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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

داخـل العـدد
وزير اإلسكان يتفقد المرحلة الثانية من

محور روض الفرج

توقيع عقد تطوير مدينة غرناطة األثرية
 بمصر الجديدة

المقاولون العرب تسلم طريق أنجورا - إنجامينا
بتشاد

توقيع بروتوكول بين المقاولون العرب
وجامعة عين شمس فى المجاالت البحثية

20

38

41

64

الرئيس يفتتح عدداً من المشروعات الجديدة ويتفقد 
محطة كيما بأسوان

المهندس شريف إسماعيل يشهد توقيع إتفاقية 
لإلرتقاء بمنظومة الخدمات بأسوان

محلب ومميش وكامل الوزير يتفقدون
أنفاق قناة السويس

2

12

14

وزير األشغال الكويتى ورئيس المقاولون العرب 
10يوقعان عقد مشروع  تطوير طريق النويصيب بالكويت

تهنئة من القلب
للمحاسب

حسام الدين إمام 
لتعينه نائباً لرئيس مجلس اإلدارة

مح�شن  المهند�س  برئا�شة  العرب  المقاولون  اأ�شرة  تتقدم 
الدين  ح�شام  المحا�شب  لل�شيد  القلبية  التهانى  بخال�س  �شالح 
نائبًا  اإمام لعودته واإن�شمامه مجددًا لكتيبة المقاولون العرب 
تكليفه  تم  اأن  ,بعد  العرب  المقاولون  اإدارة  مجل�س  لرئي�س 
المهند�س  ال�شيد  حكومة  اإبان  الدقهلية  محافظ  من�شب  تولي 
اإبراهيم محلب وكذا حكومة ال�شيد المهند�س �شريف اإ�شماعيل 
الم�شروعات  من  العديد  اإقامة  فى  مجهوداته  اأ�شهمت  وقد 

لخدمة اأبناء محافظة الدقهلية. 
في  يوفقه  اأن  وجل  عز  اهلل  تدعو  العرب  المقاولون  واأ�شرة 
لخدمة  ريادتها  ال�شركة  توا�شل  اأن  اأجل  من  العطاء  ا�شتكمال 

م�شرنا الحبيبة.
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اإفتتح الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شى رئي�س الجمهورية 
 15 الخمي�س  يوم  الم�شلحة  للقوات  الأعلي  القائد 
الجديدة  الم�شروعات  من  عدد   2016 دي�شمبر 
ووزارتي  الم�شلحة  للقوات  الهند�شية  الهيئة  نفذتها 
لدعم  الدولة  خطط  اإطار  فى   , والنقل  الإ�شكان 
وتوفير  م�شر  ار�س  علي  ال�شاملة  التنمية  مقومات 
الحياة الكريمة للمواطنين في العديد من محافظات 
الجمهورية من بينها م�شروع ازدواج طريق الواحات 
ال�شحى  ال�شرف  وم�شروع  الفرافرة   - البحرية 
المتكامل لمدينة الق�شا�شين والذى قام بتنفيذهما 

قطاعي الطرق والقناه بال�شركة .
رئي�س  اإ�شماعيل  �شريف  المهند�س  الإفتتاح  ح�شر 
القائد  �شبحي  �شدقي  اأول  والفريق  الوزراء  مجل�س 
والإنتاج  الدفاع  وزير  الم�شلحة  للقوات  العام 
رئي�س  م�شاعد  محلب  اإبراهيم  والمهند�س  الحربي 
والإ�شتراتيجية  القومية  للم�شروعات  الجمهورية 
والدكتور م�شطفى مدبولى وزير الإ�شكان والمرافق 

الوزراء  من  وعدد  العمرانية  والمجتمعات 
اأركان  والمحافظين والفريق محمود حجازي رئي�س 
رئي�س  الوزير,  كامل  اللواء  الم�شلحة  القوات  حرب 
والمهند�شين  الم�شلحة  للقوات  الهند�شية  الهيئة 
فاروق  و�شيد  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن 
�شقر  وطارق  الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

ع�شو مجل�س الإدارة .
الواحات  طريق  ازدواج  م�شروع  اأن  بالذكر  جدير 
واحد  اتجاه  كم   140 بطول  الفرافرة   - البحرية 
الطرق  اإدارة  بتنفيذه  وقامت  متر   11 بعر�س 
العرب  المقاولون  اأعمال  �شمن  وياأتى  ال�شريعة  
بالمرحلة الأولي من الم�شروع القومي للطرق والذى 
يبلغ اجمالي اطوالها 700 كيلو متر وتم النتهاء من 
بع�شها, وتتمثل في الطريق الإقليمي بنها - بلبي�س 
بطول 13 كم - اإتجاهين بعر�س 20 متر لكل اإتجاه 
كم   130 بطول  الواحات   - الفيوم  جنوب  وطريق 
اإتجاه واحد بعر�س 12 متر وي�شرف عليهما الهيئة 

الرئيس عبد الفتاح السيسى
يفتتح عدداً من المشروعات الجديدة في مجال 

اإلسكان والمرافق  والخدمات
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والكباري  للطرق  العامة 
 - �شويف   بني  وطريق 
 60 بطول  الزعفرانه 
كل  عر�س  اإتجاهين  كم 
وطريق  متر   20 اتجاه 
وادي وتير بطول 40 كم 
وذلك تحت ا�شراف اإدارة 
الع�شكريين  المهند�شين 
 - البويطي  وطريق 
كم   60 بطول  ديروط 
جهاز  عليه  وي�شرف 

تعمير الوادي الجديد.
المهند�س  بذلك  �شرح 
رئي�س  ال�شباعى  ه�شام 
واأ�شاف  الطرق  قطاع 

ال�شريعة  الطرق  اإدارة  مدير  عطية  اأ�شرف  المهند�س 
�شيعد قاطرة لجذب  للطرق  العمالق  الم�شروع  اأن هذا 
في  و�شي�شاهم  جانبيها  علي  المختلفة  الإ�شتثمارات 
�شناعية  مناطق  اإن�شاء  خالله  من  النمو  معدلت  رفع 
�شحراوي  ظهير  وخلق  جديدة  عمرانية  ومجتمعات 
يكون منفذ لكل محافظة ,كما يربط محافظات ال�شعيد 
و�شي�شاهم في خلق  الأحمر  بالبحر   ” القبلي  الوجه   ”
المرورية  الم�شاكل  حل  وفي  للعمل  جديدة  فر�س 

بالعا�شمة.    
لمدينة  المتكامل  ال�شحى  ال�شرف  م�شروع  بينما 
الق�شا�شين قام بتنفيذه فرع القناة و يتكون من محطة 
معالجة ال�شرف ال�شحي بمدينة الق�شا�شين الجديدة 

رفع  محطة   )2( وعدد  يوم   / م3  الف   20 بطاقة 
 )2( رقم  فرعية  ومحطة   )1( رقم  رئي�شية  )محطة 
اأطوال  باإجمالى  المزجج  الفخار  من  انحدار  و�شبكات 
عالى  اأثيلين  بولى  مم   300 طرد  وخط  متر  كيلو   30
بولى  مم   400 طرد  خط   , ط  م   190 بطول  الكثافه  
اأثيلين عالى الكثافه  بطول 2200 م\ط وعدد )2( 
خر�شانيه  بفاروغه  عدايه   ( النفقى  بالدفع  عداية 
وعدايه  الإ�شماعيلية  ترعة  اأ�شفل  مم    2500 قطر 
ال�شكة  اأ�شفل  مم   1800 قطر  خر�شانيه  بفاروغه 

الحديد ( وعدد )2( عداية بالحفر المك�شوف.
القناه  قطاع  رئي�س  حافظ  �شعيد  محمد  بذلك  �شرح 
و�شيناء و�شامح ال�شيد مدير فرع القناه و�شيد عبد اهلل 

مدير الم�شروع.
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يوم  ال�شي�شي   عبدالفتاح  الرئي�س  اأطلق 
الأربعاء 28 دي�شمبر اإ�شارة البدء لإفتتاح 
يربط  كوبري  اأول  العائم  الن�شر  كوبري 
وعبر  وبورفوؤاد,  بور�شعيد  مدينتي  بين 
الأقدام,  على  �شيرا  الكوبري  الرئي�س 
رئي�س  ممي�س  مهاب  الأول  الفريق  يرافقه 
عبور  عملية  و�شهد  ال�شوي�س  قناة  هيئة 
بتنفيذه  قامت  الذى  للكوبري  �شفينة  اأول 
ال�شوي�س  قناة  لهيئة  التابعة  ال�شركات 

داخل المجرى المالحى للقناة.
�شريف  المهند�س  الحتفال  ح�شر 
والمهند�س  الوزراء  رئي�س  اإ�شماعيل 
الجمهورية  رئي�س  م�شاعد  محلب  اإبراهيم 
وال�شتراتيجية  القومية  للم�شروعات 
العام  القائد  �شبحي  �شدقي  اأول  والفريق 
والإنتاج  الدفاع  وزير  الم�شلحة  للقوات 

الحربي ومحافظ بور�شعيد وعدد من كبار 
رجال الدولة.

اأو�شح المهند�س مح�شن �شالح رئي�س    وقد 
بتنفيذ  قامت  ال�شركة  اأن  الإدارة  مجل�س 
ومخارج  لمداخل  الأ�شا�شية  الأعمال 
الكوبرى في وقت قيا�شي قدره �شهر بتكلفه 

15 مليون جنيه , 

السيسي يدشن كوبرى »النصر« 
أول كوبري عائم يربط بين بورسعيد وبورفؤاد
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ع�شو  �شقر  طارق  المهند�شان  واأ�شاف 
مدير  من�شور  ومبارك  الإدارة  مجل�س 
الأعمال ت�شمنت  اأن  ب�شيناء  ال�شركة  فرع 
اإن�شاء طرق بالجهتين الغربية وال�شرقية 
م�شطح  علي  الكوبري  ومخارج  لمداخل 
اإنتظار  و�شاحات  م2  األف   35 حوالى 

اإلى  العام  الموقع  وتمهيد  لل�شاحنات 
الغربي  بالمدخل  نافورة  اإن�شاء  جانب 
بت�شميم  المعامل  قطاع  قام  وقد   ,
والإ�شراف  للطريق  الإن�شائى  القطاع 
, جدير  الأعمال  واإ�شتالم  التنفيذ  على 
يهدف  الجديد  الكوبرى  اأن  بالذكر 
اأنواع  لجميع  التوقف  فترات  اإلغاء  اإلى 
والم�شاة,  القناة  �شفتي  بين  المركبات 
واإلى تن�شيط حركة التجارة بين مينائي 
الأخرى,  والموانئ  والغرب  ال�شرق 
 20 لمدة  يعمل  حيث  الوقود  وتوفير 
طن  اإلي70  حمولته  وت�شل  مت�شلة  �شاعة 
ثابتين  )جزئين  اأجزاء  اأربع  من  ويتكون 
بواقع واحد بكل جهه( وجزئين متحركين 
المعبر  لفتح  تحريكهم  يتم  و�شماًل  يمينا 
المالحى اأثناء مرور البواخر والمراكب. 
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ال�شي�شي  الفتاح  عبد  الرئي�س  تفقد 
كيما  محطة  يناير   28 ال�شبت,  يوم 
1و2 لل�شرف ال�شحي بمحافظة اأ�شوان 
)ال�شيل(  كيما  م�شرف  اأزمة  ب�شبب 
محلب  اإبراهيم  المهند�س  بح�شور 
م�شاعد رئي�س الجمهورية للم�شروعات 
وقد   هذا  والإ�شتراتيچية  القومية 
معالجة  محطة  اإن�شاء  الرئي�س  قرر 
تنفيذا  المحطة  اأزمة  لحل  ثالثية 
الموؤتمر  خالل  ال�شباب  لأحد  لوعده 
عقد  الذي  لل�شباب  الثالث  الوطنى 
ال�شاب  الرئي�س  وا�شطحب  باأ�شوان, 

معه فى الجولة.

السيسـى يتفقـد محطـة كيمـا
عقـب انتهـاء مؤتمـر الشبـاب
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فيما وجه الرئي�س ال�شي�شى وزير الإ�شكان  د. م�شطفي 
مدبولي ب�شرعة الإنتهاء من اأعمال الم�شروع.

المهند�شون  بالمحطة  الرئي�س  ا�شتقبال  في  كان 
على  الم�شرف  القطاع  رئي�س  عبدالمح�شن  عادل 
قطاعي ال�شعيد والبحر الأحمر ومحمود عبدالمولى 
رئي�س قطاع اأ�شيوط ومحمود ال�شرنوبى رئي�س قطاع 
و�شيد  الوادي  وجنوب  الكهروميكانيكة  الم�شروعات 
ح�شن  واأحمد  الوادي  جنوب  فرع  مدير  الأن�شاري 

مدير الم�شروع.
وتجديد  اإحالل  ي�شمل  الم�شروع  بالذكراأن  جدير 
واإعادة تاأهيل محطة معالجة كيما 1, ورفع كفاءتها 
وكذا   , م3/يوم  األف   30 اإلى  م3/يوم  األف   21 من 
المعالجة  محطة  تاأهيل  واإعادة  وتجديد  اإحالل 
 45 اإلى  م3/يوم  األف   35 من  كفاءتها  ورفع   ,2 كيما 
محطة  تاأهيل  اإعادة  اإلى  بالإ�شافة  م3/يوم,  األف 

الرفع 56 ورفع طاقتها اإلى 75 األف م3/يوِم .
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الإ�شكان  وزير  مدبولى  م�شطفى  الدكتور  اأعلن 
الوزارة  العمرانية, وفاء   والمرافق والمجتمعات 
بالوعد الذى قطعته على نف�شها بح�شور الرئي�س 
ال�شباب  موؤتمر  خالل  ال�شي�شى,  عبدالفتاح 
الما�شى, بالإنتهاء من اأعمال المعالجة الثنائية 

لمحطتى معالجة كيما 1و2 بنهاية �شهر مار�س. 
ال�شبت  يوم  الوزير  زيارة  خالل  ذلك  جاء 
حجازى  مجدى  واللواء  للمحطة,  25مار�س 
رئي�س  �شالح  مح�شن  والمهند�س  اأ�شوان  محافظ 
نائب  عفيفي  اإمام  والمهند�س  الإدارة  مجل�س 
رئي�س مجل�س الإدارة ود. ر�شدي طاهر  الم�شرف 
والمهند�شون  الكهروميكانيك  م�شروعات  على 
اأ�شيوط  قطاع  رئي�س  عبدالمولى  محمود 
الم�شروعات  قطاع  رئي�س  ال�شرنوبى  ومحمود 
الكهروميكانيكة وجنوب الوادي و�شيد الأن�شاري 
مدير  ال�شعيد  ورجب  الوادي  جنوب  فرع  مدير 
وال�شرف  للمياه  الكهروميكانيكية  الأعمال  اإدارة 
مدير  مديرالفرع  نائب  ح�شن  واأحمد  والم�شانع 

الم�شروعات.  
التجريبى,  الت�شغيل  بدء  الوزير  اأكد  وقد  هذا 

وزير الإ�سكان يعلن من اأ�سوان:
بدء الت�سغيل التجريبى للمعالجة الثنائية بمحطتي �سرف 

�سحي كيما 1 و2 .. وجاهزون للإفتتاح
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الوزارة اأوفت بوعدها اأمام الرئي�س والمعالجة الثلثية 
نهاية العام .. وموافقة على البدء فى كيما 3

الوقت  من  اأ�شبوع  قبل  الثنائية,  المعالجة  لأعمال  
المحدد, حيث كنا ن�شابق الزمن, والوزارة جاهزة حاليا 

لالفتتاح الر�شمى.
تفقدا  المحطتين,  فى  بجولة  ومرافقيه  الوزير  وقام 
 1 كيما  بمحطة  للمعالجة  المختلفة  المراحل  خاللها 
للتاأكد من ا�شتيفاء كل المالحظات, كما تفقد الطلمبات 
وطلب  الحماأة,  تجفيف  اأحوا�س  وكذا  الحلزونية 
من  وتاأكد  المعالجة,  المياه  من  عينات  على  الح�شول 

مطابقتها للموا�شفات, ونقاء المياه المعالجة.
اأى  الت�شغيل معالجة  �شيتم خالل  اأنه  اإلى  الوزير  واأ�شار 
الدولة  خطة  مع  تما�شيا  اأنه  مو�شحا  تطراأ,  مالحظة 
لال�شتفادة  ثالثيا  ال�شحي  ال�شرف  مياه  معالجة  فى 
ال�شتراطات  لأعلى  وطبقا  المعالجة,  ال�شرف  مياه  من 
ال�شحية وما يفر�شه القانون من ا�شتراطات, فقد بداأت 
اأعمال تحويل معالجة مياه ال�شرف من محطتي كيما 1 
وكيما 2 اإلى معالجة ثالثية, ومن المقرر اأن تنتهى اآخر 
هذا العام, طبقا لما التزمنا به اأمام اأهالينا من مواطنى 
تو�شعات  فى  البدء  على  الموافقة  تمت  كما  اأ�شوان, 
المحطة "كيما 3" باإجمالى 35 األف م3/ يوميا, لت�شل 

المحطة اإلى 110 اآلف م3 يوميا.

وعن الو�شع ال�شابق للم�شروع, قال وزير الإ�شكان: نظرا 
لت�شميم المحطة على اأ�شا�س ان تقوم بمعالجة ال�شرف 
عليها,  ال�شناعي  ال�شرف  لتوجيه  ونتيجة  ال�شحي, 
والنمو ال�شكانى الع�شوائى, فقد تعر�شت مرافق المحطة 
المدنية,   والمن�شاآت  الميكانيكية  المعدات  فى  لأ�شرار 
واأ�شبحت حالتها متردية جدا, مما تطلب اعادة تاأهيل 
وتطوير المحطة مع زيادة قدرتها ال�شتيعابية من 56 
األف م3/يوم الى 75 األف م3 /يوم لمواجهة التو�شعات 
اإزالة  تمت  وبالفعل  المخدومة,  بالمناطق  ال�شكنية 
اعادة  عن  ف�شال  بنائها,  واعادة  المتدهورة  المباني 
ترميم وتاأهيل بع�س المباني طبقا لدرا�شات ا�شت�شارية 
لتحديد الأولويات وتوفير النفاق على تاأهيل المحطة, 
التجهيزات  بع�س  من  ال�شتفادة  تمت  اأنه  اإلى  م�شيرا 
الميكانيكية الموجودة بعد تجديدها واإجراء ال�شيانة 
الالزمة, ف�شال عن اإ�شافة اأنظمة جديدة لتطوير اأعمال 
المتقدمة  النظم  لأحدث  طبقا  بالمحطة,  المعالجة 

للمعالجة.
عمل  من  لكل  ال�شكر  مدبولى,  م�شطفى  الدكتور  ووجه 
للوفاء  كبرى  جهودًا  بذلوا  الذين  الم�شروع,  هذا  فى 

باللتزام اأمام مواطنى اأ�شوان.
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بما يوازى  10 مليار جنيه مصرى
وزير األشغال الكويتى ورئيس المقاولون العرب 

يوقعان عقد مشروع
تطوير طريق النويصيب بالكويت

وقع المهند�س عبدالرحمن المطوع وزير الأ�شغال 
المهند�س مح�شن �شالح  الكويت مع  العامة بدولة 
رئي�س مجل�س الإدارة عقد م�شروع  تطوير طريق 
التنمية  خطة  ركائز  اأحد  يعد  والذي  النوي�شيب 
الزحام  م�شكلة  لحل  الطرق  تطوير  مجال  فى 
دينار  مليون   170 حوالى  بتكلفة  الكويت  بدولة 
وتبلغ  م�شري  جنيه  مليار   10 يعادل  بما  كويتي 

مدة تنفيذه 36 �شهرًا.
الغنيم  عواطف  المهند�شة  العقد  توقيع  ح�شر 
غالب  والمهند�س  الكويتية  الأ�شغال  وزارة  وكيل 
�شفوق الوكيل الم�شاعد لقطاع الم�شاريع الإن�شائية 
بالوزارة والمهند�س ر�شا ربيع نائب رئي�س مجل�س 
المقاولون  ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س  الإدارة 
العرب الكويتية والمهند�س محمد الدكروري نائب 



11

الرئي�س التنفيذى لل�شركة الكويتية.
هذا وقد اأعرب المهند�س مح�شن �شالح عن �شعادته 
ل�شل�شة  اإ�شتكماًل  ياأتى  لكونه  العقد  هذا  بتوقيع 
الم�شروعات الكبرى التى قامت ال�شركة بتنفيذها 
تلقى  ال�شركة  اأن  اإلى  م�شيرًا  الكويتى  ال�شوق  فى 
الكويت  بدولة  الأ�شقاء  من  هناك  الترحيب  كل 
واأن م�شروعاتها تتميز بالجودة ويتم التغلب على 
تنفيذ  اأ�شاليب  تطبيق  خالل  من  التحديات  كافة 

حديثه ومتطورة.
تطوير  اإلى  يهدف  الم�شروع  اأن  بالذكر  جدير 
وتاأمين  الحدودية  الجنوبية  الطرق  حركة 
وبموا�شفات  علوية  بج�شور  المرورية  الحركة 
على  ومخارج  مداخل  وتوفير  ال�شريعة  الطرق 
المتمثلة  العمرانية  التو�شعات  لخدمة  الطريق 
,وي�شمل  الكويت  بدولة  البالد  جنوب  مدن  فى 
الم�شروع تطوير37 كم طرق ويتكون من 3 حارات 
في كل اإتجاه مع حارتي اأمان و 9 تقاطعات متعددة 
والتى  للخلف  دوران  فتحه   33 اإلغاء  مع  الطوابق 
بعدد  علوى  اإلتفاف  ,وج�شر  الحوادث  فى  تت�شبب 
حارتين ,وكل الج�شور على طول الم�شار الرئي�شى 

والمنحدرات تت�شمن حارة اإ�شافية بكل اإتجاه مما 
,اإ�شافة  م�شتقباًل  الطريق  تطوير  اإمكانية  يتيح 
تجميلية  ,وزراعات  للجمال  عبور  ج�شور  اإلي4 
�شبكات  ذلك  فى  بما  الخدمات  وحماية  ,وتحويل 
وذلك   , الأمطار  ومياه  ال�شحى  وال�شرف  المياه 
تحت اإ�شراف المكتب الإ�شت�شارى العالمى بار�شونز 
م�شت�شارو  مع  بالتعاون  اإنترنا�شيونال  برينكرهوف 

الخليج . 
حاليًا  العرب  المقاولون  تقوم  مت�شل  �شياق  فى 
بتنفيذ اأعمال المرحلة الرابعة من م�شروع تطوير 
طريق الجهراء العمالق بالكويت الذي تم اإفتتاح 
مرحلته الثالثة في يناير من العام الما�شي, حيث 
تم تق�شيم العمل بالم�شروع اإلى 5 مناطق بمجموع 
مليون   261 اإجمالية  بتكلفه  كيلومترا  اأطوال53 

دينار كويتي.
التى  الم�شروعات  من  العديد  اإلى  بالإ�شافة  هذا   
الأحمد  جابر  م�شت�شفى  مثل  منها  الإنتهاء  تم 
بال�شرق  م�شت�شفى  اأكبر  يعد  والذى  ال�شباح 
الأو�شط وال�شاد�س عالميًا وم�شروع كلية ال�شرطة 

ومبنى كلية الدرا�شات الإ�شالمية.
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المهندس شريف إسماعيل يشهد توقيع اتفاقية بين 
اإلنتاج الحربي والمقاولون العرب وتحيا مصر لإلرتقاء 

بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة أسوان

الوزراء  مجل�س  رئي�س  اإ�شماعيل  �شريف  المهند�س  �شهد 
يوم الثالثاء   10يناير مرا�شم توقيع اتفاقية بين كل من 
اللواء محمد الع�شار وزير الإنتاج الحربي, واللواء مجدى 
رئي�س  �شالح  مح�شن  والمهند�س  اأ�شوان,  محافظ  حجازى 
مجل�س الإدارة وال�شيد محمد الع�شماوي المدير التنفيذي 
"تحيا م�شر", وبموجب الإتفاقية يقوم �شندوق  ل�شندوق 
ل�شالح  جنيه  مليون   272 مبلغ  بتخ�شي�س  م�شر"  "تحيا 
عدد من الم�شروعات الخدمية والتنموية في جميع مراكز 

محافظة اأ�شوان مت�شمنة مركز ن�شر النوبة.
وعقب التوقيع اأكد وزير الإنتاج الحربي اأن هذه الإتفاقية 
تاأتي في اإطار تعزيز ال�شراكة بين الدولة والقطاع الخا�س 
والمجتمع المدني من اأجل دفع جهود الدولة نحو الإرتقاء 
بالمحافظات  للمواطنين  المقدمة  الخدمات  بمنظومة 
الحدودية بوجه عام ومحافظة اأ�شوان بوجه خا�س, وذلك 
اأنها  حيث  قومي  بعد  من  اأ�شوان  محافظة  تمثله  لما  نظرًا 
الم�شتوى  على  ال�شياحي  الدخل  م�شادر  اأهم  اأحد  تعتبر 
العاجلة  الم�شروعات  ا�شتكمال  الذي يجعل  الأمر  القومي, 
بالأثر  تعود  ل  اأنها  حيث  ملحة  �شرورة  بها  والمتوقفة 
والدولة  بل  فقط  اأ�شوان  محافظة  اأبناء  على  الإيجابي 

كلها.
اإ�شتكمال  التفاقية  ت�شملها  التي  الم�شروعات  وتت�شمن 
قرية الأعقاب ك�شكن بديل لمت�شرري ال�شيول في منطقة 
خالل  من  اإن�شاوؤها  تم  والتي  اأ�شوان,  بمحافظة  الأعقاب 
�شيقوم  حيث  م�شر,  بنوك  واتحاد  الأحمر  الهالل  جمعية 

كنموذج  الأعقاب  قرية  با�شتكمال  م�شر"  "تحيا  �شندوق 
للريف الم�شري المتطور يت�شمن قاعدة اقت�شادية زراعية 
وتدريب  ح�شارى  مركز  اإلى  بال�شافة  لل�شكان,  انتاجية 
خالل  من  التنفيذ  �شيتم  حيث  اليدوية  الحرف  وعر�س 
�شركة المقاولون العرب على اأن تقوم وزارة النتاج الحربي 

بالإ�شراف على تنفيذ الأعمال.
مرحلتين,  على  الأعقاب  قرية  م�شروع  اإ�شتكمال  ويتم 
 2011 عام  اإن�شاوؤها  تم  منزل   200 ترميم  الأولى  ت�شمل 
ال�شرف  محطة  في  الن�شاءات  ا�شتكمال  الى  بال�شافة 
ال�شحي باإجمالي تكلفة 23.3 مليون جنيه, وقد تم اإعتماد 
حين  في  اأ�شهر,   10 خالل  التنفيذ  ينتهي  ان  على  التمويل 
اإن�شاء 200 منزل باإجمالي تكلفة  ت�شمل المرحلة الثانية 
اإنتهاء  بعد  التمويل  اإتاحة  يتم  و�شوف  جنيه,  مليون   50
المرحلة الأولى, لتكتمل القرية بالكامل بعدد 400 منزل 

كما كان مخططًا لها.  
اآخر, تت�شمن التفاقية تخ�شي�س مبلغ 249  وعلى جانب 
ا�شتكمال  ل�شالح  م�شر"  "تحيا  �شندوق  من  جنيه  مليون 
اأ�شوان,  مراكز  في  المتوقفة  العاجلة  الم�شروعات  كافة 
ودراو, واإدفو, وكوم اأمبو, ون�شر النوبة, بمحافظة اأ�شوان, 
وال�شرف  الإ�شكان,   : ت�شمل قطاعات  م�شروع  باإجمالي 80 
والطرق,  والكهرباء,  ال�شرب,  مياه  و�شبكات  ال�شحي, 
بدء  اإلى  بالإ�شافة  هذا  المدنية,  الحماية  وم�شروعات 
ودعم  ال�شباب  لتمكين  العمل  فر�س  اإحتياجات  ح�شر 

ال�شناعات ال�شغيرة والمتو�شطة.



13 قـرار جمهـورى
بإعادة تشكيل مجلس إدارة

شركة المقاولون العرب
 برئاسة المهندس محسن صالح 

المهند�س �شيد فاروق عبد الحميد البارودى نائبًا اأول لرئي�س مجل�س الإدارة.	 
المهند�س اإمام �شيد عفيفى عبد البر نائبًا لرئي�س مجل�س الإدارة  	 
المحا�شب ح�شام الدين اإمام عبد ال�شمد نائبًا لرئي�س مجل�س الإدارة .	 
الدكتور محمد اأن�شى الب�شوتى ع�شوًا	 
المهند�س طارق على محمد �شقر ع�شوًا 	 
المهند�شة اإيمان على �شليمان ع�شوًا 	 
المهند�س ح�شام الدين الريفى ع�شوًا 	 
المهند�س اأحمد م�شطفى الع�شار ع�شوًا  	 
الدكتور محمد اأحمد يو�شف ع�شوًا  	 
المهند�س اأحمد عبا�س اإبراهيم ع�شوًا 	 
الأ�شتاذ اأحمد عبد الرحيم ال�شياد ع�شوًا 	 
الأ�شتاذ محمد محمود الأتربى ع�شوًا 	 
الأ�شتاذ محمود منت�شر اإبراهيم ع�شوًا 	 

ال�شركة  اأن  اإلى  �شالح  مح�شن  المهند�س  واأ�شار   ,
قامت فى العام المالى الأخير بتنفيذ م�شروعات 
فى  وت�شاهم  جنيه  مليار   18 حوالى  تبلغ  بقيمة 
تمتلكه  لما  القومية  الم�شروعات  كبرى.  تنفيذ 

من خبرات واإمكانات كبيرة.
العربية  الدول  من  العديد  فى  تتواجد  كما 
الم�شرى  الدور  اإبراز  بهدف  والأفريقية 

والم�شاهمة فى التنمية بتلك الدول ال�شقيقة. 

قرارًا  ال�شي�شى  الفتاح  عبد  الرئي�س  اأ�شدر 
�شركة  اإدارة  مجل�س  ت�شكيل  باإعادة  جمهوريًا 
المقاولون العرب "عثمان اأحمد عثمان و�شركاه" 
بناء على  المهند�س مح�شن �شالح وذلك  برئا�شة 

والمجتمعات  والمرافق  الإ�شكان  وزير  عر�شه  ما 
العمرانية.

