. 
محطة    2 عدد  من  يتكون  الم�شروع  اأن  بالذكر  جدير 
رفع وخطوط طرد بطول 8.5 كم باأقطار 400 - 450 
مم وعدد2 حو�س موازنه �شعة 8000 م/3  يوم وغابة 
المياه  �شجرية على م�شاحة 430 فدان لالإ�شتفادة من 
الري  �شبكتي  �شاملة  المعالجة  محطة  عن  الناتجة 
يونيو  نهاية  اأعمالها  من  الإنتهاء  المقرر  ومن  والطرق 

.20١7
يرافقه  الع�شرى  �شيد  اللواء  تفقد  اآخر  جانب  علي 
وجبل  وال�شداقة  كيما  م�شروعات  ال�شركة  قيادات 
�شي�شه واأثني علي جديه العمل بهم وطلب منهم ت�شليم 

الم�شروعات في المواعيد المقرره.

محافظ أسوان يتفقد محطة معالجة 
الصرف الصحي بقرية بالنة



53 اأعلن المهند�س ن�شر الدين محمود رئي�س قطاع الإ�شت�شارات الهند�شية  ح�شول القطاع على 
�شهادة "بيت خبرة" من نقابة المهند�شين الم�شرية بعد مجهودات كبيرة من اأجل الح�شول 
ل�شابقة  الحرفية  من  عالى  م�شتوى  على  معدة  خبرة  �شابقة  تقديم  بعد  الرخ�شة  تلك  على 
على   25 الـ   المكاتب  من  واحٌد  لي�شبح  القطاع  بها  قام  التى  والمتنوعة  ال�شخمة  الأعمال 

م�شتوى م�شر. 
الهند�شة  باأن نقابة المهند�شين الم�شرية هى الجهة المنوط بها تنظيم مهنة  واأو�شح ن�شر 
وعدد  وكم  ونوعية  خبرتها  ل�شابقة  طبقًا  الإ�شت�شارية  المكاتب  وت�شنيف  ال�شت�شارية 
المهند�شين العاملين بهذه المكاتب ، واأن كل مكتب خبرة هو مكتب اإ�شت�شارى ولي�س كل مكتب 
اإ�شت�شارى بيت خبرة كما يجب اأن تتوافر فى المكتب الإ�شت�شارى الم�شنف بيت خبرة �شروط 
المهند�شين عن 40 فى  باأل يقل عدد  بالنقابة والخا�شة  العليا  اللجنة الإ�شت�شارية  اأقرتها 
توافر  اإلى  بالإ�شافة   ، عليهم  وموؤمن  دائمة  ب�شفة  يعملون  الهند�شية  التخ�ش�شات  مختلف 
 ، "معمارى  الهند�شية  التخ�ش�شات  مختلف  من  اإ�شت�شارى  درجة  على  حا�شلين  مهند�شين  عدد 
المكتب  اأما   ، المكتب  لهذا  اإن�شائى، كهرباء، ميكانيكا، تعدين، بترول" و�شابقة خبرة كبيرة 
الإ�شت�شارى الم�شنف اإ�شت�شارى فقط فال يجب عليه توافر هذه ال�شروط  وعلى هذا نجد اأن 
الجهات الم�شئولة فى الدولة تراعى درجة ت�شنيف المكاتب عند طرح الأعمال فالم�شروعات 
القومية يتم ا�شنادها لبيت خبرة ولي�س اإلى مكاتب ا�شت�شارية ، وتتاح لهذه المكاتب الم�شنفة 
بيت خبرة الإ�شتراك فى الم�شروعات الدولية حيث الت�شنيف المعد من قبل نقابة المهند�شين 
Joint Venture مع المكاتب  الم�شرية معترف به دوليًا كما يمكن لبيوت الخبرة عمل 

الأجنبية والإندماج فى كيانات دولية لعمل الم�شروعات القومية الكبرى . 

اإلستشارات الهندسية بالمقاولون العرب تدخل قائمة 
الـ  25 "بيت خبرة " على مستوى مصر

نوادي العلوم 
تدخل نادي المقاولون العرب الرياضي

م. نصر الدين محمود

حب الوطن فطرة و بالعمل و الجد والعطاء تتقدم الأمم 
وال�شعوب ول �شك اأن المرحلة الحالية تتطلب منا اأن نعلي 
وريا�شيا  وثقافيا  علميا  النا�شئ  الجيل  ونرعي  العلم  قيم 
لم�شتقبل  الآمن  للو�شول  خطة  ون�شع  بتمعن  نفكر  واأن 
م�شرق لنا ولأبنائنا من هنا جاءت فكرة اإن�شاء نادي للعلوم 
داخل نادي المقاولون العرب الريا�شي تحت رعاية قطاع 
جديد  جيل  خلق  اإلي  الفكرة  تهدف   .. بال�شركة  التدريب 
وم�شاندتهم  بهم  والإهتمام  والمبتكرين  المخترعين  من 
م�شر  وطنهم  راية  يرفعون  عظماء  علماء  ي�شبحوا  حتى 
وتنويع  العلمي  الوعي  ن�شر    - الأمم  بين  خفاقة  عالية 
المعارف  تب�شيط   - الطالب  لدى  الإبتكارية  المعارف  �شبل 
العلمية بطريقة تطبيقية   -التدريب على البحث العلمي 
رعاية    - ذاتيا   المكت�شبة  المعلومة  وتطبيق  لتحديد 
التي  العلمية  المجالت  في  الطالب  من  المميزة  المواهب 
خا�شة  وتعليمية  علمية  برامج  اإعداد   - اإليها   يميلون 

المهارات  تنمية   - الطالب  لدى  العلمي  المجال  لتنمية 
ومهارات  والتطبيقية  والتثقيفية  والإ�شتك�شافية  الح�شية 

الحا�شب الآلي لدى الطالب.
ن�شاطها  بداأت  م�شر  فى  العلوم  نوادي  اأن  بالذكر  جدير 
اأكثر من 750  اليوم  م�شر  في  يبلغ عددها  منذ عام ١9٦8 
والجامعات  المدار�س  في  العلمية  الجمعيات  تتبع  ناديا 
وق�شور  الريا�شية  والنوادي  ال�شباب  ومراكز  والمعاهد 
قناة  هيئة  واأخيرا  المخترعين  وجمعيات  الثقافة 
للبحوث والعديد من  القومي  المركز  ال�شوي�س وتتعاون مع 
ابتكارات  تنمية  في  البحثية  والمراكز  ال�شناعية  القالع 

واختراعات ال�شباب.

لمزيد من ال�شتف�شار الت�شال بال�شتاذ ا�شامه جاد
 مدير مركز المعلومات بالمعهد التكنولوجي
email:o.gad@arabcont.com 
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رئي�س  نائب  عفيفى  اأمام  المهند�س  قام 
ر�شدى  مهند�س   والدكتور  الإدارة  مجل�س 
الأثنين  يوم  الإدارة  مجل�س  ع�شو  طاهر 
تحلية  محطة  م�شروع  بتفقد  اأكتوبر   3
مياه الي�شر وعقدا اإجتماع بمقر الم�شروع 
والحلول  التنفيذ  معوقات  لمناق�شة 
بالم�شروع  العمل  عجلة  لدفع  المقترحة 
ع�شام  المهند�شين  بح�شور  وذلك 
التنفيذى  الجهاز  رئي�س  الحميد  عبد 
اأبو  محمد  الأحمر  البحر  لم�شروعات 
د�شي�س مدير م�شروع اأنفاق قناة ال�شوي�س 
رئي�س  خ�شر  ر�شا  والمهند�س  ببور�شعيد 
وال�شدات  والأنفاق  الأ�شا�شات  قطاع 
المنزلقه و المهند�س  طارق ح�شين  مدير 
المهند�س   و  البحرية  الن�شاءات  اإدارة 
�شرح  الأنفاق  اإدارة  مدير  توفيق   عادل 
زكرى  ثروت  مخل�س  المهند�س  بذلك 
مدير فرع البحر الأحمر المنفذ لالعمال 
المهند�شان  قام  ذلك  عقب  اأنه  واأ�شاف 
طاهر  ر�شدى  والدكتور  عفيفى  اإمام 
بالفرع  الجديدة  الم�شروعات  بمتابعة 
وهى م�شروع تطوير �شارع �شيرى وتحويلة 
م2   3١500 بم�شطح  تجارى  م�شاه  لم�شار 
م�شاه  م�شارات   - مفتوحة  مناطق  وي�شم 
جلو�س  ومناطق  وكافتيريات  واأك�شاك 
ونوافير ودورات مياه عمومية بتكلفة ١0 
مليون جنيه و م�شروع المرافق الخارجية 
م�شروع  و  بالغردقة  الإجتماعى  لالإ�شكان 
الن�شر  ب�شارع  الو�شطى  الجزيرة  تطوير 
بتكلفة  عام  ومنتزة  لمم�شى  وتحويلة 
يتكون  والم�شروع  جنيه  مليون   23.5
 ٦00 الولى  المرحلة   - مراحل   4 من 
وم�شرح  ومحالت  مطاعم  ت�شم  م.ط  
وعنا�شر  مفتوحة  و�شاحات  مك�شوف 
مائية ومناطق جلو�س واأعمال ت�شجير  - 
المرحلة الثانية ١4000 م2 ت�شم مناطق 

المهندس إمام عفيفى والدكتور رشدى طاهر

يتفقدان المشروعات الجديدة بالبحر األحمر
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مفتوحة  و�شاحات  جلو�س  ومناطق  اأطفال  لعب 
 - مياه   ودورات  م�شاه  وم�شارات  مائية  وعنا�شر 
المرحلة الثالثة 700 م.ط والمرحلة الرابعة 
700 م.ط  عبارة عن مناطق جلو�س - �شاحات 
مفتوحة وعنا�شر مائية وم�شارات م�شاه ودورات 

مياه .
مياه  تحلية  محطة  م�شروع  اأن  بالذكر  جدير 
الي�شر بطاقة 80 الف م3 / يوم وتبلغ التكلفة 
للمحطة ٦50 مليون جنيه وتتعاون  الإجمالية 
الم�شلحة  القوات  مع  العرب  المقاولون  فيها 
اأعمال بقيمة 2١0  بتنفيذ  ال�شركة  حيث تقوم 
المدنية  الأعمال  في  متمثلة  جنيه   مليون 
وخزان  للرافع  مبنى  من  والكهروميكانيكية 
اإداري  ومبنى  مكعب  متر  األف   20 �شعة  تكدي�س 
ومبنى  للمحولت  ومبنى  لالإ�شتراحات  واآخر 
راجع  خطوط  و5  الكلور  وعنبر  الموزعات 
الهيئة  تقوم  حين  في  وماأخذ  �شحب  وخطين 
الهند�شية بتنفيذ مرحلة المعالجة وما يرتبط 
في  وي�شترك  كهروميكانيكية  اأعمال  من  بها 
اإدارات  الأحمر  البحر  فرع  مع  تنفيذها  اأعمال 
الأنفاق وال�شدات المنزلقة والمن�شاآت البحرية.
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رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  المهند�س  قام  كما 
�شبتمبر   20 الثالثاء  يوم  الإدارة  مجل�س 
الأق�شر  اأورام  لم�شت�شفى  تفقدية  بزيارة 
والتجهيزات  الأعمال  كافة  على  لالإطمئنان 

:اأن  وقال  العمل  بمنظومة  ا�شاد  وقد  المطلوبة 
الم�شت�شفى تعد �شبيل نجاه جاء في وقته لخدمة اأهل 

ال�شعيد وجنوب الوادي من اأ�شحاب مر�شي ال�شرطان
الدين  ح�شام  المهند�شين  الزيارة  خالل  رافقه 

وعادل  الأورمان  جمعية  اإدارة  مجل�س  رئي�س  القباني 
قطاعي  على  الم�شرف  القطاع  رئي�س  عبدالمح�شن 
رئي�س  عبدالمولى  ومحمود  الأحمر  والبحر  ال�شعيد 
مدير  الأن�شاري  و�شيد  الوادي  وجنوب  اأ�شيوط  قطاع 

فرع جنوب الوادي.

و يــــزور 
مستشفــى

أورام األقصـــر

المهندس إمام عفيفي يتفقد مشروعات 
اإلسكان والصرف الصحي بالجزائر    

الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  المهند�س  قام 
من  عدد  بتفقد  نوفمبر   2١-20 والأحد  ال�شبت  يومي 
محطة  م�شروع  بينها  بالجزائرمن  ال�شركة  م�شروعات 
�شيدي  وم�شروع  بوفاريك  ال�شحي  ال�شرف  مياه  تنقية 
الملحة  عين  وم�شروع  �شكنية  وحدة   ١500 عبداهلل 
3000 وحدة �شكنية كما التقي �شيادته بالعاملين بالفرع 

الأعمال  وجودة  العالي  الأداء  علي  ال�شكر  لهم  ووجه 
مدير  دب�شي  دارم  المهند�شين  الزيارة   خالل  رافقه   ،
واأحمد  الفرع  نائب مدير  الجزائر و ممدوح زبيب  فرع 
الجمل مدير م�شروع عين المالحة وعبد الروؤوف محمد 
مدير م�شروع �شيدى عبد اهلل واأيمن ال�شيخ مدير م�شروع 

محطة تنقية مياة ال�شرف ال�شحى بوفاريك.
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ال�شفير  ا�شتقبل  كبيرة  بحفاوة 
ت�شاد  دولة  �شفير  اآدم  ح�شن 
�شبتمبر   27 الثالثاء  يوم  بم�شر 
نائب  عفيفي  اإمام  المهند�شون 
المقاولون  اإدارة  مجل�س  رئي�س 
العرب واأ�شرف عبدالعاطي رئي�س 
اأمانى  و  الأفريقية  الفروع  قطاع 
الفنية  المتابعة  مدير  خ�شير 

لمكتب النائب الأول. 
اأوجه التعاون  تناول اللقاء بحث 
العرب  المقاولون  �شركة  بين 
عدد  تنفيذ  في  ت�شاد  ودولة 

سفير تشاد يبحث مع المقاولون العرب 
تنفيذ مشروعات

 صرف صحي بالعاصمة انجمينا

ال�شحي  ال�شرف  م�شروعات  من 
من  تعاني  ت�شاد  اأن  حيث  هناك 
لعدم  والمالريا  التيفود  اأمرا�س 
بالعا�شمة  �شحي  �شرف  وجود 
اللقاء  تطرق  كما  انجمينا  
ال�شركة  مديونيات  �شرف  بحث 
دولة  دخول  بعد  خا�شة  هناك 
الفريقي  البنك  في  كع�شو  ت�شاد 
من  ال�شركة  وا�شتفادة  للتنمية 
في  البنك  يقدمها  التي  القرو�س 
تنفيذها  يتم  التي  الم�شروعات 

هناك.

السفير »

التشادى

 يشيد

بالمقاولون 

العرب أثناء 

اللقاء
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الم�شرف  الإدارة  مجل�س  ع�شو  عبدالدايم  ح�شام  المهند�س  �شرح 
بقوة  تتواجد  العرب  المقاولون  اأن  بالعراق  ال�شركة  فرع  على 
وم�شت�شفيات،  وطرق  تحتية  بنية  م�شروعات  خالل  من  هناك 
ال�شركة  نفذتها  التي  الم�شروعات  من  اأن  اإلى  عبدالدايم  واأ�شار 
هناك تطوير قناة الجي�س بتكلفة ١43 مليون دولر وتح�شين مياه 
مليون دولر ومحطة كهرباء  P3 & P4  بقيمة 2١١  الب�شرة 
ج�شر  واإن�شاء  دولر  مليون   93 تبلغ  اإجمالية  بتكلفة  الديوانية 
�شمال النا�شرية بم�شتمالته بقيمة ١0 مليون دولر بالإ�شافة اإلى 

اإن�شاء م�شت�شفى 400 �شرير ب�شماوه بتكلفة 24 مليون دولر.
واأ�شاف المهند�س محمد محمود راجح مدير فرع العراق اأن محطة 
كهرباء الديوانية تتكون من محطة من اأربعة مولدات التوربينات 
ويتم  وات  ميجا   500 طاقة  باإجمالي  وات  ميجا   ١25 بطاقة 
تنفيذها ل�شالح وزارة الكهرباء العراقية وتنفذها المقاولون العرب 
بالإتحاد مع �شركة ال�شويدي باور اأما م�شروع تح�شين مياه الب�شرة 
بمرحلتيه الثالثة والرابعة فهو عبارة عن من�شاآت لمحطة تحلية 

المهند�س ح�شام عبدالدايم:
 المقاولون العرب تتواجد بقوة بالعراق

م. حسام عبد الدايم
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اأهم اأعمالها محطة كهرباء الديوانية - تطوير قناة الجي�س - تحلية 
مياه الب�شرة - ج�شر �شمال النا�شرية - م�شت�شفى �شماوه التعليمى

والأنفاق  والتك�شير  الترابية  الأعمال  وت�شمل  المياه 
وحماية النهر ومبنى اإداري وخزان علوي ومباني الأمن 
والأ�شوار ومحطة الكهرباء لإنتاج 295 األف متر مكعب 
المقاولون  �شركات  اتحاد  وينفذه  معالجة/يوم  مياه 

العرب وهيتا�شي اليابانية وotv الفرن�شية .
قناة  جانبي  تطوير  م�شروع  اأن  الفرع  مدير  واأكد 
اإلى  وتحويله  القناة  مجرى  تطوير  اإلى  يهدف  الجي�س 
ورفع  الموقع  تنظيف  اأعمال  وي�شمل  للترفيه  مكان 
وت�شكيل  مكعب  متر  مليون   2.8 بم�شطح   الأنقا�س 
وتبطين مقطع القناة بطول 23.5 كم وعر�س ١5 متر 
واأعمال الر�شف بالحجر على جانبي القناة بطول 47 
كم واإن�شاء عدد )8( مر�شى زوارق بالإ�شافة اإلى باقي 
بالموقع  والري  الزراعة  واأعمال  الخدمية  الأعمال 
اأما  لالأطفال  مائية  واألعاب  �شباحة  حمامات  واإن�شاء 
عبارة  فهو  بم�شتمالته  النا�شرية  �شمال  ج�شر  م�شروع 
متر   30 وبعر�س  متر   9٦50 بطول  طريق  اإن�شاء  عن 

ترابية  اأعمال  من  ويتكون  متر   5.5 و�شطية  بجزيرة 
30�شم  ب�شمك  م�شاعد  اأ�شا�س  وطبقة  وحفر  ردم  من 
اأ�شفلتية  رابطة  وطبقة  �شم   25 �شمك  اأ�شا�س  وطبقة 
توجد  كما  5�شم  �شطحية  ا�شفلتية  وطبقة  7�شم  �شمك 
ار�شادية  ولوحات  للطريق  مروري  تخطيط  اأعمال 
وحواجز حديدية كما يوجد بع�س الأعمال ال�شناعية 
من غرف �شرف اأمطار وعدايات موا�شير خر�شانية للترع 

المتقاطعة مع الطريق وكذلك اإن�شاء 3 كباري .
المقاولون  اأن  راجح  محمود  محمد  المهند�س  واأو�شح 
التعليمى  �شماوه  م�شت�شفى  باإن�شاء  اأي�شًا  تقوم  العرب 
من  مبنى  من  تتكون  وهى  ب�شماوه  �شرير   400 بطاقة 
الواحد  للدور  متر   ١7500 بم�شطح  طوابق  اأربعة 
بالإ�شافة اإلى المبنى ال�شكني المكون من اأربعة طوابق 
بم�شطح 2900 متر للدور الواحد والمبنى الفني المكون 
الواحد والأنفاق  للدور  اأربعة طوابق بم�شح 3800  من 

الخدمية وخزان ومهبط للطائرات.
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قطاع  رئي�س  ال�شرنوبى  محمود  المهند�س  اأعلن 
الم�شروعات الكهروميكانيكية  اأن حجم اأعمال الإدارة 
خالل العام المالى 20١٦/20١5 بلغ  220 مليون جنيه 
والجارى  الهامة  القومية  الم�شروعات  من  عدد  �شملت 
تنفيذها واأو�شح المهند�س محمد يو�شف النجار مدير 
الإدارة باأن الإدارة ت�شارك حاليا فى تنفيذ الأعمال 
الإدارية  العا�شمة  عمارات  م�شروع  فى  الكهربائية 
الجديدة بقيمة 30مليون جنيه لعدد 27 عمارة نموذج 
الكابالت  A8، B8 حيث تقوم بعمل جميع �شواعد 
باأطوال متر طولى وعدد ١ لوحات توزيع وعدد ١2٦ 
لكل  مركزى   ود�س  داخلية  تليفونات  �شبكة  نقطة 
عمارة واأعمال وحدات الإنارة واأعمال الإنتركم وتبلغ 
واأ�شاف  �شهرًا   ١8 حوالى  الأعمال  كافة  تنفيذ  مدة 
اأنه جارى تنفيذ الأعمال الكهربائية لم�شروع منتجع 
بقيمة  ال�شخنة  بالعين  ال�شاحلى  والفندق  الجاللة 
45 مليون جنيه والم�شروع مكون من جزئين منف�شلين 
مختلفة  واأ�شكال  بم�شاحات  �شاحلية  و�شاليهات  فيالت 
والفندق ال�شاحلى عدد 350 غرفة ي�شمل عدد 2 مبنى 
عبارة عن جراج  "بدروم ، اأر�شى، عدد 2 دور متكرر " و 
الفندق  "بدروم ، اأر�شى ، عدد 4 دور متكرر" اإلى جانب 
اأعمال جميع الأنظمة للتيار الخفيف " اإنذار حريق ، 

معلومات ، تاأمين اأبواب ، اإذاعة داخلية ، د�س مركزى 
، نظام بارك لل�شيارات " و�شبكة كهرباء جهد منخف�س 
يو�شف  ،واأ�شار  وال�شاليهات  والفيالت  الفندق  لتغذية 
الكهرباء  اأعمال  تنفيذ  فى  اأي�شًا  ت�شارك  الإدارة  باأن 
لوحات  من  والمكون  ال�شوي�س  قناة  اأنفاق  لم�شروع 
 steel لمنطقة  كابالت  وتمديد  وفرعية  عمومية 
yard لتقفي�شات الحديد للخوازيق اللوحية الخا�شة 
بقيمة  النفق  مدخل  و  الحفر  ماكينة  انطالق  بغرفة 
لم�شنع  الكهربائية  الأعمال  وتنفيذ  جنيه  3مليون 
ج�شم  لأجزاء   rebr factory الحديد  ت�شكيل 
بوا�شطة  تركيبها  �شيتم  والتى   segment النفق 
ماكينة الحفر t.b.m وت�شمل اأعمال الإنارة وحوامل 
وتغذيات  والفرعية  العمومية  واللوحات  الكابالت 
اأعمال  اإلى  بالإ�شافة  الداخلية  المعديات  جميع 
،المكاتب  لالإ�شكان    camp بمنطقة   الحريق  اإنذار 
الخا�شة  الترفيهية  واأماكن  م�شاجد   ، ،المالعب 
وتنفيذ  جنيه  2مليون  بقيمة  بالم�شروع  بالعاملين 
لتغذية  والمنخف�س  المتو�شط  الجهد  �شبكة  اأعمال 
وتركيب   t.b.m طراز  للحفر  العمالقة  الماكينات 
اأعمدة اإنارة للموقع العام وهاى ما�شت لمنطقة اإنطالق 

الماكينة بقيمة 7 مليون جنيه .