مجل�س  اأن  �شالح  مح�شن  المهند�س  �شرح  قد  و 
اإدارة ال�شركة يتكون من :

م. مح�شن �شالح
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محلب  اإبراهيم  المهند�س  قام 
م�شـــاعـــد رئيــــــ�س الجمهـــوريـــة 
للم�شـــــــــــــــروعــــــات القــــــوميــة 
مهاب  والفريق  والإ�شتراتيجية 
ممي�س رئي�س هيئة قناة ال�شوي�س 
الوزير  كامل  حرب  اأركان  واللواء 
للقوات  الهند�شية  الهيئة  رئي�س 
�شيد  اأمير  واللواء  الم�شلحة 
اأحمد م�شت�شار رئا�شة الجمهورية 
للتخطيط العمرانى يوم الأربعاء 
اأعمال  بتفقد  فبراير  من   الأول 

م�شروع اأنفاق بور�شعيد اأ�شفل قناة ال�شوي�س والتي 
يقوم بتنفيذها تحالف المقاولون العرب اأورا�شكوم 
الم�شلحة  للقوات  الهند�شية  الهيئة  اإ�شراف  تحت 
�شالح  مح�شن  المهند�شان  الزيارة  خالل  رافقهما 
الأول  النائب  فاروق  و�شيد  الإدارة  مجل�س  رئي�س 

لرئي�س ال�شركة .
مدير  اأبود�شي�س  محمد  المهند�س  اأو�شح  وقد 
من  متر   215 حفر  من  الإنتهاء  تم  اأنه  الم�شروع 

اأعمال  من  متر   115 و  ال�شرق  من  ال�شمالى  النفق 
من  م3  مليون   205 حوالى  وردم  الجنوبى  النفق 
الرمال وال�شن لتدعيم التربة حيث و�شلت ماكينة 
العمالقة  لعمق 25 مترا من باطن الأر�س  الحفر 
التربة  لمعالجة  دقيقة  عمليات  تمت  اأن  بعد 
نفقى  اأن  م�شيرًا  بالمنطقة  ال�شعبة  الطينية 
ال�شيارات يعدا من اأكبر و اأ�شخم اأنفاق بالمنطقة 
محلب  اإبراهيم  المهند�س  قام  اأخر  جانب  على 
اأمير  والفريق ممي�س واللواء كامل الوزير واللواء 

محلب و مميش و كامل الوزير 
يتفقدون  أنفاق قناة السويس

وميناء شرق التفريعة ببورسعيد
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المزارع  م�شروعات  بتفقد  �شيد 
ال�شناعية  ,والمنطقة  ال�شمكية 
وميناء �شرق التفريعة ببور�شعيد 
الم�شروعات  اأحد  يعتبر  والذى 
العمالقة التى خططت لها القيادة 
م�شاريع  اأحد  ليكون  ال�شيا�شية 
ال�شوي�س  قناة  لهيئة  التنمية 
من  المنطقة  به  تتمتع  لما 
حركة  لربط  لوجي�شتية  اأهمية 
جنوب  من  والتجارة  المالحة 
واأمريكا  اأوروبا  اإلى  اآ�شيا  �شرق 
ال�شناعية  المناطق  اإلى  اإ�شافة 
�شتن�شئ  والتى  الم�شروع  بنطاق 
الجديد  الميناء  لتنفيذ  نتيجة 
 9 الم�شروع   باأعمال  ويقوم  هذا 
المقاولون  مقدمتها  فى  �شركات 
العرب حيث تقوم بتنفيذ 1000 م 
من اإجمالى 5000 م طولى اأر�شفة 
المهند�س  بذلك  �شرح  بحرية 

جميل ال�شيد مدير الم�شروع. 
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رئي�س  م�شت�شار  عازر  هاني  المهند�س  قام 
يرافقه  الهند�شية  لل�شئون  الجمهورية 
المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة  
يوم الأثنين12 دي�شمبر بتفقد اأعمال م�شروع 
اأنفاق بور�شعيد التى يتم تنفيذها اأ�شفل قناة 
يقوم  الذي  الحفر  اأعمال   و�شاهدا  ال�شوي�س 
اأورا�شكوم  العرب  المقاولون  بتنفيذه تحالف 
للقوات  الهند�شية  الهيئة  اإ�شراف  تحت 

الم�شلحة.
رافقهما خالل الزيارة المهند�شين اإمام عفيفي 
نائب رئي�س مجل�س الإدارة ود. ر�شدي طاهر 
ومفيدة  الإدارة  مجل�س  ع�شوا  �شقر  وطارق 
عالم رئي�س قطاع المعامل ومحمد اأبود�شي�س 
ومديري  القطاعات  وروؤ�شاء  الم�شروع  مدير 

الإدارات الم�شاركة في التنفيذ.

المهندس هانى عازر  يتفقد أعمال مشروع
أنفاق قناة السويس ببورسعيد
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 11 ال�شبت  يوم  النقل  وزير  عرفات  ه�شام  الدكتور  قام 
مار�س بتفقد اأعمال تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط 
الثالث لمترو الأنفاق, رافقه خالل الجولة اللواء طارق 
جمال الدين رئي�س الهيئة القومية لالأنفاق والمهند�س 
اإيمان  والمهند�شة  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن 
�شليمان ع�شو مجل�س الإدارة والمهند�شون اأحمد الع�شار 
واأحمد  التخ�ش�شية  والإن�شاءات  الكبارى  اإدارة  مدير 
�شوقى مدير اإدارة التن�شيق الح�شارى و�شالم ر�شاد مدير 
العامه  للمبانى   الكهروميكانيكة  الم�شروعات  اإدارة 

والمرافق.
من جانبه اأو�شح المهند�س مح�شن �شالح اإلى اأن تحالف 

العرب  المقاولون  �شركتي 
يعد  لالإن�شاءات  واأرا�شكوم 
اأول تحالف م�شرى بن�شبة 
100 % ينفذ ذلك النوع من 
الم�شروعات العمالقة وهو 
للمرحلة  الثانى  الجزء 
الثالث  الخط  من  الرابعة 
محطة  من  تمتد  والتى 
ه�شام  الم�شت�شار  ال�شهيد 
بركات بالنزهه اإلى محطة 
من�شور  عدلى  الم�شت�شار 
بطول  ال�شالم  بمدينة 
 5 وت�شمل  متر  كيلو   6.37

محطات �شطحيه بتكلفة اإجمالية تبلغ 8 مليار جنيه.
تحالف  مدير  م�شطفى  اأ�شامه  المهند�س  اأكد  فيما 
اأعمال  تجرى  اأنه  اأورا�شكوم    - العرب  المقاولون 
الخوازيق  ومنها تنفيذ خازوق اأحادى بقطر يبلغ 2.4 
متر و هو اأكبر قطر ينفذ فى م�شر و بعمق ي�شل اإلى 50 
باإرتفاع يتراوح  , يلى تلك المرحلة �شب الأعمدة  متر 
من 9 الى 15 متر واأ�شار اإلى اأن محطة عدلى من�شور هى 
اأكبر محطات تلك المرحلة نظرًا لأنها محطة تبادلية 
اإلى الور�شة الرئي�شية للخط  ت�شمح للقطارات الو�شول 
اأكبر ور�شة فى  الثالث بم�شاحة 65 فدان والتى تعتبر 

قارة اأفريقيا.

وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة
من الخط الثالث لمترو األنفاق
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قام اللواء اأركان حرب كامل الوزير 
بالقوات  الهند�شية  الهيئه  رئي�س 
الم�شلحة والمهند�س مح�شن �شالح 
رئي�س مجل�س الدارة يوم الثالثاء 
14 مار�س بمتابعة اأعمال المرحلة 
الثانية من محور رو�س الفرج التي 
تحت  بتنفيذها  ال�شركة  تقوم 
للقوات  الهند�شية  الهيئة  اإ�شراف 
افتتاح  المنتظر  ومن  الم�شلحة 
العابر  للمحور  الرئي�شي  الج�شم 
ومنزل  الدائري  الطريق  فوق 
والمتجه  ال�شكندرية  من  للقادم 
الي المرج ومطلع للقادم من الجيزة 

و المتجه الي طريق الأ�شكندرية ال�شحراوي نهاية يونيو 
القادم.

�شعفان  عماد  حرب  اأركان  اللواء  الزيارة  خالل  ,رافقهما 
نائب رئي�س الهيئة الهند�شية للقوات الم�شلحة  والمهند�س 
�شيد فاروق النائب الأول والمهند�شين ح�شين عبد ال�شميع 
الكباري  اإدارة  مدير  الع�شار  واأحمد  الم�شروع  عام  مدير 

روؤ�شاء  من  كبير  وعدد  الم�شروع  مدير  فوزي  ومحمد 
القطاعات ومديري الفروع المنفذة بال�شركة.

اإنجاز  تم  اأنه  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأكد  جانبه  من 
حوالي50% من اأعمال هذه المرحلة  التي ت�شم اإن�شاء ثالث 
ال�شماعيلية  ترعة  من  تبداأ  وهي  معلق  اأحدهما  كباري 
الطريق  غرب  وحتى  المظالت  �شبرا  بمنطقة  مرورا 
الدائري في اتجاه طريق ال�شكندرية ال�شحراوي ك 39 

رئيس الهيئة الهندسية
 يتفقد أعمال  المرحلة الثانية بمشروع 

محور روض الفرج
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مروًرا بنهر النيل, ويتكون المحور من 
مرورية  حارات   6 بعر�س  اتجاهين 
لكل اتجاه و بطول 13.5 كم  �شاملة  
6 منازل ومطالع بالمظالت و8 مطالع 
المرافق  وتحويل  بالدائري  ومنازل 

وجميع اأعمال الطرق والإنارة.
نحو3500  تنفيذه  في  ي�شارك  و 
براد  بين  وعامل  وفني  مهند�س 
�شناعي  واأمن  وم�شرف  ونجار  ولحام 
والن�شاءات  الكباري  ادارات  من 
البحرية وفرع ال�شكندرية والمعامل 
الهند�شية  وال�شت�شارات  المركزية 
المركزية  والور�س  والم�شانع 
وتاأجير المعدات وتر�شانة المع�شرة 
الخر�شانة  و  والتكميلية  والأ�شا�شات 
الي  ا�شافة  والطرق  الجاهزة 
يتم  حيث  المعدات  من  كبير  عدد 
ا�شتخدام 19 ون�س حمولت مختلفة 
و18  لودر  و15  طن   300 الي  ت�شل 
تم  وعبارتين  خوازيق  دق  ماكينة 
ت�شنيعهما بور�س ال�شركة بالمع�شرة 
مليون  بتكلفة 46  للم�شروع  خ�شي�شا 
عبارات  و  لن�شات  الي  ا�شافة  جنيه 

و�شالت بحرية اأخري.
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مدبولي  م�شطفى  الدكتور  تفقد 
والمرافق  الإ�شكان  وزير 
يوم  العمرانية  والمجتمعات 
المرحلة  فبراير   19 الأحد 
الفرج  رو�س  محور  من  الثانية 
بتنفيذها  ال�شركة  تقوم  التي 
الهند�شية  الهيئة  اإ�شراف  تحت 
بح�شور  وذلك  الم�شلحة,  للقوات 
رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س 
�شيد  والمهند�س  الإدارة  مجل�س 
والعميد  الأول  النائب  فاروق 
اأيمن �شقر مدير الم�شروع بالهيئة 
الم�شلحة,  للقوات  الهند�شية 

وزير اإلسكان يتفقد المرحلة الثانية 
من محور روض الفرج: هناك إبداع في تنفيذه
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والعقيد محمد حوا�س مدير تنفيذ الم�شروع بالهيئة 
الهند�شية للقوات الم�شلحة والمهند�س اأحمد الع�شار 
اإدارة الكباري والإن�شاءات التخ�ش�شية ومحمد  مدير 

فوزي مدير الم�شروع.
�شكر وتقدير

الهند�شية  للهيئة  بال�شكر  الإ�شكان  وزير  وتوجه 
للقوات الم�شلحة, و�شركة المقاولون العرب على هذا 
بهذا  بالغة  »�شعادتي  العمالق قائال:  الهند�شي  العمل 
تخطيطه,  في  البداية  منذ  �شاركت  حيث  الم�شروع 
وو�شع م�شاره, والآن اأراه اأ�شبح حقيقة واقعة«, م�شيرا 
على  �شناعي  عمل  اأعر�س  يعد  المحور  هذا  اأن  اإلى 
مجرى مائي في العالم, وهناك اإبداع في تنفيذه يتم 

حاليا.
مناطق تنموية

ت�شهيل  اإلى  يهدف  المحور  اأن  الإ�شكان  وزير  واأو�شح 
وا�شتثمار,  تنمية  مناطق  وخلق  الناقالت,  عبور 
الجمهورية  وغرب  �شمال  بين  الرحالت  زمن  وتقليل 
والعك�س, بحيث يكون محورًا موازيا لمحور 26 يوليو, 
مما ي�شاعد ب�شكل كبير على حل الأزمة المرورية به.

المرحلة  »هذه  اإن  �شالح  مح�شن  المهند�س  وقال 
ت�شمل  لأنها  المحور,  من  الأ�شعب  الجزء  هي  تعد 
وكابالت  �شحي  و�شرف  مياه  )خطوط  مرافق  اأعمال 
ونزع  ومنخف�س(,  ومتو�شط  عالي  و�شغط  تليفونات 
مروريا,  مكتظة  بمناطق  مرورية  وتحويالت  ملكية 
وت�شم  للعا�شمة,  الرئي�شية  المداخل  اإحدى  لأنها 
اإن�شاء ثالثة كباري, اأحدها معلق, وهي تبداأ من ترعة 
وحتى  المظالت,  �شبرا  بمنطقة  مرورا  الإ�شماعيلية 
غرب الطريق الدائري في اتجاه طريق الإ�شكندرية 

ال�شحراوي ك 39 مروًرا بنهر النيل«.
14 منزل ومطلع

»يتكون من اتجاهين عبارة  المحور  اأن  واأ�شاف �شالح 
تخ�ش�س  بحيث  اتجاه,  لكل  مرورية  حارات   6 عن 
للترام  خط  بجانب  المف�شلي,  لالأتوبي�س  حارتين 
ومطالع  منازل   6 �شاملة  كم   13.5 بطول  ال�شريع, 
وتحويل  بالدائري,  ومنازل  مطالع  و8  بالمظالت, 

المرافق وجميع اأعمال الطرق والإنارة«.
الخلفاوي  في  بدايته  عند  يتكون  المحور  اأن  واأو�شح 
واآخر  النيل,  كورني�س  من  مطلعان  بينها  مطالع,   3 من 
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منزل  منها  منازل  و3  ب�شبرا,  �شليم  �شعد  �شارع  من 
يوؤدى اإلى ترعة الإ�شماعيلية حتى محطة الكهرباء, 
ومنزلن ل�شارع دولتيان حتى كوبري اأبووافية, اأما في 
منازل   4 فهناك  الدائري  الطريق  عند  المحور  نهاية 
واإمبابة,  والجيزة  الزراعي  الطريق  من  مطالع  و4 
وعند تقاطع المحور بطريق الإ�شكندرية ال�شحراوي 

يوجد منزل ومطلع.
1000 طن

اأجزاء,  لثالثة  ينق�شم  الكوبري  اأن  اإلى  �شالح  واأ�شار 
ال�شرقي, و�شوف  النيل  اأعلى  المار  الكوبري  الأول هو 
تتدلى  مترا,   94 بارتفاع  عمودين,  على  ملجمًا  يكون 
طن   1000 اإلى  اأوزانها  ت�شل  �شخمة  كابالت  منهما 
المعلق  اأكتوبر   6 كوبري  غرار  على  الكوبري,  لحمل 
 60 وعر�س  مترا,   540 بطول  وهو  غمرة,  بمنطقة 
في  عر�شا  المعلقة  الكباري  اأكبر  من  و�شيعد  مترا, 
العالم, اإن لم يكن هو اأكبرها بالفعل, اأما الجزء الثاني 
والجزء  الغربي,  النيل  اأعلى  مار  كوبري  عن  فعبارة 
�شيكونان  وكالهما  الوراق,  جزيرة  اأعلى  يمر  الثالث 
كوبريين خر�شانيين, ويتم تنفيذهما بنظامي »الكمر« 

�شابق ال�شب والعربات المتحركة.
كوبرى النيل ال�شرقى

واأ�شاف المهند�س �شيد فاروق النائب الأول: اأنه »يتم 
اإن�شاء كوبري النيل ال�شرقي على 8 قواعد خر�شانية 
بينهما قاعدتان رئي�شيتان, و6 قواعد م�شاعدة, وذلك 
النيل بفرعيه, بجانب 3 قواعد على جزيرة  نهر  في 
خازوقا   80 خالل  من  �شبها  يتم  قاعدة  كل  الوراق, 
بقطر مترين, وعمق 47 مترا تحت �شطح النيل, حيث 
طنا,   120 اإلى  ت�شل  ثقيلة  اأوزانًا  الكوبري  يتحمل 
لتي�شير  النيل  �شطح  اأعلى  مترا   14 ارتفاعه  و�شيبلغ 

الحركة النيلية وعبور اأكبر البواخر ب�شهولة«.
كوبرى ك 39

عام  مدير   - ال�شميع  عبد  ح�شين  المهند�س  وقال 
في  عملها  بجانب  اأي�شا  ال�شركة  »نفذت  الم�شروع 
محور  طريق  تقاطع  اأعلى  كوبرى  الثانية  المرحلة 
)القاهرة- بطريق   39 الكيلو  عند  الفرج  رو�س 
�شركات   7 نفذت  بينما  ال�شحراوي(,  الإ�شكندرية 
وحتى  الدائري  الطريق  من  الأولى  المرحلة  اأخرى 
طريق الإ�شكندرية ال�شحراوي بطول 29 كيلو متًرا«.

د. مصطفى مدبولى المحور سيساهم فى خلق مناطق تنمية 
وإستثمار وتقليل زمن الرحالت بين شمال وغرب الجمهورية
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فى ملحمة وطنية م�شرفة ت�شارك اإدارة النقل الثقيل على 
مدار الـ24 �شاعة يومياً باأحدث اأ�شطولها من المقطورات 
الفرج  رو�س  بمحور  طن   20 حمولة  التل�شكوبية 
اإ�شراف  تحت  بالم�شروع  العمل  وتيرة  لت�شريع  العمالق 
وقيادة  المعدات  اإدارة  مدير  كمال  اأ�شامة  المهند�شين 
جميع  وجهود  الإدارة  مدير  ال�شهدى  طارق  المهند�س 
المقطورة  اأن  بالذكر  جدير   . بالإدارة  العاملين  رجال 
التل�شكوبية الجديدة تم اإ�شتيردادها من األمانيا خ�شي�شًا 
مترًا   32 طولها  ي�شل  التى  ال�شب  �شابقة  الكمرات  لنقل 

واإرتفاعها 2.40 ووزنها 110 طن . 

النقل الثقيل يشارك 
بأحدث أسطوله من 

المقطورات التلسكوبيه 
بمحور روض الفرج

3500 مهند�س وعامل
ي�شارك  اأنه  ال�شميع  عبد  ح�شين  المهند�س  واأو�شح 
الم�شروع  تنفيذ  في  وعامل  وفني  مهند�س   3500
�شاعة  الـ24  مدار  على  العرب  المقاولون  جانب  من 
ولحام  براد  بين  وعامل,  وفني  مهند�س   3500 نحو 
هي  رئي�شية,  اإدارات  من  �شناعي  واأمن  وم�شرف  ونجار 
الإ�شكندرية,  وفرع  البحرية,  والإن�شاءات  الكباري 
واإدارات معاونة, هي المعامل المركزية وال�شت�شارات 

وتاأجير  المركزية,  والور�س  والم�شانع  الهند�شية 
والتكميلية  والأ�شا�شات  المع�شرة,  وتر�شانة  المعدات 
عدد  اإلى  بالإ�شافة  والطرق,  الجاهزة  والخر�شانة 
ون�س   19 ا�شتخدام  يتم  حيث  المعدات,  من  كبير 
حمولت مختلفة, ت�شل اإلى 300 طن, و15 لودرا, و18 
بور�س  ت�شنيعهما  تم  وعبارتين  خوازيق,  دق  ماكينة 
 46 بتكلفة  للم�شروع  خ�شي�شا  بالمع�شرة  ال�شركة 

مليون جنيه.
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وزير النقل التوجولى : محور روض الفرج من 
المشروعات العمالقة على مستوى العالم

والبنية  النقل  وزير  جنوفام  نين�شاو  ال�شيد  تفقد 
فبراير   16 الخمي�س  يوم  توجو  بدولة  الأ�شا�شية 
الدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  يرافقه 
لومى  مطار  ومدير  المدنى  الطيران  هيئة  ورئي�س 
الذى  الفرح  رو�س  محور  م�شروع  التوجولى  الدولى 
تنفذه ال�شركة تحت ا�شراف الهيئة الهند�شية وا�شتمع 
قام  ثم  للم�شروع  المختلفة  المراحل  حول  �شرح  الى 
بتفقد الأعمال الجارية بمنطقة النيل ال�شرقى تمهيدا 
التوجولى  الوزير  اأعرب  المعلق, و قد  الكوبرى  لن�شاء 
كذلك  و  العربية  م�شر  جمهورية  لزيارة  �شعادته  عن 
طريق  بان�شاء  تقوم  التى  العرب  المقاولون  �شركة 
فىتوجو بطول 26 كيلو ل�شالح وزارة النقل التوجولية و 
ا�شاد بما يجرى بالم�شروع من جهد كبير و ا�شفًا اإياه باأنه 
يعد من الم�شروعات العمالقة على م�شتوى العالم. رافق 

�شريف  ال�شفير كريم  الجولة  التوجولى  خالل  الوزير 
مبروك  اإبراهيم  والمهند�شين  توجو  فى  م�شر  �شفير 
م�شطفى  واأ�شامه  الفريقية  ال�شركات  قطاع  رئي�س 
ح�شين  والمهند�س  التوجولية  لل�شركة  الع�شوالمنتدب 
اأحمد  والمهند�س  الم�شروع  على  الم�شرف  ال�شميع  عبد 
التخ�ش�شية   والإن�شاءات  اإدارةالكبارى  مدير  الع�شار 

والمهند�س محمد فوزى مديرالم�شروع
بزيارة   التوجولي  النقل  وزير  قام   اآخر  جانب  علي 
ميناء ال�شكندريةحيث كان في ا�شتقباله اللواء بحري 
بحري  واللواء  الميناء  هيئه  رئي�س  عطيه  مدحت 
بالإنابة  النقل  وزير  م�شت�شار  الديب  م�شطفي  مهند�س 
عن الدكتور ه�شام عرفات والدكتور اأكرم �شليمان عميد 
للنقل  العربيه  بالأكاديمية  المواني  اإ�شت�شارات  معهد 

البحري .
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قطاع  رئي�س  المنعم  عبد  �شامى  المهند�شان   قام 
مدير  الحطيم  الدين  بهى  ومحمود  المنتجة  الإدارات 
اإدارة الخر�شانة الجاهزة م�شاء يوم الثنين 16يناير 
قامت  حيث  الفرج  رو�س  بمحور  العمل  موقع   بزيارة 
الكبارى  اإدارة  مع  بالتعاون  الجاهزة  الخر�شانة  اإدارة 
بال�شركة  المركزية  المعامل  واإدارة  الم�شروع  واإدارة 
ب�شب الخر�شانة "المحطة الأخيرة" من قاعدة البرج 
من  الوراق  بجزيرة   )R2 محور  على  )بيلون  الأول 
 4500( حوالى  خر�شانة  بكمية  ال�شرقى  البر  ناحية 
متر مكعب( وجهد الخر�شانة  500 كيلوجرام / �شم2( 
الجاهزة  الخر�شانة  اإدارة  معدات  باإ�شتخدام  وذلك 
المكونه من عدد )5 م�شخات خر�شانة اأطوال اللنده من 
42 متر وحتى طول 47 متر( وعدد  ) 36 �شيارة خلط 
خر�شانة �شعة 10 متر مكعب( وذلك من خالل عدد )3 
محطات خر�شانة ( موزعة بمناطق الوراق ومطار اإمبابة 
وبمعدل �شب حوالى )85 متر مكعب في ال�شاعة( وقد 
تم نقل ال�شيارات المحملة بالخر�شانة من البر ال�شرقى 
بالمظالت الى جزيرة الوراق باإ�شتخدام معدية �شركة 
 ) راتب  اأ�شرف  المهند�س  )معدية  العرب  المقاولون 
بنجاح  الإنتهاء  اهلل  بحمد  تم  وقد  ال�شب  مكان  حيث 

من عملية ال�شب.

صب قاعدة النيل الشرقي بمحور روض الفرج.. لياًل
باستخدام 5 مضخات و36 سيارة و3 محطات خرسانة
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تفقد الدكتور م�شطفى مدبولى وزير الإ�شكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية يوم الأحد  4 دي�شمبر اأعمال 
الت�شعين  �شارعى  بين  يربط  الذى  الكوبرى  تنفيذ 
عند  المرورية  الحركة  لنقل  وال�شمالى  الجنوبى 
محور محمد نجيب, والذى تنفذه ال�شركة بتكلفة 30 
محمود  خالد  المهند�شين  بح�شور  وذلك  جنيه،  مليون 
و�شيد  الفنية  لل�شئون  الإ�شكان  وزير  م�شاعد  عبا�س 
ومفيدة  الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الول  النائب  فاروق 
عالم رئي�س قطاع المعامل واأحمد الع�شار مدير اإدارة 
الكباري والإن�شاءات التخ�ش�شية وخيري عبد العظيم 

المدير الفني للقطاع.

لمخارج  درا�شة  باإعداد  الإ�شكان  وزير  كلف  وقد 
ومداخل القاهرة الجديدة, مع تطوير هذه المداخل, 
الت�شعين  �شارعى  كفاءة  رفع  من  النتهاء  �شرعة  وكذا 

الجنوبى وال�شمالى.
اإلى  مدبولى  م�شطفى  الدكتور  انتقل  ذلك  عقب 
الأ�شا�شية,  البنية  اأعمال  لتفقد  الإدارية,  العا�شمة 
وتنفيذ الحى ال�شكنى, حيث عقد اجتماعًا مع �شركات 
موقف  عر�س  وتم  للم�شروعات,  المنفذة  المقاولت 
الزمنية,  البرامج  ب�شغط  الوزير  وطالب  �شركة,  كل 
نهاية  اأق�شى  بحد  ال�شكنى  الحى  من  النتهاء  و�شرعة 

العام.

وزير اإلسكان يتفقد تطوير المحاور المرورية 
بالقاهرة الجديدة ومشروعات العاصمة اإلدارية
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محافظ القاهرة يتفقد محور روض الفرج
ويشيد بأداء المقاولون العرب

إسناد أعمال جديدة بـ55 مليون جنيها
إلدارة األنفاق بمستشفى 500500 لعالج األورام

القاهرة  محافظ  عبدالحميد  عاطف  المهند�س  تفقد 
محور  في  الجارية  الأعمال  فبراير   12 الأحد  �شباح 
طارق  المهند�س  من  �شرح  اإلى  وا�شتمع  الفرج  رو�س 
تقوم  التي  الأعمال  حول  الإدارة  مجل�س  ع�شو  �شقر 
الهيئة  ا�شراف  تحت  بالمحور  بتنفيذها  ال�شركة 
الهند�شية للقوات الم�شلحة بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 
الجولة  خالل  المحافظ  اأ�شاد  وقد  جنيه  مليارات   5
التعاون  على  واأثنى  بالم�شروع  العرب  المقاولون  باآداء 
الوثيق والثقة الكبيرة من جانب المحافظة فى ا�شناد 
العديد من الم�شروعات بالأمر المبا�شر لل�شركة ل�شرعة 
خالل  المحافظ  ,رافق  المطلوب  الوجه  على  تنفيذها 

بالمحافظة  والكباري  الطرق  مديرية  مدير  الجولة 
ال�شباعى  ه�شام  والمهند�شين  ال�شاحل  حي  ورئي�س 
محور  م�شروع  مدير  فوزى  ومحمد  الطرق  قطاع  رئي�س 
رو�س الفرج والذي اأو�شح اأنه تم انجاز 34 % من اأعمال 
ثالث  اإن�شاء  ت�شم  والتي  المحور  من  الثانية  المرحلة 
ال�شماعيلية  ترعة  من  وتبداأ  معلق  اأحدهما  كباري 
الطريق  غرب  وحتى  المظالت  �شبرا  بمنطقة  مرورا 
ك  ال�شحراوي  ال�شكندرية  طريق  اتجاه  في  الدائري 
39 مروًرا بنهر النيل, بطول 13.5 كم  �شاملة  6 منازل 
ومطالع بالمظالت و8 مطالع ومنازل بالدائري وتحويل 

المرافق وجميع اأعمال الطرق والإنارة.

تم   اأنه   المنزلقة  وال�شدات  الأنفاق  اإدارة  مدير  توفيق  عادل  المهند�س  �شرح 
اإ�شناد اأعمال جديدة لالإدارة بم�شروع م�شت�شفى 500500 لعالج الأورام التابعة 
لمعهد الأورام القومي  بمدينة ال�شيخ زايد بقيمة 55  مليون جنيه كمرحلة اأولى 
 Shoring using (Diaphragm , عباره عن ت�شميم وتنفيذ اأعمال: 
wall & Permanent Soil Nailing) technique  ,م�شيرًا اأن هذا 
النظام يتم تنفيذه لأول مرة بم�شر , ل�شند جوانب حفر بعمق حوالي 20 متر من 
�شطح الأر�س ,وذلك تحت اإ�شراف الهيئة الهند�شية بالقوات الم�شلحة ,و�شركة:   

Hill internationalم . عادل توفيق
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الإ�شكان  وزير  مدبولى,  م�شطفى  الدكتور  ا�شتقبل 
الأربعاء  يوم  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 
بلجنة  النواب  مجل�س  اأع�شاء  من  عددًا  مار�س   1
الإدارية  بالعا�شمة  الأول  ال�شكنى  بالحى  الإ�شكان, 
اإن�شاء  فكرة  عن  مو�شعًا  عر�شًا  قدم  حيث  الجديدة, 
التنفيذى  والموقف  الجديدة,  الإدارية  العا�شمة 
حتى الآن, وتجول ب�شحبة اأع�شاء مجل�س النواب فى 
الأحياء  وبع�س  الإدارية,  بالعا�شمة  ال�شكنى  الحى 
الأخرى, و�شاهدوا اأول وحدتين �شكنيتين تم النتهاء 
نفذها  التي   119 رقم  بعماره  بالكامل  ت�شطيبهما  من 
�شالح  مح�شن  المهند�س  بح�شور  الدلتا  �شمال  فرع 
نائب  عفيفي  اإمام  والمهند�س  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
في  الم�شاركة  القطاعات  وروؤ�شاء  المجل�س  رئي�س 

التنفيذ.
10 اآلف فدان

وفى كلمته قال الدكتور م�شطفى مدبولى: اإن م�شاحة 
فدان,  األف   180 تبلغ  الجديدة  الإدارية  العا�شمة 
فدان,  األف   40 م�شاحة  على  منها  الأولى  والمرحلة 
وهى  فدان,  اآلف   10 بم�شاحة  الأولى  والأ�شبقية 
تقريبًا  وتعادل  "مدينتى",  مدينة  من  اأكبر  م�شاحة 

كال من م�شاحة ال�شروق وال�شيخ زايد.

وزير الإ�سكان ونواب البرلمان
يتفقدون اأول وحدتين �سكنيتين تم ت�سطيبهما 

بالعا�سمة الإدارية الجديدة
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د. م�سطفى مدبولى : اأتوجه بال�سكر لكل العاملين بالوزارة 
و�سركات المقاولت الم�سرية لتحويل هذا الحلم اإلى حقيقة

تم  وعمارات  اإنجاز  من  الآن  ت�شاهدونه  ما  الوزير:  وقال 
من  النتهاء  تم  �شكنية  ووحدات  تنفيذها,  من  النتهاء 
هنا  العمل  بداأ  حيث  فقط,  اأ�شهر   10 جهد  هو  ت�شطيبها, 
فى اأول مايو الما�شى, وهذا جهد م�شترك بين كل من وزارة 
الإ�شكان, والهيئة الهند�شية بالقوات الم�شلحة, موؤكدًا اأن 
اأن  نتمنى  عمالق,  م�شروع  الجديدة,  الإدارية  العا�شمة 

يكون اأحد دعائم القت�شاد الم�شرى.
الحلم اأ�شبح حقيقة

العاملين  زمالئى  لكل  والتقدير  بال�شكر  اأتوجه  واأ�شاف: 
العاملة  الم�شرية  المقاولت  و�شركات  الإ�شكان,  بوزارة 
يعمل  هنا  فالكل  راأ�س,  لأكبر  عامل  اأ�شغر  من  بالم�شروع 
على قلب رجل واحد لتحويل هذا الحلم اإلى واقع وحقيقة 

ملمو�شة لكل الم�شريين.
المخطط العام

وعر�س وزير الإ�شكان فيلمًا ت�شجيليًا عن المخطط العام 
للعا�شمة الإدارية الجديدة ومكوناتها, ثم �شرح الموقف 
موقعها  اأن  مو�شحًا  الإدارية,  بالعا�شمة  للعمل  التنفيذى 
القاهرة,  محافظة  بين  و�شط  منطقة  فى  فهى  عبقرى, 
ال�شوي�س, وعلى محاور طرق جيدة ومهمة  ومنطقة قناة 
وطريق  ال�شحراوى,  ال�شوي�س  القاهرة  طريق  مثل  جدًا 
الدائرى  والطريق  ال�شحراوى,  ال�شخنة  العين  القاهرة 

الإقليمى, والطريق الدائرى الأو�شطى, وغيرها.
القاهرة القديمة

واأو�شح اأن مخطط العا�شمة ا�شتوحيت فكرته من القاهرة 
التخطيط  تم  ولذا  النيل,  نهر  يخترقها  التى  القديمة 
جانبيه  وعلى  الإدارية,  بالعا�شمة  اأخ�شر  نهر  لإن�شاء 
زايد  بن  محمد  محورى  اأن  موؤكدًا  ال�شكنية,  الأحياء  تقع 
تنفيذهما  تم  الإدارية  بالعا�شمة  والجنوبى  ال�شمالى 
طبقًا للمعايير الدولية العالمية, ولم ي�شبق اأن تم تنفيذ 

طرق مثلها فى م�شر.
25 األف وحدة

الحى  م�شاحة  اأن  اإلى  مدبولى  م�شطفى  الدكتور  واأ�شار 
ومن  فدان,  األف  تبلغ  حاليًا,  تنفيذه  يتم  الذى  ال�شكنى 
اإ�شكان )عمارات -  األف وحدة  اأن ي�شتمل على 25  المقرر 
فيالت - تاون هاو�س(, بها كل الخدمات, م�شيفًا اأن التنفيذ 
وت�شطيب  كبرى,  م�شرية  مقاولت  �شركات  بوا�شطة  تم 

الوحدات على اأعلى م�شتوى.
لأعمال  التنفيذى  الموقف  الإ�شكان  وزير  �شرح  كما 
لم يتم تنفيذ مرافق فى م�شر مثلما  اأنه  موؤكدًا  المرافق, 

يتم  حيث  الجديدة,  الإدارية  بالعا�شمة  حاليًا  ُينفذ 
تنفيذ اأنفاق بالمناطق الرئي�شية, وتم و�شع المرافق بها.

اإنجاز بكل المقايي�س
بمجل�س  الإ�شكان  لجنة  رئي�س  والى,  عالء  النائب  واأ�شار 
النواب, اإلى اأن ما يحدث اإنجاز بكل المقايي�س, وتت�شافر 
بالقوات  الهند�شية  الهيئة  مع  الإ�شكان  وزارة  جهود  فيه 
الم�شلحة, فى واقع يبهرنا جميعًا, ونحن معًا يدًا بيد نبنى 

م�شر.
واأ�شاد بالدكتور م�شطفى مدبولى, وزير الإ�شكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية, الذى و�شفه باأنه عالم فى مجال 
التخطيط, وله جهود بارزة فى هذه المرحلة, ثم توجه 
بال�شكر لكل العاملين بالم�شروع, الذى ُيعد نقلة ح�شارية 

لنا كم�شريين.
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المهندس محسن صالح يتفقد أعمال مرافق 
"بيت الوطن" والعاصمة اإلدارية الجديدة

رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  تفقد 
يناير   12 الخمي�س  �شباح  الإدارة  مجل�س 
"بيت  بم�شروع  الرابع  الحى  مرافق  اأعمال 
المغتربين  الم�شريين  لأرا�شى  الوطن" 
,كما  الجديدة  القاهرة  بمدينة  بالخارج 
ال�شكني  بالحي  المختلفة  الم�شروعات  زار 
الجديدة  الإدارية  بالعا�شمة  والحكومي 
واأ�شاد بم�شتوي العمل بالم�شروعين وطالب 
العاملين بمزيد من الجهد والعطاء والدافع 
الوطني لالإنتهاء من اأعمالهما في المواعيد 

المقررة لهما.
 رافق �شيادته خالل الجولة المهند�شون �شيد فاروق النائب 
ومفيدة  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى  واإمام  الأول 
قطاع  رئي�س  عبا�س  واأحمد  المعامل  قطاع  رئي�س  عالم 
في  الم�شاركة  والإدارات  الأفرع  ومديرى  الكبرى  القاهرة 

الم�شروع .
م�شروع  اأن  عبا�س  اأحمد  المهند�س  اأو�شح  اآخر  جانب  علي 
العمرانية و تقوم   لهيئة المجتمعات  " تابع  الوطن  " بيت 
 520 لم�شاحة  المرافق  اأعمال  بتنفيذ  خالله  من  ال�شركة 
فدان ت�شم 1567 قطعة اأر�س تبلغ م�شاحة كل قطعة 950 

مترًا واأ�شاف فقره اأخرى على ل�شان المهند�شين وليد فيا�س 
الم�شروع  مدير  طالب  اأبو  و�شيد  للم�شروع  العام  المن�شق 
خارجية  طرق   8 اإن�شاء  تت�شمن  الأعمال  اأن  واأ�شافا 
التربة  فى  الحفر  كميات  ت�شل  كم   47 طول  باإجمالى 
والردم  م3  مليون   7 حوالى  اإلى  بها  وال�شخرية  العادية 
حوالى 10 مليون م3 اإ�شافة اإلى �شبكات لمياه ال�شرب بطول 
كهرباء  و�شبكات  كم   28 بطول  ال�شحى  وال�شرف  كم    34
ومن  جنيه  مليون   250 حوالى  مبدئية  بتكلفه  وذلك  ورى 
اإلي اأكثر من مليار جنيه نتيجة لإ�شافة  المتوقع اأن ت�شل 

اأعمال م�شتجدة بالم�شروع .
الإدارية  العا�شمة  لم�شروع  بالن�شبة  اأنه  عبا�س  واأ�شاف 
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ومرافق  متميز  اإ�شكان  بتنفيذ  ال�شركة  فتقوم  الجديدة 
 , ال�شكني  بالحي  مرحلتين  على  فيها  العمل  يتم  وطرق 
الأولى ت�شمل اإن�شاء 44 عمارة, النموذج الخا�س بها عبارة 
عن اأر�شى وبدروم و8 اأدوار حيث تم الإنتهاء من 326 �شقف 
 34 فت�شمل  الثانية  المرحلة  اأما  �شقف,   396 اإجمالي  من 
المتميز  ال�شكان  نظام   , اأدوار  و6  وبدروم  اأر�شى  عمارة 
اأعمال  من  و%67  الحفر  اأعمال  من   %  86 انجاز  تم  وقد 
الردم و65 %من اأعمال اللب�شة  العادية ,اأما بالن�شبة للحي 
 550 بم�شاحة  المرافق  بتنفيذ  ال�شركة  فتقوم  الحكومي 

لأعمال  بالإ�شافة  �شحي  و�شرف  مياه  �شبكات  من  فدان 
,اإ�شافة  م�شطح  متر  مليون   1.3 اإلى  ت�شل  والتي  الطرق 
والتى تبعد 17 كيلو مترا   , التكدي�س«  اإلي تنفيذ »محطة 
الطريق  مع  ال�شوي�س  التقاء طريق  العا�شمة فى  من موقع 
بالعا�شمة  التجمع  هذا  �شتمد  المحطة  وهذه   , الإقليمى 
الإدارية بالمياه, وم�شدر المياه بها ياأتى من محطة المياه 
الناقل  المياه والخط  العا�شر والم�شروع ي�شمل محطة  فى 
من العا�شر لمحطة الطلمبات التى ت�شخ المياه لم�شافة 17 

كيلو مترا.

 المقاولون العرب تسلمت األرض المخصصة 
ألكبر مسجد بالعاصمة الجديدة 

عقب  الإدارة   مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأكد 
الإدارية  العا�شمة  لم�شروع  الخمي�س12 يناير  زيارته يوم 

الجديدة اأنه تم ا�شتالم الأر�س المخ�ش�شة 
الجهاز  من  بالعا�شمة  م�شجد  اأكبر  لتنفيذ 
ع�شرة  م�شاحته  تبلغ  للم�شروع  التنفيذى 

اأ�شعاف الجامع الأزهر ال�شريف.
كبيرة  خبرة  لديها  ال�شركة  اأن  واأ�شاف 
واآخر  المماثلة,  الم�شروعات  تنفيذ  فى 
المقاولون  نفذتها  التى  الكبرى  الم�شاجد 
الجديدة  بالقاهرة  الم�شير  م�شجد  العرب 
اليوم  ال�شركة  ت�شلمتها  التى  الأر�س  ,واأن 
الإدارية  بالعا�شمة  م�شجد  اأكبر  لبناء 

,واأن  المرافق  مكتملة  غير  فدانا   29 بم�شاحة  الجديدة 
ا�شتكمال المرافق �شيتم بالتزامن مع تنفيذ الم�شروع وبدء 
اأعمال الحفر لالإ�شراع بتنفيذ الم�شروع واإنهائه خالل عام 

كما كلف الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي.
التنفيذ  اأ�شلوب  تتبع  ال�شركة  اأن  اإلى  �شالح,  مح�شن  ولفت 
اأوًل ثم احت�شاب التكلفة فى الم�شروعات الكبرى التى يتم 
الإ�شناد اإليها من قبل الحكومة, م�شيًرا اإلى اأن "المقاولون 

الكبرى  الم�شاجد  تنفيذ  فى  كبيرة  خبرة  لديها  العرب" 
م�شاجد  واأن�شاأت  لها  �شبق  حيث  الخا�شة,  الموا�شفات  ذات 
مقدمتها  وفى  القاهرة,  محافظة  فى  كبرى 
والفتح  الجديدة  بالقاهرة  الم�شير  م�شجد 

برم�شي�س والنور بالعبا�شية.
جدير بالذكراأن وزارة الإ�شكان اأ�شندت مهمة 
ل�شركة  الإدارية  العا�شمة  م�شجد  تنفيذ 
�شركة  تنفذ   اأن  على  العرب,  المقاولون 
اأورا�شكوم, الكني�شة, ا�شتجابة للمبادرة التى 
اأطلقها الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شى لإقامة 

م�شجد وكني�شة يكونان الأكبر فى م�شر.
وزير  مدبولى,  م�شطفى  الدكتور  وكان 
اأكد  الجديدة,  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  الإ�شكان 
والمركز  والكني�شة  الم�شجد  اإن�شاء  مواقع  تحديد  تم  اأنه 
العا�شمة  بم�شروع  الحكومى  الحى  بجوار  الح�شارى 

الإدارية الجديدة.
با�شم  بالبنك  جديد  ح�شاب  فتح  المركزى  البنك  واأعلن 
فى  وتعميمه   0/04001/001/4 رقم  والكني�شة  الجامع 

جميع البنوك لهذا الم�شروع.
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الهند�شية  الهيئة  رئي�س  الوزير  كامل  اللواء  تفقد 
الأعمال  يناير  الجمعة20  يوم  الم�شلحة  للقوات 
رافقه  ال�شاحلى  الجاللة  بم�شروع ه�شبة  الجارية 
اإمام  المهند�س  ا�شتقباله  في  وكان  الزيارة  خالل 
من  وعدد  الإدارة   مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي 
المهند�س  اأكد  اأخر  جانب  .علي  ال�شركة  قيادات 
اإمام عفيفي اأن الأعمال بالم�شروع تجرى على قدم 
و�شاق ودون توقف, م�شيرًا اأن الأعمال التي تنفذها 
ال�شركة بمنطقة ه�شبة الجاللة عبارة عن فندق 
عالمى علي م�شاحة 9150 مترا مربعا بموقع فريد 
, يتكون من دوراأر�شى وبدروم  البحر الأحمر  على 
جناحًا  و24  غرفة   266 وي�شم  متكررة,  اأدوار  و4 
على  جراج  جانب  اإلى  و�شاليه,  فيال  و84  فندقيًا 

م�شاحة 10200 متر مربع. 
يعمل  الم�شروع  اأن  عفيفي  اإمام  المهند�س  واأ�شاف 
العديد  وي�شم  ومهند�س,  عامل   600 حوالى  به 
والمعدات  البرجية  الأونا�س  منها  المعدات,  من 
تنفيذ  فى  ال�شركة  دور  بخالف  هذا  الالزمة, 
م�شروع  �شمن  ال�شكنية  العمارات  من  مجموعة 

اله�شبة. 
اإدارة  مدير  ر�شاد  �شالم  المهند�س  واأو�شح 
العامة  للمبانى  الكهروميكانيكية  الم�شروعات 
الأعمال  حاليًا  تنفذ  الإدارة  اأن  والمرافق 
الجاللة  منتجع  لم�شروع  الكهروميكانيكية 
اأعمال  ت�شمل  والتي  ال�شخنة  بالعين  ال�شياحى 
التكييف وهي عبارة عن وحدات الملف والمروحة 
ومرواح   , المنف�شل  والتكييف   , الهواء  ومناولة   ,
و�شبكات   , الدخان  �شحب  ومنظومة   , التهوية 
وت�شمل  الحريق  مكافحة  واأعمال  المثلجة  المياه 
 , التلقائية  الحريق  ور�شا�شات   , الحريق  �شبكات 
التكييف  واأعمال محطة  بالغازات  الإطفاء  ونظام 
المركزية بت�شيللرات �شعة 2400 طن تبريد تعمل 
وواأبراج   , التبريد  وطلمبات   , الطبيعى  بالغاز 
ولوحات   , المركزية  الت�شغيل  ولوحات   , التبريد 
محطة  اأعمال  اإلى  بالإ�شافة  المركزى  التحكم 
الحريق  طلمبة  عن  عبارة  الحريق  مكافحة 
طلمبة   , /دقيقة  جالون   1000 �شعة  الكهربائية 
/دقيقة  1000جالون  �شعة  الديزل  الحريق 

اللــواء كامـل الـوزيـر
يتفقــد مشــروع هضبــة الجـاللــة
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على  للحفاظ  الجوكى  الحريق  وطلمبة 
تقديرية  بقيمة  ال�شبكة  داخل  ال�شغط 
200مليون جنيه لالأعمال الكهروميكانيكية.

الجاللة  منتجع  م�شروع  اأن  بالذكر  جدير 
ال�شياحى  طريق العين ال�شخنة   بال�شوي�س 
لتحقيق  العمالقة  الم�شروعات   اأحد  هو 
على  م�شر  و�شع  اأجل  من  ال�شاملة  التنمية 
يطل   , �شياحيًا  الحقيقية  التنمية  خريطة 
 65 اإجمالية  بم�شاحه  مبا�شرًا  البحر  على 
بم�شطح  �شاحلى  فندق  عن  عبارة   , م2  األف 
اأدوار   4 , اأر�شى   , 3500م2 مكون من بدروم 
المركزى  التكييف  بنظام  ومزود  متكررة 
الحريق  لمكافحة  خا�شة  بمنظومة 
حدوث  حالة  فى  تلقائيًا  الدخان  و�شحب 
المركزى  التحكم  بنظام  يعمل  حيث  حريق 
الموافران  الطبيعى  بالغاز  وت�شيللرات 
للطاقة الم�شتهلكة , بالإ�شافة اإلى الفيالت 
وال�شاليهات بم�شاحة 61األف م2 ت�شمل عدد 
12 فيال وعدد 12 مبنى نموذج A  مكون من 
مبنى  وعدد3  الواحد  للمبنى  �شاليهات   6
نموذج B  مكون من 12 �شاليه للمبنى الواحد 
وحدات  بنظام  الفيالت  جميع  تغذية  ويتم 
بمنظومة  مزودة  المنف�شلة  التكييف 

مكافحة حريق يعمل تلقائيًا .

منطقة الشاليهات والفلل
على مساحة ٦١٠٠٠ متر مربع

أعمال صاج التكييف مواسير 
مكافحة الحريق
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قام الدكتور م�شطفي مدبولي ,  وزير الإ�شكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية   يوم الأثنين 6فبراير بزيارة 
البنية  اأعمال  لمتابعة  الجديدة ,   العلمين  مدينة 
للمدينة ,   الأولي  بالمرحلة  والمرافق  الأ�شا�شية 
رافقه خالل الجولة المهند�شين خالد عبا�س, م�شاعد 
ممدوح  المطلب  عبد  و  الفنية  لل�شئون  الإ�شكان  وزير 
لقطاع  الجديدة  العمرانية  المجتمعات  هيئة  نائب 
قطاع  رئي�س  عالم  ومفيدة  المدن  وتطوير  تنمية 
ال�شكندرية  قطاع  رئي�س  الجارحي  وعلي  المعامل 
وح�شام الريفي مدير فرع ال�شكندرية و يا�شر حموده 
اأنه  اأو�شح  الذي  الجديدة  العلمين  م�شروع  مدير 
جاري تنفيذ م�شروع البنية التحتية لمدينة العلمين 
جنيه  مليار   1,3 بتكلفة  اأولى(  )مرحلة  الجديدة 
واأ�شاف اأنه يتم حاليًا عمل المرافق لـ1466 فدان من 
وات�شالت  وكهرباء  ري  و�شبكات  �شحي  و�شرف  مياه 
الطرق  اأ�شفل  عدايات  اإن�شاء  ت�شم  مدنية  واأعمال 
المرافق  اأعمال  اإلى  اإ�شافة  كهرباء  وغرف  ومباني 
الهيئة  بمعرفة  تنفيذها  يتم  التي  بالطرق  الخا�شة 

الهند�شية للقوات الم�شلحة حيث يتولي قطاع المعامل 
بال�شركة با�شتالم الطريق من الهيئة ويتم فورًا تنفيذ 
الأعمال واأ�شار مدير م�شروع العلمين الجديدة اإلى اأن 
تنفيذه  في  وي�شارك  �شهرًا   18 الم�شروع  تنفيذ  مدة 
وقطاع  واأ�شيوط  الأ�شكندرية  فرعي  الإنجاز  ل�شرعة 
القاهرة الكبرى ويمثله )المن�شاآت المتميزة - حلوان 

- الإن�شاءات البحرية(.
كما قام الوزير بزيارة م�شروع تحويل الطريق الدولي               
المقاولون  تنفذه  والذي  مطروح(,  الإ�شكندرية/   (
بديال  �شيكون  والذي  كم,  نحو48  بطول  العرب, 
للطريق ال�شاحلي ، حيث تتم اأعمال الر�شف للطريق 
حاليا, واأكد م�شئولو ال�شركة اأنه تم النتهاء من ر�شف 
نحو28 كم, في مناطق موزعة في التجاهين, ويبلغ 
عر�س الطريق5 حارات في كل اتجاه, بخالف حارتي 

الخدمة.
رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  المهند�س  اأن  بالذكر  جدير 
بتفقد  ال�شابق  اليوم  في  قام  قد  الإدارة   مجل�س 

الأعمال  واإلتقي بقيادات العمل  بالم�شروع. 

وزير اإلسكان يتفقد المرحلة األولى من أعمال 
البنية األساسية بمدينة العلمين الجديدة
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�شالح  مح�شن  المهند�س  قام 
يوم  الإدارة    مجل�س  رئي�س 
�شير  بتفقد  الخمي�س2مار�س 
من  الأولي  بالمرحلة  الأعمال 
اأعمال البنية الأ�شا�شية بمدينة 
رافقه خالل  الجديدة  ,   العلمين 
عبد  عالء  المهند�شين  الجولة 
العزيز م�شاعد نائب رئي�س هيئة 
المجتمعات العمرانية الجديدة 
جهاز  رئي�س  الغني  عبد  واأ�شامه 
واإمام  الجديدة  العلمين  مدينة 
مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي 

ومفيدة  الإدارة  مجل�س  ع�شو  �شقر  وطارق  الإدارة 
رئي�س  ال�شباعي  وه�شام  المعامل  قطاع  رئي�س  عالم 
قطاع الطرق وعلي الجارحي رئي�س قطاع ال�شكندرية 
وح�شام الريفي مدير فرع ال�شكندرية واأ�شرف عطية 
مدير  حموده  يا�شر  و  ال�شريعة  الطرق  اإدارة  مدير 
ا�شتالم  تم  اأنه  اأو�شح  الذي  الجديدة  العلمين  م�شروع 
الم�شلحة  للقوات  الهند�شية  الهيئة  من  طرق  13كم 
�شبكات  موا�شير  من  الخا�شة  المرافق  تنفيذ  وجارى 

العمل  وجارى  اأمطار  و�شرف  ورى  �شحى  و�شرف  مياه 
كم   1 بطول  بالم�شروع  الخا�س  ال�شياحى  بالمم�شى 
والمحولت  الكهرباء  �شبكات  لأعمال  التجهيز  وجارى 
بالبرنامج  الأعمال  تنفيذ  ن�شبة  وبلغت  والموزعات 
الزمنى 113 % للم�شروع البالغ تكلفته 1٫30 مليار جنيه 
في  وي�شارك  فدان  لـ1466  المرافق  اأعماله  وتت�شمن 
تنفيذه فرعي الأ�شكندرية واأ�شيوط والطرق ال�شريعة 
المتميزة -  الكبرى ويمثله )المن�شاآت  القاهرة  وقطاع 

حلوان - الإن�شاءات البحرية(.

محسن صالح يتفقد المرحلة األولى من أعمال 
البنية األساسية بمدينة العلمين الجديدة
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زيارته  خالل  نيا�شينبي  فور  التوجولي  الرئي�س  ا�شتقبل 
المهند�س  فبراير   18 ال�شبت  يوم  اإقامته  بمقر  م�شر  اإلى 
للم�شروعات  الجمهورية  رئي�س  م�شاعد  محلب  اإبراهيم 

القومية والإ�شتراتيجية.
�شعادته  عن  اللقاء  خالل  التوجولي  الرئي�س  واأعرب 
بم�شتوى العالقات بين البلدين وتطورها الدائم, كما طالب 
المهند�س اإبراهيم محلب بعمل درا�شة لتطوير ميناء لومى 
اأن  على  �شناعية,  منطقة  اإن�شاء  وكذلك  توجو,  عا�شمة 

تنفيذها,  في  بال�شتراك  العرب  المقاولون  �شركة  تقوم 
في  العرب  المقاولون  �شركة  بوجود  �شعادته  عن  معرًبا 
الطرق  باأعمال  واأ�شاد  الم�شرية,  ال�شركات  كاأكبر  توجو 

التي تقوم بتنفيذها ال�شركة في لومي.
ح�شر اللقاء المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة 
والمهند�س  توجو,  في  م�شر  �شفير  �شريف  كريم  وال�شفير 
اإبراهيم مبروك رئي�س قطاع ال�شركات الأفريقية والأ�شتاذ 

عماد عبيد المدير المالى بقطاع اأفريقيا.

رئيس توجو يشيد بأعمال الطرق
 التي تنفذها المقاولون العرب في لومي

�شالح  مح�شن  المهند�س  ا�شتقبل 
الأربعاء22  يوم  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
وزير  نديهو",  "دوميتيان  فبرايرال�شيد 
التنمية  وتخطيط  والميزانية  المالية 
لبحث  لم�شر  زيارته  خالل  بوروندى  فى 
دعم عالقات التعاون بين م�شر وبوروندى 
فى  الم�شرية  الخبرات  من  والإ�شتفادة 
بدولة  الكوادر  وتدريب  التنمية  مجالت 
اللقاء   خالل  الوزير  طلب  وقد  بوروندى 
المقاولون  تواجد  ال�شركة  رئي�س  من 
من  عدد  لتنفيذ  ببالده  بقوة  العرب 
م�شروعات البنية التحتية من �شبكات مياه 
�شرب و�شرف �شحي وطرق واإن�شاء مدينة 

بوروندى  لزيارة  ودعاه  حكومية  مباني  ت�شم  اإدارية 
بوروندي  �شفير  اللقاء  ح�شر  ممكن,  وقت  اأقرب  في 

بالقاهرة.

وزير مالية بوروندى  يلتقي محسن صالح
لبحث تواجد المقاولون العرب ببالده
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الرئيس إسماعيل عمر جيلة
 يرحب بتواجد المقاولون العرب بجيبوتى

الرئي�س  مع  لقائه  وعقب  لم�شر  الر�شمية  زيارته  هام�س  علي 
للتعاون  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات   7 وتوقيع  ال�شي�شي  عبدالفتاح 

بين البلدين في عدد من المجالت والقطاعات.
 ا�شتقبل الرئي�س اإ�شماعيل عمر جيلة رئي�س جمهورية جيبوتي �شباح 
المهند�س  بم�شر  القبة  بق�شر  اقامته  بمقر  دي�شمبر   27 الثالثاء 
طارق �شقر ع�شو مجل�س الدارة نائبا عن المهند�س مح�شن  �شالح 
رئي�س مجل�س الدارة  �شمن وفد من رجال الأعمال الم�شريين بهدف 
تعزيز العالقات الثنائية المتميزة والوثيقة التي تجمع بين م�شر 
وجيبوتي  وفتح اآفاق عمل جديدة لل�شركات الم�شرية بجيبوتي في 
مختلف المجالت وفي مقدمتها �شركة المقاولون العرب التي اأعرب 
للم�شاركة  بتواجدها  وترحيبه  �شعادته  عن  الجيبوتي  الرئي�س 

بقوة في م�شروعات التنمية هناك.

باأن  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأعلن 
اأعمال  تنفيذ  باإ�شناد  قامت  للمطارات  القاب�شة  ال�شركة 
تطوير مبنى الركاب رقم )2( بمطار �شرم ال�شيخ للمقاولون 
الأعمال  اأن  �شالح  ,واأ�شار  جنيه  450مليون  بتكلفة  العرب 
تت�شمن اإعادة تاأهيل ال�شاله الرئي�شية وتو�شعتها بهدف رفع 
ال�شعة الإ�شتعابية  لها من 3 مليون الى 5 مليون �شائح �شنويًا 
باإ�شافة 2 مليون راكب �شنويًا, و ذلك من منطلق حر�س الدولة 
الم�شرية واهتمام القيادة ال�شيا�شية بالمجال ال�شياحى لما 

له من دور بارز وهام فى دعم القت�شاد القومى.
�شيناء  فرع  مدير  مبارك  من�شور  مبارك  المهند�س  واأ�شاف 
للمطار  الإ�شتعابيه  القدرة  فى  الهائل  الرفع  هذا  مع  اأنه 
الفرعية  الركاب  انتظار  �شالت  زيادة  يتم  اأن  وجوبًا  كان 
�شامل  تطوير  عمل  اإلي  اإ�شافة  12�شاله   الى  �شالت   8 من 

وذلك  والمخارج  المداخل  وتجميل  الخ�شراء  للم�شاحات 
باإ�شتخدام اأحدث الطرق والأ�شاليب العلمية فى هذا المجال 
مع  ذلك  ليتنا�شب  العالمية  المطارات  اأحدث  غرار  ,وعلى 
ال�شياحية  الخريطة  على  ومكانتها  ال�شيخ  �شرم  مدينة 

العالمية.
تنفيذ  في  وا�شعة  خبرة  لها  ال�شركة  اأن  بالذكر  جدير 
عامًا   60 الـ  عن  يربو  الذي  تاريخها  مدي  علي  المطارات 
المباني  جميع  تنفيذ  المجال  هذا  في  انجازاتها  اأهم  ومن 
ال�شفر  و�شالت  القديم  الدولي  القاهرة  لمطار  والممرات 
المطار  لهذا  الثانية  بالمرحلة  الزوار  وكبار  والو�شول 
والغردقة ومطار  الأق�شر ومر�شي علم  اإلي مطارات  اإ�شافة 
غزه  ومطار  بال�شعودية  الظهران  ومطار  بالمغرب  النا�شور 

بفل�شطين.