إدارة  األعمال  الكهربائية  
تنـفـــذ  أعـمـــــال 

بالعـاصمـة  اإلداريـة
ومنتجـع  الجـاللـة

وانفاق  قناة السويس
بقيمة 87 مليون جنيه

م. محمود الشرنوبى

م. محمد يوسف
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اليو   " الم�شرية لمنتجات الألومنيوم  ال�شركة  تمكنت 
تجاوز  من  الأخيرة  الثالث  ال�شنوات  خالل   " م�شر 
العديد من الأزمات وال�شعوبات الخانقة التى تراكمت 
خالل �شنوات طويلة �شابقة كما اأنها ت�شعى اإلى التغلب 
على الجزء المتبقى من م�شاكلها خالل الفترة الق�شيرة 
ال�شوق  �شهدها  التى  الحادة  التقلبات  رغم  المقبلة 
المهند�س  بذلك  �شرح  الأ�شعدة  كافة  على  الم�شرى 
والع�شو  الإدارة  مجل�س  رئي�س  قابل  محمد  عبداهلل 
و�شع  فى  نجحت  ال�شركة  اإدارة  اأن  واأ�شاف  المنتدب 
ب�شكل  ن�شاأت  التى  المالية  اأزمتها  من  لجانب  حلول 
منذ  ال�شركة  على  المتراكمة  المديونات  من  اأ�شا�شى 
الذى  ال�شخم  الفوائد  �شابقة مع حجم  �شنوات طويلة 
القدرة  يعوق  كان  ما  وهو  المديونيات  هذه  عن  ترتب 
فى  ت�شببها  عن  ف�شاًل  ال�شركة  لمنتجات  التناف�شية 
الكافية  الكميات  ل�شراء  نقدية  �شيولة  توافر  عدم 
تمكنت  ال�شياق  هذا  وفى  لالإنتاج  الالزمة  الخامات  من 
م�شر  �شركة  اإلى  مديونيتها  كامل  دفع  من  ال�شركة 
اأن و�شلت  لالألومنيوم وهى المورد الرئي�شى للخام بعد 
هذه المديونيات اإلى ١3.5 مليون جنيه كما تم النجاح 
فى الهبوط بمديونيات البنوك خالل نف�س الفترة اإلى 

55 مليون جنيه بعد اأن كانت 78 مليونًا . 
من ناحية اأخرى تمكنت ال�شركة من التفاو�س مع اأهم 
اإلى  والو�شول  جنيه  مليون   32 بمبلغ  الدائنة  البنوك 
حلول ونظم �شداد بفائدة ثابتة وبق�شط �شهرى لمدة 
كبدت  التى  الفوائد  نزيف  لمنع  وذلك  �شنوات  خم�شة 
ال�شركة ع�شرات الماليين من الجنيهات خالل الفترات 
قابل  واأكد  المالية  الإ�شالحات  مع  بالتوازى  ال�شابقة 
اأن قطاع الإنتاج والت�شنيع �شهد تطورات مماثلة حيث 
تم النزول بن�شبة الفاقد فى الت�شغيل اإلى ن�شب قيا�شية 
الباب  �شاعدت على تقليل حجم الخ�شائر كما تم فتح 

اأمام اإ�شتيراد المواد الخام من الخارج وهو ما اأدى اإلى 
الهبوط ب�شعر التكلفة وزاد من القدرة على المناف�شة 

فى ال�شوق.
 كان قطاع الت�شنيع قد �شهد بدوره اإنفراجًا وا�شحًا فى 
حجم اأعمالة الذى ت�شاعف عدة مرات بعد التعاقدات 
الهيئة  مع  توقيعها  من  ال�شركة  تمكنت  التى  ال�شخمة 
 ، ت�شنيع  مجال  فى  �شياف  و�شركة  للت�شنيع  العربية 
مع  التعامل  حجم  وزيادة  القطارات  عربات  وتطوير 
المهند�س  من  بدعم  العرب  المقاولون  الأم  ال�شركة 
مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة ولم تكن الإ�شالحات 
المالية والطفرة الإنتاجة التى �شهدتها ال�شركة على 
ح�شاب اأى اإلتزامات مالية اأو اإجتماعية تجاه العاملين 

بل على العك�س .
واأكد قابل اأنه فى الوقت الذى اإتجهت فيه العديد من 
بها  العاملين  عدد  تقلي�س  اإلى  والموؤ�ش�شات  ال�شركات 
ت�شتغن  لم   " اإليو م�شر   " فاإن  م�شتحقاتهم  اأو تخفي�س 
الإجتماعى  بالبعد  اإلتزمت  اأنها  كما  واحد  عامل  عن 
لبناءها  الإ�شافية  المميزات  كافة  على  وحافظت 
فى  الوقت  نف�س  فى  تو�شعت  كما  ومكافاآت  حوافز  من 
الوظيفى  والإ�شالح  والترقيات  الطبى  العالج  خدمات 
كافة  اإلى  الإجتماعية  التاأمينات  مظلة  مدت  كما 

العمالة الموؤقتة.
 واختتم المهند�س عبداهلل قابل حديثه باأن كافة هذه 
الملمو�شة  الجهود  لول  تتم  اأن  لها  كان  ما  النجاحات 
موقعه  فى  كل  جميعًا  ال�شركة  اأبناء  بها  قام  التى 
مطالبًا اإياهم ببذل المزيد من الجهد للخروج من عنق 
وال�شناعى  التجارى  ال�شوق  به  يمر  الذى  الزجاجة 
باأكمله ولي�س " األيو م�شر " بمفردها حتى يمكن عبور 
الأزمة والم�شى فى تحقيق اأرباح لل�شركة والتى تحققت 
بالفعل فى المركز المالى للربع الثالث 30/20١٦/٦.

اأداء م�شرف  ل�شركة "اليوم�شر"
خالل الـ3 �شنوات الما�شيه
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يهدف الم�شروع القومى لل�شوامع الذي يتم تنفيذه 
الفاقد  الق�شاء على  اإلى  ال�شي�شي  الرئي�س  في عهد 
فى  تخزينها  عن  والناتج  للحبوب  والنوعى  الكمى 
ال�شون المفتوحة والذى ي�شل ن�شبته اإلى ١0% مما 
التموين  وزير  ويوؤكد  كبيرة  خ�شائر  الدولة  يكبد 
علي  تعمل  �شوف  المتطورة  الحديثة  ال�شون  اأن 
تكون  لن  بحيث  الأقماح  وت�شنيف  وتخزين  حفظ 
�شوف  ال�شون  هذه  واأن  العراء  في  قمح  حبة  هناك 
تعمل على تنقية وتطهير وتخزين الأقماح واإدارة 
المخزون ب�شكل جيد والحد من المهدر منه و�شوف 
درجات  اإلى  الم�شري  القمح  ت�شنيف  اإلى  توؤدي 
واإ�شدار �شهادة من�شاأ له لزراعة الأجود وحول اأبعاد 
هذا الم�شروع القومي الحيوي والهام والذي ت�شارك 

دورية  ومتابعة  اهتمام  ويلقي  تنفيذه  في  ال�شركة 
الإدارة  رئي�س مجل�س  المهند�شين مح�شن �شالح  من 
الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول  النائب  فاروق  و�شيد 
المهند�س  يرويها  كما  الق�شة  اأحداث  بداأت  وقد 

محمود منير الم�شرف العام علي الم�شروع عندما..
المرحلة الأولى

باإن�شاء 50 �شومعة معدنية داخل  �شدر قرار جمهورى 
األف   30 منها  كل  �شعه  مراحل  عدة  على  تنفذ  م�شر 
الحكومة  ا�شندت  وقد  المحلية  الأقماح  بتخزين  طن 
بتملك  التمونية  لل�شلع  العامة  الهيئة  اإلى  الم�شرية 
ال�شركة  خالل  من  لل�شوامع  القومى  الم�شروع  وت�شغيل 
قامت  وقد  والتخزين  لل�شوامع   الم�شرية  القاب�شة 
بالجهات  الإت�شال  خالل  من  الدولى  التعاون  وزارة 

المقاولون العرب قامت بتنفيذ أكثر من 7٠ % من 

المشروع القومى للصوامع مع كمبريا الدنماركية
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بتمويل  مي�شرة  قرو�س  بتوفير  المانحة 
وفى  الم�شروعات  لتلك  الأجنبى  المكون 
الجداول  مع  لتتوائم  المنا�شبة  التوقيتات 
اإتفاقيات  توقيع  تم  حيث  للتنفيذ  الزمنية 
اإطارية مع كاًل من هيئة المعونة الدنماركية 
للتنمية  ال�شعودى  ال�شندوق   - )الدنيدا( 
و�شندوق الأوبك لتمويل المرحلة الأولى من 

الم�شروع القومى لل�شوامع .
ال�شبق للمقاولون العرب

العرب  المقاولون  ل�شركة  كان  وقد  هذا 
اإن�شاء ال�شوامع المعدنية لح�شاب  ال�شبق فى 
لل�شوامع  القاب�شة  الم�شرية  ال�شركة 
والتجارة  التموين  لوزارة  التابعة  والتخزين 
اأكثر  بتنفيذ  ال�شركة  قامت  حيث  الداخلية 
بالتعاون  ال�شوامع  م�شروعات  من   %  70 من 
الدنماركية  يونجرين  كمبريا  مجموعة  مع 
والتى ت�شتحوذ على حوالى 90 % من �شوامع 

الأقماح فى م�شر. 
تنفيذ  "١5"  �شومعة

تحت  العرب  المقاولون  �شركة  قامت  كما 
الم�شلحة  للقوات  الهند�شية  الهيئة  اإ�شراف 
األف   ٦0 تخزينية  �شعة  �شومعة   ١5 بتنفيذ 
الأولي  المرحلة  اأعمال  �شمن  وذلك  طن  
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التي ت�شم 25 �شومعة لتخزين الحبوب ) القمح ( من المنحة المقدمة من دولة 
الإمارات العربية المتحدة كهدية لم�شر وهي �شوامع الغالل �شربين بمحافظة 
الدقهلية ودمنهور بالبحيرة وههيا بال�شرقية وبرقا�س بالجيزة والقنطرة �شرق 
�شمال �شيناء وميت غمر بالدقهلية وال�شيخ ف�شل بالمنيا وطنطا بالغربية ومنوف 
الم�شرية  ال�شركة  تتبع  وهى  باأ�شوان  والمفال�شة  بالمنيا  وبهن�شه  بالمنوفية 
الداخلية  والتجارة  التموين  لوزارة  التابعة  والتخزين  لل�شوامع  القاب�شة 
و�شوامع الغالل طميا بالفيوم و�شرق العوينات بالوادى الجديد وبنها بالقليوبية 

وال�شباحية بالإ�شكندرية وتتبع وزارة الزراعة واإ�شت�شالح الأرا�شى .
�شعة تخزينية 90ت�شل األف طن

والذى تم تمويلها من قر�س منظمة  ال�شعودى  القر�س  لم�شروعات  بالن�شبة  اأما 
الأوبك والبنك ال�شعودى وقد قامت �شركة المقاولون العرب بتنفيذ �شومعة برج 
العرب بالإ�شكندرية �شعة تخزينية 90 األف طن و �شومعة الحمام بمر�شى مطروح 
�شعة تخزينية 45 األف طن و�شومعة الخارجة بالوادى الجديد �شعة تخزينية 
طن  األف   90 تخزينية  �شعة  بالقليوبية  العليقات  عرب  و�شومعة  طن  األف   45
و�شومعة فايد بالإ�شماعيلية �شعة تخزينية 30 األف طن و�شومعة �شيدى غازى 
األف طن و�شومعة �شان الحجر بال�شرقية �شعة  ال�شيخ �شعة تخزينية ٦0  بكفر 

تخزينية٦0 األف طن . 
اأحدث اأنظمة التخزين

يذكر اأن كل �شومعة تتكون من ١2 �شايلو )وحدة تخزين( �شعة كاًل منها 5 األف 
ال�شومعة  وحدات  خالل  القمح  نقل  �شيور   - القمح  اإ�شتقبال  نقرة   : وت�شمل  طن 
المختلفة - معدات تنقية القمح - معدات غربلة القمح - موازين ب�شكول وموازين 
فلتر  بوا�شطة  الهواء  عن  وف�شلها  الأتربة  �شفط  نظام   - القمح  معدلت  لقيا�س 

وتخزينها فى مخازن خا�شة حفاظًا على البيئة .

 المشروع القومى

للصـوامــع

 يــوفــر ١٠ % 

من الفاقد الكمى

للحبوب ويدار

بأحدث األساليب 

العلمـيــة



جهاز الجودة ينظم ندوة

عن توعية وتطبيق

مواصفة البيئة  األيزو 

 ISO14001:2015

بفرع شمال الدلتا

تجديد شهادتى البيئة والسالمة 
والصحة المهنية لفرع القاهرة

�شمال  الجودة وفرع  بين جهاز  المثمر  التوا�شل  اطار  في 
لآخر  طبقًا  والتاأهيل  الريادة  على  وحر�شهما  الدلتا 
المهند�شة  قامت  فقد  العالمية  للموا�شفات  الإ�شدارات 
جيهان  والمهند�شة  الجودة  جهاز  مدير  مبروك   عفاف 
بفرع  والبيئة  وال�شالمة  الجودة  قطاع  منت�شرمدير 
بالإ�شدار  وتطبيق  توعية  ندوة  بتنظيم  الدلتا  �شمال 
الجديد للموا�شفة ISO 14001  ل�شنة 20١5 لل�شادة 
�شعد اهلل   �شمير  المهند�س   من  بالفرع بدعم  المهند�شين 

رئي�س قطاع الدلتا والمهند�س رمزي م�شطفي مدير الفرع 
وقد تم عقد هذه الندوة فى الفترة من 22 اأغ�شط�س حتى 
25 اأغ�شط�س20١٦ بمقر الفرع وح�شرها عدد يزيد عن 
الخلط  ومحطات  والور�س  الم�شروعات  مهند�شي  من   40
الموا�شفة  بنود  �شرح  وتم   ، بالفرع  المختلفة  والأق�شام 
بنود  لتطبيق  عمل  ور�س  تنفيذ  مع  بها  جديد  هو  وما 
الموا�شفة وكيفية العمل بها لالرتقاء بم�شتوى العاملين 

بالفرع.

ا�شتمرارًا لم�شيرة التطوير والتح�شين الم�شتمر وتما�شيًا 
ور�شاء  العالمية  المناف�شة  نحو  ال�شركة  �شيا�شات  مع 
  T.U.V Rheinland العميل قامت ال�شركة المانحة
الإدارة  نظام  �شهادتى  �شريان  با�شتمرار  بالتو�شية 
ال�شالمة  ونظام    ISO  14001/  2014 البيئية  
وال�شحة المهنية OHSAS 18001/2007 لفرع 
واحد  وقت  فى  النظامين  لكال  التجديد  وتم   ، القاهرة 

الجهة  ممثل  اأ�شاد  وقد  والمال  والوقت  للجهد  تر�شيدًا 
الناجح  والتطبيق  والمتميز  الم�شرف  بالأداء  المانحة 
لنظامى البيئة وال�شالمة وال�شحة المهنية بالفرع تحت 
القاهرة  قطاع  رئي�س  عبا�س  اأحمد  المهند�شين  اإ�شراف 
عبد  وهالة  القاهرة  فرع  مدير  ال�شيخ  محمد  و  الكبرى 
�شيد  نا�شر  و  المهنية  وال�شحة  ال�شالمة  مدير  النا�شر 

عبد النا�شر مدير البيئة .   

م.اأحمد عبا�سم.محمد ال�شيخ
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ي�شارك  كبري  وطنية  ملحمة  في 
تحت  العرب  المقاولون  اأبناء  فيها 
فاروق  �شيد  المهند�س  ا�شراف 
النائب الأول لرئي�س مجل�س الإدارة  
م�شروع  من   %  97 من  النتهاء  تم 
الحرارية  ال�شوي�س  كهرباء  محطة 
بعطاء  فازت  ال�شركة  كانت  والذي  
م�شروعين  عن  وهوعبارة  تنفيذه 
المدنية  الأعمال  عقد  م�شتقلين 
CP-102 بقيمة اجمالية حوالي 
428  مليون جنيه و20 مليون دولر 
، و 7.2 مليون يورو، وعقد الأعمال 
  97.١ بقيمة   CP-119 البحرية 
يورو  مليون    ٦.5 و  جنيه  مليون 
اثناء تنفيذ عقد العمال المدنية  
محمد  خالد  المهند�س  بذلك  �شرح 
عوي�س مدير اإدارة الم�شروع واأ�شاف 
العمال  عقد  م�شروع  اأعمال  اأن 
ت�شمل   CP-102 المدنية 
باأعمال  والقيام  الموؤقتة  الأعمال 
واأعمال  والردم  والحالل  الحفر 
بمراحلها  للمباني  الن�شاءات 
المختلفة وان�شاء و تجهيز المدخنة 
بالإ�شافة  هذا  متر،   ١53 بارتفاع  
الالزم  الفر�س  وتركيب  توريد  الى 
اأعمال  واأي�شا  المباني،  لبع�س 
والتي  بالم�شروع  اللكتروميكانيك 
اأنظمة  و  والتهوية  التكييف  ت�شمل 
مكافحة  و  النارة  و  الت�شالت 
بع�س  بجانب  الم�شاعد،  و  الحريق 
الأعمال الميكانيكية بمبنى الماأخذ 
 Trash Rack,( :وت�شمل الآتي

انجاز 97 ٪ من األعمال المدنية بمشروع
CP-102  محطة كهرباء السويس الحرارية عقد
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 Trash Basket, Travelling
 Screen, Bar Screen,

.)Stop Logs
كما ي�شتمل الم�شروع على اأعمال توريد 
وتركيب الهياكل المعدنية والتغطيات 
باأعمال  والقيام  المعرج  بال�شاج 
توريد ومد �شبكات الموا�شير لخطوط 
التغذية وال�شرف والحريق المختلفة 
وتنفيذ  بتوريد  والقيام  الأر�س  تحت 
 )Duct Bank( بانك  الدكت 

بجميع  الخا�شة  الكابالت  لمد  الالزم 
بتوريد  والقيام  الم�شروع  مقاولي 
اآبار التجفيف لأعمال التجفيف  ودق 
ودق  بتوريد  والقيام  الن�شاء  اأثناء 
المعدنية  ال�شتائر  وقطع  ولحام 
الدائمة والموؤقتة امام مبنى الماأخذ 
الطرق  باأعمال  والقيام  والمخرج، 

وتن�شيق الموقع العام. 
واإدارة  اأفرع   8 ان  عوي�س  واأ�شاف 
بالم�شاركة  قامت  بال�شركة  رئي�شية 

فرع القناة »

و إدارات 

تخصصية 

تشارك فى 

تنفيذ األعمال
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في تنفيذ الم�شروع وهم فرع القناة 
بن�شبة 2٦.١5% ادارة الم�شروعات 
العامة  للمباني  الكهروميكانيكية 
اإدارة   %22.2١ بن�شبة  والمرافق 
الم�شانع والور�س المركزية بن�شبة 
بن�شبة  الكباري  اإدارة   %١9.02
١5.72% اإدارة الن�شاءات البحرية 
ق�شم المرافق 8.89% اإدارة تاأجير 
اإدارة   %4.١0 بن�شبة  المعدات 
واإدارة   %0.9٦ بن�شبة  ال�شا�شات 
كما   ،  %0.25 بن�شبة  التجفيف 
الإدارات  من  عدد  اأي�شا  �شاركت 
مثل  الم�شروع  في  التخ�شي�شية 
اإدارة  الجاهزة  الخر�شانة  اإدارة 