المقاولون العرب
تقوم بتطوير

مطار شرم الشيخ
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الأعمال  قطاع  وزير  ال�شرقاوى  اأ�شرف  الدكتور  �شهد 
القاهرة   العام والمهند�س عاطف عبدالحميد محافظ 
يوم ال�شبت 18 فبرايرمرا�شم توقيع عقد ترميم مدينة 
المهند�س مح�شن �شالح  العقد  , وقع  غرناطة الآثرية 
رئي�س  الديب  هانى  والمهند�س  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
والتعمير  لالإ�شكان  الجديدة  اإدارة �شركة م�شر  مجل�س 
ال�شركة  رئي�س  حجازى  محمود  المهند�س  ح�شره  و 
نائب رئي�س  اإمام عفيفى  للت�شييد والمهند�س  القاب�شة 
قطاع  رئي�س  فريد  محمود  والمهند�س  الإدارة  مجل�س 
�شيانة  اإدارة  مدير  خ�شر  طارق  والمهند�س  الت�شيد 

الق�شور والآثار ومحمود عبد الفتاح مديرالم�شروع .
مدينة  تطوير  اإن  القاهرة  محافظ  اأكد  جانبه  من 
لإعادة  الكفاح  م�شاوير  من  جديد  م�شوار  غرناطة 
الأماكن الأثرية, ومن المتوقع اأن ي�شيف للقاهرة قبلة 
ثقافية جديدة ,واأ�شاف اأنه فخور اأن يتكاتف الجميع 
ي�شيبها  اأن  قبل  العظيم  لتراثها  القاهرة  لإعادة 

الإهمال, موؤكدًا اأن الأثر فى هذا المجال وا�شح بداية 
الأثرية  المبانى  على  بالحفاظ  الجمهورى  القرار  من 
القاهرة  تراث  وحماية  تطوير  مجل�س  خالل  من 

برئا�شة المهند�س اإبراهيم محلب.
وقال المهند�س مح�شن �شالح: اإن مدينة غرناطة كانت 
اأحد معالم مدينة القاهرة قبل اأن تطولها يد الإهمال, 
لذا وجب �شكر كل م�شئول �شاهم فى عودة هذه المدينة 
مجال  اأن  اإلى  م�شيرًا  والترفهية,  الثقافية  لمكانتها 
ترميم الأثار �شار علما مبنى على الدرا�شة و المعرفة 
منها  التاريخية  �شواء  الأثر  عنا�شر  لكافة  الدقيقة 
والهند�شية و المعمارية ,موؤكدًا اأن فريق العمل المكلف 
المنهج  خالل  من  �شيعملون  المدينة  تطوير  بمهمة 
لهم وقاموا  المدينة, و�شبق  الذى يحافظ على  العلمى 
بتطوير الكثير من الآثار كالكني�شة المعلقة وعدد من 

الق�شور الأثرية.
ترميم  تكلفة  اإن  الجديدة  م�شر  �شركة  رئي�س  وقال 

وزير قطاع األعمال و محافظ القاهرة  يشهدان

 توقيع عقد تطوير مدينة غرناطة اآلثرية
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الم�شروع  من  الأولي  المرحلة 
مليون   37.2 حوالى  تبلغ 
الإنتهاء  المقرر  من  و  جنيه, 
من اأعمالها بعد حوالى عام من 
الحفاظ  مع  الموقع,  ا�شتالم 
على الطراز المعمارى الخا�س 
قيمة  من  يمثله  وما  بالمبنى, 

اأثرية وتاريخية.
من جانبه قال المهند�س اأحمد 
الم�شئول  الإ�شت�شارى  من�شور 
من  اإنه  الم�شروع  تطوير  عن 
بما  الم�شروع  تطوير  المقرر 
الأثرية  القيمة  على  يحافظ 

التن�شيق  لدى  م�شجل  المبنى  اإن  حيث  به,  الخا�شة 
النهائى  ال�شكل  عر�س  كما  )اأ(,  الفئة  من  الح�شارى 
لعر�س  اأماكن  �شي�شمل  حيث  التطوير,  بعد  للم�شروع 

مطاعم  تواجد  على  عالوة  للم�شروع,  الأثرى  البعد 
�شيتم عمل مبان  المواطنين, كما  و�شينمات ل�شتقبال 
تحت الأر�س بما ي�شمن الحفاظ على البعد الح�شارى 

وحتى ل يعلو اأى مبنى اأمامه للتغطية عليه.
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وزير اإلسكان ومحافظ الشرقية يفتتحان 
توسعات محطة مياه الشرب بفاقوس

الإ�شكان  وزير  مدبولى  م�شطفى  الدكتور  افتتح 
والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء خالد �شعيد 
من  عدد  فبراير   23 الخمي�س  يوم  ال�شرقية  محافظ 
م�شروع  بينها  من  بالإقليم  الخدمية  الم�شروعات 
تو�شعات محطة مياه ال�شرب بفاقو�س بطاقة اإنتاجية 
واأبو كبير  فاقو�س وههيا  2400 ل/ ث لخدمة مراكز 
والح�شينية والقرين و61 قرية وي�شتفيد منها اأكثرمن 

1.3 مليون ن�شمة.          
على  الم�شرف  طاهر  ر�شدى  الدكتور  الإفتتاح  ح�شر 
رئي�س  اهلل  �شعد  و�شمير  الكهروميكانيك  م�شروعات 

م�شروعات  قطاع  رئي�س  ال�شرنوبى  ومحمود  الدلتا  قطاع 
الأعمال  مديراإدارة  ال�شعيد  ورجب  الكهروميكانيكة 
قيادات  من  وعدد  والم�شانع  وال�شرف  للمياه  الكهروميكانيكية 

المحافظة .
وو�شط  �شرق  فرع  مدير  ال�شيد  وائل  المهند�س  اأو�شح  وقد 
اإجمالية  بقيمة  مراحل   3 على  تنفيذه  تم  الم�شروع  اأن  الدلتا 
زيادة  الثالثة  المرحلة  اأعمال  �شمل  وقد  جنيه  مليون   550
 230 بتكلفه  ل/ث   2400 اإلى  ل/ث   1200 من  المحطة  طاقة 
نائب  غنيم  م�شطفى  محمد  المهند�س  واأ�شاف   . جنيه  مليون 
الم�شروع  اأن  ال�شرقية  م�شروعات  على  الم�شرف  الفرع  مدير 
يتكون من ماأخذ �شاطئ على ترعة ال�شالحية بعدد )2( بوابة 
ومبنى الطلمبات العكرة بعدد )6( طلمبات بطاقة 330 لتر/

الكباري  �شاملة  دائرية  مروقات  و)4(  التوزيع  وبئر  ثانية 
و  مر�شح   )14( المر�شحات  ومبنى  وم�شتلزماتها  متر   18 بطول 
ومبنى  مكعب  لتر   5000 الواحد  �شعة  ا�شتراتيجي  خزان   )2(
الكلور والكيماويات ومبنى الطلمبات المر�شحة بت�شريف 350 

لتر/ثانية وعنبر طلمبات ك�شح الروبة بطاقة 95 لتر/ثانية 
والإعادة 400 لتر/ثانية و )2( �شكنر tاأحوا�س تغليظ الروبه" 
و )57( حو�س تجفيف ومبنى الديزل وي�شمل )2( مولد قدرات 
 SCADA System 700 ك.ف.اأ و1650 ك.ف.اأ ونظام 
لت�شغيل ورقابة المحطة ولوحات الت�شغيل والتحكم )6(اأونا�س 
المائي  علوية حمولت مختلفة 12,5,3 طن ومنظومة الطرق 

بعدد) 2( مطرقة مائية.
جدير بالذكر اأن فرع �شرق وو�شط الدلتا  قام بتنفيذ الأعمال 
مع اإدارات الأعمال الكهروميكانيكية للمياه وال�شرف والم�شانع 

والأعمال الكهربائية وال�شحى والت�شطيبات .
على جانب اأخر قام ال�شاده الوزراء بتفقد �شومعه الغالل بههيا 
حية  تجارب  و�شاهدوا  الدلتا  وو�شط  �شرق  فرع  نفذها  التى 
لمراحل الت�شغيل وقد اأو�شح المهند�س وائل ال�شيد اأن ال�شومعة  
�شعه  خليه  كل  خليه   12 وت�شم  طن  األف   60 بطاقة  الجديدة 
5000 طن وبلغت تكلفتها حوالي 120 مليون جنيه وهي ت�شم 
مبنى اإدارى ومخزن وور�شة وم�شجد ومبانى للكهرباء والطلمبات 

وبيارة لل�شرف ال�شحى وغرفة حار�س .
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المقاولون العرب تسلم طريق أنجورا - إنجامينا
تشاد بقيمه 72 مليون يورو

المقاولون  �شركة  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  �شرح 
اإن�شاء  م�شروع  اأعمال  من  اإنتهت  ال�شركة  باأن  العرب 
طريق اأنجورا- اإنجامينا بالل بدولة ت�شاد بطول 104 
كم , بقيمة اإجمالية 72 مليون يورو, وا�شفًا هذا الإنجاز 
باأنه يعد واحدًا من اأكبر الم�شروعات المنفذة بالطرق 
خالل  ال�شركة  اإنجازات  قائمة  اإلي  ي�شاف  بالخارج 

الخم�شة �شنوات الما�شية.  
�شركة  اأن  �شالح  واأ�شاف 
اإنتهت  قد  العرب  المقاولون 
مبنى  تنفيذ  من  موؤخرًا 
الإفريقى  المركزى  البنك 
حاليًا  العمل  وجارى  بت�شاد 
الخارجية  وزارة  بمبنى 
اإجمالية  بتكلفة  الت�شادية 

تبلغ 90 مليون يورو .
المهند�س  اأكد  جانبه  من 
رئي�س  العاطي  عبد  اأ�شرف 
الأفريقية  الفروع  قطاع 
ت�شليم  تم  اأنه  بال�شركة 
اأنجورا-  طريق  م�شروع 
بح�شور  نهائيًا  اإنجامينا 
وزارة  تمثل  والتي  الطرق,  اإدارة  من  الم�شكلة  اللجنة 
اللجنة  اأن  واأ�شاراإلى  الت�شادية,   التحتية  البنية 
طبقًا  تنفيذها  تم  التي  الأعمال  بجودة  اأ�شادت  قد 
للمعايير القيا�شية الفرن�شية, والمدة الزمنية المقررة 

بالتعاقد.
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افتتح اللواء مجدي حجازي محافظ اأ�شوان يرافقه الأ�شتاذ ه�شام 
عكا�شة رئي�س مجل�س اإدارة البنك الأهلي يوم الأثنين 13 فبراير 
الفرع الجديد للبنك الأهلي باأ�شوان والذي بلغت تكلفته حوالي 
13 مليون جنيه ,�شرح بذلك المهند�س محمود عبد المولي رئي�س 
قطاع جنوب الوادي واأ�شيوط واأو�شح المهند�س ال�شيد الأن�شاري 
مدير فرع جنوب الوادي اأن المبني الجديد يتكون من دور اأر�شي 
واأماكن  العمالء  �شالة خدمة  وي�شم  م�شتقبلي  اأول علوي ودور  و 
لخدمة رجال الأعمال والم�شتثمرين واأ�شاف المهند�شين  اأحمد 
الم�شروع وخالد  اإ�شماعيل مدير  الفرع ويحيي  نائب مدير  ح�شن 
اإبراهيم مهند�س الأعمال الكهروميكانيكه اأن المبني علي م�شاحة 
600 متر م�شطح  وقد تنفيذه وت�شطيبه من الداخل والخارج علي 
اأنظمة  باأحدث  وتزويده  والفخامة  الجودة  من  م�شتوي  اأعلى 
التكييف المركزي واإنذار الحريق والمراقبة وا�شتدعاء العمالء 

اإ�شافة اإلي اأنظمة ال�شوتيات والإنارة.

محـافـظ أسـوان يفتتـح الفـرع الجـديـد
 للبنـك األهلـى بأسـوان
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محافظ الغربية يفتتح
  محطة صرف صحى كفر  الديب

قام اللواء احمد �شيف  �شقر محافظ الغربية  يوم ال�شبت 17 
دي�شمبر بافتتاح  م�شروع محطة ال�شرف ال�شحي بقرية  كفر 
الديب التابعة لم�شروعات  الغربية  بقيمة  60 مليون  جنيه  
والدغايدة  وال�شباب�شه   والعاي�شه   الديب   وي�شمل قرى كفر 
وال�شمالويه  واأي�شا  تو�شعات  محطه  معالجه  نهطاى  والجهة 
المالكة هى  الهيئة  القوميه لمياه  ال�شرب  وال�شرف  ال�شحى 

جهاز  الغربيه  ويتكون الم�شروع من محطه رفع م�شاحه  450 
متر  مربع  بيارة 5 متر  و�شبكات انحدار باجمالى طول 11300 
متر وخط طرد من البولى  ايثيلين  عالى  الكثافه قطر 480 مم 
باجمالى طول 7300 متر .. هذا  وقد ا�شاد محافظ الغربيه 
بجهود العاملين مهنئا بالفتتاح . �شرح بذلك المهند�س وائل 

ال�شيد مدير فرع �شرق وو�شط الدلتا المنفذ للم�شروع. 

المقاولون  �شركة  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  �شرح 
العرب اأن الهيئة الهند�شية للقوات الم�شلحة قامت باإ�شناد 
الذي  الجديد  ال�شيخ  �شرم  الطور-  طريق  اإن�شاء  م�شروع 
كم   11 بحوالي  تقدر  بم�شافة  الحالى  الطريق  عن  يبعد 

بتكلفة مبدئية 400 مليون جنيه .
واأ�شاف المهند�س طارق �شقر ع�شو مجل�س اإدارة المقاولون 
اأن الطريق الجديد مكون من اتجاهين كل اتجاه  العرب 
ي�شم خم�س حارات  بعر�س 17.5 و يبداأ  من عالمة الكيلو  
"290" الى عالمة الكيلو "330" بطول 40 كم وهي تعد 
بمناطق  لمروره  نظرا  الطريق  بطول  الأ�شعب  المرحلة 
اأ�شاليب  الى  تحتاج  خطرة  ومنحنيات  �شخرية  جبلية 
علمية حديثة فى التعامل معها ,م�شيرًا اأن ال�شركة تقوم 
حاليًا بتفقد عدة م�شروعات للطرق ب�شيناء يربو قيمتها 

عن الن�شف مليار جنيه.

من جانبه قال المهند�س مبارك من�شور مدير فرع �شيناء 
اأن  الم�شروعات التى تنفذها المقاولون العرب عبارة عن 
م�شروع طريق طابا نويبع بطول 70كم بتكلفه 75 مليون 
جنيه وطريق دهب نويبع بطول 20 كم بتكلفه 40 مليون 
�شرم  مدينة  داخل  �شيناء  لإبن  الأو�شط  والطريق  جنيه 
تنفيذه  يتم  نموذجى  طريق  وهو  كم   12 بطول  ال�شيخ 
جنيه  مليون   120 بتكلفه  العالمية  للموا�شفات  طبقًا 
ب�شانت كاترين بطول 40 كم بتكلفه  وطريق وادى وتير 
 4 بطول  الطور  مدخل  طريق  واإزدواج  جنيه  مليون   250

كم بتكلفة 25 مليون جنيه 
التفريعة  �شرق  الى  الموؤدى  الطريق  وتو�شعة  وتطوير 
العري�س  طريق  تقاطع  حتى  ال�شالم  كوبرى  من  بداية 
الدولي بطول 12 كم, لل�شركة بتكلفة اجمالية 80 مليون 

جنيه .

المقاولون العرب تنفذ طريق الطور - شرم الشيخ الجديد
بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه
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محافظ الجيزة يتفقد مشروع مستشفى األمراض 
الباطنية - المتوطنة "ثابت ثابت" بالجيزة

اأ.د  يرافقه  الجيزة  محافظ  الدالى  كمال  اللواء  قام 
خ�شير  فتحى  اأ.د  و  القاهرة  جامعة  رئي�س  ن�شار  جابر 
 30 الموافق  الأثنين  العينى  ق�شر  الطب  كلية  عميد 
م�شت�شفى  م�شروع  من  الأولى  المرحلة  بتفقد  يناير 
والذي  ثابت"  "ثابت  المتوطنة   - الباطنية  الأمرا�س 
تقوم ال�شركة بتنفيذه ل�شالح كلية طب جامعة القاهرة 
لم�شر  جديدًا  �شرحًا  ليعد  جنيه  مليون   600 بتكلفة 
على  تحتوى  حيث  العلمى  والبحث  الطب  مجال  في 
معمل )CDC- L 3(  يعد الول من نوعه في القارة 
في  المتخ�ش�س  العالم  م�شتوي  علي  وال�شابع  الفريقية 
بذلك  ,�شرح  المتوطنه  والأمرا�س  الفيرو�شات  اأبحاث 
الكبرى  القاهرة  قطاع  رئي�س  عبا�س  اأحمد  المهند�شين 
للم�شروع  المنفذ  القاهرة  فرع  مدير  ال�شيخ  ومحمد 
الكهربائية  الأعمال  اإدارة  النجار مدير  ومحمد يو�شف 
الم�شروعات  مدير  الإمام  فوؤاد  المهند�شين  واأ�شاف 
وه�شام مهدى مدير الم�شروع اأن المرحلة الأولى ت�شمل 
تنفيذ دور ار�شي منخف�س علي م�شطح 10000م2 يحتوي 
بنك   , مركزي  تعقيم   , مغ�شلة   , الم�شت�شفي  اإدارة  على 
للدم , ثالجات حفظ الموتي , محطة كهرباء , محطة 
, ق�شم لالبحاث  , جراج ب�شعة 200�شيارة  غازات طبية 
الكلينيكية  , �شيدلية , مخازن ادوية  , ق�شم المعامل 

م�شطح  علي  مــــرتفع    اأر�شي  دور  و   , كافيتريا   , ,مطبخ 
10000م2 ي�شم  اأق�شام اقامة المر�شي ب�شعة 35 �شرير 
, الطوارئ , العمليات والعناية المركزه جراحه 8 �شرير, 
والمناظير  ال�شعة   , 30�شرير  طبي  المركزه  العناية 
و  تخ�ش�شية  عيادة   20 الخارجية  العيادات   , وال�شونار 
مغلق  بم�شطح  تحــويــلي   ان�شاءدور  المرحلة  ت�شم  كما 
ق�شم  من  المكون  5000م2  مك�شوف  وم�شطح  م2   5000
م�شارات  وتعديل  المركزي  التكييف  ومعدات  ال�شيانه 

المرافق  ا�شافة الي تن�شيق الموقع العام.
اإ�شماعيل �شبري مدير الم�شروعات  واأ�شاف المهند�شين 
الكهربائية  لالأعمال  الم�شروع  مدير  م�شطفي  ومحمد 
بقيمة  يقدر  بالم�شروع  الكهربائية  الأعمال  حجم  اأن 
الحديثةمن  الأنظمة  جميع  وي�شمل  جنيه  مليون   40
كاميرات مراقبة وانذار حريق و�شوتيات ود�س مركزي 

وتليفونات وغيرها.
20األف  اإجمالية  م�شاحة  على  يقام  الم�شروع  اأن  يذكر 
م2 بم�شطح مبانى 40 األف م2 ي�شمل دور اأر�شى منخف�س 
ودور اأر�شى مرتفع ودور تحويلى وعدد 5 اأدوار متكررة 
ويتم تنفيذه على مرحلتين وي�شارك فى تنفيذه اإدارات 
 , العتيادية  الأعمال   , الأ�شا�شات  وهى  تخ�ش�شية 

الأعمال التكميلية �شحي - ت�شطيبات - كهرباء .
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رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  �شرح 
من  الإنتهاء  تم  اأنه  الإدارة  مجل�س 
من  الأولى  المرحلة  تطوير  اأعمال 
متحف اآثار عيون مو�شى ب�شيناء م�شيرًا 
اأن العمل قد بداأ بتن�شيق الموقع العام 
والردم  الت�شوية  اأعمال  خالل  من 
المرتفعة  والتباب  العالية  لالأماكن 
وردم المنخف�شة منها, وان�شاء مدخل 
با�شتخدام  2000م  بم�شطح  رئي�شي 
غامق  بيج  لون  ذات  ملونة  خر�شانة 
لالأر�شفة  ال�شنع  اأمريكية  اأكا�شيد  من 

وا�شتخدام األوان طبيعية لالأر�شيات حتى ل تتعار�س مع 
األوان المعالم الأثرية.

فرع  مدير  مبارك  من�شور  مبارك  المهند�س  واأ�شاف   
�شيناء اأنه تم عمل اأ�شوار من حجارة الدلوميت ال�شيناوى 
جانبي  على  تركيبها  و  لحمايتها  الأثرية  الآبار  حول 
الم�شايات الداخلية للمتحف بالإ�شافة اإلى تنفيذ عدد 
الجودة  ذات  التيفلون  قما�س  من  الآبار  فوق  خيام   5
العالية التي تتحمل اأق�شى ظروف الطبيعة من حرارة 
ال�شم�س والأمطار وقد تم اختيار األوانها بعناية �شديدة 
لتكون متوافقة مع األوان الأثار, وتم �شدها على اأعمده 

من موا�شير �شلب عالي مقاوم قطر 220مم, بارتفاعات 
مختلفة مثبتة على قواعد خر�شانية مدفونة,

 من جانبه �شرح المهند�س وائل العايق مدير م�شروعات 
للمتحف  اإ�شاءة  منظومة  تنفيذ  تم  اأنه  �شدر  راأ�س 
المك�شوفة  العالمية  المتحفية  النظم  اأحدث  على 
م�شنعة  اإ�شاءة  عمود   206 عدد  با�شتخدام  وذلك 
ببودرة  ومدهونه  خا�شة  بطرق  الألومنيوم  من 
وم�شايات  الكترو�شتاتيك تم تركيبها على طول مدخل 
المتحف كما تم تركيب عدد 30 ك�شاف اأب ليت بنظام 
اأعلى الآبار الأثرية  ليد موفر للطاقة يو�شن ا�شتانل�س 

وم�شارات المتحف جميعها.

المقاولون العرب تنتهي من تطوير 
المرحلة األولى لمتحف آثار عيون موسى بسيناء
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قام المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة والأ�شتاذ 
المنتدب  نائب رئي�س مجل�س الإدارة والع�شو  ال�شياد  اأحمد 
بتفقد  دي�شمبر   28 الأربعاء  يوم  القومي  الإ�شتثمار  لبنك 
الأخ�شر  بالجبل  القومي  الإ�شتثمار  بنك  ا�شتكمال  اأعمال 
نائب رئي�س  اإمام عفيفي  المهند�شين  رافقهما خالل الجولة 
مجل�س الإدارة ون�شر الدين محمود رئي�س قطاع الإ�شت�شارات 
المتميزة  المن�شاآت  اإدارة  مدير  �شندي  و�شيد  الهند�شية 
المنفذة لالأعمال والذى اأو�شح اأن المقر الجديد ي�شم مبنى 
�شفلي  اأر�شي  رئي�شي علي م�شطح 4400 متر ويتكون من دور 
وعلوي واأربعة اأدوار قائمة كل دور بم�شطح المبنى بالكامل 
وثالثة اأدوار م�شتجدة بم�شطحات اأقل من المبنى ويحتوي 
على  وم�شرح  للنقود  كبيرة  خزينة  و  العاملين  مكاتب  على 

م�شطح 400 م2 وحمامات عمومية وبوفيه وكافتيريا وم�شلى, 
والت�شطيبات  للواجهات  زجاجية  تجاليد  اأعماله  وتت�شمن 
للحوائط  خ�شبية  وتجاليد  معلقة  اأ�شقف  من  الداخلية 
وتزويد  لالأر�شيات  وباركيه  ورخام  �شيراميك  واأعمال 
المبنى باأحدث اأنظمة التكييف المركزى ومكافحة الحريق 

والإنذار وال�شوتيات والإ�شاءة وكاميرات للمراقبة.
بينما مبنى الخدمات الملحق بالمبني الرئي�شي على م�شطح 
372 متر ويحتوي على دور اأر�شي �شفلي يحتوي على خزان 
مياه �شعة 400 متر مكعب وغرفة الطلمبات وغرف المولدات 
يحتوي  علوي  ودور  العالي  الجهد  وغرف  المحولت  وغرف 
على غرف لالأعمال الكهروميكانيكية هذا بالإ�شافة اإلى نفق 

للخدمات للربط بين المبنيين.

صالح والصياد يتفقدان العمل 
بالمقر الجديد لبنك اإلستثمار القومي بالجبل األخضر
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قام المهند�شين �شيد فاروق النائب الأول لرئي�س 
مجل�س الإدارة واإمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س 
الأعمال  بتفقد  فبراير   20 الأحد  يوم  الإدارة 
الجاللة  ه�شبة  بفندق  بم�شروع  الجارية 
دون  و�شاق  قدم  على  تجرى  والتي  ال�شاحلى 
توقف علي مدار الـ 24 �شاعة  حيث من المقرر 

الإنتهاء من اأعماله نهاية يونيو القادم .
طاهر  ر�شدى  الدكتور  الجولة  خالل  رافقهما 
الكهروميكانيكية  الأعمال  علي  العام  الم�شرف 
و  القناة  فرع  مدير  ال�شيد  �شامح  والمهند�شين 

اأحمد عبا�س رئي�س قطاع القاهرة الكبرى و�شالم ر�شاد 
للمباني  الكهروميكانيكية  الم�شروعات  اإدارة  مدير 
العامة والمرافق ومحمد ل�شين مدير فرع مدينة ن�شر و 
محمد يو�شف مدير اإدارة الأعمال الكهربائية و�شريف 
الد�شوقي نائب مدير فرع القناه الم�شرف علي الم�شروع 
ن�شبة 95% من الخر�شانات  اإنجاز  اأنه تم  اأو�شح  والذي 
والمباني  للم�شروع الذي يتكون من  فندق عالمى بموقع 
فريد على البحر الأحمر بم�شاحة 9150 مترا مربعا, 
ويتكون من دوراأر�شى وبدروم و4 اأدوار متكررة, وي�شم 
266 غرفة و24 جناحًا فندقيًا و84 فيال و�شاليه, اإلى 

جانب جراج على م�شاحة 10200 متر مربع. 
حوالي  تقديرية  بقيمة  الم�شروع  اأن  بالذكر  جدير 
600 مليون جنيه ويقوم بتنفيذه فرع القناه بالتعاون 
مع فرع مدينة ن�شر وعدد من الإدارات التخ�ش�شية ) 
الأعمال الإعتيادية - ال�شحي والت�شطيبات - الأعمال 
للمباني  الكهروميكانيكية  الم�شروعات   - الكهربائية 
عامل   1200 حوالى  به  ويعمل   ) والمرافق  العامة 
الأونا�س  منها  المعدات,  من  العديد  وي�شم  ومهند�س, 
البرجية والمعدات الالزمة, هذا بخالف دور ال�شركة 
فى تنفيذ مجموعة من العمارات ال�شكنية �شمن م�شروع 

اله�شبة. 

المهندسان سيد فاروق وإمام عفيفي 
يتفقدان مشروع فندق هضبة الجاللة الساحلى
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البحر  محافظ  اهلل  عبد  اأحمد  اللواء  قام 
اأ�شا�س  الأحد 29يناير بو�شع حجر  يوم  الأحمر 

الحمراوين  ميناء  م�شروع  
مليون   385 بتكلفة  التعدينى 
اللواء  بح�شور  ,وذلك  جنيه 
مدينة  رئي�س  ال�شاهد  يو�شف 
مخل�س  المهند�شين  و  الق�شير 
البحر  فرع  مدير  ذكرى  ثروت 
ع�شران  محمد  وعبا�س  الأحمر 
اأو�شح  والذي  الفرع  مدير  نائب 
فى  يقع  الحمراوين  ميناء  اأن 
ال�شاحل  من  الأو�شط  الجزء 
م�شر  لجمهورية  ال�شرقى 
جنوب  وبالتحديد  العربية 
عنها  يبعد  التى  �شفاجا  مدينة 

بم�شافة 60 كم وعلى بعد 120 كم جنوب مدينة 
ال�شريع  البرى  الطريق  بالميناء  ويمر  الغردقة 
الذى يربط بين مدينة ال�شوي�س 
جنوبًا  حاليب  قرية  مع  �شماًل 
مرورًا بالزعفرانة ومدينة راأ�س 
غارب والغردقة و�شفاجا وميناء 
الق�شير  مدينة  ثم  الحمراوين 
التى تبعد حوالى 20 كم جنوبًا 

من موقع الم�شروع .
علي جانب اآخر تفقد المحافظ 
تكدي�س  خزان  اإن�شاء  م�شروعي 
خدمة  مبنى  و  م3   10000
الذى  بالق�شير  والور�س  العمالء 
مليون   16.5 قيمتهما  تبلغ 

جنيه.

محافظ البحر األحمر يضع حجر أساس
ميناء الحمراوين بتكلفة 385 مليون جنيه

ميناء الحمراوين 
يتم من خالله 

تصدير خام 
الفوسفات 

إلى إندونيسيا 
وباكستان 

والهند وباقى 
الدول األجنبية
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عبد  محمد  الدكتور  قام 
الموارد  وزير  العاطى 
وال�شيدة  والرى  المائية 
�شولتز فان هيجن وزيرة 
والبيئة  التحتية  البنية 
يرافقهم  هولندا  بدولة 
اللواء دكتور ر�شا فرحات 
الإ�شكندرية  محافظ 
 12 الخمي�س  ال�شابق 
م�شروعات  بتفقد  يناير 

فى  كان  حيث   , بالمحافظة  ال�شواطىء  حماية 
ا�شتقبالهم المهند�شون احمد فتحى رئي�س الهيئة 
واأحمد  ال�شواطىء  لحماية  العامة  الم�شرية 
ووائل  الإ�شكندرية  فرع  مدير  نائب  القادر  عبد 
البحرية  الأعمال  م�شروعات  مدير  ابراهيم 
"م�شروع  اأعمال   ينفذ  الفرع  اأن  اأو�شح  والذى 

الحواجز الغاط�شة"   لحماية �شاحل الإ�شكندرية 
ا�شترداد  على  تعمل  الأولى  المرحلة  واأن   ,
�شواطىء بطول 2 كم من �شواطىء المدينة والتى 
يخلق  وبذلك  ال�شابقة  العقود  مر  على  فقدت 
للق�شاء  الكورني�س  لطريق  تو�شعة  عمل  اإمكانية 
على الإزدحام والتكد�س المرورى  من منطقة بئر 

م�شعود اإلى منطقة المحرو�شة بالمحافظة .  

وزيرا الموارد المائية المصري والبنية التحتية الهولندية 
يتفقدان مشروعات حماية الشواطىء باإلسكندرية
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فى يوم من اأجمل اأيام المقاولون العرب 
لتاأ�شيل  الإجتماعى  العمل  يوم   ..
والم�شاركة  والعطاء  الوفاء  قيم 
مح�شن  المهند�س  وجه  الإجتماعية 
اإلي  كلمة  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح 
اأبنائه المتفوقين فى ال�شهادات العامة 
والجامعات 2015 /2016 هنئهم فيها 
بنجاحهم وحثهم على موا�شلة طريق 
يتحول  واأن  والعلمى  الدرا�شى  التفوق 
ذلك التفوق اإلى عمل نافع وم�شاهمات 
بها  ينتفع  مبدعة  واإبتكارات  علمية 
المجتمع وتكون ذخيرة غالية ت�شاهم 
م�شر   : �شالح  وقال  الوطن   بناء  فى 
تنتظر منكم الكثير في هذه المرحلة 
وفكر  م�شتنير  عقل  كل  اإلى  وتحتاج   ,
لنه�شة  باإخال�س  تعمل  ويد  متفتح  
م�شر لتقف في م�شاف الدول المتقدمة 

المهندس محسن صالح يكرم  أبناء العاملين المتفوقين 
فى الشهادات العامة والجامعات2015 /2016
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الحفل  اأقيم  والأ�شيل.  الوفي  �شعبها  على  الرخاء  ليعم 
بنادى  الإجتماعى  بالمبنى  فبراير   8 الربعاء  يوم 
المقاولون العرب بالجبل وح�شره المهند�س اإمام عفيفي 
البيومي  �شالح  والأ�شتاذ  الإدارة   مجل�س  رئي�س  نائب 
مدير الإدارة العامة للموارد الب�شرية  وال�شتاذه �شوزان 
عز الدين رئي�س قطاع الخدمات والبحوث الإجتماعية 
والأ�شتاذ اأحمد م�شطفي مدير اإدارة الخدمات والبحوث 
الإجتماعية وعدد من قيادات ال�شركة واأ�شر المتفوقين.

اأوائل المتفوقين
الكريم  القراآن  من  اأيات  بتالوة  الحفل  بداأ  وقد  هذا 
الإدارة  لمدير  وكلمه  المكرمين  الطلبة  لأحد  كلمه  ثم 
العامة للموارد الب�شرية ثم كلمه لرئي�س مجل�س الإدارة 
عفيفي  واإمام  �شالح  مح�شن  المهند�شين  تكريم  اأعقبها 
لأوائل المتفوقين وهم  الطالب محمد نبيل ح�شن اإمتياز 
مع مرتبة ال�شرف كلية �شيدلة قناة ال�شوي�س  والطالبة 
اأ�شماء يون�س رم�شان الأولى فى الثانوية العامة - علمى 
99.8% والطالبة نرمين عادل محمد �شالم الأولى اأدبى  
الأولى فى  الدين �شالح  اإ�شراء عالء  والطالبة    %97.6
الإعدادية  100% والطالبة ح�شناء محمد فتحى الأولى 
مكرر 100% والطالبة اإ�شراء فتحى �شمير �شيد الأولى فى 
الإبتدائية  100% والطالب م�شطفى اأ�شامة محمد الأول 
مكرر 100%  والطالبة وفاء نبيل محمد اأبو النور الأولى 
ال�شهادات  في  المتفوقين  تكريم  ذلك  ,تلي   %100 مكرر 
العلمي  بق�شميها  العامه  الثانوية  ال�شهادة  ثم  الجامعية 
والأدبي ثم ال�شهادة الإعدادية ثم ال�شهادة الإبتدائية. 