العمال العتيادية ادارة العمال 
بالإ�شافة  والت�شطيبات  ال�شحية 
والمقاولين  الموردين  من  عدد  الى 
م�شاريع  في  جدا  المتخ�ش�شين 

محطات الكهرباء.
اأنه  عوي�س  خالد  المهند�س  واو�شح 
العمال  عقد  م�شروع  ت�شليم  تم 
ابتدائيا   CP-119 البحرية 
للعميل  المحددة  المواعيد  في 
جميع  تنفيذ  عن  وهوعبارة 
ت�شمل  والتي  البحرية  الأعمال 
الجيوتك�شتيل  وفرد  توريد  اأعمال 
واأعمال التدبي�س وال�شدود الموؤقتة 
المائية  الخر�شانية  والن�شاءات 

تسليم األعمال »

البحرية 

للمشروع 

إبتدائيًا للعميل 

فى المواعيد 

المحددة
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ح�شب  الدائمة  وال�شتائر 
المطلوبة،و�شارك  الموا�شفات 
الكراكات  ق�شم  تنفيذه  في 
البحرية  الن�شاءات  باإدارة 

وادارة تاأجير المعدات.
اأو�شح  اآخر  جانب  على 
المهند�س �شامح ال�شيد مدير 
قام  الفرع  اأن  القناة  فرع 
اأعمال بقيمة ١20  بتنفيذ 
بالمحطة  جنيه  مليون 
المدخنة  عن  عبارة 
المبنى  و  ١53م  باإرتفاع 
والم�شجد  الإدارى 
الأمن  مكاتب  ومباني 
والثانوية  الرئي�شية 
الحرا�شة  اأبراج  و 

م�شاعده  وغالية  الغالية  ومبنى  وال�شور 
ومبنى  الت�شحيم  زيت  نقل  م�شخة  ومبانى 
ومبانى  الخزان  وقود  و�شرف  ف�شل 
نقل  وم�شخات  للطوارئ  الديزل  مولدات 
زيت المازوت وخزانات ال�شرف والأنابيب 
ومبنى  والطرق  العام  والموقع  والموا�شير 
ال�شرف  رفع  ومحطة  الحرا�شة  عنبر 
بالوقود  التزويد  محطة  ومبانى  ال�شحى 
المياه  ومعالجة  الحريق  ومكافحة 
الكهربائية وهيبوكلوريد ال�شوديوم وور�س 
العمل ووحدات تحلية المياه  ا�شافة الي 
مكثفات  وخزانات  المياه  تخزين  خزانات 
ومنطقة  الوقود  تخزين  وخزانات  المياه 
المعالجة ومبني معالجة ال�شرف ال�شحي.
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مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  رعاية  تحت 
رئي�س  اهلل   �شعد  �شمير  المهند�س  اإ�شـراف  و  الإدارة 
قطاع الدلتا  والمهند�س  وائل احمد ال�شيد  مدير فرع 
�شرق وو�شط الدلتا وبالتعاون الوثيق المثمر مع المعهد 
الفـرع  قام  والإدارة  الت�شييــد  لهند�شة  التكنولوجى 
تحت  المهند�شين  لل�شادة  تدريبية  دورة   اكبر  بعقد 
 PMP عنــــــوان  )مدير الم�شروع( ﴿ اإدارة م�شروعات
مهند�س  الدكتور  من  كاًل  بح�شــور   وتطبيقــــاتها﴾ 
محمـــد يو�شف  وزيـــــــر التعليم الفني ال�شابق م�شاعد 
والمهند�س  التدريب  ل�شئون  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
�شريف حمدي  مدير المعهد وقام باإلقاء المحا�شرات 
الدكتور مهند�س محمد جوده نائب مدير المعهد الذي 
الزمالء  لل�شادة  المتميز  الثقافي  بالم�شتوى  اأ�شاد 
نقا�شية  حلقات  الدورة  وتخلل  المتدربين  المهند�شين 
المهند�شين  وال�شــادة  الفرع  قيادات  بين  ولقاءات 
بح�شور المهند�س  �شمير  �شعد اهلل لمناق�شتهم والوقوف 
التوا�شل  كيفيـــــه  وتو�شيح  ا�شتيعابهم   درجه  على 
ال�شحيح بين القيادات والعاملين  وا�شتمرارا لنهج رفع 
قامت  الندوات   وعقد  التدريب   طريق  عن  الكفاءة 

المهند�شة   اإ�شراف  تحت  بالفرع  الجودة  �شمان  اإدارة 
بعقد  والبيئة  الجودة  اإدارة  مديــــرة  حماد  عزة 
العديد من الدورات منها )دورة  نظم  تكويد  الجودة( 
ودورة )اعداد مراجع  داخلي  بما يتوافق  مع  متطلبات 
    )ISO9001 / 2015 الموا�شفة  العالمية  للجودة
ل�شرح وتو�شيح ومناق�شه موا�شفات نظم اإدارة الجودة 
والبيئة  الجديدة واأي�شا توعيه مهند�شي الفرع وقيادي 
وم�شئولي تطبيق  النظــــــــــــم  وذلك من اأجل  التطوير 
والتح�شين  الذي تحر�س عليه �شركتنا وقد لقت هذه 
الدورات  اأي�شًا اإقبال واهتمامًا فائقـــــــــــًا من العاملين  
لرغبتهم في ال�شتفادة الق�شوى  من كل  ما هو جديد 
الجديدة  والتطلعات   التغـــــــــــــيرات  �شرعه   لمواكبه 
لتطبيق اأحدث  نظم الجودة العالمية كما تم عقد دورة  
)مهند�س حديث ( تحت عنوان  )برنامج اعداد وتاأهيل 
مهند�س حديث مدنى وعمارة المرحلة الثانية( وذلك 
الدورات  هذه  تنظيم  تم  وقد  اأكتوبر  �شهر  خالل 
بالتعاون مع  اإدارة الموارد الب�شرية والعالقات العامة 
بالفرع �شرح بذلك الأ�شتاذ عبد الفتاح البندارى مدير 

اإدارة الموارد الب�شرية بالفرع .

عقد اأكبر دورة  تدريبية للمهند�شين عن اإدارة م�شروعات 
PMP وتطبيقاتها بفرع �شرق وو�شط الدلتا 

د. محمد يو�شف و المهند�شين �شمير �شعد اهلل  واأحمد عبا�س و�شريف حمدي ووائل ال�شيد و عزة حماد واأ. عبد الفتاح البندارى
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يوم  اأ�شيوط  فرع  اأقام  التوالي  على  الرابع  للعام 
لالإحتفال  ال�شنوي  حفله  �شبتمبر   2١ الأربعاء 
المهند�س  قام  حيث  الإجتماعي  العمل  بيوم 
العاملين  بتكريم  الفرع  مدير  محفوظ  محمد 
المالية  ال�شنة  خالل  المعا�س  ل�شن  المحالين 
اأثناء  المتوفين  العاملين  اأ�شر  وتكريم  المنق�شية 
الخدمة خالل العام المالي الما�شي كما تم تكريم 

وتكريم  بالفرع  م�شروع  كل  من  المثالي  العامل 
ال�شهادات  من  درا�شيًا  المتفوقين  العاملين  اأبناء 
العامة  الثانوية   - الإعدادية   - )الإبتدائية 
حفظة  من  العاملين  اأبناء  وتكريم  الجامعة(   -
القراآن الكريم والحا�شلين على درجة الماج�شتير 
مدير  نواب  بح�شور  الخدمة  اأثناء  والدكتوراه 

الفرع ومديري الإدارات وبم�شاركة العاملين.

فـرع اسيـوط يكـرم المتميـزيـن
فى يـوم العمـل اإلجتمـاعـي

لوحة شرف
●  ح�شل الأ�شتاذ عبد العاطي عبيد مديرعام م�شاعد بالإدارة القانونية علي 
اأ�شرة  تمنيات  مبروك  األف  حلوان  جامعة  من  القانون  في  الماج�شتير  درجة 

المقاولون العرب بمزيد من التفوق والنجاح .
بقطاع  النظم  جودة  مراجعة  مدير  نائب  الدين  �شعد  اأحمد  المهند�س  ح�شل    ●
ال�شاملة  الجودة  اإدارة  فى  العليا  الدرا�شات  دبلومة  على  والجودة  والبيئة  ال�شالمة 

بتقدير اإمتياز تمنيات اأ�شرة المقاولون العرب بمزيد من التفوق والنجاح .
فاز الأ�شتاذ محمد حمدي عبد الحافظ  باإدارة الم�شروعات  الكهروميكانيكية    ●
والتي  لل�شركات  الجمهورية  م�شابقة  في  الأول  بالمركز  الم�شانع  وال�شرف  للمياه 
لعام   " الزيتي  الر�شم   " الت�شكيلية  الفنون  مجال  في  العاملة  القوي  وزارة  نظمتها 

20١٦تمنيات اأ�شرة ال�شركة للزميل الفنان بمزيد من التفوق والنجاح.
●  كما ح�شل الطالب عبد الرحمن  نجل ال�شتاذ محمد كرار ك�شيه المدير المالي 
بفرع جنوب الوادي على المركز الأول فى ال�شف ال�شاد�س الإبتدائى مكفوفين على 
باإ�شتمرار  وتمنياتنا  القلبية  تهانينا   20١٦-20١5 لعام  اأ�شوان  محافظة  م�شتوى 

تحدى الإرادة والتفوق باإذن اهلل . 

م.احمد سعد الدين

أ. عبدالعاطى عبيد

أ. محمد حمدي
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نادي  ادارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  وقع 
اندرلخت  نادي  مع  �شراكة  اتفاقية  العرب  المقاولون 
اأحمد ح�شن  الكابتن  ال�شابق  الفريق  البلجيكي ويمثله نجم 
بهدف  وذلك  للنادي  الر�شمي  الوكيل  و  العالم  لعبى  عميد 
فكرة  لتر�شيخ  القدم  كرة  في  متخ�ش�شة  اأكاديمية  ان�شاء 

الإحتراف لدي �شغار الالعبين و النا�شئين.
اأعرب �شالح خالل الموؤتمر ال�شحفي الذي عقد �شباح  وقد 
عن  الأخ�شر  بالجبل  النادي  بمقر  نوفمبر  ال�شبت١9  يوم 
�شعادته بالتفاق والإ�شتفادة من الخبرات الأوروبية ممثلة 
بما  ح�شن  اأحمد  ال�شقر  خبرات  وكذلك  اندرلخت  نادي  فى 
التواأمة  اأن  ،م�شيرًا  كبير  ب�شكل  القطاع  تنمية  على  ي�شاعد 
على  تعتمد  حيث  الم�شاركة  على  تقوم  اندرلخت  نادي  مع 
وتقبل  �شنة   ١٦ وحتى  �شنوات   4 �شن  من  النا�شئين  تاأهيل 
نا�شئين من بين اأع�شاء النادى ومن خارجه اأي�شا اعتبارًا من 
من  متميزة  نخبة  بالتدريب  ويقوم  الحالي  دي�شمبر  بداية 

اأمهرالمدربين وتحت ا�شراف مدربين من النادى البلجيكى .
المقاولون  نادى  اإن  ح�شن:  اأحمد  الكابتن  قال  جانبه  من 
العرب  يعد من اأهم الأندية التى تمتلك قاعدة تفرز نا�شئين 
النادى  هذا  مع  للتعاون  دفعنا  ما  وهو  م�شتوى،  اأعلى  على 
العريق، م�شيرًا اإلى اأن الميزة تكمن فى عدم التزام الأندية 
المحترفين، وهو ما ي�شاعد على  البلجيكية بعدد محدد من 
الفر�شة  �شتكون  وبالتالي  جيد،  ب�شكل  الالعبين  ت�شويق 

�شانحة للمتاألقين من اأجل ال�شير على خطى ال�شابقين امثال 
محمد �شالح ومحمد النني ،و�شدد على امتالك م�شر لعبين 
نا�شئين على اأعلى م�شتوى، ولكن ينق�شهم التثقيف واأن يعلموا 

اأن الكرة حرفة و�شيتم ا�شتقدام مدربين لتاأهيل اأولدنا.
كما اأعرب الكابتن عالء نبيل رئي�س قطاع النا�شئين بالنادى 
�شعادته بالتعاون مع اأكاديمية اأندرلخت البلجيكى م�شيرًا اأنها 
الأندية  فى  ت�شويقهم  على  وتقوم  للنا�شئين،  مفيدة  تجربة 

الأوروبية، وهو ما قاده لقبول التعاون مع الأكاديمية.
وقال نبيل : اإنه حقق طفرة فى قطاع النا�شئين بعد ما نجح 
فى توفير طبيب تغذية وطبيب نف�شى لتاأهيل اأولدنا وكذلك 
من  يتمكنوا  حتى  بالإنجليزية  التحدث  مهارات  تنمية 
ي�شم  المقاولون  اأن  بالخارج  الجانب  المدربين  مع  التحدث 

الآن ١٦ فريقا ت�شارك في الم�شابقات المختلفة. 
اإن  للنادى  التنفيذى  المدير  الباجورى  ي�شرى  الأ�شتاذ  وقال 
ا�شم المقاولون كبير فى اإخراج النا�شئين، ولكن الأمر يحتاج 
نجم  ح�شن  اأحمد  خبرات  على  ذلك  فى  و�شنعتمد  ت�شويق، 
للنا�شئين  اإلي وجود ميزانية خا�شة  ال�شابق لفتا  المنتخب 
لكي  انجليزية  لغة  دورات  الالعبين  منح  خاللها  من  يتم 
ي�شاعدهم ذلك في التجارب الإحترافية وكذلك وجود طبيب 
نف�شي وطبيب تغذية لكي يتم و�شع اأ�ش�س الالعب المحترف 
بالأكاديمية  الإلتحاق  فى  الراغبين  علي  اأنه  الى  م�شيرا 

الإ�شتف�شار بقطاع النا�شئين بالنادى.

رئيس نادي المقاولون العرب يوقع اتفاقية 
شراكة مع نادي اندرلخت البلجيكي 
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● فازت لعبة نادى المقاولون العرب لكرة ال�شرعة اأية اأحمد عي�شى 
بالميدالية الذهبية فى الزوجى المختلط لكرة ال�شرعة كما ح�شل 
منتخب م�شر على الميدالية الذهبية لبطولة العالم لكرة ال�شرعة 
المقامة فى تون�س خالل الفترة من 25الى30 اأكتوبر  20١٦ ... اأ�شرة 
المقاولون العرب تقدم لالعبة البطلة اأية اأجمل التهانى وتمنياتنا 
الدولية  البطولت  فى  م�شر  علم  لرفع  الإنت�شارات  من  بمزيد 
نادى  اأحمد خطاب مدربة  كابتن هالة  للدكتورة  والنجاح  والتوفيق 

المقاولون لكرة ال�شرعة لإنتقالها للتدريب منتخب م�شر . 
والمركز  الف�شية  الميدالية  على  وائل  كريم  الالعب  ح�شل   ●
التي  �شنوات   ١0 تحت  للتايكوندو  الجمهورية  بطولة  فى  الثانى 
اأقيمت با�شتاد القاهرة الريا�شى األف مبروك لالعب والجهاز الفنى 
والإدارى بقيادة المدربين الكابتن هادى مظهر والكابتن عبد ال�شافى 
زكريا  اإيهاب  محمد  وكابتن  ال�شيد  محمد  الأ�شتاذ  والإدارى  ع�شام 

المدير الفنى للنا�شئين .

اأ�شيوط  فرع  مدير  محفوظ  محمد  المهند�س  رعاية  تحت 
ـــ  القدم  بالفرع لألعاب )كرة  الريا�شى  للن�شاط  اقيمت دورة 
 20١٦/١0/22 من  الفترة  فى   ) ال�شطرنج  ـــ  الطاولة  تن�س 
حتى 20١٦/١١/05 و�شط جو من الحب والود وروح التحدى 
فوز  عن  الدورة  نتائج   اأ�شفرت  وقد  بالفرع  العاملين  بين 
القدم  كرة  بم�شابقة  بالفرع  المدنية  الأعمال  اإدارة  فريق 
تن�س  فى  الأول  بالمركز  حنا  �شمير  فادى  المهند�س  فاز  كما 
الطاولة والأ�شتاذ اأبوالح�شن محمد فرغلى بالمركز الأول فى 
ال�شطرنج  وقد قام المهند�س محمد محفوظ بتكريم وت�شليم 
الميداليات للمتناف�شين الحا�شلين على المركز الأول والثانى 

بالدورة بح�شور عدد من قيادات الفرع والعاملين به .

ملك  الالعبة  ح�شلت   ●
عادل  الأ�شتاذ  نجلة 
مدير  الهنا  اأبو  عوي�س 
مالى منطقة اأ�شوان باإدارة 
على  قبلى  وجه  الطرق 
الحزام الأ�شود من الدرجة 
الإتحاد  من  الأولى 
اأ�شرة   ، للكارتية  الم�شرى 
تهنيء  العرب  المقاولون 
الالعبة وتتمنى لها مزيد 

من  الفوز والبطولت .  

ا�شت�شاف نادى المقاولون العرب يوم الجمعة 7 اأكتوبر على مجمع حمامات ال�شباحة فاعليات الحملة القومية "اإنت 
اأقوى من المخدرات" تحت رعاية �شندوق مكافحة الإدمان والتعاطى برئا�شة مجل�س الوزراء �شرح بذلك الأ�شتاذ 
ي�شرى الباجورى مدير عام النادى واأو�شح اأن الحمله تهدف لتوعية الأطفال واأ�شرهم عن اأ�شرار ومخاطر الإدمان 
والتعاطى بكل اأ�شكاله اأثناء ق�شاء يوم كامل بالنادي وحافل بالإن�شطة المختلفة  وفى جو ي�شوده البهجة وال�شرور 
اإلى الم�شاركة بور�س الر�شم والألعاب  المختلفة و توزيع كتيبات وبو�شترات  من عرو�س لم�شرح عرائ�س الأطفال 
على الحا�شرين للحث على اأهمية العمل والإجتهاد وتنمية الذكاء والتوعية الغير مبا�شرة واأ�شار اأنه تم الإتفاق 

بين اإدارة النادى وال�شندوق على تكرار فاعليات المبادرة ب�شفة م�شتمرة بين الأع�شاء  .

بطوالت مشرفة

دورة رياضية ناجحة للعاملين بفرع أسيوط

تهنئة

نادى المقاولون العرب 
يشارك فى التوعية من 

مخاطر اإلدمان والمخدارت
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د.ريم مو�شى 
اإ�شت�شارى الأمرا�س الباطنة وال�شكر 

Mpcp:uk

كيف تتجنب نزالت البرد 
وأمراض الحساسية

تغيير الف�شول
الح�شا�شية  واأمرا�س  البرد  لنزلت  يتعر�س  منا  كثيرًا 
مع  والمراهقين  الأطفال  وخا�شة  الف�شول  تغيير  عند 
اللقاح  حبوب  واإنت�شار  الربيع  فى  وخا�شة  المناخ  تغيير 
على  توؤثر  وقد  الح�شا�شية  اأمرا�س  تكثر  الهواء  فى 
ي�شتكى  ما  عادة   ، التنف�شى  الجهاز  اأو  الجلد  اأو  العينين 
بالحكة  اإح�شا�س  اأو  متكررة  عط�س  نوبات  من  المري�س 
اإفرازات  وجود  من  اأي�شًا  ي�شتكى  كما  والحلق  الأنف  فى 
قوامها  كان  ما  اإذا  اأما  �شفافه  تكون  ما  عادة  م�شتمرة 
اأو الخ�شرة فذلك  اإلى الإ�شفرار  �شميك وذات لون يميل 
يدل على اأنه قد تطور الأمر اإلى اإلتهاب بكتيرى يتطلب 
اأخذ م�شادات حيوية منا�شبة وقد تكون هذه الإفرازات 
اأحيانًا مدممة بع�س ال�شئ مع اإحتقان الأنف وهو اأمر ل 
اأو  تكراره  حاله  فى  اإل  كثيرًا  المري�س  يزعج  اأن  يجب 
بالأنف  الح�شا�شية  ي�شاحب  ما  وعاده  �شريح  دم  وجود 
ح�شا�شية بالعين اأي�شًا توؤدى اإلى اإحمرار وحكة فى العين 
الطبيب  اإ�شت�شاره  عند  ب�شيط  وتورم  م�شتمرة  دموع  مع 
عادة ما يكون ت�شخي�س الح�شا�شية �شهاًل ولكن ممكن طلب 
الإلتهاب  ذو  للح�شا�شية  الم�شبب  لمعرفة  اأما  فحو�شات 
الأنفى  الحاجز  اإعوجاج  ذو  الأنفية  بالجيوب  المزمن 

مثاًل .
العالج

 : اأوًل   .. محاور  ثالثة  بين  يكون  ما  فعاده  العالج  اأما 
تعريف المري�س بطبيعة مر�شه .ثانيًا : تعليم المري�س 
الأدوية   : ثالثًا   . الح�شا�شية  م�شببات  تجنب  كيفية 

الم�شادة للح�شا�شية .
من اأ�شهر م�شببات الح�شا�شية : حبوب اللقاح - الحيوانات 
الأليفة - تلوث البيئة اأو فى محيط العمل مثل ) الدقيق 
الغبار   - المنزل  ح�شرات   - الكيماويات   - الخ�شب   -

)house dust mite

تغيير  وقت  الخ�شراء  المناطق  تجنب   : اللقاح  حبوب 
الف�شول وغلق النوافذ عند ال�شير بال�شيارة و�شط الزروع 

، ممكن تغيير فالتر الهواء بال�شيارة والمنزل دوريًا.
الحيوانات الأليفة : منعها من دخول المنزل اأو تخ�شي�س 
تجنب  ي�شهل  حتى  لها  مخ�ش�س  مكان  اأو  معينة  غرف 

اأوبائها.
العام  طوال  الم�شتمرة  الح�شا�شية  تكون   : الكيماويات 

عادة ويالحظ تح�شنها عند البعد عن اأماكن العمل .
تغيير   ، للعث  مانع  للفر�س  غطاء  اإ�شتعمال   : الغبار  عث 
على  وغ�شلها  اأ�شبوعيًا  مرة  الأقل  على  الأ�شرة  غطاء 
درجة حرارة مرتفعة ، تجنب و�شع األعاب الأطفال ذات 
اأر�شيات خ�شب مع تقليل  اإ�شتعمال   ، الفراء على ال�شرير 
ال�شجاد ، التهوية الجيدة الم�شتمرة  .. يذكر اأن ح�شرة 
لي�س خطرة  اإلى 0،3 ملم. وهي  بلغ طولها من 0،2  العث 
العدوات وتعي�س من  نوع من  اأي  للنا�س لتع�س ولتن�شر 
ق�شورجلد الإن�شان والحيوانات ولكنها ت�شبب الح�شا�شية.

الأدوية :
الإ�شتعمال  �شهلة   : المو�شعية  الح�شا�شية  م�شادات   -
لالأطفال  اإ�شتعمالها  محظور  ولكنها  عالية  كفائة  وذات 
اأقل من خم�س �شنوات ، كما اأنها ل تعالج ح�شا�شية العين 
الم�شاحبة لح�شا�شية الأنف ، عادة ت�شتعمل عند اللزوم 

فقط.
- م�شادات الح�شا�شية عن طريق الفم : عادة ما يتطلب 
اإ�شتعمالها ب�شكل م�شتمر ولي�س عند اللزوم فقط ، وهناك 
اأنها  اأنواع كثيرة طويلة المفعول ول ت�شبب النعا�س كما 
 ، الر�شاعة  �شنتين والحوامل ومع  �شن  اأمنه لالأطفال من 
وافرازات  الم�شتمر  العط�س  مثل  الأعرا�س  فى  وتتحكم 

الأنف وح�شا�شية العين .
ت�شتعمل  ما  عادة   : المو�شعيه  الكورتيزون  بخاخات   -
قد  التنف�س  و�شعوبة  الأنف  باإن�شداد  الإح�شا�س  عند 
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المطلوبة  للكفاءة  اأيام حتى ي�شل  العالج ب�شعة  يتطلب 
ويجب الإ�شتمرار عليه لفترات اأطول كى ي�شعر المري�س 

بتح�شن .
- طرق اأخرى : غ�شول الأنف ، بخاخات اأخرى من م�شادات 
اأو مزيج من م�شاد الح�شا�شية والكورتيزون ،  الح�شا�شية 
ممكن اإ�شتعمال كور�س ق�شير وب�شيط من الكورتيزون عن 

طريق الفم اإذا كانت الأعرا�س �شديدة وم�شاده للعالج .
- الجراحة : نادرًا ما يحتاج مري�س الح�شا�شية للجراحة 
مثاًل  الأنفى  الحاجز  اإعوجاج  اإل عند وجود عيوب مثل 
زوائد  اإزالة  اأو  الأنفية  الجيوب  اأو  بالأنف  واإن�شداد 

لحميه بالأنف .
المناعة  جهاز  طريق  عن  للعالج  جديدة  طرق  هناك   -

واإعادة تكييفه لتحمل م�شببات الح�شا�شية .
الأنفلوانزا المو�شمية :

من اأ�شهر الأمرا�س عند تغيير الف�شول هى الأنفلوانزا اأو 
اإلى  ح�شا�شية  من  الأمر  يتطور  وهنا    flu البرد   نزلت 
عدوى بفيرو�س الأنفلونزا viral infection  وهو ما 
للتاأثير  الأمر  ما يتطور  ونادرًا  والحلق  الأنف  يوؤثر على 

على الرئة وحدوث اإلتهاب رئوى حاد وف�شل تنف�شى .
األم   - الحرارة    - الكحة   : الأنفلوانزا  اعرا�س  هى  ما 
اآلم   - بالأنف  اإفرازات   - بالأنف  ان�شداد   - بالحلق 
بالوهن  الإح�شا�س   - �شداع   - والمفا�شل  بالع�شالت 
مع  خا�شة  واإ�شهال  قيئ  حدوث  اأي�شا  يمكن   - والإرهاق 
�شرط  لي�شت  الحرارة  اأن  معرفة  المهم  من   - الأطفال 

ممكن الإ�شابة بالأنفلونزا دون اإرتفاع درجة الحرارة .
كيف ينت�شر المر�س ؟

مع    droplet infection الهواء  طريق  عن  عادة 
العط�س اأو الكحة اأو مالم�شة �شطح تعر�س لإفرازات من 

مري�س عند العط�س والكحة .
ما هى المدة التى يمكن نقل المر�س خاللها : عادة يوم 
قبل ظهور الأعرا�س مرورًا باإ�شبوع بعد ظهور الأعرا�س 
المناعة  فى  ق�شور  ذوى  المر�شى  اأو  الطفال  مع  ولكن 
يمكن نقلهم للمر�س فترات اأطول وعادة ما يظهر المر�س 
فى خالل يومان من التعر�س للفيرو�س ) يمكن اأن تكون 

المدة من يوم اإلى اأربعة اأيام( .
ماهى م�شاعفات النفلونزا ؟

تطور الأمر اإلى اإلتهاب بالجيوب الأنفية واللوز اأو ال�شعب 
حالة  ت�شوء  يمكن  اأي�شًا  و  الرئوى  الإلتهاب  اأو  الهوائة 
المر�شى ذوى الف�شل فى ع�شلة القلب اأو ال�شكر اأو مر�شى 

ح�شا�شية ال�شدر .
من المر�شى الأكثر عر�شة ؟

بع�س  ولكن  النفلوانزا  لمر�س  عر�شه  الأعمار  كل 
ال�شن  كبار  مثل  لم�شاعفاتها  عر�شة  اأكثر  الأ�شخا�س 
القلب  ال�شكر ومر�شى  ال�شدر ومر�شى  ومر�شى ح�شا�شية 

والطفال والن�شاء الحوامل .
كيف يمكن تجنب النفلوانزا؟

 flu التطعيم  اأو  المو�شمية  الأنفلونزا  م�شل  اأخذ 
بالنفلوانزا  المر�شى  ال�شخا�س  تجنب   -   vaccine
غ�شل   - العط�س  اأو  الكحة  عند  والأنف  الفم  تغطيه   -

اليدين جيدًا .
للم�شادات  دور  ل   - ال�شوائل  كثرة   - الراحة   : العالج 
الأ�شابة  بعد  بكتيرى  اإلتهاب  حدوث  عند  اإل  الحيوية 
لون  تغيير  عند  يظهر  وهذا  النفلوانزا  بفيرو�س 
الإرتفاع  اإ�شتمرار  اأو  الأخ�شر  اأو  الأ�شفر  اإلى  الإفرازات 
بالجيوب  لالإلتهاب  الأمر  تطور  اأو  الحرارة  بدرجة 

الأنفية اأو الآذن.



بمناسبة اليوم العالمى للقلب..
أمراض القلب السبب األول للوفيات فى العالم

احذر السمنه .. زيادة الدهون .. التدخين ..
 ارتفاع ضغط الدم

الم�شرية  الجمعية  احتفلت  قلبى«  »رد  �شعار  تحت 
 29 يوافق  الذى  للقلب  العالمى  باليوم  للقلب 

خلفية  وعلى  عام،  كل  �شبتمبرمن 
العالمية  ال�شحة  منظمة  هدف 

بمقدار  القلب  اإ�شابات  بخف�س 
25% بحلول عام 2020.

اأكد الدكتور �شامح �شاهين اأ�شتاذ 
اأمرا�س القلب بطب عين �شم�س، 

الم�شرية  الجمعية  رئي�س 
اأمرا�س  اأن  القلب،  لأمرا�س 
الأول  القاتل  تعتبر  القلب 
طبقا  لأنه  الم�شريين،  بين 

ال�شحة  منظمة  لإح�شائيات 
حالة   500 هناك  فاإن  العالمية، 

لكل  م�شر  فى  عام  كل  تحدث  وفاة 
مقارنة  اأنه  مو�شحا  �شخ�س،  األف   ١00

بالوليات المتحدة الأمريكية واأوروبا فاإن 
 ١00 لكل  عام  كل  تحدث  فقط  وفاة  حالة   50 هناك 

األف �شخ�س.
وقال اأن الجمعية تبنت عدد من الفعاليات للوقاية من 
موؤ�ش�شات  من  عدد  مع  التحالف  اإعالن  واأهمها  المر�س 
باآثاره  والتوعية  التدخين  لمحاربة  المدنى  المجتمع 
لمحاربة  ال�شحة  وزارة  مع  اأخرى  ومبادرة  ال�شارة، 
روماتيزم القلب بين الأطفال من خالل الك�شف المبكر. 
اأمرا�س  اأ�شتاذ  محمود،  ب�شرى  ه�شام  الدكتور  وقال 
اأ�شباب  اإن  �شويف  بنى  جامعة  م�شت�شفى  مدير  القلب، 
لنا بها واأخرى  اأمرا�س القلب متنوعة منها ما ل دخل 
تتعلق بنا .. اأما الأ�شباب التى ل دخل لنا "غير القابلة 
�شن 45  الرجال من  ال�شن حيث يدخل  مثل  لالإ�شالح" 

من  والن�شاء   ، عاما 
�شن 55 عاما ، 

ب�شكل 
تلقائى 

فى 
دائرة 

الخطورة 
الزائدة لالإ�شابة 
عامل  يعتبر  العائلى  التاريخ  اأن  واأكد  القلب  باأمرا�س 
مهم مو�شحا اأن الرجال والن�شاء الذين ينتمون لعوامل 
دائرة  فى  يعتبرون  القلب  باأمرا�س  تتعلق  وراثية 
اأن  اإلى  م�شيرا  للخطر(  عر�شه  الأكثر  )الفئة  الخطر 
لإجراء  بالإ�شافة  �شحى،  حياة  نمط  على  الحفاظ 
الفحو�س الدورية عند الطبيب، وتلقى العالج اإذا لزم 

الأمر، يمكن اأن تمنع الإ�شابة بالمر�س.
فهى  لالإ�شالح"  "القابلة  القلب  اأمرا�س  اأ�شباب  اأما 
العوامل الواقعة فى اإطار �شيطرتنا، والتى من الممكن 
ت�شلب  مر�س  تطور  اإبطاء  اإلى  عالجها  يوؤدى  اأن 

ال�شرايين ب�شكل كبير ..
اأولها: ال�شمنة الزائدة فت�شير الدرا�شات اإلى اأن الوزن 
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حول  وخ�شو�شا  الج�شم  فى  الزائدة  والدهون  الزائد 
منطقة الخ�شر، تزيد من مخاطر واحتمالت الإ�شابة 
تجنب  اأجل  من  الدموية،  والأوعية  القلب  باأمرا�س 
الو�شول اإلى حالة البدانة، موؤكدا اأنه من المهم اتباع 
والألياف  والفواكه،  بالخ�شروات  غنى  غذائى  نظام 
ممار�شة  المحبذ  ومن  الأ�شماك،  وكذلك  الغذائية، 

الن�شاط البدنى والريا�شى عدة مرات فى الأ�شبوع.
اأن ت�شبب  الممكن  الدم: من  الدهون فى  زيادة  ثانيها: 
زيادة م�شتويات الكول�شترول ال�شىء فى الدم اإلى تراكم 
ي�شبب  مما  الدموية،  الأوعية  جدران  على  الدهون 

حدوث حالة من ت�شلب ال�شرايين.
زيادة  وتجنب  الحذر  توخى  باب  من  اإنه  وقال 
التى  المنتجات  تناول  من  التقليل  يجب  الكول�شترول، 
تحتوى على المواد الدهنية من المنتجات الحيوانية، 
الد�شمة،و  والأجبان  البي�س،  الحمراء،  اللحوم  مثل 
التى  الكحولية  الم�شروبات  تناول  تجنب  اأي�شا  ينبغى 
تزيد من م�شتوى الدهون الثالثية فى الدم. ويجب اأن 
م�شتوى  لرتفاع  ميل  لديهم  الذين  الأ�شخا�س  يخ�شع 
الكول�شترول للفح�س الطبى المنتظم، مع الحفاظ على 

م�شتوى هذه المواد �شليما فى الدم. 
التدخين  اأ�شرار  اإلى  فبالإ�شافة  التدخين  ثالثها: 
اأن  الممكن  من  التدخين  فاإن  والمعروفة،  الماألوفة 
الدموية،  ال�شفائح  تجلط  وتيرة  ت�شارع  اأي�شا  ي�شبب 
مما ي�شرع عملية تجلط الدم، مو�شحا اأن هذا الأمر قد 

يوؤدى لن�شوء حالة من ت�شلب ال�شرايين.
وقال من المهم اأن نعرف اأن حوالى ثلث حالت الوفاة 
اإلى التدخين،  اأمرا�س القلب يعود �شببها  الناجمة عن 

مخاطر  من  يقلل  التدخين  عن  التوقف  اأن  مو�شحا 
الإ�شابة باأمرا�س القلب، بل والى انتهاء هذه المخاطر 
خم�س  حتى  �شنتين  من  تمتد  فترة  خالل  كامل  ب�شكل 

�شنوات من القالع عن التدخين.
 رابعها: ارتفاع �شغط الدم من الممكن اأن ي�شبب ارتفاع 
الدموية،  الأوعية  فى  م�شتديمة  اأ�شرارا  الدم  �شغط 
كما اأنه قد ي�شبب ان�شدادها، مو�شحا اأن هذا الن�شداد 
اأ�شباب  ان  مو�شحا  ال�شرايين  فى  ت�شلب  الواقع  فى  هو 
الدم متعددة ومتنوعة، ولكن، ولبد من  ارتفاع �شغط 
الم�شتوى  اإلى  واإعادتها  الدم،  �شغط  م�شتويات  خف�س 

الطبيعى.
وزارة  بين  بالتعاون  تمت  حديثة  درا�شة  هناك  و 
العالمية  ال�شحة  منظمة  ومكتب  الم�شرية،  ال�شحة 
بالقاهرة على عدد 5080 م�شارك اأعمارهم تتراوح ما 
بين ١5-٦5 �شنة فى عامى 20١١-20١2 واأو�شحت اأنه 
 %38.7 كانت  الرجال  فى  المرتفع  الدم  �شغط  ن�شبة 

وفى الن�شاء %40.8.
الدم،  �شغط  م�شتوى  تح�شين  باإمكان  اأنه  اإلى  واأ�شار 
بتقليل التوتر مو�شحا اأن ال�شخا�س الذين يعانون من 
ال�شغط والتوتر النف�شى فى مجالت الحياة المختلفة، 

غالبا ما يعانون من ارتفاع �شغط الدم.
التى  ال�شريعة،  الوتيرة  ذات  الحياة  واقع  اأن  واأكد 
ون�شاطات  وال�شرة،  العمل،  بين  للجرى  خاللها  ن�شطر 
على  الحفاظ  الأهمية  من  الأخرى،  العامة  الحياة 
وممار�شة  المنا�شبة،  للراحة  الالزمة،  النوم  �شاعات 
الج�شد  على  اليجابى  الأثر  ذات  والهوايات  الن�شطة 

والروح.
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اأو  الفقه  لدى  �شواء  العام  النظام  فكرة  تثار  ما  كثيرًا 
الق�شاء اأثناء نظر وتداول الدعاوى الق�شائية ، اإل اأنه 
نظرًا لمرونة مفهوم ومدلول النظام العام يقف الكثير 
اإذا  ما  بح�شبان  والإجراءات  القواعد  بع�س  اأمام  منا 

كانت تعد متعلقة بالنظام العام من عدمه .
الفقه  اأن  اإل  العام  النظام  فكرة  تداول  كثرة  ورغم 
الفكرة  لهذه  حا�شم  تعريف  على  يتفقا  لم  والق�شاء 
وان كان الق�شاء قد عرفه ب�شكل مرن دون ح�شم لهذا 
التقريب  نحاول  خالله  من  الذى  الأمر  وهو  التعريف 
الى هذا التعريف من خالل جمع اآراء الفقهاء وق�شاء 

المحاكم وعلى راأ�شها ق�شاء محكمة النق�س .
   

تعريف النظام العام :
واأ�شا�س  كيان  عليها  يقوم  التى  القواعد  مجموعة  هو 
 ، المجتمع  اإنهيار  تخلفها  على  يترتب  والتى  المجتمع 
وان اأمثلة تلك القواعد هى المتعلقة بحقوق وحريات 
بالكيان  المتعلقة  القواعد  وكذا  المجتمع  في  الأفراد 
و�شكله  الدولة  في  الحكم  كنظام  للدولة  ال�شيا�شى 
))جمهوريًا - ملكيًا - فيدراليًا .... (( ، والمتعلقة اأي�شا 
بتكوين ال�شلطات في الدولة وتحديد الإخت�شا�س لكل 
والت�شريعية  التنفيذية   (( الثالث  كال�شلطات  �شلطة 

العام  النظام  من  اأي�شا  يعد  كما   ،  )) والق�شائية 
النظام الإقت�شادى للدولة والأ�ش�س الإجتماعية فيها 

))كنظام الأ�شرة ونظام العمل (( . 
ن�شبية النظام العام :

والزمان  المكان  باإختالف  العام  النظام  فكرة  تختلف 
الدول  عن  الإ�شالمية  الدول  في  يختلف  فمفهومه 
العربية ، كذلك في المجتمع الواحد يختلف مفهومه 
ب�شاأن  الحال  هو  كما  اآخر  زمن  في  عنه  معين  زمن  في 
اإلى  راأ�شمالى  من  للدولة  القت�شادى  النظام  تغيير 

ا�شتراكى ،،،

النظام العام والقاعدة القانونية :
القانونية  بالقواعد  العام  النظام  فكرة  ارتباط  اإن 
يرجع الى تق�شيم القاعدة القانونية الى قاعدة اآمرة 

واأخرى مكملة :
معها  تنعدم  التى  القاعدة  هى   : الآمرة  فالقاعدة 
يجوز  ل  اأنه   بمعنى  ب�شاأنها  الأفراد  اإرادة  �شلطان 

لالأفراد الإتفاق على ما يخالفها .
لالأفراد  يجوز  التى  القاعدة  هى   : المكملة  والقاعدة 

الإتفاق على ما يخالفها .

إستشــــارة قــانـونيــة
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اأهمية النظام العام والآثار المترتبة عليه :
ربط الم�شرع الم�شرى بين فكرة النظام العام والقاعدة 
القانونية الأمر الذى تولد عنه تق�شيم القاعدة العامة 

الى قواعد اآمرة واأخرى مكملة .
القانونية  القاعدة  جعل  على  واأحكام  اآثار  رتب  وقد 
خا�شة  حماية  الم�شرع  فقرر  العام  بالنظام  مرتبطة 
نظرًا  العام  بالنظام  المتعلقة  القانونية  للقواعد 

لأهميته ودوره الكبير في قيام كيان المجتمع .
• حيث قرر الم�شرع البطالن على كل اتفاق اأو اجراء 
حق  م�شلحة  ذى  لكل  وجعل  العام  النظام  يخالف 
التم�شك به ،كما يجوز للمحكمة اأن تق�شى به من تلقاء 
نف�شها ويجوز الدفع ببطالن الجراء من خالل محامى 
مرحلة  اأى  في  العام  النظام  لمخالفته  الحق  �شاحب 
تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة اأمام محكمة النق�س 
�شريطة اأن تكون عنا�شره الواقعية كانت مطروحة في 

مراحل النزاع من قبل .
)) وهذا ما قررته محكمة النق�س في حكمها ال�شادر في 
الطعن رقم 327 ل�شنة 52 ق جل�شة 22/١١/١987((

متى يكون الجراء الباطل متعلق بالنظام العام :
١- اذا ن�س الم�شرع �شراحة على ذلك

من اأمثلة ذلك :
ن�شت المادة 25 من قانون المرافعات :  يجب اأن يح�شر 
مع القا�شى في الجل�شات وفى جميع اجراءات الثبات 
كان  وال  القا�شى  مع  ويوقعه  المح�شر  يحرر  كاتب 

العمل باطال .

2- اذا اأوجب على القا�شى الحكم من تلقاء نف�شه
من اأمثلة ذلك :

انه ل   : المرافعات  المادة 3 من قانون  ن�شت عليه  ما 
ا�شتنادا  دفع  اأو  طلب  اأى  يقبل  ل  كما  دعوى  اأى  تقبل 

لأحكام هذا القانون اأو اأى قانون اآخر ل يكون ل�شاحبه 
فيها م�شلحة �شخ�شية ومبا�شرة وقائمة ... هنا تق�شى 

المحكمة من تلقاء نف�شها بعدم القبول .
 ... الحكام  في  الطعن  مواعيد  تراعى  لم  اذا  وكذا 

تق�شى المحكمة من تلقاء نف�شها ب�شقوط الدعوى .

3- اذا كان الجراء معدوما ً
من اأمثلة ذلك :

- لو �شدر الحكم من هيئة ق�شائية اأحد اأع�شائها انتفت 
عنه �شفة الع�شوية الق�شائية . 