الأ�شر المنتجة
كان المهند�س مح�شن �شالح قد افتح في البداية معر�س 
الإجتماعية  الخدمات  لجمعية  التابع  المنتجة  الأ�شر 
اإعجابه  واأبدي  العرب  بالمقاولون  العاملين  لأ�شر 
باأحدث اإنتاج المعر�س من المالب�س الرجالي والحريمي 
والطفال وزي العاملين بالمواقع والزي الجامعي لأبناء 
العاملين بال�شركة واأعمال الديكور والم�شغولت اليدوية 

والتريكو وال�شجاد والكليم والمفرو�شات والبطاطين  .
الرعاية الإجتماعية

اإدارة الخدمات والبحوث الأجتماعية  جدير بالذكراأن 
بال�شركة  العاملين  رعاية  منظومة  فى  هامًا  جزء  تمثل 
الب�شرى  العن�شر  على  اإيجابية  انعكا�شات  من  لها  لما 
الإنتاجية وذلك  العملية  اأهم عنا�شر  اأحد  يعتبر  الذى 
واأ�شرته   للعامل  الجتماعية  الرعاية  �شبل  كل  بتوفير 
واعانة  الح�شن  والقر�س  والرحالت  الم�شايف  ,مثل 
الحتياجات  لذوي  الدرا�شية  والم�شاريف  الوفاه 
الطلبة  ورعاية  الجتماعي  التكافل  وم�شروع  الخا�شة 
والزي  الجامعات  طلبة  وم�شاعدات  درا�شيا  المتفوقين 
الخدمات  جمعية  تقوم  ,كما  العاملين  لأبناء  الجامعي 
اأبناء  اأمام  الفر�س  باإتاحة  العاملين  لأ�شر  الجتماعية 
بع�س  على  بتدريبهم  التعليم  من  المت�شربين  العاملين 
زيادة  بهدف  بالجمعية  بالعمل  اإلحاقهم  ثم  الحرف 
مواردهم وم�شاعدة ذويهم على مواجهة متطلبات الحياة 

وكذلك توفير دار ح�شانة لرعاية اأبناء العاملين.

ويفتتح معرض جمعية الخدمات اإلجتماعية ألسر العاملين
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تفقدت المهند�شة نادية عبده 
نائب محافظ البحيرة واللواء 
الهيئة  رئي�س  الع�شري  �شيد 
ال�شحي  لل�شرف  القومية 
ال�شرب  مياه  �شركة  وم�شئولو 
والجهاز التنفيذى لم�شروعات 
من  وعدد  وال�شرف  المياه 
يوم  النواب  مجل�س  اأع�شاء 
مواقع  فبراير   6 الإثنين  
م�شروعات  من  لعدد  العمل 
ال�شحي  ال�شرب وال�شرف  مياه 
الأ�شكندرية   فرع  يقوم  التي 
ومراكز  بمدن  بتنفيذها 
بذلك  �شرح  المحافظة 

المهند�س ح�شام الريفي مدير فرع الأ�شكندرية ,
مدير  نائب  القادر  عبد  اأحمد  المهند�س  واأ�شاف 
اأن نائب محافظ البحيرة ورئي�س الهيئة قاما  الفرع  
بالمحمودية  ال�شرب  مياه  بزيارة محطة  البداية  في 
والكهربائية  المدنية  الأعمال  من  النتهاء  تم  والتي 
بطاقة  الت�شغيل  تجارب  لبدء  تجهيزها  وجارى  بها 
األف م3/ يوم وبتكلفة 220 مليون جنية لخدمة   86
مركز المحمودية وقراها واأطراف قرى مراكز دمنهور 

والرحمانية واأبو حم�س ور�شيد.
كما تفقدا تو�شعات محطة مياه اأبو حم�س )المرحلة 

الثانية( بطاقة 34 األف م3/ يوم لت�شل اإلى 68 األف 
مركز  لخدمة  جنية  مليون   200 بتكلفة  يوم   / م3 
اأبوحم�س والقرى المحيطة به من مراكز حو�س عي�شى 
وكفر الدوار والمحمودية بالإ�شافة اإلى تفقد اأعمال 
ومحطات  المعالجة  محطة  وتطوير  وتجديد  اإحالل 
الرفع و�شبكات النحدار لل�شرف ال�شحي بكفر الدوار 
بطاقة 40 األف م3 /يوم داخل المدينة وكذا تو�شعات 
األف م3/  اإلى 100  األف م3  المعالجة من 40  محطة 
النتهاء  والمقرر  الدوار  بكفر  زلط  منطقة  في  يوم 
جنيه  مليون   493 بتكلفة  الجاري  العام  خالل  منها 

لخدمة مدينة كفر الدوار والقرى المحيطة بها.

المهندسة نادية عبده و اللواء سيد العشرى 
يتفقدان مشروعات مياه الشرب

والصرف الصحى بالبحيرة
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المهندس إمام عفيفي يستقبل وفد نقابة 
المهندسين بمشروعات الشركة بالجزائر

العرب  المهند�شين  اتحاد  اجتماعات  هام�س  علي 
المهند�س  ا�شتقبل  م�شر  وفد  بم�شاركة  بالجزائر 
يوم  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام 
ال�شبت25 فبراير وفد نقابة المهند�شين الم�شريين 
برئا�شة المهند�س طارق النبراوي نقيب المهند�شين 
والمهند�س  النقابة  وكيل  النمر  محمد  والمهند�س 
ا�شامة ب�شيط ع�شو المجل�س الأعلى اأثناء زيارتهم 

لم�شروعات ال�شركة بالجزائر.
وخالل الجولة بم�شروعي الإ�شكان بمنطقتي عين 
التحية  الوفد  قدم  اهلل  عبد  و�شيدي  المالحة 
م�شر  �شفير  باإعتبارها  العرب  المقاولون  ل�شركة 
بتهنئة  وقام  والإفريقية  العربية  البالد  في 
المهند�شين الم�شريين العاملين بفرع ال�شركة على 
الأ�شقاء  الإخوة  ثقة  وك�شب  هناك,  نجاحاتهم 

بالجزائر.

من جانبه ك�شف المهند�س اإمام عفيفي نائب رئي�س 
م�شاريع  تنفيذ  ب�شدد  ال�شركة  اأن  الإدارة  مجل�س 
منطقة  في  دولر,  مليون  لــ493  ت�شل  بتكلفة 
”الجزائر  هي  دول   4 ي�شم  التي  اإفريقيا  �شمال 
وليبيا وتون�س والمغرب”, تم تنفيذ نحو 8 بالمائة 
دولر  مليون   37 بتكلفة  الباقي,  تنفيذ  وجار  منها 

ومتبقى اأعمال بقيمة 456 مليون دولر.
بعقد  الما�شية  ال�شنة  فازت  ال�شركة  اأن  ويذكر 
ان�شاء 4500 وحدة �شكنية بالجزائر بقيمة 168 
مليون دولر, بح�شة 1500 وحدة �شكنية بمنطقة 
بالإ�شافة  دولر,  مليون   57 بقيمة  المالحة  عين 
اإلى ح�شة اأخرى ب�شيدي عبد اهلل بقيمة 53 مليون 
دولر, وح�شة اأخرى بولية ب�شار بقيمة 58 مليون 
دولر, فيما تم بدء تنفيذ م�شروع تهيئة المناطق 

ال�شناعية بعين و�شارة بولية الجلفة.
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رئيس مجلس اإلدارة
 يتفقد الورش المركزية بشبرا 

ويتابع أعمال تصنيع المهمات الخاصة بالمشروعات القومية

قام المهند�س مح�شن �شالح رئي�س 
 5 الخمي�س  يوم  الإدارة  مجل�س 
الم�شانع  اإدارة  اإلي  بزيارة  يناير 
والور�س المركزية ب�شبرا وا�شتمع 
ر�شدى  الدكتور  من  �شرح  اإلي 
حول  الإدارة  مجل�س  ع�شو  طاهر 
والخا�شة  الجارية  الأعمال 
المختلفة  المهمات  بت�شنيع 
القومية  بالم�شروعات  الخا�شة 

التي ت�شارك ال�شركة في تنفيذها , كما قام بزيارة 
الور�س المختلفة واإلتقي العاملين بها و�شاهد اأعمال 
التطوير التي جرت بالإدارة خالل الفترة الأخيرة 
عي�شى  خالد  المهند�شين  الزيارة  خالل  ,رافقهما 
رئي�س قطاع الت�شنيع وع�شام �شاهين مدير الإدارة. 

جدير بالذكر اأن  اإدارة الم�شانع والور�س المركزية 
تمتلك ور�س متخ�ش�شة تعمل في مجالت ون�شاطات 
الخر�شانة  خلط  محطات  ت�شنيع  منها  متعددة 
وال�شيور  والكرفانات  الأ�شفلت  خلط  ومحطات 
الناقلة واللوحات الكهربائية والخالطة المحمولة 
الم�شاه  بكباري  المعدنية  والأعمال  �شيارة  علي 
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الموا�شير  و�شناعة  وال�شوامع  العلوية  والكباري 
والأعمال الخا�شة بت�شميم وتنفيذ محطات تحلية 
ال�شحي  ال�شرف  معالجة  ومحطات  المياه  وتنقية 

واأنظمة  كباري  من  المكونات  من  بها  يتعلق  وما 
البديلة  الطاقة  ومجال  المائي  الطرق  من  حماية 

والمتجددة .

رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  تفقد 
اإمام  المهند�س  يرافقه  الإدارة  مجل�س 
يوم  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى 
ال�شبت 18 نوفمبر �شير الأعمال بم�شروع 
وا�شتمع  الطوابق  متعدد  روك�شى  جراج 
اإلي �شرح من المهند�س �شيد �شندى مدير 
الم�شروع  حول  المتميزة  المن�شاأت  اإدارة 
الذي تم  اإنجاز 50 % من اأعماله المدنية 
م�شطح  متر  الآف  م�شاحة 10  ويقام على 
ويت�شع الجراج لعدد 1700 �شيارة ويتكون 
ويدار  الأر�س  تحت  اأدوار  اأربعة  من 
الإلكترونية  الأنظمة  اأحدث  وفق  اآليَا 
والأمان كنموذج لأول  البيئية  وال�شالمة 
زيادة  ويحقق  بم�شر  نوعه  من  جراج 
ال�شوارع  بجميع  المرورى  الن�شياب  فى 
المحيطة بمنطقة م�شر الجديدة, والذى 
للم�شروع  �شائب  كموقع  اختيارها  تم 
الأن�شطة  فى  كثافة  من  ت�شهده  لما  نظرا 

والمراكز التجارية وال�شكانية..

و يتفقد مشروع  جراج روكسى متعدد الطوابق
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محافظ  الحميد  عبد  عاطف  المهند�س  اإفتتح 
والذى  النيل  ق�شر  تطويركوبرى  اأعمال  القاهرة 
يعد من العالمات البارزة بالقاهرة, وذلك بح�شور 
اإدارة   رئي�س مجل�س  الأ�شتاذ ه�شام عكا�شة  ال�شيد 
خ�شر  وطارق  المهند�س  و  الم�شرى  الأهلى  البنك 

مدير اإدارة �شيانة الق�شور والآثار. 
مدير  زينهم  بدوي  المهند�شين  اأو�شح  وقد  هذا 
اأن  الم�شروع  مديرة  محمد  و�شيماء  المنطقة 
الطبقة  وك�شط  اإزالة  �شملت  التطوير  اأعمال 
وفك  الفوا�شل  ومعالجة  الأ�شفلت  من  القديمة 

وتركيب  المتهالك  القديم  الجرانيت  بالطات 
واإ�شالح  والبلدورة  للر�شيف  جديد  جرانيت 
الدهانات  واإزالة  ت�شغيلها  واإعادة  التمدد  فوا�شل 
القديمة بكوب�شتة ال�شور ودهانه واإ�شالح 10غرف 
تفتي�س معدنية بالكوبرى ور�شف الكوبرى وعمل 
الخطوط المرورية له, اإ�شافة اإلي تطوير اأعمدة 

الإنارة.
تكلفة  تحمل  الم�شرى  الأهلى  البنك  اأن  يذكر 
ماليين  حوالي8  بلغت  والتي  تطويرالكوبري 

جنيه.

محافظ  القاهرة
يفتتح أعمال تطوير كوبرى قصر النيل
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�شالح  مح�شن  المهند�س  افتتح 
رئي�س مجل�س اإدارة المركز الطبي 
الوحدة  فبراير   25 ال�شبت  يوم 
والتي  القلبية  للق�شطرة  الثانيه 
م�شيرة  في  بارزة  عالمة  �شت�شكل 
المركز الحافلة بالإنجازات وذلك 
المركز  اإدارة  مجل�س  بح�شور 
المتخ�ش�شين  الأطباء  من  وعدد 

في هذا المجال.
الجديدة  الوحدة  اأن  الإفتتاح  اأو�شح �شالح عقب  وقد 
بالم�شت�شفي  القلب  مركز  تو�شعة  م�شروع  �شمن  تاأتي 
القلب  مر�شى  عالج  لخدمات  نوعية  ا�شافة  وتعد 
المتزايدة  الأعداد  اإ�شتيعاب  على  قادرة  ,وهي  بم�شر 
الإ�شت�شاريين  من  طبي  فريق  خالل  من  المر�شى  من 
الذين  الطبية  التخ�ش�شات  جميع  فى  والأخ�شائيين 

يتمتعون باأعلى م�شتويات الخبرة والكفاءة.
المنتدب  الع�شو  محمود  م�شطفي  الدكتور  واأ�شاف 
للمركز الطبي اأن الجهاز الجديد الذي ت�شمه الوحدة 
بالقدرة  ويتميز  الجوده  عالية  بكاميرا  مزود  حاليًا  
على اإجراء اأنماط مختلفة من الإجراءات الت�شخي�شية 

كهروف�شيولوجية  درا�شة  عمل  ويمكنه  والتداخلية 
CARTO ثالثى  القلب - كى البوؤر الكهربية بجهاز 
 - القلبية  المنظمات  اأنواع  جميع  تركيب   - الأبعاد 
بخا�شية   والطرفية  القلبية  ال�شرايين  وعالج  ت�شوير 
D3 - عالج تمدد ال�شريان الأورطى البطنى وال�شدرى 
- عالج عيوب   )EVAR - TEVAR( بال�شدمات
الأورطى  ال�شمام  ا�شتبدال  عملية   - الخلقية  القلب 
 -  )TANI( جراحة  بدون  الق�شطرة  طريق  عن 
دبابي�س  طريق  عن  الميترالى  ال�شمام  اإرتجاع  اإ�شالح 
عن  الرئوى  اأو  الميترالى  ال�شمام  تو�شيع   - بالق�شطرة 
القلبية  ال�شرايين  البالون بالق�شطرة - ت�شوير  طريق 

. )IVUS( بالموجات فوق ال�شوتية

إفتتـاح وحـدة جـديـدة للقسطـرة القلبيـة
بالمـركـز الطبـى للمقـاولـون العـرب
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مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  المهند�س  قام 
الإدارة يوم ال�شبت 4 فبراير بتفقد م�شروع تو�شعات 
المهند�شون  يرافقه  اأبوحم�س  �شرف  محطة 
وح�شام  الإ�شكندرية,  قطاع  رئي�س  الجارحي  علي 
الريفي مدير فرع الإ�شكندرية ويا�شر بكير مدير 
الم�شروع الذي �شرح باأن طاقة المحطة 34 الف 

اأر�شي,  خزان   2 عدد  ت�شم  اليوم  في  مكعب  متر 
وعدد 2 مروقات و6 مر�شحات, وي�شتفيد منها 150 
األف ن�شمة بمراكز مدينة اأبو حم�س بكفر الدوار 
والمحمودية  عي�شى  حو�س  ريف  قرى  من  وعدد 
مار�س  نهاية  اأعمالها  من  النتهاء  المقرر  ومن 

المقبل.

المهندس إمام عفيفي يتفقد 
توسعات محطة أبوحمص

ويتفقد مشروعي الصداقة وجبل شيشة
م�شروع ال�شداقة

 3 الموافق  الثالثاء  يوم  عفيفى  اإمام  المهند�س  قام 
ال�شداقة وهو عبارة عن م�شروع  يناير بزيارة م�شروع 
والوقاف  الإجتماعي  لالإ�شكان  متكامل  �شحي  �شرف 
رفع  محطات   6 من  يتكون  باأ�شوان  ال�شداقة  ومنطقة 

بخطوط طرد بطول اإجمالي 14كم.
رئي�س  المح�شن  عبد  عادل  المهند�شين  بح�شور  وذلك 
القطاع الم�شرف على قطاعى ال�شعيد والبحر الأحمر 
ال�شعيد  جنوب  قطاع  رئي�س  المولى  عبد  ومحمود 
الوادي  جنوب  فرع  مدير  الأن�شاري  و�شيد  واأ�شيوط 
اأمين نائب مدير الفرع ومحمد عبد اهلل مدير  وبدري 

م�شروع ال�شداقة وجبل �شي�شة.

م�شروع محطة �شي�شة
ثم تفقد م�شروع تو�شعات محطة مياه جبل �شي�شة والتي 
اإنتاج المحطة من المياه من 800  اإلى م�شاعفة  تهدف 
لتر/ثانية اإلى 1600 لتر/ثانية بتكلفة اإجمالية 120 
مليون جنيه لزيادة تدفقات المياه لمنطقة ال�شداقة 
والأعقاب  وبحري  قبلي  الري�س  اأبو  وقرى  الجديدة 
و�شي�شاهم ذلك في اإنهاء معاناة هذه المناطق التي تقع 

علي مرتفعات جبلية.
الأهلي  البنك  فرع  م�شروع  بتفقد  الزيارة  واختتم 
الم�شري الجديد باأ�شوان المكون من مبنى اإداري اأر�شي 

ودور علوي.
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المهند�شين  نقيب  النبراوى  طارق  المهند�س  قام 
برئا�شة  الرواندى  الهند�شى  الوفد  بم�شاحبة 
المهند�س دي�شما�س كوبانا رئي�س الهيئة الهند�شية 
الرواندية يوم الثالثاء21 مار�س بزيارة ميدانية 
وفًقا  وذلك  الجديدة  الإدارية  العا�شمة  اإلى 
المقاولون  �شركة  لهم  اأعدته  الذى  للبرنامج 

العرب.
اأحمد  المهند�س  من  �شرح  اإلي  الوفد  ا�شتمع  حيث 
محطة  م�شروع  حول  الإدارة  مجل�س  ع�شو  عبا�س 
مياه التكدي�س والخط الناقل للمياه لزوم اإن�شاءات 
المغذى  والخط  الجديدة,  الإدارية  العا�شمة 
الم�شروع  قيمة  اأن  مو�شًحا  الكهرباء,  لمحطة 
500 مليون جنيه, وي�شتمل على محطة مياه قدرة 
600 األف لتر/ث �شغط 16 بار, ومبنى الطلمبات 
وبه 6 طلمبات �شعة كل طلمبة 1000 لتر/ث, و4 

خزانات �شعة الخزان الواحد 8500 متر مكعب.

اإن�شاء محطة  واأ�شاف عبا�س اأنه جار الإنتهاء من 
بتكلفة  بالمياه,  التجمع  �شتمد  والتى  التكدي�س, 
والخط  المياه  محطة  �شاملة  جنيه  مليون   370
ت�شخ  التى  الطلمبات  لمحطة  العا�شر  من  الناقل 
من  خطوط  عبر  كيلومتًرا,   17 لم�شافة  المياه 
مم,   1000 قطرها  المرن  الزهر  من  الموا�شير 
وهذه المحطة من المنتظر اأن يبداأ العمل الفعلى 

بها فى 30 اإبريل.
بمعدلت  الزيارة   عقب  الوفد  اأ�شاد  وقد  هذا 
الأعمال  وجودة  بالم�شروع  المرتفعه  التنفيذ 
خ�شيرالمدير  اأماني  المهند�شين  بح�شور  وذلك 
الفني بمكتب النائب الأول و محمد ال�شهابى نائب 
مدير فرع �شمال الدلتا الذي قام  ب�شرح عدد من 
العمارات  تنفيذ  الم�شتخدمه في  التنفيذ  اأ�شاليب 
ا�شتف�شارات  على  واأجاب  بالم�شروع  ال�شكنية 

الوفد.

نقيب المهندسين والهيئة الهندسية الرواندية 
يتفقدان محطة مياه العاصمة اإلدارية
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�شرح  المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة اأن 
ال�شركة تنفذ حاليًا عدد من الم�شروعات التنموية 
بالإ�شماعيلية بقيمة تربو عن الـ    1.3 مليار جنيه  

 68 حوالى  انجاز  تم  اأنه  ,م�شيرًا 
الأ�شا�شية  البنيه  م�شروع  من   %
خليفة  باأبو  ال�شناعية  للمنطقة  
�شمن  ياأتي  والذي  غرب  بالقنطرة 
م�شاريع محور قناة ال�شوي�س بقيمة 
658 مليون جنيه من اإجمالي اأعمال 
مرحلته  تكلفة  البالغ  الم�شروع 
تنفيذ  وي�شمل  جنيه  مليار  الولي 
�شبكات مياه و�شرف �شحى  وحريق 
ومحطة مياه قدرة 400 لتر / ثانية 
ومحطة �شرف بطاقة 35 األف م3/ 

يوم ومحطة رفع قدرة 180 م3/ �شاعة وطرق على 
م�شطح 1,500,000 م2  و منطقة خدمات متكاملة.

اأو�شح المهند�س �شامح ال�شيد مدير فرع القناه   كما 
اأنه تم النتهاء من اأعمال  رافع مياه وخزان ار�شي 
والخارجية  الداخلية  وال�شبكات  م3   2000 �شعة 
الطريق  ا�شفل  وعداية  الرئي�شية  الطرد  وخطوط 
بمنطقة  �شكنية  عماره   71  - لتغذية  ال�شحراوى 
 ) بالرعاية  اأولى  اإجتماعى-  اإ�شكان   ( ال�شماكين 
نهاية  الت�شغيل  تجارب  لعمل  ال�شتعداد  وجاري 
تم  ,كما  جنيه   مليون   25 بتكلفة  الجاري  ال�شهر 
المتكامل  ال�شحى  ال�شرف  م�شروع  من   % انجاز50 
من  يتكون  والذي  غرب  بالقنطرة  قرى   6 لـعدد 
�شبكات �شرف �شحى بطول 50 كم و 6 محطات رفع 

بقيمة تتجاوز الـ 70 مليون جنيه.
 وقال المهند�س �شامح ال�شيد اأنه من المقرر الإنتهاء 
مياه  محطة  م�شروع  من  الأولى  المرحلة  اأعمال  من 
 400 بطاقة  بالإ�شماعيلية  الم�شتقبل 
بتكلفة  �شبتمبرالقادم  نهاية  ث   / لتر 
الم�شروع   اأن  م�شيرًا  جنيه  120مليون 
مناطق  و6  الم�شتقبل  مدينة  يخدم 
رفع  محطة  ماأخذ  من  ويتكون  اأخري 
مياه عكره وخط طرد قطر 1000 مم 
ال�شكة  اأ�شفل  بطول 4.1 كم وعدايات 
 34 بطاقة  تنقية  محطة  و  الحديد 
قامت  ال�شركة  اأن  م�شيفًا  يوم   م3/ 
بمدينة  �شكنية  20عمارة  باإنجاز 
جنيه  10مليون  بقيمة  الم�شتقبل 
لالأخوة  منهم  عمارات   5 بت�شكين  المحافظة  قامت 

الأقباط.
النتهاء  تم  اأنه  ال�شيد  �شامح  المهند�س  واأ�شاف 
ال�شوي�س  قناة  جامعة  اإدارة  مبنى  اأ�شا�شات  من 
مبني  وت�شليم  مليون   34 بقيمة  بال�شماعيلية 
والمبنى  حنيه  مليون   8 بقيمة  الإت�شالت  معهد 
الإدارى لكلية الطب الب�شرى بقيمة 10 مليون جنيه 
والمبنى ال�شينى بالجامعة بقيمة 16 مليون جنيه و 
ت�شليم دورين من معامل كلية الطب الب�شرى والذي 
,اإ�شافة  جنيه  مليون   20 بقيمة  اأدوار   6 من  يتكون 
واإعادة  تطوير  لم�شروع  الإبتدائى  الت�شليم  اإلي  
تاأهيل م�شت�شفى اأورام الإ�شماعيلية التعليمي التابع 

لجامعة قناة ال�شوي�س بقيمة 12 مليون جنيه.

المقـاولـون العــرب
تنفــذ مشـروعــات تنمـويـة باإلسمـاعيليــة

تـربـو عـن الـ 1.3 مليـار جنيـه

م.�شامح ال�شيد على
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فرع شرق ووسط الدلتا 
يفوز بتعاقدات جديدة بـ2٠٠مليون جنيه

و  يسابق  الزمن لإلنتهاء
من مشروع أسوار سكه حديد مصر

اهلل  �شعد  �شمير  المهند�س  اأعلن 
�شرق  فرع  اأن  الدلتا  قطــاع  رئي�س 
وو�شط الدلتا فاز بتعاقدات جديدة 
جنيه  مليون   200 اإجمالية  بقيمة 
الم�شروعات  من  عدد  من  وانتهي 
 347 بقيمة  ت�شليمها  وجارى 
المهند�س  واأو�شح  جنيه  مليون 
هذه  اأن  الفرع  مدير  ال�شيد  وائل 
عن  عبارة  الجديدة  التعاقدات 

 120 بقيمة  الجديدة  الإدارية  بالعا�شمة  جديدة  اأعمال 
مليون جنيه ل�شالح وزارة ال�شكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية ت�شمل تنفيذ 6 عمارات �شكنية تتكون من بدروم 
المرافق   اأعمال   اإلى  بالإ�شافة  متكررة  اأدوار  و5  اأر�شى   ,
م   10650 باجمالى  انحدار  ل�شبكات  ال�شا�شيـة   البنية  و 
/ ط  و�شبكات مياه وري وحريق  باإجمالي16950 م /ط  
بقيمة  الجنوبى   زايد  بن  محمد  طـريق  الأولى  لالأ�شبقية 
45 مليون جنيه وم�شروع تو�شعات محطة مياه طنطا والتي 
مليون   80 بتكلفة   بالدلتا  المياه  محطات  اكبر  من  تعد 
جنيه لزيادة ت�شريف المحطة من 1400 اإلى 2000 ك/ث 
م�شروع  من  الإنتهاء  تم  اأنه  ال�شيد  وائل  المهند�س  واأكد 
تو�شعات المرحلة الثالثة بمحطة مياه  فاقو�س من 1200 
اإلى 2400 ل/ ث وت�شليمها ابتدائيا بقيمة تقديرية 230 
مليون جنيه ل�شالح الهيئة القومية لمياه ال�شرب وال�شرف 
وم�شروع  ال�شرقيه  لم�شروعات  التنفيذى  والجهاز  ال�شحي 

محطة �شرف طنان بالقليوبية بقيمة 117 مليون جنيه .

جاري  اأنه  الفرع  مدير  اأكد  كما 
الأخيره  المراحل   من  الإنتهاء 
لتاأمين  اأ�شوار  اإن�شاء  بم�شروع 
وور�س   اأحــــــــــوا�س   و   محطات 
وخطوط الهيئة  القومية  ل�شكك 
حديد م�شر بمناطق و�شط و�شرق  
وغرب  الدلتا بقيمه 175 مليون 
القومية  للهيئة  التابع  جنيه  

ل�شكك حديد م�شر  م�شيرا.
اإيهاب محمد نائب  مدير  الفرع  واأبو   واأ�شاف المهند�شون 
مهند�س  حنفي   عادل  و  ال�شيد   وجيه  و  زكى   المعاطى 
اإلى  �شور بالإ�شافة   اإن�شاء 39 كم  اأنه عبارة عن  الم�شروع 
تعليه بطول 8 كم  وي�شمل  من منطقه و�شط الدلتا  محطات 
الكبرى   والمحلة   ومنوف   الكوم   و�شبين  قوي�شنا   و  بنها 
ومحله  روح  وكفر الزيات و اأن منطقه غرب الدلتا ت�شمل 
�شرق   منطقه  اأن  و  مطروح  ومر�شى  دمنهور   و  العرب  برج  

الدلتا ت�شمل ال�شوي�س و الزقازيق.
  علي جانب اآخر اأو�شح المهند�س وائل ال�شيد اأن فرع  �شرق 
وو�شط  الدلتا قام بتنظيم دورة  تدريبيه   لطالب  مدر�شة  
بدور  اإيمانًا  بالفرع  والتكنولوجيا  العلوم   في   المتفوقين 
العلم  المتفوقين وت�شجيع  الطالب  لتنمية مواهب  الإدارة 
نائب   النجا   اأبو  �شيد   المهند�س  فيها  حا�شر  والتدريب 
مديرال�شئون الفنية  عن " اأنواع  المن�شاآت والكباري وفكره 
" لقت تجاوبًا  واأ�شاليب  تنفيذها  مب�شطه عن ت�شميمها  

كبيرًا من الطالب  .

�شرق   فرع  مدير   ال�شيد  احمد  وائل   المهند�س   اأكد 
وو�شط  الدلتا  اأنه جاري الإنتهاء من اأعمال المراحل  
محطات  لتاأمين  اأ�شوار  اإن�شاء  م�شروع  في  الأخيره 
ل�شكك  القومية   الهيئة   وخطوط  وور�س   واأحوا�س  
الدلتا  وغرب   و�شرق   و�شط  بمناطق  م�شر  حديد 
بقيمه 175 مليون جنيه  التابع للهيئة القومية ل�شكك 
حديد م�شر  م�شيرا اأنه من المتوقع الإنتهاء من اأعمال 
اإيهاب  المهند�شون  واأ�شاف   . القادم  مايو  في  الم�شروع 

محمد نائب  مدير  الفرع  واأبو  المعاطى زكى  و وجيه 
ال�شيد  و عادل حنفي  مهند�س الم�شروع اأنه عبارة عن 
كم    8 بطول  تعليه  اإلى  بالإ�شافة   �شور  كم   39 اإن�شاء 
وي�شمل  من منطقه و�شط الدلتا  محطات بنها و قوي�شنا  
روح   الكبرى  ومحله   والمحلة   الكوم  ومنوف   و�شبين 
وكفر الزيات اأن منطقه غرب الدلتا ت�شمل برج  العرب 
الدلتا  �شرق   منطقه  اأن  و  مطروح  ومر�شى  دمنهور   و 

ت�شمل ال�شوي�س و الزقازيق.

م.وائل ال�سيدم.�سمير �سعداهلل
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إدارة األعمال الكهربائية تنفذ أعمال منظومة 
التغذية الكهربائية لمبنى اإلذاعة والتليفزيون

محمد  المهند�س  �شرح 
اإدارة الأعمال  يو�شف مدير 
الإدارة  باأن  الكهربائية 
تقوم حاليًا باأعمال ت�شميم 
التغذية  منظومة  وتاأهيل 
اتحاد  لمبنى  الكهربائية 
والتليفزيون  الإذاعة 
 140 اأجمالية  بقيمة 
اأن هذه  مليون جنية م�شيرًا 
منظومة  ت�شمل  الأعمال 
لتاأمين  المتو�شط  الجهد 
المبنى  تغذية  محطات 
خالل  من  م�شادر  بعدد4 
متو�شط  جهد  محطة 

المبنى  عن  منف�شل  جديد  بمبنى  جديدة  رئي�شية 
الفرعية  المحطات  جميع  وتاأهيل  و�شيانة  الرئي�شى 
ومنظومة الجهد المنخف�س لإحالل وتجديد و�شيانة 
ولجميع  قديمة  وفرعية  عمومية  للوحات  �شاملة 
المحولت  ومنظومة تغذيات UPS عبارة عن تاأمين 
 , ال�شتوديوهات  الكبرى  الأهمية  ذات  لالأعمال  �شامل 
اإ�شافة  خالل  من  الرئي�شية  البث  ومحطات  الإذاعة 
عدد 9 اأجهزة UPS  فرعية Modules  وعدد 39 
عمل  مع  للتيار  انقطاع  دون  التلقائى  للتحويل    STS
مولدات  ومنظومة    UPS الـ  وحدات  لباقى  �شيانة 
الطوارىء لتوريد وتركيب عدد 2 مولد طوارىء 500 

ك.ف.اأ وعدد 1 مولد طوارىء 1500 ك.ف.اأ واأ�شاف 
واأيمن  الم�شروعات  مدير  �شبرى  اإ�شماعيل  المهند�شان 
ح�شن مدير الم�شروع اأنه �شيتم �شيانة باقى المولدات 
الموجودة بالمبنى واأعمال الإطفاء الذاتى والأعمال 
 , محولت   , لوحات  الكهرباء  غرف  لتاأمين  المدنية 
اإلى  بالإ�شافة  المختلفة  الإطفاء  باأنظمة   UPS
الجديدة  التغذية  محطة  بناء  من  المدنية  الأعمال 
اأى  وترميم  والحمامات  الأ�شقف  ومعالجة  الرئي�شية 
هذا  الكهرباء  غرف  على  الموؤثرة  للمبات  ت�شريب 
اإ�شافتها  تم  التى  البنود  ل�شتكمال  التعاقد  وجارى 
لحقا ومن المقرر النتهاء من كافة الأعمال  �شبتمبر 

. 2018

ال�شيانة  اإدارة  مدير  على  محمد  المهند�س  اأر�شل 
اإلى  �شكر  خطاب  لل�شلب  الدخيلة  العز  ب�شركة 
المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة جاء 
فيه نتقدم بخال�س ال�شكر والتقدير لجميع العاملين 
تنفيذ  على  القائمين  العرب  المقاولون  ب�شركة 
الكهرباء  وغرفة  الجذب  عربات  تغيير  م�شروعى 
الخا�شة بور�س ال�شحن وور�س البوتقة وذلك لالأداء 

هذين  تنفيذ  فى  الفعالة  وم�شاهمتكم  المتميز 
الم�شروعين بجودة عالية مع اأعلى معدلت الأمن 
وال�شالمة وخالل الجدول الزمنى المخطط وخ�س 
قطاع  رئي�س  ال�شرنوبى  محمود  المهند�س  بال�شكر 
رجب  والمهند�س  الكهروميكانيكية  الم�شروعات 
الكهروميكانيكية  الم�شروعات  اإدارة  ال�شعيد مدير 

للمياة وال�شرف والم�شانع .