بقبول  قرار  �شدور  رغم  عمله  في  قا�شى  ا�شتمر  لو   -
ا�شتقالته اأو نقله لأعمال ادارية .

- لو اأ�شدر الحكم �شخ�س اآخر غير القا�شى .
الى  ال�شتناد  اأو  مزورة  اأوراق  الى  م�شتندا  كان  لو   -

ن�شو�س قانون ملغاه .

4- اذا كان الجراء يت�شل بالم�شالح العامة 
من اأمثلة ذلك :

كل اجراء يخالف الم�شالح العامة للدولة يترتب عليه 
البطالن ويتولى مفهوم الم�شالح العامة للدولة الق�شاء 

والفقه .
حيث اأن القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام 
هى قواعد يق�شد بها تحقيق م�شلحة عامة �شيا�شية اأو 
اجتماعية اأو اقت�شادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى 
وتعلو على م�شلحة الأفراد ويجب على جميع الفراد 

مراعاة هذه الم�شلحة وتحقيقها .
والذى له الحق في التم�شك بالبطالن لالإجراء المتعلق 

بالنظام العام :
١- الخ�شوم والنيابة العامة

2- كل ذى م�شلحة
3- تق�شى به المحكمة من تلقاء نف�شها
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المـــــال ...
 وظيفة فى الحياة
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فى  وظيفته  يفقده  مما  كنزه  اإلى  �شاحبه  يدفع  المال  حب  اإن 
عن  حب�شته  فاإذا  الحياة  حركة  فى  وظيفة  للمال  لأن  الحياة  
الرزق  واإغالقك لأبواب  بمنعك  الحركة  اأف�شدت هذه  وظيفته 
فى اأوجه النا�س فالإن�شان فى كل مال ينفقه يفتح اأبواب الرزق 
اأو  بق�شد  ذلك  كان  �شواء  يرد  لم  اأو  اأراد  �شواء  المجتمع  فى 
بغير ق�شد فالذى يريد اأن يبنى عمارة مثاًل لي�س فى باله نفع 
ي�شبح  اأن  يريد  عمارة  �شاحب  ي�شبح  اأن  يريد  ولكنه  المجتمع 

مالكا وله �شمان فى الدنيا يقيه �شر الفقر .
اأمام  الرزق  اأبواب  يفتح  اإنه  ؟  الحقيقة  فى  يفعل  ماذا  ولكن 
واأمام  الأر�س  اأ�شحاب  واأمام  الر�شم  له  �شي�شع  الذى  المهند�س 
الخر�شانة  ي�شعون  الذين  واأمام  الأ�شا�س  يحفرون  الذين 
والحدادين  بالبناء  يقومون  الذين  البنائين  واأمام  والحديد 
واأمام  الأر�شيات  وعمال  ال�شحية  الأدوات  وعمال  والنجارين 
واللمنيوم  والزجاج  والحديد  الأ�شمنت  تنتج  التى  الم�شانع 
الرزق  اأبواب  فتحت  قد  العمل  بهذا  اإنك   .. ذلك  غير  والطوب 
الم�شانع  من  وع�شرات  الفنيين  من  ومئات  العمال  من  لألوف 
قد  باأنك  المجتمع  كل  المجتمع  وينتفع  الحياة  حركة  فتدور 
بنيت عمارة بينما هذا لم يكن فى بالك ولكن المجتمع ا�شتفاد 
فاأنت اإذا اأنفقت اأوجدت حركة رخاء وانتعا�س ولو لم يكن ذلك 
فى بالك ولكن اإذا اكتنزت المال اأوجدت حركة انكما�س وفقر 
اإثمًا  ترتكب  وظيفته  عن  المال  حب�شت  اذا  انك  المجتمع  فى 
ل  وتعالى  �شبحانه  واهلل  النا�س  وحق  المجتمع  حق  فى  كبيرا 
يريد للمجتمع الإ�شالمى ان يكون مجتمعًا فقيرا منكم�شًا �شيق 
الرزق اأما اذا اأحببت المال فالحبيب يريد دائما ان يكون مع من 
ماذا  ثم  وظيفته  اأداء  عن  وتمنعه  �شتكنزه  فاإنك  ولذلك  يحب 

يحدث يوم القيامة ؟ يقول اهلل �شبحانه وتعالى فى �شاأن هوؤلء 
ُينِفُقوَنَها ِفي  َوَل  َة  َواْلِف�شَّ َهَب  َيْكِنُزوَن الذَّ َوالَِّذيَن   " الكانزين : 
َم  ْرُهم ِبَعَذاٍب اأَِليٍم . َيْوَم ُيْحَمى َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهنَّ �َشِبيِل اهلّلِ َفَب�شِّ
َفُتْكَوى ِبَها ِجَباُهُهْم َوُجنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكَنْزُتْم لأَنُف�ِشُكْم 
�شورة   35 والآية   34 الآية  )من   " َتْكِنُزوَن  ُكنُتْم  َما  َفُذوُقوْا 

التوبة(.
بين  تفرق  ل  و�شيلة  باأية  عنه  تبحث  يجعلك  المال  وحب 
الحالل والحرام ول بين الطيب والخبيث فتجمع المال من اأى 
مكان ومن اأى م�شدر ل يهمك اإل اأن تزيده حتى باإنتهاك حرمات 
المال  �شبيل  فى  �شئ  اأى  وتفعل  الأر�س  فى  وتف�شد  وتظلم  اهلل 

حينئذ يذهبه اهلل عنك فى الدنيا ويزيل نعمته . 
المال والنفوذ نعمة .. اأم نقمة ؟

اأن الحقيقة غير ذلك  اأن الخير فى المال مع  ان النا�س تعتقد 
لأن المال قد يكون نقمة عليك بدًل من اأن يكون نعمة وتعتقد 
اأن ر�شا اهلل فى الثروة والنفوذ وال�شلطان مع اأن ذلك قد يكون 

عدم ر�شا .
واأعطانا  العزيز  كتابة  فى  ذلك  بين  قد  وتعالى  �شبحانه  اهلل 
الأمثلة على اأن المال يمكن اأن يكون هو الطريق للكفر والطغيان 
والمع�شية والأمثلة كثيرة ولكننا �شنتحدث عن بع�س منها واقراأ 
قول الحق تبارك وتعالى : " اأََلْم َتَر اإَِلى الَِّذي َحاآجَّ اإِْبَراِهيَم ِفي 
َي الَِّذي ُيْحِيـي َوُيِميُت  ِه اأَْن اآَتاُه اهلّلُ اْلُمْلَك اإِْذ َقاَل اإِْبَراِهيُم َربِّ ِربِّ
ِمَن  ْم�ِس  ِبال�شَّ َياأِْتي  نَّ اهلّلَ  َفاإِ اإِْبَراِهيُم  َقاَل  َواأُِميُت  اأُْحِيـي  اأََنا  َقاَل 
َيْهِدي  َل  َواهلّلُ  َكَفَر  الَِّذي  َفُبِهَت  اْلَمْغِرِب  ِمَن  ِبَها  ِت  َفاأْ اْلَم�ْشِرِق 

اِلِميَن" ) الآية 258 �شورة البقرة (. اْلَقْوَم الظَّ
هذا الرجل ل يهمنا من هو لأن ق�ش�س القراآن ل تهتم باأ�شخا�س 

عرف فضيلة اإلمام الجليل محمد متولى الشعراوى ببالغة كلماته وبساطة أسلوبه وجمال 
أكبر  إلى  الوصول  الكريم  القرءان  تعبيره وقد استطاع من خالل تقديم خواطره فى تفسير 
إحدى  فى  الشيخ  علينا  أطل  وكلما  العربى  العالم  أنحاء  جميع  فى  المسلمين  من  شريحة 
تسجيالته القديمه والمالئكيه يرتدى جلبابه األبيض المتميز ويتكأ على أريكته ممسكًا بإحدى 
يديه كتاب اهلل واآلخرى يشرح بها تتهافت عليه قلوبنا وحلقت حوله عقولنا من فيض ما فتح 

عليه الرحمن من فتوحات ربانيه.
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بعينها 
ولكنها 

اإيمانيا  �شلوكا  تعطينا 
والق�شة فى القراآن تتكرر فى كل زمان ومكان 
فهى عامة ولي�شت قائمة على خ�شو�شية اأبطالها اإل ق�شة 
مريم ابنة عمران وعي�شى بن مريم عليهما ال�شالم ولذلك فاإنها 
القراآن  فى  اأ�شخا�شها  وعينت  خ�ش�شت  التى  الوحيدة  الق�شة 

الكريم لأنها ل تتكرر اأبدًا .
اإلى منهج  ليهديه  ال�شالم  اإبراهيم عليه  الرجل حين جاء  هذا 
اهلل وقف يقارع ابراهيم بالحجة مقاوما لمنهج اهلل لقد اعطاه 
اهلل �شبحانه وتعالى الملك ومع الملك النفوذ وال�شلطان والمال 
اهلل  بف�شل  ويعترف  نعمه  على  اهلل  ي�شكر  اأن  من  بدل  ولكنه 
الملك  فكاأن  الكفر  حجة  بالحجة  ابراهيم  يجادل  بداأ  عليه 
الذى اأعطاه اهلل له لم يجعله يوؤمن بل جعله يكفر والعياذ باهلل 
ابراهيم  لفته  وعندما   . وتعالى  �شبحانه  الحق  وجود  وينكر 
عليه ال�شالم اإلى اأن اهلل تبارك وتعالى هو الذى يعطى الحياة 
وهو الذى ياأخذها لم يجعله ذلك يعترف بعظمه الحق �شبحانه 
وتعالى فى انه هو المحيي المميت فقال : " اأنا اأحيي واأميت " 
كيف يمكن لإن�شان ان يحي ويميت ؟ قال الكافر الذى وهبه اهلل 
الملك اإئتونى بهذا الرجل ثم قال اقتلوه وقبل اأن ينفذ القتل 
قال عفوت عنك ثم التفت اإلى ابراهيم مدعيًا انه يحي ويميت 
واأنه باإ�شدار حكم الإعدام على الرجل قد اماته وبعفوه عنه 

قد اعاد اليه الحياة .. اأى اأحياه !!
اإيمانا  الرجل  هذا  المال  ول  الملك  ول  النعمة  تزد  لم  وهكذا 

و�شكرا هلل �شبحانه وتعالى ولكنه زادته كفرًا والعياذ باهلل ..
طاقة  فوق  كونية  باآية  ال�شالم  عليه  اإبراهيم  تحداه  وحين 
الب�شر وهى ال�شم�س وقال له ان ربى ياأتى بال�شم�س من الم�شرق 
فاأت بها من المغرب حينئذ �شدمته الحقيقة فبهت لأنه لم يكن 

ينتظر ولم يلتفت اإلى اآيات اهلل فى الكون . 
المال  اغتر  اذا  الإن�شان  باأن  يذكرنا  وتعالى  �شبحانه  اهلل  اإن 
واتخذه عنوانا للقوة والنفوذ ون�شى ف�شل اهلل جل جالله عليه 
الحالة يطغى  فاإنه فى هذه  المال  بهذا  رزقه  الذى  اأنه هو  فى 
فيه  حق  لك  لي�س  ما  تاأخذ  اأن  اأى  الحد  تجاوز  هو  والطغيان 
اأَن  َلَيْطَغى.  اْلإِن�َشاَن  اإَِنّ  َكاَلّ   "  : ولذلك يقول الحق جل جالله 

اآُه ا�ْشَتْغَنى"  ) الآية ٦و7 �شورة العلق ( َرّ

ي�شتطيع  انه  الن�شان ويجعله يح�شب  المال يطغى  ان 
يملك  وهو  ل  ولماذا  الذاتيه  بقوته  �شئ  اأى  يفعل  ان 
حينئذ  يريد  ما  به  يحقق  ان  ي�شتطيع  الذى  المال 
يح�شن انه قد ا�شتغنى عن اهلل �شبحانه وتعالى ولم يعد 

فى حاجة اإلى عونه ول اإلى ر�شاه فيطغى ويغتر .
اهلل  منحه  فقارون  بو�شوح   هذا  ترينا  قارون  ق�شة  ولعل 
النعيم  زاده هذا  اأحدا من خلقه فهل  ما ل يمنح  الأموال  من 
اإيمانا ً و�شكرًا وذكرًا هلل ؟ اأم جعله يغتر وين�شب المال لنف�شه 
ويقول اأنه قد ح�شل عليه بعلم من عنده وبقوته الذاتية ولي�س 
بف�شل اهلل ! وهذا هو القراآن الكريم .. يروى  لنا ق�شة قارون: 
" اإِنَّ َقاُروَن َكاَن ِمن َقْوِم ُمو�َشىٰ َفَبَغىٰ َعَلْيِهْمۖ  َواآَتْيَناُه ِمَن اْلُكُنوِز 
َل  َقْوُمُه  َلُه  َقاَل  اإِْذ  ِة  اْلُقوَّ اأُوِلي  َبِة  ِباْلُع�شْ َلَتُنوُء  َمَفاِتَحُه  اإِنَّ  َما 
َ َل ُيِحبُّ اْلَفِرِحيَن " ) الآية 7٦ �شورة الق�ش�س (  َتْفَرْحۖ  اإِنَّ اهللَّ
لقد اعطى اهلل �شبحانه وتعالى لقارون كنوزًا واأموًل لم يعطها 
لأحد من عباده ولكن هذه الأموال جعلته بدًل من اأن ي�شجد هلل 
�شكرًا يغتر ويبغى على النا�س ويف�شد فى الأر�س وعندما ذكروه 
َقاَل   "  : الكريم  القراآن  لنا  يروى  كما  قال  عليه  اهلل  بمنهج 
الق�ش�س(  �شورة   78 الآية  )من  ِعنِدي"  ِعْلٍم  َعَلىٰ  اأُوِتيُتُه  َما  اإَِنّ
. قارون ن�شب الف�شل لنف�شه ون�شى ف�شل اهلل عليه وح�شب اأنه 
ا�شتغنى عن اهلل جل جالله فبماذا جازاه الحق �شبحانه وتعالى 
 : قارون  عاقبة  يحكى  الحق  قول  واقراأ  وكفره  طغيانه  على 
ِمْن  ُروَنُه  َيْن�شُ ِفَئٍة  ِمْن  َلُه  َكاَن  َفَما  الأَْر�َس  َوِبَداِرِه  ِبِه  "َفَخ�َشْفَنا 
ِريَن " ) الآيه 8١ �شورة الق�ش�س ( ِ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْنَت�شِ ُدوِن اهلَلّ

اإن المال فى كثير من الأحيان يكون نقمة على �شاحبه لأنه فى 
حالة �شعف اإيمانه يح�س اأنه ا�شتغنى عن الحق �شبحانه وتعالى 
تاركًا  يموت  ذلك  بعد  ثم  لنف�شه  الف�شل  وين�شب  باهلل  ويكفر 
ليعذب  .. ويلقى اهلل فى الأخرة وحده بال مال ول جاه  ماله 

اأ�شد العذاب فهل كان المال فى هذه الحالة نعمة اأم نقمة ؟ 
ان الإن�شان اأحيانا اذا كان رزقه قليال فاإنه يح�س بحاجته اإلى 
اهلل فاإذا جاءه المال اأف�شد حياته وحياة اأهله وربما دفع هذا 
المال الكثير ابناءه اإلى ادمان المخدرات اأو القمار .. اأو ي�شيبه 
وهو  الجنيهات  من  الألوف  مئات  فينفق  �شفاء  بال  بداء  اهلل 
محروم  وهو  الألم  من  ي�شرخ  وهو  يبراأ  ل  المر  الدواء  يتناول 
الب�شرية من طعام  النف�س  ت�شتهيه  ما  بيته كل  فى  �شئ  من كل 
اأو �شراب ولكنه محروم منه ل ي�شتطيع اأن ي�شع لقمه فى فمه 
اأكلها  واذا  يحبه  الذى  اللحم  من  قطعة  ياأكل  اأن  ي�شتطيع  ول 
�شببت له اآلما ل تطاق اأهذا خير؟  هذه الأمثلة وغيرها التى 
يعطيها لنا القراآن الكريم والتى �شنتناولها بالتف�شيل توؤكد لنا 
يلعن  فقد  النا�س  بع�س  يتوهم  كما  مطلقًا  خيرًا  لي�س  المال  اأن 
حطم  الذى  الوفير  المال  هذا  فيه  جاءه  الذى  اليوم  الن�شان 
هى  هذه   .. ال�شقاء  ولأولده  له  وجلب  راحته  و�شلبه  حياته 
مال فاهلل ل يرعاه  يرع اهلل فى  لم  دام هو  فما  الدنيا  عقوبة 
فى هذا المال بل ي�شلطه عليه ليقوده اإلى جهنم والعياذ باهلل .                                                           



ماهي ال�شالة التي فيها ركوعان وقيامان في كل (  ١)

ركعة؟ وما هي منا�شبتها ومدتها؟ وكيف توؤدى؟

وما (  2) ب�شملة؟  بدون  نزلت  التي  ال�شورة  ماهي 

التي تكررت فيها  ال�شورة  تف�شير ذلك؟ وما هي 

الب�شملة مرتين؟ وما تف�شير ذلك؟

العفو - ال�شفح - المغفرة، ثالث ف�شائل جاء (  3)

الكريم،  القراآن  اآيات  من  العديد  في  ذكرها 

اآيات تو�شح  اأذكر ثالث  فما هو معنى كل منها؟ 

المعنى لكل منها.

جاء (  4)  .. والكبرى  ال�شغرى  ال�شاعة  عالمات 

�شورة  من  اآيتين  في  الكريم  القراآن  في  ذكرها 

هي  وما  الآيتين.  اأذكر  محمد،  و�شورة  الأنعام 

عالمات ال�شاعة ال�شغرى وعددها �شبع، وما هي 

عالمات ال�شاعة الكبرى وعددها ع�شر.

عذاب القبر حقيقة اأكدها القراآن الكريم في (  5)

كل من �شورة غافر ونوح، وال�شنة المطهرة، اأذكر 

الآيتين وحديث �شريف واحد.

يذكر (  ٦) لم  الكريم  القراآن  من  فقط  �شور  خم�س 

فيها ا�شم الجاللة اأو اأي من اأ�شماء اهلل الح�شنى 

فما هي؟ وخم�س �شور تبداأ بكلمة "قل" فما هي؟

ذكر القراآن الكريم في �شورة التحريم امراأتين (  7)

اأذكر  لالإيمان،  كمثلين  وامراأتين  للكفر  كمثلين 

الآيات ، وماذا ي�شتفاد منها؟

التوبة من ف�شائل الأعمال التي حث عليها رب (  8)

العزة في الكتاب الكريم، اأذكر ثالث اآيات تحث 

على التوبة، وما هي �شروط التوبة الن�شوح اإذا 

كانت عن مع�شية في حق من حقوق اهلل، اأو حق 

من حقوق العباد؟

ماهي اأهم الأوقات التي ي�شتحب فيها الدعاء؟ (  9)

وماذا كان دعاء اآدم اأبي الب�شرية وزوجه ليتوب 

اهلل؟  اأمر  مع�شيتهما  لهما  ويغفر  عليهما  اهلل 

)الأعراف( وماذا كان دعاء نبي اهلل نوح لنف�شه 
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ووالديه 

والموؤمنين 

اهلل  نبي  دعاء  كان  وماذا  )نوح( 

والموؤمنين؟  ووالديه  وذريته  لنف�شه  اإبراهيم 

يو�شف  اهلل  نبي  دعاء  كان  وماذا  )اإبراهيم(. 

وماذا  )يو�شف(  الن�شوة  كيد  عنه  اهلل  لي�شرف 

)الأنبياء  مر�شه  في  اأيوب  اهلل  نبي  دعاء  كان 

ليغفر  مو�شى  اهلل  نبي  دعاء  كان  وماذا   ، -�س( 

كان  وماذا  الق�ش�س(   ( القتل؟  خطيئة  له  اهلل 

دعاء نبي اهلل زكريا ليهب اهلل له الذرية )اآل 

المالئكة  دعاء  هو  وما  الأنبياء(.   - عمران 

للموؤمنين )غافر( اأذكر الآيات.

على (  ١0) يحث  الذي  ال�شريف  الحديث  اأكتب 

�شالة الت�شبيح وكيفية اآدائها.

وماذا (  ١١) الحوت؟  ابتلعه  الذي  النبي  هو  من 

الآيات  اأذكر  الحوت؟  بطن  في  وهو  دعاوؤه  كان 

)الأنبياء - ال�شافات - القلم(.

في (  ١2) الإفطار  فيها  يباح  التي  الحالت  ماهي 

يفطر  من  جزاء  وما  تعو�س؟  وكيف  رم�شان؟ 

عمدًا؟

حكم (  ١3) هو  وما  الخطاأ؟  القتل  جزاء  ماهو   

وجزاء من يقتل موؤمنًا متعمدًا؟ )الن�شاء(.

تاريخ (  ١4) في  قتل  حادثة  اأول  وقعت  متى 

اأكتب  والمقتول؟  القاتل  هو  ومن  الب�شرية؟ 

الآيات )المائدة(.

اآيات تتحدث عن الحرابة وال�شرقة . اأكتب (  ١5)

الآيات و�شرحها )المائدة(.

الرفيعة (  ١٦) المكانة  عن  تتحدث  اآيات  ثالث 

في  عنه  اهلل  ر�شي  ال�شديق  بكر  اأبي  ل�شيدنا 

اأذكر  الليل،  و�شورة  النور  و�شورة  التوبة  �شورة 

الآيات و�شرحها.

الجبيرة، (  ١7) على  والم�شح  الخفين  على  الم�شح 

اأذكر �شروطها وكيفية اأدائها.

عرف معنى التقوي، واأذكر ع�شر اآيات تتحدث (  ١8)

عن ثمارها.

هي (  ١9) وما  الأربعة؟  الو�شوء  فرائ�س  ماهي 

نواق�شه؟

في اأي منا�شبة يقول رب العزة للر�شول الكريم (  20)

للخائنين  تكن  ول   ) �شلم  و  عليه  اهلل  )�شلى 

خ�شيمًا"؟ اأذكر الآية وال�شرح )الن�شاء(.



بكم  كان  اأنه   "  : القائل  الرحيم  الرحمن  هلل  الحمد   -
الكريمة  " فهو �شبحانه وتعالى خلق الإن�شان بيده  رحميا 
ووعدهم  الدنيا  فى  حياته  مقومات  له  وخلق  له  تكريمًا 
بجنات فيها نعيم مقيم فى الآخرة وهو �شبحانه الذى األهم 
بنى اآدم الطريق القويم والفطرة حيث يقول عز وجل : " 

وهديناه النجدين " .
اختيار  فى  يتركهم  لم  اأنه  بعباده  تعالى  رحمته  من   -
والأنبياء  الر�شل  اإليهم  اأر�شل  بل  لفطرتهم  الهدى  طريق 
وتدلهم  عبادته  حق  اإلى  تهديهم  التى  الكتب  معهم  واأنزل 
على �شالح الأعمال التى تو�شلهم اإلى ر�شاه والجنة وختم 
بر�شالة �شيد المر�شلين �شيدنا محمد �شلى اهلل عليه و�شلم 
الذى قال عنه عز  وجل : " وما اأر�شلناك اإل رحمة للعالمين 

. "
- من مظاهر رحمة اهلل لعباده اأنه قد اختار لهم نبيًا يحمل 
ربانيًا  العبد  يكون  بها  التى  الكريمة  الأخالق  �شفات  كل 
 "  : بقوله  وجل  عز  و�شفه  حيث  تعالى  رحمته  من  قريبًا 
 "  : و�شلم  " وقوله �شلى اهلل عليه  لعلى خلق عظيم  واإنك 

اإنما بعثت لأتمم مكارم الأخالق ".
نبيا  فيهم  بعث  اأنه  بعباده  تعالى  رحمته  مظاهر  ومن   -
على  ويجمعهم  م�شاكلهم  يعاي�س  منهم  قريب  اأنف�شهم  من 
ر�شول  جاءكم  لقد   ": تعالى  لقوله  والمحبة  الود  مبادئ 
من اأنف�شكم عزيز عليه ما عنتم حري�س عليكم بالموؤمنين 
القلب  ولو كنت فظًا غليظ  اأي�شًا :"  " وقوله  روؤوف رحيم 

لنف�شوا من حولك " .
رحمة  يج�شد  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  اإن   -
لجميع  بل  م�شلمين  وغير  م�شلمين  الب�شر  لكل  تعالى  اهلل 

مخلوقات اهلل حتى البهائم .

- فاأما مظاهر رحمته للموؤمنين فال تعد ول تح�شى ومنها 
على �شبيل المثال : 

١- اأول مظاهر الرحمة للموؤمنين اأن اهلل تعالى جعل طاعة 
ر�شوله طريقًا لنيل محبته ومغفرته لقوله عز وجل : " قل 
لكم  ويغفر  اهلل  يحببكم  فاتبعونى  اهلل  تحبون  كنتم  اإن 

ذنوبكم واهلل غفور رحيم ".
2- من اهلل على عباده باأن جعل لهم اأمانين من العذاب وهما 
وجود الر�شول الكريم بينهم والإ�شتغفار فقال عز وجل : " 
وما كان اهلل ليعذبهم واأنت فيهم وما كان اهلل معذبهم وهم 
ي�شتغفرون " يقول بع�س المف�شرين باأن الر�شول �شلى اهلل 
الرفيق  اإلى  انتقاله  بعد  بيننا  موجود  زال   ما  و�شلم  عليه 

الأعلى وذلك بطاعته واإحياء �شنته ال�شريفة .
3- من ف�شل اهلل تعالى ورحمته بالموؤمنين اأن اأر�شل اإليهم 
الدنيا  فى  الطيبة  الحياة  يحييهم  لما  ير�شدهم  ر�شوًل 
والآخرة لقوله تعالى : " يا اأيها الذين اآمنوا ا�شتجيبوا هلل 

وللر�شول اإذا دعاكم لما يحييكم ".
بنعمة  الكريم  ر�شوله  وتعالى  �شبحانه  الحق  اخت�س   -4
اهلل  اإل  اإله  ل  اأن  ي�شهدون  الذين  للموؤمنين  عظيمة 
منهم  للع�شاة  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  �شفاعته  قبول  وهى 
اإن   "  : و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  قال  النار  من  واإخراجهم 
اأعطانى ال�شفاعة  اآنفا فب�شرنى باأن اهلل قد  اأتانى  جبريل 
، فقلنا : يا ر�شول اهلل اأهى فى بنى ها�شم خا�شة ؟ قال ل 
فقلنا : فى قري�س عامة ؟ قال ل فقلنا فى اأمتك ؟ فقال : 

هى فى اأمتى للمذنبين والمثقلين "
فدعا  م�شتجابة  دعوة  ر�شول  لكل  تعالى  الحق  منح   -5
ف�شل  من  ولكن  الدنيا  الحياة  فى  بدعواتهم  الر�شل  جميع 
اهلل وبركة ر�شوله اأنه �شلى اهلل عليه و�شلم ادخر دعوته 

وما أرسلناك
 إال رحمة للعالمين

 م / حممد مو�سى

84



85

للموؤمنين 
فيه  هم  ليوم 
من  ينقذهم  لما  الحاجة  اأ�شد 
 : و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  لقوله  القيامة  يوم  اأهوال 
"كل نبى م�شت دعوته اإل دعوتى فاإنى ادخرتها عند ربى 

اإلى يوم القيامة "
يد  على  ي�شوقها  التى  بعباده  اهلل  رحمة  مظاهر  من   -٦
اأن  الكريم  ر�شوله  اإلى  اأوحى  وتعالى  �شبحانه  اأنه  ر�شوله 
ربهم  عند  ويزكيهم  والأفعال  الأقوال  فى  الحكمة  يعلمهم 
بتعريفهم ما فر�س اهلل عليهم من العبادات وير�شدهم اإلى 
�شعادة  ينالوا  حتى  المعامالت  وح�شن  الكريمة  الأخالق 
الدارين قال تعالى : " كما اأر�شلنا فيكم ر�شوًل يتلو عليكم 
ءاياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم 

تكونوا تعلمون ".
الدنيا  فى  الم�شلمين  بغير  تعالى  اهلل  رحمة  مظاهر  من   -
غير  معاملة  بح�شن  الموؤمنين  واأمر  الكريم  ر�شوله  اأمر  اأن 
جزاء  اأما  واأمان  �شالم  فى  المجتمع  يعي�س  لكى  الم�شلمين 
الح�شاب  يوم  يظهره  تعالى  اهلل  عند  فهو  والكفر  الإيمان 

ولي�س لمخلوق اأى دخل فيما بين العباد وخالقهم .
١- اأمر اهلل تعالى عباده الموؤمنين بالعدل والبر فى معاملة 
الم�شالمين من غير الم�شلمين فقال تعالى : " ل ينهاكم اهلل 
عن الذين لم يقاتلونكم فى الدين ولم يخرجكم من دياركم 
اأن تبروهم وتق�شطوا اإليهم اإن اهلل يحب المق�شطين " قال 
ال�شوكانى فى " فتح القدير " :  معنى الآية اأن اهلل تعالى ل 
ينهى عن بر اأهل العهد من الكفار الذين عاهدوا الموؤمنين 
ول  عليهم  الكفار  يظاهروا  ل  اأن  وعلى  القتال  ترك  على 

ينهى عن معاملتهم بالعدل.
2- حر�س الر�شول الكريم على اإر�شاء قواعد الأمن وال�شالم 
" من  للمجتمع الإ�شالمى بكافة عنا�شره فقال �شلى اهلل : 
قذف ذميًا حد له يوم القيامة ب�شياط من نار " وقال اأي�شًا 

: " من اآذى ذميا كنت خ�شيمة يوم القيامة". 

3- لما قدم الر�شول الكريم اإلى المدينة المنورة 
عليه  حر�س  ما  اأول  كان  للدعوة  مركزا  واتخذها 
وهو  ح�شاريًا  د�شتورًا  اإ�شدار  هو  الم�شجد  بناء  بعد 
يعي�س فى  لكل من  يكفل  الذى   " المدينة  " �شحيفة 
الأمن  فى  حقوقهم  واليهود  الم�شلمين  من  المدينة 
اأ�شرك  بل  وحريتهم  واأموالهم  اأنف�شهم  على  والطماأنينة 
اليهود حقوقهم فى الأمن والطماأنينة على اأنف�شهم واأموالهم 
اإذا  المدينة  عن  الدفاع  فى  اليهود  اأ�شرك  بل  وحريتهم 
بالعهد  نق�شوا  اأن  اإلى  المدينة  خارج  من  للعدوان  تعر�شت 

فاأخرجهم منها .
لر�شوله  اأوحى  اأن  مخلوقاته  بجميع  تعالى  رحمته  من   -
الكريم الرحمة بالبهائم فقال �شلى اهلل عليه و�شلم : " فى 

كل ذى كبد رطبة اأجر " .
١- نهى �شلى اهلل عليه و�شلم عن �شبر البهائم : اأى حب�شها 

حتى تموت اأو قتلها �شبرًا .
الكريم بر�شى اهلل ومغفرته لمن يح�شن  الر�شول  2- ب�شر 
للبهائم والوعيد والعقاب لمن ي�شئ لها فقد غفر اهلل تعالى 
عط�شًا  الهالك  من  فاأنقذته  كلبًا  �شقت  لأنها  بغى  لمراأة 

بينما دخلت امراأة النار لأنها حب�شت قطة حتى الموت .
3- لم يكتف الر�شول بالنهى عن اإيذاء البهائم الحية فقط 
بل نهى �شلى اهلل عليه و�شلم عن التمثيل بالبهائم الميتة ، 
فقال ) ل تمثلوا بالبهائم ( واأنه مر على اأنا�س وهم يرمون 
كب�شا بالنبل فكره ذلك وقال : ) ل تتخذوا �شيئا فيه الروح 

غر�شا (
والطيور  الأنعام  لنا  �شخر  وتعالى  �شبحانه  الحق   -4
واأوبارها  واأ�شوافها  بجلودها  والإنتفاع  لحومها  اأكل  واأحل 
" والأنعام خلقها لكم فيها  واأ�شعارها وري�شها فقال تعالى : 
دفء ومنافع ومنها تاأكلون " ، وقد اأكد ال�شارع الحكيم على 
الإلتزام ب�شوابط الرحمة  بها حتى عند الذبح مثل �شحذ 
اأخرى  بهيمة  من  مراأى  على  بهيمة  اأى  ذبح  وعدم  ال�شكين 
نهى  التاأكد من موتها تمامًا كما  بعد  اإل  �شلخها  وعدم بدء 
عن قتل اأى بهيمة اأو طائر اإل لل�شرورة وعدم قتلها للت�شلية 
فقال �شلى اهلل عليه و�شلم : " من قتل ع�شفورًا عبثًا جاء 
يوم القيامة وله �شراخ عند العر�س يقول يارب �شل هذا فيم 
قتلنى فى غير منفعة " اللهم �شلى و�شلم وبارك على �شيدنا 
وزنة  نف�شك  ور�شى  خلقك  عدد  و�شحبه  اآله  وعلى  محمد 

عر�شك والحمد هلل رب العالمين .



اإعداد اأ/ جمال اأبو الإ�شعاد
مدير الإعالم �شابقًا
بالمقاولون العرب

من كتاب الأمثال العامة
للأ�ستاذ اأحمد تيمور )6(

- لما اتفرقت العقول كل واحد عجبه عقله ولما اتفرقت الأرزاق ماحد�س عجبه رزقه
ي�شرب فى اأن عادة النا�س الإعجاب بعقولهم واآرائهم وعدم الر�شا فى ارزاقهم .

- لما يطيب العليل ين�شى جميل المداوى
اأى حينما ي�شفى المري�س ل يتذكر جميل مداويه وين�شاه ، وي�شرب فى عدم وفاء الإن�شان .

- ما تبكي�س على اللى فرغ ماله ، ابكى على اللى وقف حاله .
وقف الحال كناية عن ك�شاد التجارة ، اأى ل تبك على من ذهب ماله بل ابك على من ك�شدت تجارته .

- ما تيجى الم�شايب اإل من الحبايب .
اأى اأكثر ما تيجى الم�شايب من الأحباب ي�شرب عن وقوع اأذى من حبيب .
- ما تعرف خيرى اإل لما ت�شوف غيرى .

اأى ل تعرف معروفى حتى ترى غيرى وتجرب ما عنده .
- ماحد�س يقول طق اإل لما يكون على حق 

طق معناها ال�شكوى ، اأى ل ي�شكو اأحد اإل ول�شكواه وانينه �شبب .
- مادام رايح كتر من الف�شايح .

اأى متى كنت عازمًا على الرحيل اأكثر من الف�شائح وافعل ما �شئت لإنك غير باق بالمكان فت�شتحى من اأهله .
- ما كل من ركب الح�شان خيال .

اأى لي�س كل من ركب فر�شًا يكون فار�شًا .. ونف�س المعنى يقال فى : 
- ما كل من �شف الأوانى قال اأنا حلوانى 

- ما كل من لف العمامة يزينها 
- المال اللى ما تتعب منه اليد ما يحزن عليه القلب .

اأى المال الذى ل يكد الإن�شان فى تح�شيله ل يحزنه فقده .
- مال تجيبه الرياح تاأخذه الزوابع .

اأى مال ياأتى م�شوقًا بالريح اأى من غير وجهه لبد من ذهابه من غير وجه.
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- مالقو�س فى الورد عيب قالوا يا اأحمر الخدين .
وجعلوا  بمحا�شنه  فعابوه  عيبًا  الورد  فى  يجدوا  لم  اأى 

الحمرة نق�شًا فيه .
- ما يحمل همك اإل اللى من دمك .

اأى ولدك اأو قريبك فهو الذى ي�شاركك همومك .
- ما يغرك رخ�شه ترمى ن�شه .

اأى ل يغرك رخ�س ال�شيئ فتقدم على �شرائه لإنك �شت�شطر 
الغالى ول ت�شتكثر ثمنه  ا�شتر  اإلى رمى ن�شفه لردائته بل 

لإنك �شتنتفع به .
- ما يفرقع�شى اإل ال�شفيح الفا�شى .

له  ي�شمع  ل  والمالأن   . عالى  �شوته  الفارغ  الإناء  اأن  معناه 
رنين لو طرقت عليه والمراد هو ل يجعجع ويعلو �شوته اإل 

الفارغ .

لماذا الألم !!!
لماذا نحزن ولماذا نغ�شب ولماذا الأ�شف ولماذا البكاء على 

كل �شئ �شائع ؟
هذه هى الدنيا .. وهكذا �شت�شتمر .. فعلينا اإذن اأن نعي�شها ، 
نحياها ، نقبلها على عالتها ،ونتاأقلم على ما بها من اأحزان 
و�شقاء ، فالعمر اأيام ، ول داعى للحزن والأ�شف على ما فات 

، بل يجب اأن نعي�س عمرنا ، ونحيا لحظاتنا .
فالزمن يمر ولن يوقفه حزن اأو األم اأو بكاء اأو حتى اأ�شف .. 
واإذا كانت هناك لحظات معاناه فهناك لحظات �شعادة وفرح 

وتفاوؤل فلماذا نقف عند لحظات الألم ؟ 
نب�شات

- ل تقف فى وجه الحياة حتى ل ت�شدمك بل �شايرها 
حتى ت�شل بك اإلى ما تريد .

- بالقلب يكون الحب ، وبالعقل يكون الإعجاب ولهذا فنحن 
نغفر للحبيب ول نغفر للمعجب .

- الإ�شت�شالم �شعف وال�شعف �شقوط وال�شقوط هزيمة .
- التفاوؤل اأمر ن�شبى فقد نتفائل من �شئ يت�شائم منه الأخرون 

ولهذا فلي�شت هناك اأمور م�شلمه فى التفاوؤل والت�شاوؤم .
- ال�شمود قوة والقوة �شموخ وال�شموخ رفعه ونجاح .
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حديث  الكريم   بالقراآن  الحيوانات  ذكر  عن  الحديث 
اأنه  العلمية نجد  واإذا ربطناه  بالحقائق  �شيق وجميل 
 " الحيوانات  هوؤلء  بين  ومن  وعجيب  ومده�س  معجز 
لقب )ملك  ا�شتحق  الذي  الأ�شطوري  الحيوان   " الأ�شد 
�شيد  لياأكل  حيث  كالملوك  يت�شرف  لأنه  الغابة( 
حيوان اآخر ال اذا كان جائعا ول ي�شرب من وعاء �شرب 
الكلب منه وهومثل �شي ال�شيد ياأكل اأوًل ثم يليه باقي 
اأفراد الأ�شره ول ي�شمح للحيوانات الأخرى بالإ�شطياد 
ذكر  اأي  وجود  يتحّمل  ول  40كم،  قطرها  منطقة  في 
غريب و�شط عائلته .. كذلك الإناث ل تتحّمل وجود 
زمرتها  من  اليافعة  الذكور  وتطرد  غريبة  اأنثى  اأي 
اأ�شرته  مع  وعالقته  الجن�شي  الن�شوج  تبلغ  عندما 
م�شئول  فالذكر  العام  ال�شالح  اأجل  من  تكامليه  عالقة 
وحمايتهم  الأ�شرة،  لأفراد  الآمنة  البيئة  توفير  عن 
اأنف�شهم وتدريبهم  وت�شجيع �شغاره على الإعتماد على 
�شيد  عن  فم�شئولة  الأنثي  اأما  الإ�شطياد  كيفية  على 
فهويت�شف  هذا  ومع  لالأ�شرة  الطعام  وتوفير  الفرائ�س 

بالرحمة حيث ل يعذب فري�شته قبل اأن يجهز عليها ول 
يقوم بمهاجمتها اإل حين ي�شعر بالجوع ويت�شف بالعفه 
النافقة  والحيوانات  الميتة  اللحوم  ياأكل  ل  لكونه 
الموت ب�شجاعة داخل  ويت�شف بالج�شارة لأنه يف�شل 
واإن كان متيقنًا من  الهروب  حتى  المعركة عن  ميدان 
هالكه ولالأ�شف اأظهرت درا�شات حديثة تراجع اأعداد 
الت�شعينات  اأوائل  في   ١00.000 حوالي  من  الأ�شود 
م�شاحة  لتقل�س  نتيجة  حاليًا،  بّري  اأ�شد   30.000 اإلى 
الذي  اليوم  ياأتي  فهل  �شيده  في  والإ�شراف  الغابات، 
نجد  فال  اأوال�شرك  الحيوان  حديقة  اإلي  فيه  نذهب 

الأ�شد!!
القلب يع�شق كل جميل

بروؤيته  وي�شعد  يع�شقه  الكل   !! الأ�شد  يحب  ل  منا  من 
الكبار قبل ال�شغار ولكن من وراء الق�شبان .. فهو حيوان 
�شخم جميل، ذو جلد ناعم وفرو بني اللون �شارب اإلى 
ال�شفرة، ولذكوره غرة بنية م�شفرة، وتركيبة ج�شمه 
اأطرافه  تمتاز  حيث  ال�شرعة،  من  اأكثر  القوة  تمنحه 
القوة  تمنحه  التي  القوية  بع�شالتها  الأمامية 
بكفوفه  ا،  اأر�شً وطرحها  الفري�شة  على  لالإنق�شا�س 
ال�شخمة التي تحتوي علي مخالب معقوفة ت�شاعده 
هالكها  حتي  بها  والتعلق  بالفري�شة  الإم�شاك  على 
ولقد حباه اهلل �شبحانه وتعالى عينان ملونتان تمكنه 
قويتان  و�شم  �شمع  حا�شتا  و  الظالم  في  الروؤية  من 
ويزن الأ�شد الذكر مابين ١٦0 و١80ك، وربما ي�شل 
الأنف حتى  يبلغ طوله من قمة  اإلى 230 ك،و  وزنه 
،  بينما تزن اللبوة  اأمتار  طرف الذيل حوالي ثالثة 
الذراع  ارتفاعها عند  ويبلغ  اإلى ١40ك  حوالي ١١0 
حوالي متر واحد واللبوة اأ�شغر من الذكر واأق�شر منه 
بحوالي 30�شم وت�شل ال�شرعة الق�شوى لالأ�شد 85كم 
/ ال�شاعة، وهي �شرعة محدودة بالن�شبه للفهد الذي 
ي�شل  الذي  والظبي  �شاعة   / كم   ١20 �شرعته  ي�شل 
على  يتحّتم  فاإنه  لذلك  �شاعة   / كم   ١04 �شرعته 

أســـرار جــديــدة عـــن
 "األســــــد.. قســــــورة"

ملك الغابة واألساطير القديمة 
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الأ�شد اأن يفاجئ فري�شته عن طريق الت�شلل مقتربًا من 
الفري�شة، وعندما ي�شبح على بعد ١5 متًرا فاإنه يندفع 
راأ�شها  اأو  الفري�شة  بطرف  ويم�شك  �شرعته  باأق�شى 
ويطرحها اأر�شًا، ومن ثم يقب�س على حنجرة ال�شحية 
بفمه فيخنقها ا�شافة لهذاهو ماهر فى ال�شباحة حيث 
وي�شتطيع  الماء  فى  حتى  فري�شته  مطاردة  ي�شتطيع 
الأ�شد العي�س بدون ماء لمدة تقرب من 5 اأيام فى حالة 
اأما فى حالة توفر الماء فهو ي�شرب  عدم توافر الماء 
، ويمكن �شماع �شوت زئيره من  يوميا بطريقة طبيعية 

على بعد 8 كيلومتر.