محمد يوسف النجار

شكر وتقدير
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إدارة المشروعات الكهروميكانيكية تنفذ أعمال 
بقيمة٤5 مليون جنيه بمحطتى مياه الصف والعياط

الم�شروعات  اإدارة  مدير  ال�شعيد  رجب  المهند�س  اأعلن 
الكهروميكانيكية للمياه وال�شرف والم�شانع باأن الإدارة 
لم�شروعى  الكهروميكانيكية  الأعمال  بتنفيذ  قامت 

الجيزة  بمحافظة  والعياط  ال�شف  مياه  محطتى  تو�شعات 
حلوان  فرع  اأن  م�شيرًا  جنيها  مليون   45 اإجمالية  بقيمة 
قام بتنفيذ الأعمال المدنية للمحطتين , واأ�شاف ال�شعيد 
لرفع طاقة  ال�شف يهدف  مياه  اأن م�شروع تو�شعات محطة 
اإلى 1600ل/ث وت�شمنت الأعمال  المحطة من 800ل/ث 
واختبار  وتركيب  توريد  تم  حيث  المروقات  تنفيذ 
غرفة  ت�شمل  مروق   2 لعدد  الكهروميانيكية  المهمات 
المزج ال�شريع ومنظومة الترويق والترويب وك�شح الروبه 
وقفل  وتل�شكوبية  �شكينه  فرا�شة  ومحاب�س  وموا�شير   ,
 , كهربائية  بمحركات  تعمل  ترو�س  و�شناديق   , �شريع 
والزحافات  الك�شاحات  �شامل  وكوبرى  ا�شتانل�س  وهدارات 
وحلقات انزلق وخطوط لحقن ال�شبه وعنبر المر�شحات 
لعدد  الكهروميكانيكة  المهمات  واختبار  وتركيب  وتوريد 
 , 500مم  اإلى   300 من  باأقطار  موا�شير  ت�شمل  مر�شحات   6
وبوابات  فرا�شة  ومحاب�س   , وزلط(  )رمل  تر�شيح  و�شط 
تعمل بم�شغالت كهربائية وهوائية باأقطار 300اإلى 800مم 
, خطوط الهواء الم�شغوط من 5 اإلى 1.5 بو�شة  , واأجهزة 
ت�شغيل   وتربيزات   , والمن�شوب  التدفق  لقيا�س  قيا�س 
وعنبر طلمبات المياه المر�شحة وتوريد وتركيب واختبار 
رفع  400ل/ث  طلمبة   2 لعدد  الكهروميكانيكية  المهمات 
60م وموا�شير ال�شحب والطرد والمحاب�س الفرا�شة وعدم 
الرجوع والربط على منظومة التح�شير واللوحات لعدد 2 
لوحة للمروقات و كابالت القوى والتحكم , عدد 2 بادىء 
القوى  كابالت  و  المر�شحة  طلمبات  لمحركات  حركة 

وكابالت  الت�شغيل  ترابيزات  لتغذية  لوحة  و   , والتحكم 
الوحدات  بين  للربط  الينية  والموا�شير  والتحكم  القوى 
المروقات  خروج  وبين  والمروقات  التوزيع  بئر  لربط 

وخط الدخول للمر�شحات .  
الأعمال  بتنفيذ  اأي�شَا  قامت  الإدارة  اأن  ال�شعيد  وقال 
العياط  مياه  محطة  تو�شعات  لم�شروع  الكهروميكانيكية 
وت�شمنت  1200ل/ث  اإلى  600ل/ث  من  طاقتها  لرفع 
اأعمالها تنفيذ عنبر طلمبات المياه العكرة حيث تم توريد 
وتركيب  وتوريد   , بالمحرك  330ل/ث  طلمبة   2 عدد 
لوحة  وتوريد   , والمحاب�س  والطرد  ال�شحب  خطوط 
والمروقات  بالعنبر  الإ�شافية  الأحمال  لتغذية  كهرباء 
ت�شمل عدد 2 مروق وتوريد وتركيب الكبارى والك�شاحات 
وال�شريعة  البطيئة  والقالبات   , والهدارات   , ال�شفلية 
التل�شكوبية  والمحاب�س  والخروج  الدخول  خطوط   ,
 6 عدد  ت�شمل  والمر�شحات  ال�شريع   والقفل  وال�شكنية 
مر�شحات لتوريد وتركيب محاب�س البانيوماتيك والكهرباء 
1000مم  اإلى  200مم  من  اأقطار  الموا�شير  وخطوط   ,
وال�شواغط   , التحكم  ولوحات  الت�شغيل  وترابيزات   ,
 , العنبر  اأحمال  لتغذية  كهرباء  ولوحة   , والبوابات   ,
وتركيب  لتوريد  الأر�شى  والخزان  التر�شيحى  الو�شط 
القيا�س  واأجهزة   , والمحاب�س  والخروج  الدخول  خطوط 
عدد  لتوريد  المر�شحة  المياه  طلمبات  وعنبر  والإنذار 
خطوط  وتركيب  وتوريد   , 330ل/ث  ت�شرف  طلمبة   2
ال�شحب والطرد والمحاب�س , وتوريد لوحة كهرباء لتغذية 

الأحمال الإ�شافية الخا�شة بالمرحلة الثانية .  
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توقيع برتوكول تعاون بين المقاولون العرب
و جامعة عين شمس فى المجاالت البحثية

الإدارة  مجل�س  ع�شو  يو�شف  محمد  المهند�س  الدكتور  وقع 
ل�شئون التدريب نائبَا عن المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س 
فتحي  دكتور  الأ�شتاذ  مع  يناير   30 الإثنين  �شباح  الإدارة 
التعليم  ل�شئون  �شم�س  عين  جامعة  رئي�س  نائب  ال�شرقاوي 
العرب وجامعة عين  المقاولون  والطالب برتوكول تعاون بين 
�شم�س بهدف تبادل الخبرات فى المجالت البحثية المختلفة.

المفتوح,  التعليم  مركز  مدير  جالل  حمد  د.  بح�شور  وذلك 
البيئة  وتنمية  المجتمع  خدمة  ل�شئون  الزراعة  كلية  ووكيل 
و�شالح  المفتوح,  التعليم  مركز  مدير  نائب  محرم  ود.اأ�شرف 
حمدي  �شريف  والمهند�س  الجامعة,  عام  اأمين  العظيم  عبد 
وح�شام   , الإدارة  الت�شييد  لهند�شة  التكنولوجي  المعهد  مدير 

ح�شني اأمين مركز التعليم المفتوح ,.

د.محمد يوسف : 
مصر مقبله على طفره 

إنشائيه ومعمارية 
من خالل المشروعات 
القومية فى مقدمتها 

العاصمة اإلدارية 
الجديدة وشبكة
 الطرق الحديثة
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ال�شراكات  اأهمية  اأن  د.ال�شرقاوي,  واأكد 
العلمية والعملية من خالل دمج الجامعة بعلمها 
الأكاديمى مع الجانب الفني والعملي متمثاًل فى 
بناء  في  ت�شهم  التي  العرب  المقاولون  �شركة 
داخل  القومية  الم�شروعات  من  الكثير  وتطوير 

م�شر, وكذلك الم�شروعات ال�شخمة بالخارج.
كلية  خريجي  بم�شتوى  يو�شف  د.محمد  واأ�شاد 
"بيت  قائاًل  �شم�س,  عين  بجامعة  الهند�شة 
الخبرة الذى طالما ا�شتعانت ال�شركة باإ�شت�شارتها 

المختلفة".
اإن�شائية  طفرة  على  مقبلة  م�شر  اأن  اإلى  واأ�شار 
القومية  الم�شروعات  خالل  من  وذلك  ومعمارية 
الكبرى على راأ�شها "العا�شمة الإدارية الجديدة 
�شرورة  على  موؤكًدا  الحديثة",  الطرق  و�شبكة 
توفير عماله فنية مدربة ومتطورة لتحقيق هذه 

الم�شروعات.
البرتوكول  حمدي  �شريف  المهند�س  واأو�شح 
مجال  فى  الطرفين  بين  الخبرات  لتبادل  يهدف 

البنية  وتطوير  الموؤ�ش�شى  الأكاديمى  الإعتماد 
المعا�شر  التعليم  وتقنيات  للمعامل  التحتية 
عن  والتعليم  الإلكترونى  والتعليم  والمكتبات 
اإتفاقيات �شراكة  بعد وذلك ب�شكل عام مع عمل 
عقود  تنفيذ  اإلى  اإ�شافة  حده  علي  مو�شوع  لكل 
والموؤهالت  الجامعات  لخريجى  مهنية  دبلومات 
المتو�شطة , �شرح بذلك المهند�س �شريف حمدى 
الت�شييد  لهند�شة  التكنولوجى  المعهد  مدير 
اإتفاقية  توقيع  اأي�شًا  تم  اأنه  واأ�شاف  والإدارة 
و�شركة  المفتوح  التعليم  مراكز  بين  �شراكة 
التكنولوجى  المعهد  ويمثلها  العرب  المقاولون 
اأعمال  لتنفيذ  والإدارة  الت�شييد  لهند�شة 
المبانى  فى  والت�شطيبات  الخر�شانى  الهيكل 
هند�شة  م�شروعات  واإدارة  الأ�شفلتية  والطرق 
اأن  م�شيرًا  الم�شروعات  وعقود  والت�شييد  البناء 
المفتوح  التعليم  مركز  يقدمها  التى  الدبلومات 
لها  التقدم  بال�شركة  للعاملين  يجوز  منفردًا 

بخ�شم 25 % بخطاب من المعهد.
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المقاولون العرب تشارك فى المؤتمر 
الدولى التاسع للهندسة والتشييد

للعلم  العلمى  للتطبيق  الدائم  ال�شركة  �شعى  اإطار  فى 
بدور  واإيمانًا  الهند�شية  الم�شروعات  اإدارة  مجالت  فى 
اإدارة  نظم  فى  العالمى  التطور  مواكبة  فى  العلمى  البحث 
الم�شتندات  واإدارة  حفظ  نظم  تطوير  و  الم�شروعات 
الإ�شكندرية  موؤتمر  فى  بالم�شاركة  الإ�شكندرية  فرع  قام 
الدولى التا�شع للهند�شة والت�شييد والذى اإفتتحه المهند�س 
للم�شروعات  الجمهورية  رئي�س  م�شاعد  محلب  اإبراهيم 
جامعة  اإ�شراف  تحت  واأقيم  وال�شتراتيجية  القومية 
حيث  دي�شمبر   21 حتى   19 من  الفترة  فى  الإ�شكندرية 
المطالبات  باإدارة  عابدين  مجدى  اإيمان  المهند�شة  قامت 
والتحكيم بفرع الإ�شكندرية خالل الموؤتمر بتقديم بحث 
حول " كيفية تطبيق نظم اإدارة الم�شتندات بالم�شروعات 
الإن�شائية خا�شة باإ�شتخدام برنامج البريمافيرا فى اإدارة 
  )primavera contract manager( التعاقدات
"تحت اإ�شراف نخبة من اأ�شاتذة كلية الهند�شة على راأ�شهم 
حافظ  �شريف  والدكتور  عبدالخالق  ه�شام  الدكتور 
والدكتور ريمون فايق وذلك للتاأكيد على اأهمية هذا النظام 

حياة  فترة  طوال  والم�شتندات  العقود  اإدارة  فى  وتاأثيره 
الم�شروعات وم�شاهمته فى اإدارة الوقت والتكلفة و�شهولة 
التوا�شل  وتحقيق  والمعلومات  التقارير  واإ�شترجاع  حفظ 
الفعال بين كل الأطراف الم�شاركة فى الم�شروع والإدارات 
المختلفة حيث ي�شاهم فى تح�شين الإنتاجية ورفع كفاءة 

العمل . 

�شيانة  باإدارة  والبيئة  الجودة  �شمان  اإدارة  مدير  ال�شيد  محمود  نيرة  المهند�شة   ح�شلت   ❈
نظم  لإدارة  المهنى  )الدبلوم  �شهادة  على  التخ�ش�شية  والأعمال  الت�شييد  قطاع  والآثار  الق�شور 
الجودة والإعتماد فى الموؤ�ش�شات التعليمية( بتقدير اإمتياز من جامعة عين �شم�س , وتتطلع بروؤية 
اأدوات  اأحدث  باإ�شتخدام  العملى  التطبيق  نحو  درا�شتها  التى  المقرارات  من  لالإ�شتفادة  مختلفة 
اأ�شاليب التح�شين والتطوير لنظم اإدارة الجودة والبيئة وال�شالمة وال�شحة المهنية والتدريب فى 

مجال الجودة .. تمنيات اأ�شرة ال�شركة بمزيد من التوفيق والنجاح.

❈ منح الأ�شتاذ محمد �شعفان وزير القوي العاملة  ال�شيد/ع�شام جابر عبد اهلل عامل فني خراطه 
)الر�شم  الت�شكيلية  الم�شابقة  في  الخام�س  بالمركز  لفوزه  تقديرًا  �شهادة  المع�شرة  تر�شانة  باإدارة 

الزيتي( التي نظمتها الوزارة لعام 2016 ... تمنيات اأ�شرة ال�شركة بمزيد من التوفيق والنجاح.

❈ ح�شل المهند�س محمد يحيي محمد ال�شيد باإدارة الم�شانع والور�س المركزية علي دبلوم الدر�شات 
العليا في هند�شة الت�شييد تمنيات اأ�شرة ال�شركة بمزيد من التوفيق والنجاح.

❈ منح المركز الدولي لحقوق الإن�شان "ICHR" الأ�شتاذ اإبراهيم يو�شف مدير العالقات 
النوايا  �شفير  لقب  والم�شانع   وال�شرف  للمياه  الكهروميكنيكية  الم�شروعات  باإدارة   العامة 

الح�شنة لجهوده في خدمة المجتمع تمنيات اأ�شرة ال�شركة بمزيد من التوفيق والنجاح.

لوحة شرف

م.نيرة محمود

ا.ع�شام جابر

ا.اإبراهيم يو�شف
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ندوة توعية إلدارات وأجهزة المركز الرئيسي

باإلصـدار الجـديـد

ISO 9001:2015 لمواصفة نظم الجودة

تجديد شهادات الجودة والسالمة 
والصحة المهنية والبيئة

للمركز الرئيسي

من منطلق حر�س الإدارة العليا على مواكبة التطور 
والبيئة  ال�شالمة  لنظم  العالمية  الموا�شفات  في 
والجودة والطاقة دعم المهند�س  �شيد فاروق النائب 
من  المبذولة  الجهود  الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول 
جميع  بين  الوعي  ن�شر  على  بال�شركة  الجودة  جهاز 
عثمان   ( العرب  المقاولون  �شركة  وفروع  اإدارات 
اأحمد عثمان و�شركاه ( بالإ�شدار الجديد لموا�شفة 
ISO 9001 : 2015  وا�شتعدادًا  نظم الجودة 

حر�شت  فقد  الإ�شدار  لهذا  طبقًا  التاأهيل  لإ�شتكمال 
الجودة  جهاز  مدير  مبروك   عفاف  المهند�شة 
عقد  على  بال�شركة  البيئة  جهاز  على  والم�شرف 
 2016/10  /  20:19 من  الفترة  خالل  توعية  ندوة 
الرئي�شي  المركز  واأجهزة  اإدارات  مديري  لل�شادة 
واأي�شًا ال�شادة العاملين القائمين بتطبيق النظام وقد 
ح�شرها عدد كبير من مديري وممثلي اإدارات واأجهزة 

المركز الرئي�شي  .

ا�شتمرارا لم�شيرة التفوق والتميز لإدارات واأجهزة المركز 
وال�شالمة  الجودة  �شهادات  تجديد  تم  فقد  الرئي�شي 
 ISO 9001 :2008, والبيئة  المهنية  وال�شحة 
 ISO14001:2004,OHSAS18001:2007
اأ�شاد  اأن  بعد  الرئي�شي  المركز  واأجهزة  لإدارات 
ا�شت�شاريوا الجهة المانحة بدعم كل من المهند�س  �شيد 
والجهد  الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول  النائب  فاروق  

والأجهزة  بالإدارات  العاملين  من  المبذول  الكبير 
جهاز  مدير  مبروك  عفاف  المهند�شة  اإ�شراف  تحت 
والمهند�س  بالجهاز  المراجعين  وال�شادة  الجودة  
المهنية  وال�شحة  ال�شالمة  جهاز  مدير  عزمي  عادل 
مع  الأداء  لكفاءة  الم�شتمر  التطوير  على  واأكدوا 
للموا�شفة  الجديد  لالإ�شدار  طبقًا  بالتجديد  التمنيات 

   .ISO9001:2015

م . عفاف مبروك

م.�شيد فاروق
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تجديد شهادات الجودة 

والبيئة والسالمة  إلدارة 

صيانة القصور واآلثار

تجديد شهادات الجودة والبيئة والسالمة والصحة 
المهنية إلدارة ترسانة المعصرة

التفوق والتميز وحر�شًا من الإدارة  اإ�شتمرارًا لم�شيرة 
والتح�شين  التطوير  بو�شائل  الإلتزام  نحو  العليا 
نظم  وفاعلية  الأعمال  تنفيذ  جودة  فى  الم�شتمر 
الجهة  مراجعات  بنجاح  الإدارة  اإجتازت  فقد  الإدارة 
تجديد  وتم   T.U.V Rheinland المانحة 
المهنية  وال�شحة  وال�شالمة  والبيئة  الجودة  �شهادات 
 ISO الدولية  القيا�شية  للموا�شفات  بالمطابقة 
 9001:2008 , ISO 14001 : 2004
الجهة  واأقرت   , OHSAS 18001: 2007
والتطبيق  المتميزة  والأن�شطة  بالم�شتوى  المانحة 

للنظم  بالموقع  العمل  فريق  وبكفاءة  ب�شرامة  الفعال 
تحت  الأعمال  تنفيذ  وبجودة  الفنية  ولالأ�شاليب 
مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  المهند�شين   اإ�شراف 
الت�شييد  قطاع  على  الم�شرف  فريد  ومحمود  الإدارة 
الإدارة  مدير  خ�شر  وطارق  التخ�ش�شية  والأعمال 
فريق  وقداأ�شاد   , الإدارة  مدير  نائب  عفيفى  وعاطف 
المراجعة بجهود المهند�شة  نيرة محمود ال�شيد مدير 
مدير  بيومى  عادل  الأ�شتاذ   و  والبيئة  الجودة  �شمان 
بالإدارة  العاملين  وجميع  المهنية  وال�شحة  ال�شالمة 

والم�شئولين عن النظام .

اجتازت بنجاح اإدارة تر�شانة المع�شرة المراجعة التى 
 Rheinland  T.U.V المانحة  الجهة  بها  قامت 
المهنية  على نظم الجودة والبيئة وال�شالمة وال�شحة 
للموا�شفة  طبقًا  الجودة  نظم  �شهادة  الإدارة  منح  وتم 
ثالث   ISO 9001 : 2008 الدولية  القيا�شية 
بتطبيقات  المتابعة  نجحت  كما  اأخرى  �شنوات 
 ISO والبيئة   الإدارة  بنظم  الخا�شة  الموا�شفة 
وال�شحة  ال�شالمة  اإدارة  ونظم   14001:2008
 OHSAS  المهنية طبقًا للموا�شفة القيا�شية الدولية
باإلتزام  المانحة  الجهة  واأ�شادت   18001:2007
الإدارة فى تنفيذ جميع اأعمالها بتطبيق نظام الجودة 
اأنظمة  لتطبيق  والمتميز  الم�شرف  والأداء  ال�شاملة 

لم�شيرة  ا�شتمرارًا  وذلك  وال�شالمة  والبيئة  الجودة 
خالد  المهند�س  اإ�شراف  تحت  والتح�شين  التطوير 
اأ�شامة  المهند�س  وبقيادة  الت�شنيع  قطاع  رئي�س  عي�شى 
الحليم  عبد  ح�شن  والأ�شتاذ  الإدارة  مدير  الد�شوقى 

مدير �شمان الجودة .

م.خالد عي�شىم.ا�شامة الد�شوقي

م . طارق خ�شر م . محمود فريدم . امام عفيفي
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وفروع  اإدارات  ح�شول  على  الجودة  جهاز  لحر�س   ا�شتمرارًا 
ونتيجة  الجودة  نظم  لموا�شفة  اإ�شدار  اأحدث  على  ال�شركة 
قطاع  رئي�س  كامل  م�شطفى  ح�شن  المهند�س  من  المقدم  للدعم 
�شمال ال�شعيد والبحر الأحمر والمهند�س فريد اأبوزيد مدير فرع 
�شمال ال�شعيد و المهند�س على �شكري مدير �شمان الجودة بالفرع 

جهد  اأق�شى   على  للعمل  والم�شروعات  بالأق�شام  العمل  وفريق 
  ISO 9001:2015 مبذول للح�شول على �شهادة نظم الجودة
خالل المراجعة الخارجية التي تمت على الفرع خالل الفترة من 
المانحة  الجهة  قبل  من   2016/12/27 حتى   2016/  12/25

ل�شهادات ال�شالمة والبيئة والجودة والطاقة . 

على  بال�شركة  والقيادات  العليا  الإدارة  حر�س  منطلق  من 
الجودة  جهاز  ودور  العالمية  بالموا�شفات  التطور  مواكبة 
قامت  فقد  ال�شركة  وفروع  اإدارات  مع  وتوا�شله  الفعال 
بالتعاون  الجودة  جهاز  مدير  مبروك  عفاف  المهند�شة 
�شمال  بفرع  الجودة  �شمان  مدير  �شكري  علي  المهند�س  مع 
ال�شعيد بتنظيم ندوة توعية بالإ�شدار الجديد للموا�شفة 
بالفرع  المهند�شين  لل�شادة   2015 ل�شنة    ISO 9001
بدعم من المهند�س  ح�شن م�شطفى كامل مدير فرع �شمال 

ال�شعيد وحر�شه على التطوير والريادة والرتقاء بم�شتوى 
الفترة من  الندوة فى  , وقد تم عقد هذه  بالفرع  العاملين 
وح�شرها  الفرع  بمقر   2016 نوفمبر   1 حتى  اأكتوبر   30
الم�شروعات والور�س  "40" ) مهند�س ( من  عدد يزيد عن 
�شرح  وتم   , بالفرع  المختلفة  والأق�شام  الخلط  ومحطات 
الندوة  عقد  وتم  بها  جديد  هو  وما  الموا�شفة  بنود 
ال�شالمة  ل�شهادات  المانحة  الجهة   T.U.V مع  بالتن�شيق 

والبيئة والجودة والطاقة .  

ب�شركة  الريادة  في  الدلتا  �شمال  فرع  لم�شيرة  ا�شتكماًل 
المقاولون العرب للح�شول على اأحدث الإ�شدارات ل�شهادات 
 ISO الجودة   نظم  �شهادة  على  ح�شوله  بعد  الأيزو 
�شهادة  على  للح�شول  الفرع  �شعى  فقد     9001:2015
نظم البيئة  ISO 14001:2015  وذلك نتيجة الدعم 
المهند�س  من  كل  في  المتمثلة  الفرع  قيادات  من  المقدم 
محمود  رمزي  والمهند�س  القطاع  رئي�س  اهلل  �شعد  �شمير 

م�شطفى  مدير الفرع والمهند�شة جيهان منت�شرمدير قطاع 
بالأق�شام  العمل  وفريق  بالفرع  والجودة  والبيئة  ال�شالمة 
والم�شروعات والخالطة اللذين عملوا باأق�شى جهد مبذول 
  ISO 14001:2015 للح�شول على �شهادة نظم البيئة
خالل  الفرع  على  تمت  التي  الخارجية  المراجعة  خالل 
الفترة من 14:13 /11/ 2016 من قبل الجهة المانحة 

ل�شهادات ال�شالمة والبيئة والجودة والطاقة  .

شمال الدلتا الفرع الرائد  بالمقاولون العرب
ISO14001:2015 فى الحصول على 

فرع شمال الصعيد من الفروع الرائدة للحصول على

ISO 9001: 2015  

ISO 9001: 2015  و ينظم ندوة توعية لـ ٤0 مهندس للمواصفة
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ال�شد  بناء  ملحمة  على  مرت  46عامًا 
في  م�شروع  واأعظم  واأكبر  اأهم  العالي 
المعمارية  الناحية  من  الع�شرين  القرن 
والهند�شية, متفوقا فى ذلك على م�شاريع 
اإن�شاوؤه  تم  حيث  اأخرى,  عمالقة  عالمية 
لحماية م�شر من الفي�شانات العالية التى 
كانت تفي�س على البالد وتغرق م�شاحات 
البحر  فى  هدًرا  ت�شيع  اأو  فيها  وا�شعة 
العرب  المقاولون  ومازالت   .  . المتو�شط 
مكان  كل  في  العطاء  توا�شل  برجالها 
جيل,  بعد  جياًل  الوطن  بناء  في  وت�شهم 
تحديًا  تمثل  التي  الم�شروعات  وتنفيذ 
جميع  في  نوعها  من  فريدًا  واإداريًا  فنيًا 

ربوع م�شر والدول العربية والإفريقية.
روح الأ�شرة

ال�شد  كان  اهلل  رحمه  عثمان  اأحمد  عثمان  المهند�س  يقول 
العالي ملحمه طويله وعري�شه لطول وعر�س وعمق الجبال 
والجرانيت التى هدمها الم�شريون واأقاموا ال�شد العالى اأكبر 
مثل  به  العمل  حجم  اأن  الخبراء  قدر  الذى  العالم  في  �شد 
الذى ا�شتوعبه الهرم الأكبر , كما كان ال�شد مدر�شة كبيرة 
كيفية  منها  وتعلمنا  فيها  در�شنا  العرب  للمقاولون  بالن�شبة 
تنظيم وت�شغيل الأعداد ال�شخمة وخلق روح الأ�شرة بينهم 
كما كان مدر�شة لتربية الكوادر الفنية القادرة على البناء 
والتعمير التي انطلقت لترفع اأعالم التقدم في كل مكان من 

م�شرنا العزيزة .

تواريخ واأرقام
و�شع الرئي�س الراحل جمال عبد النا�شر حجر الأ�شا�س  •

له في التا�شع من يناير لعام 1960 .
انطلقت ال�شرارة الأولى من محطة كهرباء ال�شد العالي  •

في اأكتوبر 1967.
بداأ تخزين المياه بالكامل اأمام ال�شد العالى عام 1968. •
اكتمل �شرحه عام 1970. •
تم افتتاحه وبداأت الخدمة  به منت�شف يناير 1971.   •
تكلف 400 مليون جنيه •
الزراعية  • الم�شاحة  في  التو�شع  على  العالي  ال�شد  عمل 

من 5٫5 اإلي 7٫9 مليون فدان.

" الـســـد العـالــى "
مـدرسـة المقـاولـون العـرب العريقـة
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الأب  ميالد  علي   100 الـ  الذكري  العدد  هذا  �شدور  يتواكب   ❈
والمهند�س والمقاول وال�شيا�شي الم�شري عثمان اأحمد عثمان اأحد 
عطره  ذكري  وهي  العربي  والعالم  بم�شر  والت�شييد  البناء  رواد 
ن�شتلهم منها كل معاني الحب والعطاء والتحدي  والإرادة ال�شادقة 
في تحقيق النجاح والو�شول لالأهداف المرجوة وخدمة المجتمع 
العرب  المقاولون  �شركة  واأ�ش�س  العالي  ال�شد  بناء  في  �شاهم  فقد 

اأكبر �شركة مقاولت بالمنطقة عطاء بال حدود في حب م�شر.
عام  اأبريل   6 يوم  الإ�شماعيلية  بمدينة  عثمان  المهند�س  ولد   ❈
الأول  فوؤاد  جامعة  من  الهند�شة  بكالوريو�س  على  وح�شل   1917

بالقاهرة عام 1940م
❈ بداأ حياته العملية بتنفيذ عمليات محدودة بم�شرثم �شافر اإلى 
ال�شعودية لي�شارك في عملية اأعلنت عنها وزارة الدفاع ال�شعودية 
واإمتد ن�شاطه اإلى الكويت والعراق واأبوظبي و ليبيا و لبنان وقطر. 
وقد اأ�ش�س �شركة "المقاولون العرب" في منت�شف الأربعينيات وظل 
اأكتوبر  اأولها في 28  , اأختير وزيرا لالإ�شكان ثالث مرات  رئي�شا لها 
عام 1973 , ومنحته "جامعة ريكر" بالوليات المتحدة الأمريكية 
الدكتوراه الفخرية عام 1976 واإختاره المهند�شون نقيبا لهم عام 
1979 , وعام 1983 و كان له دور م�شـري بارز في بناء ال�شـد العالي 

وتعمير بور�شعيد ومنطقة القناة.
❈ قام المعلم ورجاله من العاملين والمهند�شين بدور وطني كبير 
حظائر  بناء  تم  حيث  الإ�شتنزاف  حرب  واأثناء   1961 عام  العالي  ال�شد  بناء  في 
بطول  ال�شواريخ  لقواعد  من�شات  وبناء  الم�شرية  الجوية  بالقواعد  الطائرات 
العدو  المئات من طائرات  اأ�شقطت  التي  �شماء م�شر  الجوي لحماية  للدفاع  القناة 
,وفي ور�س المقاولون العرب قام مهند�شوا القوات الم�شلحه بت�شنيع المعديه التى 
حملت الطلمبات والم�شخات التى فتحت الثغرات في ال�شاتر الترابى لخط بارليف 

في اأكتوبر 1976 , كما كان له دور كبير في تعمير مدن القناه 
الطبي  والمركز  العرب   المقاولون  نادى  عثمان  اأحمد  عثمان  المهند�س  اأن�شاأ   ❈
و�شندوق الإ�شكان  و�شندوق التاأمين والعديد من الخدمات كالم�شايف والرحالت 
اإيمانًا منه باأهمية العن�شر الب�شري  واأنه  والإعانات التي تقدم للعاملين واأ�شرهم 

اأهم تر�س في عجلة الإنتاج والتنمية في البلدان النامية.
لم�شر  الكثير  عاما   80 قرابة  مدى  على  عثمان  اأحمد  عثمان  المعلم  اأعطى   ❈
وامتدت يده بالخير والتعمير فقد اأ�ش�س اأكثر من 170 �شركه وبنك ووفاته المنية 
ليتواكب ذكراه  اإبريل و�شيعت جنازته الأحد 2 مايو عام 1999  يوم الجمعة 30 

العطرة الإحتفال بعيد العمال من كل عام .

في ذكري ميالده الـ 100
محطات فى حياة رائد البناء فى مصر

المهندس عثمان أحمد عثمان

سر النجاح

أن تجعل من

يعملون معك 

يخافون عليك

ال يخافون منك
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و�شط ح�شد كبير من الفنانين و المتخ�ش�شين فى فن النحت 
مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأعلن  والإعالميين 
العربية  الجمعية  رئي�س  زينهم  محمد  والدكتور  الإدارة 
م�شاء  عقد  �شحفى  موؤتمر  فى  الإ�شالمية  والفنون  للح�شارة 
الأول  النحت  �شمبوزيوم  فاعليات  بدء  عن  مار�س  الأحد26 
بالجبل  العرب  المقاولون  نادى  ي�شت�شيفه  والذى   2017
عنوان  تحت  القادم  اإبريل   18:  8 من    الفترة  فى  الأخ�شر 
اأو�شح المهند�س  "ال�شالم - الح�شارة - ال�شلم العالمى" وقد 
نه�شة  حاليًا  ت�شهد  م�شر  اأن  الموؤتمر  خالل  �شالح  مح�شن 
ح�شارية غير م�شبوقة فى جميع المجالت وخا�شة فى مجال 
عمرانى  وتخطيط  جديدة  مدن  اإن�شاء  من  والتعمير  البناء 
ت�شارك فيه �شركة المقاولون العرب مثل العا�شمة الإدارية 
ومدينة العلمين الجديدة وغيرها موؤكدًا اأنه لبد اأن يتواكب 
مع اإن�شاء هذه الم�شاريع العمالقة و�شع لم�شه فنية اإبداعية 
لفنانينا العظام لالإرتقاء بالذوق العام بميادين و�شوارع هذه 
المدن,م�شيرًا اأن ح�شارتنا التى تعود اإلى 7000 �شنه اأقيمت 
من  لن�شتمد  اليوم  الحاجة  اأم�س  فى  ونحن  النحت  فن  على 
ما�شينا العريق وم�شتقبلنا الم�شرف كل مايدعو اإلى اإ�شتعادة 

روح الجمال والإبداع فى واقعنا المعا�شر .
المقاولون  اإلى  ال�شكر  زينهم  الدكتور محمد  من جانبه وجه 

العرب على ا�شت�شافتها لهذا الحدث الأول من نوعه بالقاهرة 
والذى يعد لونًا من األوان الثقافة الإن�شانية تقدم اإليه اأكثر 
من 25 فنانًا من داخل وخارج م�شر ووقع الإختيار على 13 
فنان فقط من خالل لجنة الحكام التى ت�شم اأ�شاتذة النحت 
من كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية من 
نهاية  اأعمالهم  تقييم  و�شيتم  الم�شرية  الجامعات  مختلف 
الم�شابقة لإختيار اأف�شل النماذج لعام 2017 ح�شر الموؤتمر 
نائبا  اإمام  الدين  ح�شام  والمحا�شب  عفيفى  اإمام  المهند�س 
اإدارة  مجل�س  ع�شو  طاهر  ود.ر�شدى  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
النادى والم�شت�شار فتحى المال الأمين العام للجمعية العربية 
للح�شارة والفنون الإ�شالمية والدكتور اإبراهيم بدوى ع�شو 

مجل�س اإدارة الجمعية .

المقاولون العرب تستضيف ألول مرة بالقاهرة
سمبوزيوم النحت األول 2٠17 

قدم الم�شت�شار مرت�شى من�شوررئي�س نادي الزمالك ال�شكر 
و�شركة  الإدارة  مجل�س  ع�شو  زادة  هاني  المهند�س  الى 
بذلوه  الذي  الجهد  على  نيجيريا  في  العرب  المقاولون 
الزمالك  بعثة  ا�شتقبال  ترتيبات  كافة  ت�شهيل  اأجل  من 
وذلك خالل ال�شتعداد لمبارة العودة لفريقه اأمام رينجز 

النيجيري .
واأكد رئي�س النادي عبر فيديو بثه موقع الزمالك اأن �شركة 
واأنه  الزمالك  لبعثة  خا�س  طباخ  وفرت  العرب  المقاولون 

ي�شكرها وي�شكر زادة على هذا الجهد الكبير .
كما اأعرب عدنان حلبية ع�شو مجل�س اإدارة النادي الم�شري 

ورئي�س بعثة الفريق عن �شكره وتقديره لرجال المقاولون 
وتقديم  الفريق  مهمة  لت�شهيل  وذلك  بنيجيريا,  العرب 
النيجيرية   ننوي  مدينة  داخل  لحظة  كل  في  لهم  الدعم 
بطولة  من  الـ64  دور  فى  النيجيرى  ايفانى  مالقاة  اأثناء 

الكنفيدرالية الفريقية في فبراير الما�شي.
واأ�شاف "حلبية" اأن م�شئولي �شركة المقاولون العرب قاموا 
باإنقاذ بعثة الم�شري, بعد ان رف�س م�شئولي نادي ايفياني 

ار�شال �شيارة لبعثة الم�شري للتوجه الى المطار.
باإر�شال  العرب, قاموا  المقاولون  باأن رجال  واأو�شح حلبية 
با�س ليحمل الالعبين والجهاز الطبي والإداري اإلي المطار.

رئيس نادى الزمالك والنادى المصرى : كل الشكر لرجال 
المقاولون العرب بنيجيريا
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اأول  من  الفترة  في  للعاملين  المع�شرة  تر�شانة  اإدارة  نظمت 
دي�شمبر حتي 28 دي�شمبر دورة ريا�شية ودية لكرة القدم تحت 
اأ�شفرت  وقد  الإدارة  مدير  الد�شوقى  اأ�شامة  المهند�س  رعاية 
التكييف بالمركز الأول بينما  الدورة عن فوز فريق ق�شم  نتائج 
فريق ق�شم القزق النهرى بالمركز الثاني , و�شط جو ي�شوده الحب 
المهند�س  قام  وقد   , المناف�شة  الفرق  بين  التحدى  وروح  والود 
مدير الإدارة بتكريم الفائزين واهدائهم الميداليات التذكارية 

بح�شور عدد من قيادات الإدارة والعاملين بها. 

دورة رياضية ناجحة للعاملين بإدارة ترسانة المعصرة

الوادى  جنوب  بفرع   ) رواد   ( القوى  األعاب  فريق  ح�شل 
على المركز الثانى فى �شباق تابع 4-75 م والمركز الثالث 
فى �شباق 80 م والمركز الرابع فى �شباق الوثب الطويل 
الأ�شتاذ  اأر�شل  وقد  ,هذا  لل�شركات  الجمهورية  ببطولة 
الدكتور اأحمد اإ�شماعيل �شامى �شكرتير عام منطقة قبلى 
�شكر  خطاب  لل�شركات  الريا�شى  العام  لالإتحاد  التابعة 
العرب  المقاولون  �شركة  رئي�س  �شالح  مح�شن  للمهند�س 
الم�شاركة  الريا�شية  للفرق  الكبير  بدعمه  فيه  اأ�شاد 
وتمنى  لل�شركات  الرباعى  العام  الإتحاد  �شباقات  فى 
ح�شول فرق المقاولون العرب على المزيد من البطولت 

القادمة.
محمد  عبدالحميد  الفريق  كابتن  قام  اآخر  جانب  علي 
�شعيد باإهداء كاأ�س البطولة اإلى المهند�س �شيد الأن�شارى 
للفريق .. مثل الفريق  الوادى لدعمه  مدير فرع جنوب 
فى البطولة الالعبين اأحمد �شيد ح�شن بخيت و اأبو الوفا 

بيومى  ال�شيد  ومحمد  الوادى  جنوب  فرع  محمود  على 
محمود  وطارق  ن�شر  مدينة  فرع  الع�شال  محمد  واأحمد 

عبدالرحمن فرع �شرق وو�شط الدلتا .

العام  الم�شرف  فتحي  عادل  محمد  المهند�س  �شرح 
على الكرة بنادي المقاولون العرب, اأن الجهاز الفني 
لعبين   7 ت�شعيد  قرر  القدم  لكرة  الأول  للفريق 
مواليد 97 و99, من لعبي قطاع النا�شئين لتدريبات 
الفريق الأول خا�شة بعد تالقهم و ظهورهم بم�شتوى 

مميز مع فرق النا�شئين بذئاب الجبل .
وهم:   ,99 مواليد  فريق  خما�شي  ت�شعيد  تم  حيث 
اإ�شالم اأ�شرف وعمرو نا�شر وعمرو فاروق وعماد عبد 

الرحمن وعمر فاروق, بالإ�شافة للثنائي مواليد 97 وهما : 
اإيهاب عبد المق�شود والحار�س محمد اأ�شرف ,واأ�شدر جهاز 
النا�شئين  لقطاع  التام  دعمه  فيه  يوؤكد  بيانًا  المقاولون 
تحت قيادة كابتن عالء نبيل وموا�شلة الإ�شتعانة بال�شباب 

المميز من اأولد النادي. 
واأكد محمد عودة  المدير الفني للفريق اأنه �شيتابع مباريات 
فريق النا�شئين لمراقبة الالعبين المميزين بفرق القطاع 
بعد الطفرة الكبيرة التي حدثت في فرق القطاع منذ تولي 

"نبيل" رئا�شته.

فريق ألعاب القوى بجنوب الوادى
يحصل على مراكز متقدمة ببطولة الجمهورية للشركات

بعد ظهورهم بمستوى مميز
تصعيد مجموعة من  الناشئين للفريق األول لكرة القدم

شهادة تقدير
لفريق الشطرنج بجنوب الوادى

محمد عودةمحمد عادل فتحى عالء نبيل
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د.ريم مو�شى 
اإ�شت�شارى الأمرا�س الباطنة وال�شكر 

Mpcp:uk

الأخيرة  الأونة  فى  كثرت 
الذبحة  حالت  لالأ�شف 
ال�شريان  وجلطات  ال�شدرية 
ب�شفة  ن�شمع  واأ�شبحنا  التاجى 
قريب  اأو  �شديق  عن  يومية 
وعند  بال�شدر  األم  من  يعانى 
الذهاب  اأو  الطبيب  مراجعه 
وجد  م�شت�شفى  اأقرب  اإلى 
واحتاج  القلب  فى  جلطة  عنده 
العناية  لوحده  الدخول 
مع  ق�شطرة  عمل  وتم  المركزة 
تو�شيع بالونى وتركيب دعامات 
فما هى الجلطة وما هو ال�شريان 
عندما  يحدث  هذا  ؟  التاجى 

ال�شريان  بداخل  �شلبه  دم  كتله  وهى   " جلطة   " تتكون 
مما يمنع و�شول الدم للجزء الم�شوؤول عنه هذا ال�شريان 
وبالتالى اإذا لم يعاد تو�شيل الدم يدمر هذا الجزء . فى 
حالة القلب وهو عبارة عن ع�شلة ذات كفاءة عالية تعمل 
كم�شخة لتو�شيل الدم لكل اأنحاء الج�شم عبر ال�شرايين 
مثل  بالقلب  تحيط   " �شبكة   " فهى  التاجى  ال�شريان  اأما 
تاج الملك لتغذى كل جزء منه بالدم المطلوب . وعندما 
 " تحدث  فروعه  من  اأى  اأو  التاجى  ال�شربات  ي�شيق 
الذبحة ال�شدرية " اأو الآلم بال�شدر خا�شة مع المجهود 
ثم عندما يغلق م�شار الدم كاماًل تحدث الجلطة لأن جزء 
من ع�شلة القلب ل ي�شله الدم ويموت وهناك اأكثر من نوع 

للجلطات ح�شب درجة ال�شيق اأو الإن�شداد بال�شريان .
لماذا تحدث الجلطة ؟

لأن  و�شحى  طبيعى  ل�شريان  تحدث  ل  الجلطات  عادة 
جداره يكون اأمل�س ي�شمح ب�شريان الدم ب�شهوله واإن�شيابيه 
العادات  وبع�س  ال�شن  تقدم  مع  ولكن  جلطات  يكون  ول 
الريا�شة  التدخين وعدم ممار�شة  ال�شيئة مثل  ال�شحية 

طبقة  بناء  وهو   " ال�شرايين  بت�شلب   " ي�شمى  ما  يحدث 
ال�شريان مع مرور الوقت وعندما  من الدهون على جدار 
يحدث اأى �شرخ فى هذه الطبقة الدهنية تتكون الجلطة 
به  ي�شعر  الذى  بال�شدر  الآلم  محدثه  ال�شريان  ويت�شد 

المري�س .
فمن الأكثر عر�شه للجلطات بالقلب ؟

- المدخن
- مري�س ال�شغط العالى 

- ال�شمنه 
- اإرتفاع الدهون بالدم

- عدم ممار�شة الريا�شة 
- مري�س ال�شكر . 

ما هى اأعرا�س الجلطة ؟ 
الناحية  على  بال�شدر  �شديد  األم  هناك  يكون  ما  عادة 
الي�شرى وقد يمتد للذراع الأي�شر اأو الفك وي�شاحبه عرق 
و�شعوبة فى التنف�س , ولكن يمكن اأن تحدث جلطة بدون 
المعده  فى  األم  اأو  الإرتياح  بعدم  �شعور  بمجرد  اأو  األم  

و�شعوبة فى اله�شم خا�شة مع مر�شى ال�شكر .

التشخيص : جلطة قلبّية
 احتشاء عضلة القلب

Myocardial Infarction -
heart attack
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ماذا يمكن اأن نفعل عند ال�شك فى حدوث جلطة ؟
اأوًل : طلب الم�شاعدة الطبية فورًا .

aspirin  وعدم القيام باأى مجهود  ثانيًا : اأخذ قر�س 
الرعاية  اأفراد  اأحد  �شيقوم  للم�شت�شفى  الو�شول  عند 
لأن  الت�شخي�س  من  للتاأكد  قلب"  "ر�شم  بعمل  الطبية 

هناك حالت توؤدى لألم م�شابه للجلطة مثل :
المعدة  - وقرحة  المرئ  واإرتجاع  المعده  اإلتهاب 

اأوالإثنى ع�شر .
ح�شوات المرارة. -
اإلتهاب بع�شالت ال�شدر. -

ويتم عمل تحليل دم لقيا�س "اأنزيمات القلب" وهى مواد 
تكون داخل الخلية بع�شلة القلب وتخرج للدورة الدموية 

عند تدمر جزء من الع�شلة.
كيف نعالج الجلطة ؟

الدم"  "�شيولة  من  التاأكد  اوًل 
ال�شيولة  لزيادة  اأدوية  فتعطى 
جديدة  جلطات  تكون  وعدم 
ال�شبرين  الأدوية  هذه  اأهم   .
لتجنب  اأخرى  واأدوية   aspirin
طريق  عن  منها  الجلطات  حدوث 
الحقن الوريدى اأو تحت الجلد فى 
اأيام من حدوث الجلطة  اأول عدة 
فتح  اإعادة  ثم  الآلم  عالج  ثم 
بنا  اهلل  رحمه  من  لأن  الدم  م�شار 
اأن الع�شلة ل تموت اإل بعد �شاعات 
لوجود �شبكة كاملة من ال�شرايين 
فى  الدم  ي�شرى  جزء  ان�شد  فاإذا 
 . الع�شلة  لتغذيه  جانبيه  طرق 

واإعادة الم�شار يكون اإما عن طريق الق�شطرة وهو العالج 
لم  اإذا  للجلطة  المذيبة  العقارات  طريق  عن  اأو  الأمثل 

تتوفر الق�شطرة .
ما هى خطورة الجلطة ؟

هذا يعتمد على :
حجم الجلطة وال�شريان الم�شدود . -
حالة المري�س ال�شحية ووجود اأمرا�س اأخرى مثل  -

ال�شمنه اأوال�شكر اأوالتدخين .
ف�شل  - عنها  ونتج  الحالة  تطورت  اإذا  الخطورة  تزيد 

فى ع�شلة القلب اأو اإختالل بنظام �شربات القلب . 
العالجية  الخطة  المري�س  واتبع  العالج  تم  اإذا  ولكن 
ال�شحيحة عادة ما يكون قادرًا على مزاولة حياته ب�شكل 

طبيعى بعد عده اأ�شابيع من الراحة والنقاهه . 



الي  رجوعه  و   , ال�شاأن  هذا  في  التجاهات  تعددت 
الختالف حول اثر ت�شليم العمال .

وقد تعددت اإتجاهات الفقه و الق�شاء حول تحديد 
في  المقاول  و  البناء  مهند�س  م�شئولية  طبيعة 

عالقتهما  برب العمل . 
ومن اأبرز هذه الإتجاهات هي ما يلي :-

المقاولة  عقد  ينهي  الت�شليم   -: الأول  الإتجاه 
لم�شئولية  )التق�شيرية(  القانونية  الطبيعة   .

المهند�س و المقاول, وخا�شيتها ال�شتثنائية .
عقد  بذاته  ينهي  ل  الت�شليم   -: الثاني  الإتجاه 
المهند�س  لم�شئولية  العقدية  الطبيعة   . المقاولة 

و المقاول .
المقاول  و  المهند�س  م�شئولية  الثالث:-  الإتجاه 
الخا�شة  التطبيقات  احد  هي   , البناء  ت�شليم  بعد 

للنظرية العامة لاللتزام بال�شمان .
المو�شوعية ومرجع  الم�شئولية  الرابع:-  الإتجاه 
هذا الإختالف حول م�شاألة اأوليه تتعلق بتحديد ما 

نف�شه  المقاولة  عقد  على  اثر  من  العمال  لت�شليم 
في عالقة رب العمل بالمهند�س اأو المقاول .

الإتجاه الأول :- 
القانونية  الطبيعة   - المقاولة  عقد  ينهي  الت�شليم 

-:
الأعمال  • بت�شليم  اأنه  التقليدي  الفقه  يرى 

"بافترا�س انها قد نفذت على نحو �شليم" ينتهي 
عقد المقاولة في عالقة رب العمل بالمهند�س 
او المقاول لأن العقد في هذه اللحظة يكون قد 

ا�شتنفد كل اآثاره .
بقى  • ما  اذا  فانه  تقدم  ما  على  وتفريعا 

المهند�شون او المقاولون م�شئولون بعد ت�شليم 
العليا  بالإرادة  ال  يكون  ل  فذلك  الأعمال 
قانونية  "م�شئولية  عندئذ  تكون  و  للم�شرع 
في  ماألوف  غير  ن�س  اإلي  ت�شتند  ا�شتثنائية 

القواعد العامة .

إستشــــارة قــانـونيــة
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الطبيعة القانونية للضمان العشرى

اإعداد / ريا�س م�شطفي الربل�شي
رئي�س قطاع ال�شئون القانونية والعقارية



و قد اأخذت محكمة النق�س الم�شرية في اأحد  •
احكامها بالت�شور الذي يرى في ت�شليم الأعمال 
منهيا لعقد المقاولة كقاعدة عامه , حين ق�شت 
باأن " عقد ا�شتئجار ال�شانع لعمل معين , يعتبر 
اللتزامات  بانق�شاء  منتهيا  الأ�شل  بح�شب 
بت�شلم  العمل  رب  و  ال�شانع  المتولدة عنه على 
ال�شيء الم�شنوع مقبول و قيام رب العمل بدفع 

ثمنه " . 
على  • الم�شري  الم�شرع  خروج  الي  اأ�شارت  لكنها 

هذا الأ�شل في خ�شو�س مقاولت البناء .

الإتجاه الثاني :-
الت�شليم ل ينهي بذاته عقد المقاولة :-

بال�شمان  • م�شئولين  المقاول  و  المهند�س  بقاء 
محل  تحديد  �شوء  في  العمال  ت�شليم  رغم 
و   , العمل  رب  مواجهة  في  منهما    كل  التزام 
بيان ذلك اأن كل العقود التي يكون محل التزام 

المدين فيها القيام بعمل تت�شمن مرحلتين :-
تنفيذ العمال  )1

التحقق من فاعلية اأو جودة هذا التنفيذ   )2
.

التي  • ال�شمان  مدة  هي  الثانية  المرحلة  ومدة 
يتحمل به المهند�س و المقاول .

الطبيعة  • الحديث  المدني  الفقه  يوؤكد  وهكذا 
العقدية لل�شمان الع�شري .

اأحد  • في  الم�شرية  النق�س  محكمة  ق�شت  وقد 
باأن  هذه  الحديثة  النظر  بوجهة  احكامها 
م�شئولية المقاول اأو المهند�س عن خلل البناء 
قررها  عقدية  م�شئولية  هي  اإنما  ت�شليمه  بعد 

القانون لكل عقد مقاوله على البناء �شواء ن�س 
عليها في العقد اأم لم ين�س , كم�شئولية البائع 
القانون  بن�س  ثابتة  فاإنها  الخفية  العيوب  عن 
على  يترتب  مما  اأنها  اأ�شا�س  على  بيع  عقد  لكل 

عقد البيع ال�شحيح .

الإتجاه الثالث :-
م�شئولية المهند�س و المقاول بعد ت�شليم البناء هي 
اأحد التطبيقات الخا�شة للنظرية العامة لاللتزام 

بال�شمان :-
�شد  • العمل  رب  تاأمين  دور  ال�شمان  يلعب  حيث 

من  ويخل�س  ال�شرر  هذا  ي�شكله  الذي  الخطر 
 " تجازي  هنا  الم�شيدين  م�شئولية  اأن  ذلك 
متانة  ب�شمان  خا�س  بالتزام  خا�شا  اإخالل 
اللتزام  وهذا   " محددة  مدة  خالل  البناء 
الخا�س ين�شاأ عند ابرام عقد المقاولة , لكن ل 

يفاد منه اإل بعد ت�شليم الأعمال .
)المقاول  • العمل  موؤجر  على  الواجب  وال�شمان 

ال�شمان  عن  نظامه  في  يختلف  المهند�س(  اأو 
الواجب في العقود الأخرى الم�شابهة .

التجاه الرابع :-
الم�شئولية المو�شوعية :-

ان ال�شمان الع�شري فى هذه الحالة �شاأنه �شان  •
اعمال  عن  المتبوع  وم�شئوليه  التامين  عقد 
تقوم  التي  المو�شوعية  والم�شئولية  التابع 
البرامج  م�شئوليه  مثل  خطاأ  دون  ال�شرر  على 
الى  ت�شتند  ل  التي  والم�شئوليات  المعلوماتية 

خطاأ ولكنها ت�شتند اإلى �شرر .
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ما هو الخير
وما هـو الشـر
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لبد  وال�شر  الخير  عن  الحديث  فى  نبدء  اأن  قبل 
اأن  ذلك  ال�شر  هو  وما  الخير  هو  ما  اأوًل  نتناول  اأن 
هو  فالخير  الكثيرين  اأذهان  فى  مختلط  مفهومهما 
ما يو�شلك لغاية لي�س بعدها بعد فالإن�شان يولد فى 
الإبتدائية  ال�شهادة  على  يح�شل  ثم  يكبر  ثم  الدنيا 
وبعد  الجامعة  فى  ويتخرج  والثانوية  والإعدادية 
ويعي�س  الدكتوراه  اأو  الماج�شتير  على  يح�شل  ذلك 
عمره فى الدنيا ثم بعد ذلك يموت ثم يبعث فاإن كان 
�شالحًا دخل الجنة وهذا هو النعيم الأبدى وبعد ذلك 

ل �شئ اأى لي�س بعد الجنة بعد .
اإذًا فالهدف اأو الغاية من الحياة هو اأن ت�شل اإلى نعيم 
اتحدت  اإذا  اإل  عليها  تح�شل  ل  الغاية  وهذه  الجنة 
اإلى  و�شلت  قد  تكون  حينئذ   اهلل  منهج  مع  مراداتك 

الخير الحقيقى الذى ل خير بعده.
تريده  ما  مع  يت�شادم  ما  كل  هو   .. عرفنا  فى  وال�شر 
النف�س فكل �شئ ت�شتهيه اأو تطلبه .. ول يتحقق اأى ل 
يحدث تعتبره �شرًا لأنك كنت تريد وتتمنى اأن يحدث 

هذا ال�شئ ولكنك منعت منه .
على  �شفقة  على  وتعاقدت  مثاًل  تاجرًا  كنت  فاإذا 
الأ�شعار  �شتحقق لك ربحًا كبيرًا ثم تغير  اأنها  اأ�شا�س 
وبدًل من اأن تربح خ�شرت فى هذه الحالة تعتبر اأن ما 
حدث لك كان �شرًا فاإذا كنت تريد وظيفة ولم توفق 
واإذا كنت تتطلع  �شرًا  اعتبرت هذه  بها  الإلتحاق  فى 
اإلى من�شب اأو جاه اأو �شلطان و�شاع منك ح�شبت هذه 

�شرًا .
اإن هذا يعنى اأن ال�شر فى عرف الب�شر هو ما يت�شادم 
عما  النظر  ب�شرف  واأهوائهم  و�شهواتهم  رغباتهم  مع 
يتفق  ل  اأو  اهلل  منهج  مع  يتفق  يتمنونه  ما  كان  اإذا 
فالإن�شان حين يريد الو�شول اإلى غاية فاإنه لبد اأن 

يعانى فى �شبيل ذلك اأو يبذل جهدًا . 
الطالب غايته مثاًل اأن ينجح فى الإمتحان ولذلك فهو 
يذهب اإلى المدر�شة فى كل يوم وي�شهر فى المذاكرة 
ويتحمل كثيرًا ويمنع نف�شه من اأن ي�شتمتع ب�شهرة مع 

اأ�شدقائه اأو ي�شاهد برامج محببة له فى التليفزيون

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

عقولنا من فيض ما فتح عليه الرحمن من فتوحات ربانيه.
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فى  الأ�شرة  ي�شارك  اأو   
باب  نف�شه  ويغلق على  الإجتماعية  منا�شباتها 
حجرته ويظل يذاكر ل ينام اإل قلياًل حتى ي�شل اإلى 

غايته .
الذى  الإن�شان  ان  على  تدلنا  الإن�شانية  التجربة  اإن 
يعطى نف�شه كل ما ت�شتهى ل يحقق خيرًا فى حياته 
الخير من عمل  اإنه لبد لكى نح�شل على  ؟  لماذا   ..

ومعاناة وت�شحية .
اللعب  فى  وقته  معظم  يق�شى  الذى  مثاًل  فالطالب 
دقيقة  بكل  وي�شتمتع  �شهواتها  كل  لنف�شه  ويحقق 
لن  ولكنه  لنف�شه  عاجلة  �شهوة  يحقق  اإنما  اللهو  فى 
حياة  وبال  م�شتقبل  بال  في�شبح  اأبدًا  غاية  اإلى  ي�شل 
تعطيه العي�س الكريم , وكذلك فى كل �شئ فى الدنيا 
فالتاجر اإذا لم يتعب فى البحث عن الب�شاعة الجيدة 
المعتدلة الثمن التى يقبل النا�س على �شرائها واإذا لم 
يت�شف بالإمانة وال�شدق ينتهى بالإفال�س ول يحقق 

ما يريد . 
- معنى الخير المطلق :

فالخير  الخير  اأجل  من  نعمل  اأن  نريد  كنا  واإذا 
لأنه  وتعالى  �شبحانه  اهلل  من  ياأتى  ما  هو  الحقيقى 
هو ال�شئ الباقى الذى ل يزول وهو ال�شئ الذى يزيد 
ول ينق�س ينمو ول يقل فكل ما فى الدنيا يقل ماعدا 
الخير عنداهلل تبارك وتعالى فاإنه ي�شاعفه اأ�شعافًا 

م�شاعفة.
اأى  المال خادم جيد و�شيد ردئ   : وهناك مثل يقول 
اأنك اإذا ح�شلت على المال ا�شتطعت اأن تحقق به كل 
�شئ هو الذى ي�شترى لك ما تريد وياأتيك بما ت�شتهى 

جعلته  اإذا  ولكن  لك  خادمًا  جعلته  اإذا  هذا 
تجمع  اأن  هدفك  واأ�شبح  وكنزته  لك  �شيدًا 
ت�شيرعبدًا  فاإنك   .. حرام  اأو  حالل  من  المال 
للمال ل ت�شتفيد منه واإنما هو ي�شجنك فيحرمك 
مما ت�شتهى لأنك ل تريد اإنفاق مالك ول تتمتع به 

لأنك ل تريد اأن تفارقه  .
ومن ال�شرورى اأن تعلم ان المال لي�س رزقًا مبا�شرًا بل 
هو رزق غير مبا�شر لأنك ت�شترى به الأ�شياء ولكنك 
تاأكله  كاأن  مبا�شرًا  اإنتفاعًا  به  تنتفع  اأن  ت�شتطيع  ل 
مثاًل ولكى تت�شح هذه ال�شورة اأقول لك .. فلنفتر�س 
جائع  واأنت  والف�شة  الذهب  من  جبلين  عندك  اأن 
اأو  اأن تاأكل من جبل الذهب ؟  وعط�شان هل ت�شتطيع 
ت�شرب من جبل الف�شة ؟ طبعا ل فاإذا جاء اأحد من 
بن�شف  لك  يبيعها  اأن  يريد  ماء  قربة  ومعه  النا�س 
ما  ن�شف  تعطيه  األ  عط�شًا  تموت  اأو  الذهب  جبل 
تملك ؟ واإذا جاءك اإن�شان بطعام واأنت تكاد تموت من 
الجوع وطلب منك ن�شف جبل الف�شة .. اأفال  تعطيه 

له ؟ طبعًا تعطيه .
اإذًا فالمال لي�س رزقًا مبا�شرًا ل ت�شتطيع اأن تاأكله اأو 
اأن ت�شربه ولكنه رزق غير مبا�شر ت�شترى به ما تاأكله 

اأو ما ت�شربه اأو تلب�شه مما ق�شم اهلل لك .
اهلل  لمنهج  اأخ�شعته  اإذا  الدنيا  فى  يقابلك  ما  كل  اإن 
كان خيرًا واإن اأخرجته عن منهج اهلل كان �شرًا فالمال 
واليتيم  والم�شكين  الفقير  اإعانة  فى  اإ�شتخدمته  اإن 
ا�شتخدمته  واأن  خيرًا  كان  الأعمال  من  ال�شالح  وفى 
فى الإف�شاد فى الأر�س كان �شرًا والجاه اإن ا�شتخدمته 
فى الإف�شاد فى الأر�س كان �شرًا والجاه اإن ا�شتخدمته 
فى اإزالة الظلم وق�شاء حوائج النا�س والحكم بالحق 
والطغيان  النا�س  ظلم  فى  ا�شتخدمته  واإن  خيرا  كان 
والبغى كان �شرًا والعمر اإن اأفنيته فى العمل ال�شالح 
كان خيرًا واإن ا�شتخدمته فى اإيذاء النا�س والعدوان 

عليهم كان �شرًا .
كل  ولكن  لالأ�شياء  مطلق  معنى  يوجد  ل  فاإنه  وهكذا 
 - قلنا  كما   - ال�شر  اإن   .. له  ا�شتخدامك  ح�شب  �شئ 
ياأتى من الإن�شان فى الكون ح�شب و�شيلة ا�شتخدامه . 