"بالهنا وال�شفا"
وي�شتطيع الأ�شد اأن ياأكل 35كجم من اللحم في وجبة 
اأن  يبتلعه دون  باأ�شنانه ثم  الطعام  ينه�س  واحدة وهو 
اإلى  قتلها  بعد  الفري�شة  ب�شحب  الأ�شد  ويقوم  يم�شغه، 
مكان ظليل ويمكن لأ�شد واحد اأن ي�شحب حماًرا وح�شًيا 
يزن 270كجم وهو وزن ي�شعب �شحبه على �شتة رجال 
هذا وتولد الأ�شبال عمياء ثم تتفتح اأعينها بعد اأ�شبوع 
من الولدة، ويتراوح وزنها بين ١.2 و2.١ كيلو و تبداأ 
تم�شي  ول  الولدة،  من  يومين  اأو  يوم  بعد  بالزحف 
لالختالط  الأم  تعود  ول  اأ�شابيع  ثالثة  تبلغ  اأن  قبل 
واأ�شبالها مع باقي اأفراد الأ�شرة اإل حين تبلغ الأ�شبال 
الن�شج الجن�شي  الذكور  اأ�شابيع، وتبلغ  اإلى 8  ما بين ٦ 
بحلول عامها الثالث، وت�شبح قادرة على الإ�شتيالء على 
زمرة خا�شة لها بحلول عامها الرابع اأوالخام�س وتبداأ 
بال�شيخوخة عندما تبلغ العام الثامن وعلى الرغم من 
اأن الذكور قد ت�شل ل�شن ١5 اأو ١٦ عاما في البرّية ، فاإن 

اأكثرها ل يعي�س اأكثر من ١0 �شنوات وراء الق�شبان.
"تف�شيراآيه "

ْت ِمْن َق�ْشَوَرٍة )5١( "  ُهْم ُحُمٌر ُم�ْشَتْنِفَرٌة )50( َفَرّ " َكاأََنّ
)المدثر(

ف�شر اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه وعطاء والكلبي، قوله 

اأن  وذلك  الأ�شد  هو  باأنه  ق�شورة(  من  )فرت  تعالي 
الحمر الوح�شية اإذا عاينت الأ�شد هربت، كذلك هوؤلء 
الم�شركين اإذا �شمعوا النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يقراأ 
القراآن هربوا منه وعن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه قال: 
قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: )تدرون ما يقول 
الأ�شد في زئيره ؟ قالوا: اهلل ور�شوله اأعلم، قال: يقول 
اأهل المعروف والمعنى  اأحد من  اللهم ل ت�شلطني على 
كما  معروفهم  وبذلوا  امتثلوا  لما  المعروف  اأهل  اأن 
ن لم  ينبغي حماهم اهلل واأموالهم من َطوارق ال�شوء، ِومَّ

�ٌس لكل اآفة. يمتثل معرَّ
والعفة  والرحمة  المعروف  اأهل  من  اجعلنا  اللهم 
والج�شارة ومن ال�شفوة الذين امتثلوا لأمرك يا حي يا 

قيوم ..اآمين

عمرو �شبري



الفر�شان...  اأكتوبر على  .. على  اأر�شى  الخير على  بالنيون عنوان... �شباح  واأكتب   .. بار�شم  الزمن  على جبين 
�شباح الخير على بلدى .. على ولدى على الإن�شان ... على جبين الزمن بار�شم .. واأكتب بالنيون عنوان... وكل 
م تيجى يا اأكتوبر .. تفكرنا كتير بحاجات ...وتاريخنا واهلل عارفينه .. وحافظينة وفيه بطولت... وعمرى 
واهلل ما هن�شى .. ول نن�شى تاريخ الثورات...على جبين الزمن بار�شم .. واأكتب بالنيون عنوان ...�شنين مرت على 
الفرحة .. وبر�شه ع الطريق ما�شيين... و�شمع التورتة اأهو قايد .. بنور زايد على الحا�شرين ... ودايمًا م�شر 
من�شورة .. وفى ال�شورة يارب اأمين...على جبين الزمن بار�شم .. واأكتب بالنيون عنوان...عرفنا يومها �شكتنا .. 
ورتبنا كمان بيتنا .. وقدمنا لأروحنا كتير...حلفنا نمحى نك�شتنا ونجحت واهلل خطتنا .. وعدينا بن�شر كبير...
الزمن بار�شم .. واأكتب  يا �شينا �شالم .. وحققنا مع الأيام .. نجاح واهلل ملهو�س نظير... على جبين  وقلنا لك 
بالنيون عنوان... وجيت يـ اأكتوبر من تانى نغم تانى وزى زمان...وعادت لينا اأفراحك وازهارك عبيرها حنان...
و�شينا يـ م�شر محرو�شة وميت بو�شة من الخالن...لجيل اأكتوبر واأولدنا وجيلنا اللى �شحى زمان ...حفرت فينا 
فرحتنا وب�شمتنا .. ولهفتنا ون�شرتنا باأيد �شجعان ...كان ال�شاد�س من اأكتوبر .. كان العا�شر من رم�شان ...على 

جبين الزمن بار�شم .. واأكتب بالنيون عنوان

رسالة حب فى أكتوبر

هل تعلم!!
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ينتقل الطعام من الفم اإلى المعدة فى �شبع ثوانى.  -
ت�شتطيع �شعرة من راأ�شك اأن تحمل 3 كيلو جرامات .  -

قلب المراأة ينب�س اأ�شرع من الرجل وترم�س بعينيها �شعف الرجل.  -
ي�شتخدم الإن�شان 300 ع�شلة لحفظ توازنه اأثناء الوقوف.  -

هدمت ثالث من عجائب الدنيا ال�شبعة بفعل الزلزل وحرقت اثنتان.  -
قتل الأ�شد الذى يظهر فى �شعار �شركة مترو جولدن مايير لالإنتاج ال�شنيمائى مدربه وم�شاعدية بعد يوم  -

 واحد من ت�شوير �شعار ال�شركة .
كان القائد الألمانى هتلر يلعب ال�شطرنج يوميًا.  -

جو�شتاف اإيفل المهند�س الذى �شنع برج اإيفل كان يعانى من فوبيا الإرتفاعات.  -
يطلق على جزيرة اوكناوا اليابانية لقب اأكثر الأماكن �شحة على الأر�س حيث يعي�س بها 450 �شخ�شًا   -

فوق المائة عام.
يحتوى الفي�شار على م�شادات الأك�شدة اأكثر من الفاكهة والخ�شروات .  -

يحتوى ج�شم الإن�شان على مليون خلية.  -
تكلف الفيلم ال�شينمائى تايتنيك ميزانية اأعلى من قيمة ال�شفينة الأ�شلية.  -

الحوت الأزرق هو اأكبر حيوان فى الثدييات.  -
يدق قلب الإن�شان مائة األف مرة يوميًا .  -

ي�شتطيع الكلب اأن ي�شمع اأ�شواتًا ل ي�شمعها الإن�شان .  -
ال�شتاذ/ اأحمد راجح رئي�س قطاع - مدير الموارد الب�شرية اإدارة طرق وجه قبلى



تسلمى وتعيشى يا بلدى 

اإلخالص فيه الخالص
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فتح يا ورد الجناين .. ويا �شموع الفرح قيدى... وارفعى را�شك يا بلدى .. واإلب�شى توب عيدى...واأوعى تقولى 
كفاية .. وا�شمعى دايمًا ندايا...ول اإنتى ن�شيتى الحكاية .. واللى راحوا .. من �شحايا...كل عام يوم �شتة ع�شرة .. 
بتهل علينا الذكرى...محفورة جوانا الفكرة .. اإمبارح والنهاردة وبكرة...وبقولها دايمًا لولدى .. ت�شلمى وتعي�شى 
يا بلدى...هلت علينا ليالى الفرح..ورفعنا راية الإنت�شار...وماكن�س فيه اأبدًا اإختيار .. بعد ما طال الإنتظار...
اإل اإتخاذ القرار .. ول بديل اإل الإنت�شار...ارفع �شوتك ونادى .. �شاع الخوف من بالدى...يوم ما�شاع الياأ�س منا 
.. واإتمحى من قلوبنا وكيانا... هلت ليالى الفرح لبالدى .. واإرتفعت رايات الن�شر...بعد ما كان العدو بينادى .. 
م�س هتقدر علينا م�شر... وكان الغرور حليفه .. وفاق غروره كل ح�شر... وفجاأة اإتدمر كيانه .. لما �شاف خير 
اأجناد الع�شر ...موتوا الخوف جواهم .. وحلفوا اليمين لزم يكون الن�شر... وهلت علينا ليالى الفرح والهنا .. 
اأغلى عليهم مـ ال�شنا وقالوا  بعد ما فات ع الذكرى تالتة واأربعين �شنة... وجنودنا البوا�شل من هنا .. بالدهم 
يابالدى اإنتى روحنا ودمنا .. ما اإنتى اأغلى علينا من اأبونا واأمنا... واإن مات منا �شهيد .. هايتولد بطل تانى من 

جديد...ويقولك ما تبكي�س يامه عليا .. دا اأنا عند الذات العليا...وكونى دايمًا اأبيه .. دا اأنا فى الجنة الهنية.

والإن�شان  والأب  المعلم  �شمات  من  �شمة  كان  الخال�س 
" عثمان اأحمد عثمان " تجلت في موقف تاأميم �شركة 
المقاولون العرب عام ١9٦١ على ل�شان ال�شيد المهند�س 
�شالح ح�شب اهلل وزير الإ�شكان الأ�شبق ورئي�س مجل�س 
بدولة  وقتها  يعمل  كان  عندما  �شابقًا  ال�شركة  اإدارة 
الكويت وقد فاجاأه الخبر كال�شاعقة وهو تاأميم �شركة 
المقاولون العرب بن�شبة 50 % فى عام ١9٦١ ثم تاأميمها 
بالكامل عام ١9٦4 وكان معهم عثمان بك وقد ا�شتر�شل 
دون  بحكمته  �شامتًا  ومازال  الحديث  فى  الحا�شرون 
اإنفعال وقال لهم : هلى تريدون ماًل اأم تريدون م�شر؟ 
اننا جميعًا وطنيون نعمل من اأجل م�شر ول�شنا نعمل من 
وهى  الغاية  هى  فم�شر  ملكيتها  لنا  تكون  �شركة  اأجل 
اأبناوؤها ولبد من تما�شكنا فالعمل دائما  الهدف ونحن 
و�شالمًا  بردًا  حديثة  وكان  اأجلها  من  �شبيلنا  هو  واأبدًا 
على نفو�س جميع الحا�شرين ومازالوا يعملون من اأجلها 
لو  ال�شابقة  الكلمات  فهذه   ، الأبد  واإلى  وغدًا  اليوم 
اأخذنا بها الآن لنه�شت م�شر فالإخال�س هو الذى جعل 

منذ  المقاولت  عر�س  على  ا�شمه  يتربع  عثمان  المعلم 
اإن�شان مخل�س  اأكثر من ن�شف قرن حتى الآن لأنه كان 
وبلده ووطنه فبذل ق�شارى جهده وقدم  لعمله  ومحب 
الظروف  اأحلك  فى  والكثير  الكثير  العزيزة  لم�شرنا 
م�شيرة  وقائد  �شاحب  وهو  الحروب  وويالت  والمحن 
المنطلق  هذا  ومن  العربى  والوطن  م�شر  فى  التعمير 
فاحر�س اأيها العامل دائمًا واأبدًا اأن تكون مخل�شًا ووفيًا 
من  اإ�شمك  يكتب  لكى  الآخرين  مع  و�شلوكك  عملك  فى 
حروف من نور " ن�شيحة لك " اإنه�س بعبء م�شئوليتك 
باأق�شى ما ت�شتطيع من اإتقان وجهد واحبب العمل الذى 
تقوم به واخل�س له ول تنتظر ما يدره عليك من ربح بل 
واإبراز  بم�شئوليتك  واإح�شا�شك  اإخال�شك  اجعل هدفك 
قوة �شخ�شيتك واهلل اأ�شاأل اأن يوفقنا جميعًا لالإخال�س 

وي�شدد خطانا .

  محا�شب / عادل عوي�س اأبو الهنا
مدير مالى منطقة اأ�شوان اإدارة طرق وجه قبلى



الرمان من فواكه اأهل الجنة وهو اأحد الفواكه 
الكريم ذكر  القراآن  التي ذكرت فى  القليلة 

الإنعام  �شورة  فى  مرات  ثالث  الرمان 
وفى   )١4١ والأيه   99 )الأيه  مرتين 

 )٦8 )الأيه  مره  الرحمن  �شورة 
لإحتوائه  الكبيرة  لأهميته  وذلك 

من  والعديد  الأك�شدة  م�شادات  على 
والمواد  والمركبات  الفيتامينات 
الهامة  الحرارية  وال�شعرات  الغذائية 

 ، د   ، ج   ( فيتامين  مثل  الج�شم  لوظائف 
والبروتين  ب(  فيتامينات  ومجموعة   ، هـ 

المعادن  من  والكثير  المعدنية  والأمالح 
والبوتا�شيوم  والمغني�شيوم  والكال�شيوم  مثل)الحديد 

وال�شيلينيوم(   والزنك  والمنجنيز  والف�شفور  النحا�س 
وغني جدًا بالألياف الذائبة والغير ذائبة حيث يعمل 
منها  ونذكر  الأمرا�س  من  وا�شعة  مجموعة  عالج  على 

على �شبيل المثال ل الح�شر.  
الوقاية من ال�شرطان  وخف�س الإ�شابة به�شا�شة العظام 
وتاآكل الغ�شاريف كما ي�شاهم في منع التدهور في مر�س 
الزهايمر و انخفا�س ال�شغط المرتفع و تعزيز وحماية 
القلب بمنع اأو اإبطاء تراكم الكول�شترول والدهون في 
ال�شرايين وغيرها من العوامل المرتبطة باأمرا�س القلب 
وهو فاتح لل�شهية بن�شبة كبيرة و يقلل مخاطر مر�س 
الم�شاحبة  بالأمرا�س  الإ�شابة  مخاطر  و  ال�شكري 
وهو  الدم   في  ال�شكر  م�شتوى  على  يحافظ  كما  لل�شكر 
ينقي  اأنه  حيث  للكبد  الطبيعية  المطهرات  من  واحدًا 
والأطعمة  الغازات  من  يقلل  و  والأمعاء  والدم  الكبد 
غير ال�شحية و يعمل على تح�شين عملية اله�شم لدى 
و  الحادة  الج�شم  التهابات  من  يقي  و  اله�شمي  الجهاز 
ن�شبة  وتقليل  ال�شرطانية  الخاليا  مهاجمة  على  يعمل 
نموها في الج�شم و يعمل على زيادة كميات الأك�شجين 

ال�شروري 
للجنين فى البطن 

توفير  على  يعمل  و  العته  من  وحمايته  الحمل  اأثناء 
اأثناء  لالأم  ال�شرورية  الغذائية  المواد  من  العديد 
حملها مثل فيتامين د والحديد والفينولت والكال�شيوم 
و فيتامين ج الذي ي�شاهم في زيادة امت�شا�س الحديد 
الكر�س  على  الق�شاء  على  ي�شاعد  كما  بالج�شم 
الأك�شدة  والرجيم بم�شادات  التخ�شي�س  بالبطن وفى  
حرق  �شرعة  على  تعمل  التي  العديدة  والفينولت 
الدهون وزيادة معدل التمثيل الغذائي مما ي�شاعد في 

اإنقا�س الوزن وذلك بتناول ثمرتين يوميا .
ولال�شتفادة باأكبر قدر من فوائد الرمان يجب تناوله 
بالطريقة ال�شحيحة حيث ين�شح بتناول بذور الرمان 
مع الأغ�شية البي�شاء المحيطة بها بعد تق�شير الق�شرة 

الخارجية.
ل  التي  نعمه  على   هلل  الحمد   " نقول  النهاية  وفى 

تح�شى ول تعد ". 

 اإعداد / ح�شن عبد الوهاب عطا المركز الرئي�شي    

نعمة الرحمن فى ثمار الرمان
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اأبو الب�شير : �شيدنا اآدم عليه ال�شالم

�شيخ المر�شلين : �شيدنا نوح عليه ال�شالم

اأبو الأنبياء : �شيدنا اإبراهيم عليه ال�شالم

ذى النون : �شيدنا يون�س عليه ال�شالم

خليفة اهلل : �شيدنا داود عليه ال�شالم

كلمه اهلل وروح اهلل : �شيدنا عي�شى عليه ال�شالم

كليم اهلل : �شيدنا مو�شى عليه ال�شالم

اأبو العرب : �شيدنا اإ�شماعيل عليه ال�شالم

خطيب الأنبياء : �شيدنا �شعيب عليه ال�شالم

خاتم الأنبياء : �شيدنا محمد �شلى اهلل عليه و�شلم

حار�شة القراآن : ال�شيدة حف�شة بنت عمر بن الخطاب

 وزوجة الر�شول

الخن�شاء : ال�شيدة تما�شربنت عمرو بن ال�شريد

الأمام ال�شافعى : �شيدنا محمد بن ادري�س

اأبو هريرة : �شيدنا عبدالرحمن بن �شخر

�شقر قري�س : �شيدنا عبدالرحمن بن معاوية

�شاعر الر�شول : �شيدنا ح�شان بن ثابت

اأ�شد اهلل : حمزة عم الر�شول

حبر الأمة وترجمان القراآن : �شيدنا عبداهلل بن عبا�س

اأبى ذر : جندب بن جنادة الغفارى

الأمام ال�شهيد : �شيدنا اأبوحنيفة النعمان

�شيد القراء : �شيدنا اأبى كعب .

أسمــــاء وألقــاب

كلمات ومعانى
- كلمة "اأ�شل وف�شل " تعنى :" اأ�شل" هو الح�شب والن�شب وف�شل هو الل�شان والنطق والف�شاحة .

- كلمة "كانى ومانى "تعنى : كلمة "كانى" فى اللغة الم�شرية القديمة تعنى ال�شمن وكلمة "مانى" تعنى الع�شل.
- كلمة "طماطم اأو بندورة" : اأ�شلها اإيطالى وتعنى التفاحة الذهبية وكانوا ي�شتخدموها للزينة فقط اإذ كانوا 

يعتبرونها �شامة .
- كلمة " �شلطة" : كلمة لتينية تعنى الملح " اأى الطعام المخلوط بالملح " 

- كلمة "دبلوما�شية ": م�شتقة من كلمة فرن�شية من اأ�شل يونانى وتعنى اأوراق الر�شائل الملكية لذا ت�شمى الورقة
 المطوية دبلوم اأو دبلومة

- " المندرين - يو�شف اأفندى " : �شمى بهذا الإ�شم ن�شبة اإلى يو�شف اأفندى الذى يعتبر اأول من اأدخل هذه الفاكهة
 فى الوطن العربى .

        اإعداد الكابتن / بركة
مدير الإذاعة والأن�شطة بم�شيف مر�شى مطروح



الأبراج هي مواقع فلكية لها  اأ�شماء معينة )نجوم(، 
العام  من  معينة  اوقات  ت�شنيف  يمكن 

الوقت،  ذلك  في  يبرز  الذي  بالبرج 
الفالني  البرج  مواليد  ويتميز 

والفالني ب�شفات معينة بكذا وكذا 
الفلك  في  اأ�شاتذة  كالم  وكذا”وهو 
والتنجيم” وتعتبر ظاهرة الأبراج 
خالل  تف�شت  وقد  جدا  قديمة 

وانت�شرت  الأخيرة  �شنة  الع�شرين 
من  الإعالم  و�شائل  انت�شار  ب�شبب 

خانة  باتت  حيث  وجرائد  و�شحف  مجالت 
المكتوب  والكالم  منها،  قليل  في  اإل  �شرورية  الأبراج 
ما هو اإل كالم للت�شلية، ويعتمد في مجمله على درا�شة 
من  ومايحتاجونه  حدى  على  مجتمع  كل  �شلوكيات 
اأمورعاطفية ومادية وغيرها،  وهذا ما يعني اأن الأمر 
ل يخلو من العالج النف�شي فقط اعتمادا على �شلوكيات 
�شلوكيات  غربي  او  عربي  مجتمع  فلكل  المجتمع  ذلك 
وعادات وتقاليد والكالم المكتوب يراعي هذه العالقة
من  �شيقع  بما  والتكهن  بالم�شتقبل  التنبوؤ  هو  التنجيم 
ور�شد  والنجوم  الكواكب  اإلى  النظر  بوا�شطة  اأحداث 
حركاتها ومنازلها المق�شمة على مدار الأ�شهر وال�شنة 
الأبراج  وقراءة  النا�س،  م�شائر  على  تاأثيرًا  لها  واأن 
النا�س  م�شائر  تربط  فهي  الغاية،  هذه  الى  تطمح 
الكواكب  مع  وبعالقاتهم  وباأ�شمائهم  ميالدهم  بتاريخ 
المحرم  التنجيم  من  نوع  فالأبراج  وبالتالي  والأبراج 
قال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم:))اإن اأخوف ما اأخاف 
عليه  خرج  ومرة  النجوم((  زمانها  اآخر  في  اأمتي  على 
ال�شالة وال�شالم من المدينة، فالتفت اإليها فقال:))اإن 
اأن  اأخاف  اهلل قد براأ هذه الجزيرة من ال�شرك ولكن 

ت�شلهم النجوم.
البليغة  الكلمات  هذه  �شدقوا"  ولو  المنجمون  "كذب 
لنها  نهائيا  للمنجمين  الفلكية  التعاريف  جميع  تلغي 
�شحيح  ففي   . ال�شحة  من  تخلو  ل  كانت  واإن  اأكاذيب 
الإمام م�شلم عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: “من 
اأربعين  له �شالة  لم تقبل  �شيء  ف�شاأله عن  اأتى عرافًا 
يومًا”، وهذا في مجرد المجيء اأما اإذا �شدقه بما يقول 

فوعيده اأ�شد من ذلك، فقد روى اأهل ال�شنن الأربعة: 
“من اأتى كاهنًا ف�شدقه بما يقول فقد كفر 
مما  لأنه  وذلك  محمد”  على  اأنزل  بما 
اأنزل على محمد قوله تعالى: ) قل 
والأر�س  ال�شموات  في  من  يعلم  ل 
الغيب اإل اهلل ()النمل:٦5( وقوله 
يظهر  فال  الغيب  تعالى:”عالم 
ارت�شى من  اإل من  اأحدًا  على غيبه 
ر�شول”)الجن 2٦،27(. ومن الجانب 
والجتماع  النف�س  اأطباء  اأفاد  النف�شي 
الف�شيولوجية  منها  وخا�شة  المواقع  اأن 
والجتماعية باتت هاج�شا لدى ال�شخ�س حيث تجعله 
يترقب دائما ما �شيقع له وم�شيره انطالقا مما يقروؤه 
ت�شرفاته  في  مقيدا  تجعله  م�شاألة  وهي  برجه،  في 
اأن الهتمام بالأبراج وانت�شارها في  اليومية واأ�شافوا 

و�شائل الإعالم فيها نوعا من الإفراط.
ما حكم قراءة الأبراج؟ ·  

يعني  المجالت  �شفحات  على  وتتبعها  الأبراج  قراءة 
من  عبرها  يقال  ما  وت�شديق  فيها،  جاء  بما  الإيمان 
تكهنات، وبما اأن الأبراج �شرب من التكهن بالم�شتقبل 
ومعرفة الطالع ويوم الحظ، وغيرها من المزاعم التي 
فهي  تعالى،  اهلل  ال  يعلمه  ل  الذي  بالغيب  ترتبط 
يعرف  اأن  البرج  قارئ  باإمكان  اأنه  تزعم  باطلة  دعوى 
قراءة  تكون  الأ�شا�س  هذا  وعلى  م�شتقبلية،  اأمورا 
الأبراج �شرب من ال�شحر والكهانة المحرم �شرعا. قال 
اإِلَّ  اْلَغْيَب  والأْر�ِس  َماواِت  ال�شَّ ِفى  َمن  َيْعَلُم  “لَّ  تعالى: 
اَن ُيْبَعُثوَن ]النمل:٦5[، وقال  ُ َوَما َي�ْشُعُروَن اأَيَّ اهللَّ
تعالى: َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َل َيْعَلُمَها اإِلَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما 
َوَل  َيْعَلُمَها  اإِلَّ  َوَرَقٍة  ِمن  َت�ْشُقُط  َوَما  َواْلَبْحِر  اْلَبّر  ِفى 
ِفى  اإِلَّ  َياِب�ٍس  َوَل  َرْطٍب  َوَل  الأْر�ِس  ُظُلَماِت  ِفى  ٍة  َحبَّ
�شلى  اهلل  ر�شول  قال  ]الأنعام:59[،  ِبيٍن  مُّ ِكَتاٍب 
لم  �شيء  عن  ف�شاأله  عرافًا  اأتى  "من  و�شلم:  عليه  اهلل 
تقبل له �شالة اأربعين ليلة".وقال: " من اأتى كاهنًا اأو 
عرافًا ف�شدقه بما يقول فقد كفر بما اأنزل على محمد"

غانم  محمود اأحمد عبداللطيف

حقيقــــــة األبــــراج
94 بيــــن العلــــم والـــديـــــن والنفــــس 
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الم�شكالت  من  المرورى  التكد�س  م�شكلة  تعتبر 
العالم  دول  معظم  فى  ونجدها  يوميًا  نواجهها  التى 
وت�شبب تلك الم�شكلة فى تعطيل م�شالح المواطنين 
قامت  فقد   ، الأعمال  �شير  على   عام  ب�شكل  وتوؤثر 
للم�شاعدة في تخفيف  باإبتكار حافلة  ال�شين  دولة 
اإذ  الطريق،  على  الخانق  المرور  حركة  ازدحام 
يحلق ركابها فوق اأ�شقف ال�شيارات في طرقات المدن 
الرئي�شية التي تزداد ازدحاما يوما بعد يوم ، ولقبت 
بـ"المرتفعة العابرة" TEB ، وقد اختبر ت�شغيل 
منف�شل  متر   300 طوله  موجه  م�شار  على  المركبة 

عن حركة المرور ويبلغ طولها 2١.٦ مترا، ت�شع 300 
راكب، كما يمكن ربط اأربع مركبات من هذا النوع معًا. 
ن�شختها  عن  ك�شف  التي  الحافلة،  لهذه  ميزة  واأكبر 
من  كبيرة  م�شاحات  �شتوفر  اأنها   ،20١0 عام  الأولى 
الطريق، ويمكنها اأن تقلل الزدحام المروري في المدن 
بن�شبة ت�شل اإلى 30%، كما اأنها اأرخ�س في اإنتاجها من 
القطارات الم�شيرة تحت الأر�س، وت�شير ب�شرعة اأكبر 

للب�شاطة الن�شبية في البنية التحتية الداعمة. 
العابرة  الحافلة  تحت  من  المرور  ال�شيارات  وباإمكان 
�شواء كانت متحركة اأو واقفة، كما اأنها ت�شير بالكهرباء 

النوع  من   40 محل  تحل  اأن  واحدة  لحافلة  ويمكن 
التقليدي، مما يوفر اأكثر من 800 طن من الوقود . 

العربية لحل  الدول  التجربة فى  تلك  ويمكن تطبيق 
فيكفى  بالف�شل  باءت  اأو  نجاحها  تم  و�شواء  الم�شكلة 
المحاولة والعمل على وجود حلول اأخرى للق�شاء على 
المواطنين  على  وتوؤثر  ال�شعوب  توؤرق  التى  الم�شكلة 
باإعتبارها م�شكلة يومية قد ينتج عنها كوارث عديدة 
تلك  لإنهاء  مبتكرة  وحلول  اأفكار  وجود  يجب  لذلك 

الم�شكلة .

اعداد : م�شطفي محمد علي  

التجرية الصينية
لحل مشكلة التكدس المرورى



رن جر�س التليفون واإذ ب�شديقتى تخبرنى عن ح�شورها 
فى  ال�شيدات  وكعادة  عائالتها  بنات  اإحدى  خطوبة 
وكاأننى  اأتعاي�س  جعلنى  مما  التفا�شيل  تفا�شيل  �شرد 
المكالمة  خالل  توقفنى  وقد  بلحظة  لحظة  حا�شرة 
ال�شبكة  العري�س  تقديم   اأثناء  اأنه  �شديقتى  روته  ما 
العائلة  اأفراد  اإحدى  منها  اقتربت   ..... لعرو�شته 
العرو�شة  �شبكة  اأن  خطيرًا  �شرًا  تف�شى  وهى  وهم�شت 
ل  الفاخر  النوع  من  �شينى  ذهب  اأغلبها  تراها  التى 
تقدر العين عن تفرقته عن الذهب الخال�س ، للتفاخر 
باهظة  المقدمة  ال�شبكة  باأن  المعازيم  والتظاهراأمام 
كيف   ... واندها�شها  ا�شتغرابها  عن  واأَكملت   ، الثمن 
فى  الغرابة  "ما  قلت    ... ؟!  باأبنتهم  ذلك  يفعلوا 
ذلك!! اأم وبتت�شرف اأمام النا�س اأن ابنتها جالها �شبكة 
محترمة ؟!" ... من ي�شتطيع هذه الأيام و�شط الإرتفاع 
اأرقام فلكية  اإلى  اأن و�شل  اإلى  الجنونى لأ�شعار الذهب 
والتى ي�شتحيل على اأى �شاب اأن ُيقدم على �شرائه وهنا 
دار الخالف والنقا�س بينى وبين �شديقتى ماذا تق�شد  

ب�شبكة محترمة ؟؟
.........................................

وهنا قلت ل�شديقتى وما الفائدة من التظاهروالتفاخر 

قيمتها  واأعلم   ، ال�شبكة  قيمة  اأعلم  واأنا  النا�س  اأمام 
وثمنها الفعلى ... هذا هو الأهم ... فما العيب فى اأن 
يقدم العري�س خاتم �شغير تعبيرًا عن حبه لخطيبته 
ويكتفى بهذا ؟ ... فالعالم من حولنا قد تغير ...فمن 
العري�س  يقدم  اأن  كثيرًا  يتكرر  والعادى  الطبيعى 
ُيخجله  اأو  يعيبه  ول   ... الثمن  زهيد  خاتم  لعرو�شته 
ال�شعوب  هذه  تخل�شت  لقد  مايقدمه....  وقيمة  ثمن 
التى تحكم عاداتنا وتقاليدنا   الفارغة  من المظهرية 
اإنتى  ازاى  نظرى  وجهة  معار�شة  �شديقتى  فردت   ....
اإن�شا ... اأحيانًا ي�شل الأمر فى الطبقات  بتقولى كالم 
الذى  الذهب  العرو�شة  اأهل  يقدم  اأن  المتو�شطة 
العري�س  �شبكة  �شمن  من  كاأنه  وُيقدم  العرو�شة  تملكه 
العرو�شة  والد  ي�شاهم   الأعلى  الطبقات  فى  واأحيانًا 
المحترمة  ال�شبكة  عيون  اأجل  من  ده  كل  �شبكتها  فى 
المجتمع  ... فقاطعتها : كفاية كده لزم  النا�س  اأمام 
؟  �شيء  كل  فى  نغالى  لماذا  تتغير  ونظرته  يتغير  كله 
ثمن  من   ..... حقيقية  غير  بمظاهر  نتظاهر  ولماذا 
�شبكة وثمن الأثاث ونكذب ونتجمل على غير قيمتهم 
الحقيقية !!!!! اإذن هنا نظرة النا�س اأهم من معرفتنا 
للحقيقة واأن قولها  يقلل من قيمتنا وهبتنا اأمام النا�س 
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كده  من  اأكبر  المو�شوع   : �شديقتى  فقاطعتنى   .....
و�شواء  الجتماعى  العرو�شة  م�شتوى  كان  اأى   ، بكثير 
كانت من الريف اأو الح�شر ، فقد ترف�س اأ�شرة ما عري�شًا 
ال�شبكة  تقديم  ا�شتطاعته  عدم  غير  �شيئًا  يعيبة  ل 
المطلوبة ... وتعتبر التهاون فى هذا المو�شوع هو من 
، ودائمًا ي�شع الأهل  قبل عدم التقدير لهم ولأبنتهم  
اأقل من فالنه قريباتها  اأبنتهم لي�شت  اأن  فى الح�شبان 
اأو جارتها  ... والق�شية الأهم النا�س وكالم النا�س ...

......................................
الذهب  عن  �شمعتى  انتى   : حديثها  �شديقتى  واأكملت 
اأخرى  معادن  تقريبًا  وزنهم  ن�شف   ١0 وعيار   ١4 عيار 
عليه  المتعارف  عن  اأرخ�س  ب�شعر  ليباع  الذهب   غير 
الذهب  �شراء  اأجل  من  هذا  كل   ، و١8   2١ عيار  من 
تردد  وبدون  النا�س  اأمام   " محترمة  "�شبكة  وتقديم 
قلت اأن ال�شبكة هى من وجهة نظرى تعبيرًا عن الحب 
ول  امكاناته  حدود  فى  وتكون  للعرو�شة  العري�س  من 
تمثل له عبيء ثقيل يظل �شنوات يعمل ليدخر ثمنها 
الف�شة  ن�شتخدم  ل  ولما   ..... هدية  النهاية  فى  فهى 
ت�شتطيع  ل  وموديالت  اأ�شكال  فمنه   ، للذهب  بدياًل 
الأكثر  وهو  الأبي�س  الذهب  عن  تفرقته  العين 
ا�شتخدامًا عند الأجانب والعالم الغربى .... ف�شحكت 
اإنتى  للف�شة  و�شلت  هى   ..... اإقتراحى  من  �شديقتى 
بتحلمى مين يوافق اأن ابنته ُتقدم لها �شبكة ف�شة !!! 
 ، تعتقدين  كما  بالرخي�شة  لي�شت  الف�شة  فكرة  وعلى 
فبع�س اأنواعها و�شل ثمنه اإلى اآلف الجنيهات وبع�س 
الموديالت يخلط الأن بمعدن الذهب ويباع هو الآخر 

باأرقام فلكية !!!
......................................

الجرائد  اأحدى  فى  خبر  اأيام  منذ  قراأت  اننى  فقلت 
اليومية عن موؤتمر باإحدى محافظات ال�شعيد ح�شره 
والرموز  القرى  اأعيان  وكبار  الم�شئولين  من  العديد 
تخطى  لظاهرة  حل  لبحث  بالمحافظة  الدينية 
طويل  نقا�س  وبعد  زواج  دون  الأربعين  ل�شن  ال�شباب 

تي�شير  على  الدين  رجال  حث  و  الحا�شرين  جميع  من 
بمنا�شدة  الإجتماع  انتهى  التعقيد  عن  بعيدًا  الأمر 
الأهالى فى الت�شاهل وعدم المغاله فى طلبات الزواج 
من �شبكة واأثاث بالإ�شافة لخف�س تكلفة حفل الزواج 

الذى يتخطى حدود ما يقبله العقل والمنطق ...... 
وارثناها  التى  عاداتنا  اإلى  ننظر  اأن  اليوم  علينا 
الع�شر  ينا�شب  بما  ونحتفظ  اأجيال  وراء  اأجيال 
من  ونرمى  نب�شط  واأن   ، العامة  الإقت�شادية  والحالة 
لنغيرها  جمعيًا  ونتكاتف  المجتمع  نظرة  كاهلنا  على 
�شواء  الزواج  �شن  تاأخر  ظاهرة  على  بذلك  لنق�شى   ،
فى  الأ�شياء  باأب�شط  ونكتفى  الفتيات  اأو  ال�شباب  بين 
ليكون  الأثاث  فى  والمبالغة  التكُلف  وعدم  ال�شبكة 
دون  مترا�شة  بطريقة  ولي�س  وا�شتخدامًا  عمليًا  اأكثر 
والعين  النف�س  لتريح  فارغة  جمالية  م�شاحات  توافر 
وت�شمح بالتحرك بحرية دون اأن تتخبط هنا وهناك 
 ، اأخالقه   ، تعليمه  نف�شه  ال�شخ�س  هو  فالأهم   .....
 ..... �شيء  الب�شاطة فى كل  اأجمل  فما   .... م�شتقبله 
باأب�شط  وتتجمل  تتحلى  �شيدة  واأح�شن  اأف�شل  اأيهما 
محل  وكاأنه  واأ�شابعها  يديها  تغطى  �شيدة  اأم  الأ�شياء 
محل  �شديقتى  وردت  �شحكت  ؟؟...  مجواهرات 
المجواهرات اأح�شن !! اأكملت نحن نحتاج لثورة ؟!  نعم 
نحتاج لثورة اجتماعية فى عاداتنا ، نحتاج اأن نتذوق 
الرقى وننبذ القبح بكل �شوره من حياتنا  .... نحتاج 
حياة  بداية  على  ون�شاعدهم  ال�شباب  بجانب  نقف  اأن 
، حياة خالية من �شال�شل تجرهم  بال تعقيدات بالية 
هذا   ... اأحالمهم  لتحقيق  لالأمام  تدفعهم  بل   ، للوراء 
مترابط  مجتمع  نكون  اأن   ...... �شبكة  مليون  من  اأهم 
 .... الإن�شانية  معامالتنا  فى  لبع�س  بع�شنا  نراعى 
لنتقدم ونزدهر، لنخرج من عنق الزجاجة التى نعانى 
منها من ع�شرات ال�شنيين ..... حتى لو كانت ال�شبكة 

ف�شة اأو �شفرة من غير ني�س !!!!!!!!!!!

     الهام المليجى 
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محمد صالح وعروسه مروة

اسالم عبد المنعم وعروسه امانى هيثم محروس وعروسه حنانناصر عدلى وعروسه

محمد وعروسه نورهان السيدسامح وعروسه اسعاد

محمد اشرف وعروسه اسراء محمد

ايمن محمد وعروسه اميرة

حسام عوض وعروسه ايه

احمد محمد شريف وعروسه اسماء

	 ألــف	مبــروك		
للعـروسيـن

خالد هاشم مدنياسراء حمادة المزين

حسناء مرشد ابراهيم مصطفى عز الدين اسراء خالد فؤاد

عبداهلل محسن عبداهلل

دعاء هاشم محمد محمود خالد فؤاد

فدوي هاشم مدنيباسم ياسر طه
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لوجين احمد ابراهيم

عمرو محمد عصام

عبدالرحمن اسامة محمد

هنى اسامة محمد

هاميس طارق محمد

اسماء هانى بيومى

احمد سعيد داود

نور ياسر نظمى

عبداهلل يوسف عبداهلل محمد طارق محمد

آيات ناصر

ملك محمد يوسف كمال

جاسر شريف شعبان

يوسف وائل احمد

عبيد جمال عبيد

تقى اسامة محمد

حمزة عرفة صبحى

السيد خير الدين

مالك شريف شعبان

آالء ناصر عدلى

مصطفى هانى محمود ريماس ابراهيم محمد

خديجة هانى بيومى

محمد باسم عاطف

جنى عصام عبدالفتاح

محمد شريف شعبان

جنى اسامة محمد

محمد سليمان عمر

سارة سليمان عمر

مريم ورؤى احمد سعيد

جودى احمد عبداهلل

محمد عبد النبي عبد العزيز

احمد وائل احمد

حمزة احمد ابراهيم

مالك ودانة محمد صالح

روشان الحسينىرودى ابراهيم محمد

ملك ومريم ومي محمد ممدوح

هاجر هانى بيومى

فاطمة يوسف عبداهلل

سعيد عبدالرحمن سعيد امير هشام محمد سرور

نورهان عبد النبي عبد العزيز

اياد كريم جمالمروان فتح اهللمالك محمد عبدالفتاحاميرة حمادة ويوسف

احمد صابر محمد
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"المقاولون العرب" توقع عقد إنشاء 
مباٍن فندقية بدولة اإلمارات

مجل�س  رئي�س  �شالح،  مح�شن  المهند�س  وقع 
رئي�س  الغرير،  �شلطان  وال�شيد/  الإدارة 
عقد  للعقارات،  الغرير  �شركة  اإدارة  مجل�س 
اإن�شاء عدد 2 مبنى فندقى بو�شط دبى، وذلك 
كمرحلة  اإماراتى.  درهم  مليون   55 بقيمة 
اأولى �شمن مجموعة م�شاريع ت�شل قيمتها اإلى 

٦00 مليون درهم اإماراتى.
منجد  المهند�س  من  كل  العقد  توقيع  ح�شر 
الغرير  مجموعة  رئي�س  نائب  العلمى، 
مدير  اإ�شماعيل  كريم  والمهند�س  العقارية، 
والمهند�س  الغرير،  مجموعة  م�شروعات 
العرب  المقاولون  فرع  مدير  ع�شام  محمد 

بدولة الإمارات.
عن  �شالح  مح�شن  المهند�س  وقداأعرب  هذا 
الماراتى  بال�شوق  ال�شركة  بوجود  �شعادته 

وما تتمتع به من �شمعة طيبة و�شط المناف�شة 
الكبيرة هناك واأ�شار اأن المبنى الواحد مكون 
لال�شتخدامات  طوابق  واأربعة  اأر�شى  دور  من 
الفندقية وبم�شطح مباٍن قدره 350 األف قدم 
مربع، وجاٍر طرح ١0 مباٍن اأخرى على اأن يبداأ 

التنفيذ فى يناير من العام المقبل.
قامت  العرب  المقاولون  اأن  �شالح  واأ�شاف 
بدولة  الم�شروعات  من  العديد  بتنفيذ 
ت�شليم  و  النتهاء  حاليا  ويجرى  الإمارات 
ال�شركة  تقوم  كما  طابق   72 بارتفاع  مبنى 
بتنفيذ مبنى مكون من ٦5 طابق و من المقرر 
النتهاء منه فى 2020 و كذلك يجرى العمل 
العمل  ينتهى  و  طابق   35 من  مكون  مبنى  فى 
به فى اأول 20١8 م�شيفا ان العمال الجارية 

بدولة المارات تبلغ 450 مليون درهم.



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org