)1( ال�شالة التي فيها ركوعان وقيامان في كل ركعة,
القمر,  خ�شوف  و�شالة  ال�شم�س  ك�شوف  �شالة  هي 

وهما �شنة موؤكدة.
مدتها من وقت حدوث الك�شوف )اأو الخ�شوف( اإلى  •

تمام النجالء.
ل اأذان لها ول اإقامة, بل نداء: ال�شالة جامعة. •
وقيامان,  • ركوعان  ركعة  كل  في  ركعتان,  ال�شالة 

القيام الأول بعد تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة 
ثم قراءة طويلة, ثم الركوع مع التطويل, ثم القيام 
الثاني وا�شتمرار القراءة ولكن اأقل من القراءة في 
ولكن  التطويل  مع  الثاني  الركوع  ثم  الأول,  القيام 
اأركان  وا�شتكمال  الرفع  ثم  الأول,  الركوع  من  اأقل 
للركعة  القيام  ال�شجدتين  وبعد  الأولى,  الركعة 

الثانية مثل الأولى.
لل�شالة خطبة بعد ال�شالة كخطبة الجمعة. •
تجوز ال�شالة منفردة اإذا تعذرت الجماعة. •
عبادات  • وال�شدقة  وال�شتغفار  والتكبير  الدعاء 

م�شتحبة اأثناء الك�شوف والخ�شوف.
)2( ال�شورة التي نزلت بدون ب�شملة هي �شورة التوبة, 

وال�شورة  ورحمة,  اأمان  الب�شملة  اأن  ذلك  وتف�شير 
نزلت بالمنافقين وبال�شيف ول اأمان للمنافقين.

هي  • مرتين  الب�شملة  فيها  تكررت  التي  وال�شورة 
الأولى  الب�شملة  اأن  ذلك  وتف�شير  النمل,  �شورة 
لإر�شاد  هي   - ال�شور  كباقي   - ال�شورة  �شدر  في 
با�شم  واأقوالهم  اأعمالهم  يبداأوا  اأن  اإلى  الم�شلمين 
وتوفيقه  لمعونته  التما�شًا  الرحيم  الرحمن  اهلل 

وبركته ومخالفة للوثنيين الذين يبداأون اأعمالهم 
قوله  في  الثانية  الب�شملة  اأما  اآلهتهم,   باأ�شماء 
تعالى في �شورة النمل )30( " اإنَُّه ِمن �ُشَلْيَماَن واإنُِّه 
�شدر  في  جاءت  فقد  ِحيِم"  الرَّ ْحَمِن  الرَّ  ِ اهللَّ ِب�ْشِم 
كا�شتفتاح  �شباأ  ملكة  اإلى  �شليمان  اهلل  نبي  خطاب 
بارع فيه الدعوة اإلى اإعالن الربوبية هلل وتوحيده 

والنقياد لأمره.
)3( العفو - ال�شفح - المغفرة

العفو: عتاب فقط, ولكن ل عقوبة.
"عفا اهلل عنك لم اأذنت لهم" )التوبة 43( •
َخْذُتُم الِعْجَل  • " واإْذ واَعْدَنا ُمو�َشى اأَْرَبِعيَن َلْيَلًة ُثمَّ اتَّ

ْن  مِّ َعنُكم  َعَفْوَنا  ُثمَّ  َظاِلُموَن )51(  واأَنُتْم  َبْعِدِه  ِمْن 
َبْعِد َذِلَك َلَعلَُّكْم َت�ْشُكُروَن" )البقرة52(

ْيِديُكْم وَيْعُفو  • يَبٍة َفِبَما َك�َشَبْت اأَ �شِ ن مُّ اَبُكم مِّ " وَما اأَ�شَ
َعن َكِثيٍر")ال�شوري30(

وعيد  • ولكن  فورية,  عقوبة  ول  لعتاب  ال�شفح: 
وتهديد بعقوبة موؤجلة.

َيْعَلُموَن  • َف�َشْوَف  �َشالٌم  وُقْل  َعْنُهْم  َفْح  َفا�شْ  "
)الزخرف89(

اْلَجِميَل"  • ْفَح  ال�شَّ َفِح  َفا�شْ لآِتَيٌة  اَعَة  ال�شَّ واإنَّ   "
)الحجر85(

)اأي  • ِباأَْمِرِه"   ُ اهللَّ َياأِْتَي  َحتَّى  َفُحوا  وا�شْ َفاْعُفوا   "
حتى ياأذن اهلل لكم بقتالهم( )البقرة 109(

فال  • للن�شيان  تمهيدًا  بالإخفاء  المغفرة:ال�شتر 
اإلى  بها  التذكر  يوؤدي  ل  حتى  عقاب  ول  عتاب 

العودة اإليها والتمادي فيها.

80

مهندس / رزق الشناوى
 دبلوم الدراسات العليا

المعهد العالي للدراسات اإلسالمية
دبلوم معهد إعداد الدعاه

إجابة أسئلة 
الثقافة الدينية )2(



81

واأَن َتْجَمُعوْا َبْيَن الأُْخَتْيِن اإلَّ  •
َ َكاَن َغُفورًا رَِّحيمًا )الن�شاء23(. َما َقْد �َشَلَف اإنَّ اهللَّ

" والَِّذيَن اإَذا َفَعُلوا َفاِح�َشًة اأَْو َظَلُموا اأَنُف�َشُهْم َذَكُروا  •
اإلَّ  ُنوَب  الذُّ َيْغِفُر  وَمن  ِلُذُنوِبِهْم  َفا�ْشَتْغَفُروا   َ اهللَّ
اأُْوَلِئَك  َيْعَلُموَن  وُهْم  َفَعُلوا  َما  َعَلى  وا  رُّ ُي�شِ وَلْم   ُ اهللَّ
اٌت.............(  وَجنَّ ِهْم  بِّ رَّ ن  مِّ ْغِفَرٌة  مَّ َجَزاوؤُُهم 

)اآل عمران136(.
وَكاَن  • َح�َشَناٍت  َئاِتِهْم  �َشيِّ  ُ اهللَّ ُل  ُيَبدِّ َفاأُْوَلِئَك   ,,,,,,"

ُ َغُفورًا رَِّحيمًا )الفرقان70ا(. اهللَّ
)َفَهْل  تعالى:  قال  ال�شغرى:  ال�شاعة  عالمات   )4(
اَعَة اأَن َتاأِْتَيُهم َبْغَتًة َفَقْد َجاَء اأَ�ْشراُطَها  َينُظُروَن اإلَّ ال�شَّ

َفاأَنَّى َلُهْم اإَذا َجاَءْتُهْم ِذْكَراُهْم( )محمد 18(.
العراة  الحفاة   - ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بعثة  �شبع:  وعالماتها 
انت�شار   - القمر  ان�شقاق   - البنيان  في  يتطاولون 
الفواح�س والمعا�شي - الدخان - اإ�شناد الأمر اإلى غير 
اأهله - تلد الأمة ربتها )اأي الرجل الحر اإذا تزوج من 

غير الحرة تكون الذرية من الأحرار(.
َك  َربِّ اآَياِت  َبْع�ُس  َياأِْتي  َيْوَم   " الكبرى:  ال�شاعة  عالمات 
ْو َك�َشَبْت ِفي  ل َينَفُع َنْف�شًا اإيَماُنَها َلْم َتُكْن اآَمَنْت ِمن َقْبُل اأَ
اإيَماِنَها َخْيرًا ُقِل انَتِظُروا اإنَّا ُمنَتِظُروَن" )الأنعام 158(

تدركهم  من  النا�س  �شرار  )اإن   : ال�شريف  والحديث 
ال�شاعة وهم اأحياء( - البخاري.

خروج   - مغربها  من  ال�شم�س  طلوع  ع�شر:  وعالماتها 
ياأجوج وماأجوج - خروج دابة الأر�س - خروج الدجال 
- نزول عي�شى عليه ال�شالم - نار تخرج من اأر�س الحجاز 
- يح�شر الفرات عن كنز من ذهب ) بعد جفاف مائه( 
العرب -  بالم�شرق والمغرب وجزيرة  - ثالثة خ�شوف 
يقب�س   - الم�شلمون  فيقتلهم  اليهود  الم�شلمون  يقاتل 

العلم بموت العلماء.
وَن  اُر ُيْعَر�شُ )5( عذاب القبر: قال تعالى: " النَّ
اَعُة اأَْدِخُلوا اآَل  َعَلْيَها ُغُدوًا وَع�ِشيًا وَيْوَم َتُقوُم ال�شَّ

ِفْرَعْوَن اأَ�َشدَّ الَعَذاِب" )غافر 46(.
ا َخِطيَئاِتِهْم اأُْغِرُقوا َفاأُْدِخُلوا َنارًا  مَّ وقال تعالى: " مِّ

ارًا" )نوح 25(. ِ اأَن�شَ ن ُدوِن اهللَّ َفَلْم َيِجُدوا َلُهم مِّ
عطف  تعالى  لأنه  وعذابه  القبر  نار  بالنار  المراد   
بالفاء, والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب اأي النار عقب 
الغرق مبا�شرة, اأما نار الآخرة فلم يذوقوها بعد, فدل 

ذلك على اأن المراد عذاب القبر.
ُزْرُتُم الَمَقاِبَر  َكاُثُر )1( َحتَّى  اأَْلَهاُكُم التَّ وقال تعالى:" 
َكالَّ  َتْعَلُموَن  �َشْوَف  َكالَّ  ُثمَّ   )3( َتْعَلُموَن  �َشْوَف  َكالَّ   )2(
ُثمَّ   )6( الَجِحيَم  َلَتَرُونَّ   )5( الَيِقيِن  ِعْلَم  َتْعَلُموَن  َلْو 
ِعيِم"  َلَتَرُونََّها َعْيَن الَيِقيِن )7( ُثمَّ َلُت�ْشاأَُلنَّ َيْوَمِئٍذ َعِن النَّ

)التكاثر(.
الحديث: " مّر النبي )�س( على قبرين فقال اإنهما  •

اأما  بلى,  قال  ثم  كبير  من  يعذبان  وما  ليعذبان 
فكان  الآخر  واأما  بالنميمة,  ي�شعى  فكان  اأحدهما 
ل ي�شتتر من بوله", وكان دعاء الر�شول )اللهم اإني 

اأعوذ بك من عذاب القبر...(.
)6( �شت �شور فقط لم يذكر فيها ا�شم الجاللة اأو اأي

 - التكاثر   - القارعة  الح�شنى.  اهلل  اأ�شماء  من 
الع�شر -الماعون - الكافرون - الم�شد.

خم�س �شور تبداأ بكلمة "قل": الجن - الكافرون -  •
الإخال�س - الفلق - النا�س

)7( امراأتان كافرتان: امراأة نوح وامراأة لوط امراأتان
موؤمنتان: امراأة فرعون ومريم.

لَِّذيَن َكَفُروا اْمَراأََت  ُ َمَثاًل لِّ َرَب اهللَّ قال تعالى: " �شَ
ِعَباِدَنا  ِمْن  َعْبَدْيِن  َتْحَت  َكاَنَتا  ُلوٍط  واْمَراأََت  ُنوٍح 
ِ �َشْيئًا  اِلَحْيِن َفَخاَنَتاُهَما َفَلْم ُيْغِنَيا َعْنُهَما ِمَن اهللَّ �شَ

اِخِليَن" )التحريم 10( . اَر َمَع الدَّ وِقيَل اْدُخال النَّ
اإْذ  ِفْرَعْوَن  اْمَراأََت  اآَمُنوا  لَِّذيَن  لِّ َمَثاًل   ُ اهللَّ َرَب  و�شَ  "
ِني ِمن  ِة وَنجِّ َقاَلْت َربِّ اْبِن ِلي ِعنَدَك َبْيتًا ِفي الَجنَّ
 )11( اِلِميَن  الظَّ الَقْوِم  ِمَن  ِني  وَنجِّ وَعَمِلِه  ِفْرَعْوَن 
َفَنَفْخَنا  َفْرَجَها  َنْت  اأَْح�شَ اَلِتي  ِعْمَراَن  اْبَنَت  وَمْرَيَم 
َها وُكُتِبِه وَكاَنْت  َقْت ِبَكِلَماِت َربِّ دَّ وِحَنا و�شَ ِفيِه ِمن رُّ

ِمَن الَقاِنِتيَن)12(                        )التحريم(.
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ما ي�شتفاد من الآيات: 

1( ل ينفع في الآخرة اأحد قريبا ول ن�شيبًا اإذا 
فرق بينهما الدين.

2( ل يت�شرر الموؤمن ببقاء قريبه على الكفر.
3( الإيمان والعفة والطاعة والخ�شوع توجب حفظ 
اهلل وثناءه وتكريمه ورفع البالء والأذى عن العبد.

)8( اآيات تحث على التوبة:
وَء  ال�شُّ َيْعَمُلوَن  ِللَِّذيَن   ِ اهللَّ َعَلى  ْوَبُة  التَّ "اإنََّما   *
 ُ اهللَّ َيُتوُب  َفاأُْوَلِئَك  َقِريٍب  ِمن  َيُتوُبوَن  ُثمَّ  ِبَجَهاَلٍة 

ُ َعِليمًا َحِكيمًا" )الن�شاء 17(. َعَلْيِهْم وَكاَن اهللَّ
الُموؤِْمُنوَن  َها  اأَيُّ َجِميعًا   ِ اهللَّ اإَلى  وُتوُبوا   ".....  *

َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن" )النور31(.
وحًا  ِ َتْوَبًة نَّ�شُ َها اَلِذيَن اآَمُنوا ُتوُبوا اإَلى اهللَّ * َيا اأَيُّ
وُيْدِخَلُكْم  َئاِتُكْم  �َشيِّ َعنُكْم  َر  ُيَكفِّ اأَن  ُكْم  َربُّ َع�َشى 

اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها الأَْنَهاُر    )التحريم 8( َجنَّ
�شروط التوبة الن�شوح:

فلها  اهلل  حقوق  من  حق  في  المع�شية  كانت  اإذا 
�شروط ثالثة:

اأن يتدارك التق�شير ويقلع عن المع�شية. •
اأن يندم عليها. •
اأن يعزم مخل�شًا النية األ يعود اإليها اأبدًا •
�شروط  • فلها  العباد  حقوق  من  حق  في  كانت  واإن 

اأربعة:
الحقوق  رد  والرابعة  ال�شابقة,  الثالثة  ال�شروط 
والمظالم اإلى اأ�شحابها اأو ذرياتهم اأو تعوي�شهم عنها اأو 
رجاء عفوهم اأو الدعاء لهم, اأو ال�شدقة الجارية لهم.
)9( الأوقات التي ي�شتحب فيها الدعاء: الثلث الأخير

ال�شلوات  عقب   - والإقامة  الأذان  بين  الليل.  من 
المكتوبة.

َظَلْمَنا  • َنا  َربَّ " َقال  اآدم عليه ال�شالم وزوجه:  دعاء 
ِمَن  َلَنُكوَننَّ  وَتْرَحْمَنا  َلَنا  َتْغِفْر  لَّْم  واإن  اأَنُف�َشَنا 

الَخا�ِشِريَن"  )الأعراف23(
اغفر  • رب   " ال�شالم:  عليه  نوح  اهلل  نبي  دعاء 

وللموؤمنين  موؤمنًا  بيتي  دخل  ولمن  ولوالدي  لي 
والموؤمنات....." )نوح 28(

دعاء نبي اهلل اإبراهيم عليه ال�شالم:"َربِّ اْجَعْلِني •

ُدَعاِء  ْل  َنا وَتَقبَّ َربَّ ِتي  يَّ ُذرِّ الِة وِمن  ُمِقيَم ال�شَّ
َنا اْغِفْر ِلي وِلَواِلَديَّ وِلْلُموؤِْمِنيَن َيْوَم َيُقوُم  )40( َربَّ

الِح�َشاُب"                      )ابراهيم( .
َربِّ  • َقاَل   " ال�شالم:  عليه  يو�شف  اهلل  نبي  دعاء 

ِرْف  َت�شْ واإلَّ  اإَلْيِه  َيْدُعوَنِني  ا  ِممَّ اإَليَّ  اأََحبُّ  ْجُن  ال�شِّ
الَجاِهِليَن"  َن  مِّ واأَُكن  اإَلْيِهنَّ  ُب  اأَ�شْ َكْيَدُهنَّ  ي  َعنِّ

)يو�شف 33(.
وَب اإْذ َناَدى  • دعاء نبي اهلل اأيوب عليه ال�شالم: " واأَيُّ

اِحِميَن"  . رُّ واأَنَت اأَْرَحُم الرَّ ِنَي ال�شُّ ُه اأَنِّي َم�شَّ َربَّ
".)الأنبياء 83(  • ٍرّ "َفا�ْشَتَجْبَنا َلُه َفَك�َشْفَنا َما ِبِه ِمن �شُ
ْيَطاُن  • ِنَي ال�شَّ ُه اأَنِّي َم�شَّ وَب اإْذ َناَدى َربَّ " واْذُكْر َعْبَدَنا اأَيُّ

ٍب وَعَذاٍب" )�س41(. ِبُن�شْ
)10( �شالة الت�شبيح: قال �شلى اهلل عليه و�شلم للعبا�س
 بن عبد المطلب " يا عبا�س, يا عماه, األ اأعطيك, 
األ اأمنحك, األ اأحبوك, األ اأفعل بك: ع�شر خ�شال, 
اأوله  ذنبك,  لك  اهلل  غفر  ذلك,  فعلت  اأنت  اإذا 
واآخره, قديمه وحديثه, وخطاأه وعمده, و�شغيره 
ت�شلي  اأن  خ�شال,  ع�شر  وعالنيته,  و�شره  وكبيره, 
الكتاب  بفاتحة  ركعة  كل  في  تقراأ  ركعات,  اأربع 
و�شورة , فاإذا فرغت من القراءة في اأول ركعة, فقل 
,واأنت قائم: �شبحان اهلل, والحمد هلل, ول اإله اإل 
اأكبر, خم�س ع�شرة, ثم تركع, فتقول  اهلل, واهلل 
الركوع  من  راأ�شك  ترفع  ثم  ع�شرًا,  راكع  واأنت 
واأنت  فتقول  �شاجدًا  تهوي  ثم  ع�شرًا,  فتقولها 
�شاجد ع�شرًا, ثم ترفع راأ�شك من ال�شجود فتقولها 
كل  في  و�شبعون  خم�س  فذلك   , )جال�شًا(  ع�شرًا 
ركعة, تفعل ذلك في اأربع ركعات, واإن ا�شتطعت اأن 
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ت�شليها 
يوم  كل  في 
ت�شتطع  لم  فاإن  فافعل,  مرة 
ففي كل جمعة مرة, فاإن لم تفعل ففي كل �شنة 

مرة, فاإن لم تفعل ففي عمرك مرة".
يون�س  اهلل  نبي  هو  الحوت  ابتلعه  الذي  النبي   )11(

عليه ال�شالم.
بًا َفَظنَّ اأَن لَّن نَّْقِدَر َعَلْيِه  • َهَب ُمَغا�شِ وِن اإذ ذَّ "وَذا النُّ

�ُشْبَحاَنَك  اأَنَت  اإلَّ  اإَلَه  لَّ  اأَن  ُلَماِت  الظُّ ِفي  َفَناَدى 
َلُه  َفا�ْشَتَجْبَنا  اِلِميَن)87(   الظَّ ِمَن  ُكنُت  اإنِّي 
الُموؤِْمِنيَن")88(                       ُننِجي  وَكَذِلَك  الَغمِّ  ِمَن  ْيَناُه  وَنجَّ

)الأنبياء(
واإنَّ ُيوُن�َس َلِمَن الُمْر�َشِليَن )139( اإْذ اأََبَق اإَلى الُفْلِك  •

يَن  الُمْدَح�شِ ِمَن  َفَكاَن  َف�َشاَهَم   )140( الَم�ْشُحوِن 
)141( َفاْلَتَقَمُه الُحوُت وُهَو ُمِليٌم )142( َفَلْول اأَنَُّه 

ِحيَن )143( َلَلِبَث ِفي َبْطِنِه اإَلى َيْوِم  َكاَن ِمَن الُم�َشبِّ
ُيْبَعُثوَن )144(                                             )ال�شافات( •
اإْذ  • الُحوِت  اِحِب  َك�شَ َتُكن  ول  َك  َربِّ ِلُحْكِم  ِبْر  َفا�شْ  "

ن  مِّ ِنْعَمٌة  َتَداَرَكُه  اأَن  َلْول   )48( َمْكُظوٌم  وُهَو  َناَدى 
ُه  َربُّ َفاْجَتَباُه   )49( َمْذُموٌم  وُهَو  ِباْلَعَراِء  َلُنِبَذ  ِه  بِّ رَّ

اِلِحيَن)50("                )القلم(. َفَجَعَلُه ِمَن ال�شَّ
)12( الحالت التي يباح فيها الإفطار في رم�شان:

بعدد  • �شيام  اأي  الق�شاء   - �شفاوؤه  يرجى  مري�س 
رم�شان  انق�شاء  بعد  وذلك  اأفطرها,  التي  الأيام 
فعليه  واإل  التالي,  العام  من  رم�شان  حلول  وقبل 

الق�شاء والفدية.
مري�س ل يرجى �شفاوؤه - الفدية وهي اإطعام م�شكين  •

وجبتين م�شبعتين عن كل يوم, اأو دفع ثمنهما.
ال�شيخوخة اأو عدم القدرة على ال�شيام - الفدية. •
من  • ت�شرر  اإذا  84ك  من  اأكثر  لم�شافة  الم�شافر 

ال�شفر - الق�شاء كال�شابق.
الحي�س والنفا�س - الق�شاء. •
ي�شر  • ال�شيام  كان  اإذا  والحمل  الر�شاعة 

اأمكن  اإن  الق�شاء   - الطفل  اأو  المر�شع  اأو  بالحامل 
اأو الفدية.

اأو  • الأفران  اأو  المناجم  عمال  ال�شاق:  العمل 
المحكوم عليه بالأ�شغال ال�شاقة اأو مثلها - فدية.

جزاء من اأفطر في رم�شان متعمدًا وبدون عذر, اأو  •
جامع امراأته, الق�شاء والكفارة معًا ) الكفارة عتق 
رقبة واإذا لم ي�شتطع ف�شيام �شهرين متتابعين واإذا 

لم ي�شتطيع فاإطعام �شتين م�شكينًا(
)13( جزاء القتل الخطاأ في قوله تعالى :" وَما َكاَن

ُموؤِْمنًا  َقَتَل  وَمن  َخَطئًا  اإلَّ  ُموؤِْمنًا  َيْقُتَل  اأَن  ِلُموؤِْمٍن   
اإَلى  �َشلََّمٌة  مُّ وِدَيٌة  وؤِْمَنٍة  مُّ َرَقَبٍة  َفَتْحِريُر  َخَطئًا 
لَُّكْم  َعُدٍوّ  َقْوٍم  ِمن  َكاَن  َفاإن  ُقوا  دَّ َي�شَّ اأَن  اإلَّ  اأَْهِلِه 
ِمن  َكاَن  واإن  وؤِْمَنٍة  مُّ َرَقَبٍة  َفَتْحِريُر  ُموؤِْمٌن  وُهَو 
اأَْهِلِه  اإَلى  �َشلََّمٌة  مُّ َفِدَيٌة  يَثاٌق  مِّ وَبْيَنُهم  َبْيَنُكْم  َقْوٍم 
َياُم �َشْهَرْيِن  وؤِْمَنٍة َفَمن لَّْم َيِجْد َف�شِ وَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّ
َحِكيمًا"  َعِليمًا   ُ وَكاَن اهللَّ  ِ َن اهللَّ مِّ َتْوَبًة  ُمَتَتاِبَعْيِن 

)الن�شاء92(
حكم وجزاء من يقتل موؤمنا متعمدًا: •
ملة  • عن  خروج  هو  الموؤمن  قتل  تعمد  اإن  الحكم: 

حالت  في  اإل  الموؤمن  قتل  تحرم  التي  الإ�شالم 
فهو   - والمرتد  الزاني  والثيب  بالنف�س  النف�س 
با�شتحالل القتل اأ�شبح كافرًا ل يدخل الجنة حتى 
دًا  َتَعمِّ ِمنًا مُّ لو كان م�شلمًا. قال تعالى:" وَمن َيْقُتْل ُموؤْ
ُ َعَلْيِه وَلَعَنُه  َب اهللَّ ُم َخاِلدًا ِفيَها وَغ�شِ َفَجَزاوؤُُه َجَهنَّ

واأََعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيمًا" )الن�شاء 93(.
بين  هي  الب�شرية  تاريخ  في  قتل  حادثة  اأول   )14(
اأخاه هابيل..  ال�شالم حيث قتل قابيل  اآدم عليه  ابني 
َفَتُكوَن  واإْثِمَك  ِباإْثِمي  َتُبوَء  اأَن  اأُِريُد  اإنِّي   " تعالى:  قال 
َعْت  اِلِميَن )29( َفَطوَّ اِر وَذِلَك َجَزاُء الظَّ َحاِب النَّ ِمْن اأَ�شْ
َبَح ِمَن الَخا�ِشِريَن )30("  َلُه َنْف�ُشُه َقْتَل اأَِخيِه َفَقَتَلُه َفاأَ�شْ

)المائدة(.
)15( الحرابة: هي محاربة �شريعة اهلل ور�شوله

الدماء ونهب  و�شفك  المعا�شي  بارتكاب  واأولياءه   
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تعالى:"  قال  النا�س  وترويع  الأموال 
وَر�ُشوَلُه   َ اهللَّ ُيَحاِرُبوَن  اَلِذيَن  َجَزاُء  اإنََّما 

اأَْو  ُلوا  ُيَقتَّ اأَن  َف�َشادًا  الأَْر�ِس  ِفي  وَي�ْشَعْوَن 
ْن ِخالٍف اأَْو  َع اأَْيِديِهْم واأَْرُجُلُهم مِّ لَُّبوا اأَْو ُتَقطَّ ُي�شَ

ْنَيا وَلُهْم  ُينَفْوا ِمَن الأَْر�ِس َذِلَك َلُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ
ِفي الآِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم" )المائدة 33(

يقتل  المال  واأخذ  قتل  ومن  يقتل,  قتل  فمن 
يده  المال قطعت  اأخذ  اقت�شر على  ومن  وي�شلب, 
ورجله من خالف )اليد اليمنى والرجل الي�شرى( 

, ومن اأخاف فقط نفي من الأر�س اأي حب�س.
وجزاء ال�شرقة قطع اليد اإذا بلغ ال�شىء الم�شروق  •

اِرُق  الحد ال�شرعي وكان محرزا , قال تعالى :" وال�شَّ
َك�َشَبا.."  ِبَما  َجَزاًء  اأَْيِدَيُهَما  َفاْقَطُعوا  اِرَقُة  وال�شَّ

)الن�شاء 38(
)16( المكانة الرفيعة ل�شيدنا اأبي بكر ال�شديق :

اإْذ   ُ اهللَّ َرُه  َن�شَ َفَقْد  ُروُه  َتن�شُ "اإلَّ  تعالى:  قال 
اأَْخَرَجُه اَلِذيَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْيِن اإْذ ُهَما ِفي الَغاِر 
 ".... َمَعَنا   َ اهللَّ اإنَّ  َتْحَزْن  ل  اِحِبِه  ِل�شَ َيُقوُل  اإْذ 

)التوبة 40(.
ر�شول  �شيدنا  اختاره  الذي  والرفيق  ال�شديق  فهو 
اإلى  مكة  من  هجرته  في  لي�شحبه  )�س(  اهلل 
اأبوبكر  �شيدنا  خاف  ثور  غار  وفي  المدينة, 
اأذى  به  يلحق  اأن  )�س(  اهلل  ر�شول  على  ال�شديق 
من الكفار اإذا انك�شف اأمره في الغار فطماأنه ر�شول 

اهلل )�س(..... قائاًل )لتحزن اإن اهلل معنا(.
امتدح القراآن الكريم اأبا بكر في اآية كريمة �شماه  •

ِل  اأُْوُلوا الَف�شْ َياأَْتِل  اأولو الف�شل وال�شعة:" ول  فيها 
واْلَم�َشاِكيَن  الُقْرَبى  اأُْوِلي  ُتوا  ُيوؤْ اأَن  َعِة  وال�شَّ ِمنُكْم 
َفُحوا  وْلَي�شْ وْلَيْعُفوا   ِ اهللَّ �َشِبيِل  ِفي  واْلُمَهاِجِريَن 
رَِّحيٌم"  َغُفوٌر   ُ واهللَّ َلُكْم   ُ اهللَّ َيْغِفَر  اأَن  ُتِحبـُّوَن  اأَل 
)النور 21( والمعنى ليحلف اأهل الف�شل في الدين 
من  اأقاربهم  يوؤتوا  األ  والي�شار  الغنى  واأ�شحاب 
الفقراء والمهاجرين ما كانوا يعطونهم من اإح�شان 
عنهم  ليعفوا  ولكن  الإفك(  )حادثة  فعلوه  لذنب 

حتى يغفر اهلل لهم.
وَما  •  )18( ى  َيَتَزكَّ َماَلُه  ُيوؤِْتي  اَلِذي   ": تعالى  قال 

لأََحٍد 
ِمن  ِعنَدُه 

اْبِتَغاَء  اإلَّ   )19( ُتْجَزى  ْعَمٍة  نِّ
ى )21(  َيْر�شَ وَل�َشْوَف  الأَْعَلى )20(  ِه  َربِّ وْجِه 

حيث  ال�شديق  بكر  اأبي  في  نزلت  والآية  )الليل( 
ا�شترى بالًل واأعتقه في �شبيل اهلل ولي�س له غاية 
في  يعطيه  اأن  تعالى  اهلل  فوعده  اهلل,  مر�شاة  اإل 

الآخرة ما ير�شيه, وهو وعد كريم من رب رحيم.
)17( الم�شح على الُخفين اأو الجوربين )لمن وجب

 عليه الو�شوء ولي�س الًغ�شل(:
اأو  • الخفين  يلب�س  و�شوءه  يتم  اأن  بعد  المتو�شىء 

الجوربين على طهارة ويرخ�س له الم�شح كلما اأراد 
يوم  لمدة  وذلك  رجليه,  غ�شل  من  بدل  الو�شوء 
وليلة للمقيم, وثالثة اأيام بلياليها للم�شافر, اإل اإذا 

اأجنب فاإنه يجب عليه نزعهما.
الجورب يجب اأن يكون �شميكًا غير �شفاف ول ينفذ  •

منه الماء واأن يكون �شاترًا لمحل الفر�س اأي حتى 
اأعلى الكعبين.

ُتبل اليدان بالماء ثم يم�شح اأعلى الجوربين بدءًا  •
من اأطراف الأ�شابع حتى اأعلى الكعبين.

الم�شح على الجبيرة: ُتبل اليد بالماء ويم�شح على  •
لبقية  الو�شوء  ويتم  واحدة,  مرة  كلها  الجبيرة 
زمن  له  ي�شترط  ول  الفر�س,  ح�شب  الأع�شاء 
اأو  الجرح  يبراأ  حتى  الجبيرة  تبقى  ولكن  محدد, 

الك�شر.
)18( التقوى :  امتثال لأوامر اهلل واجتناب نواهيه.

التقوى هي الجانب العملي الذي يكتمل به الجانب  •
ومالئكته  باهلل  الت�شديق  وهو  لالإيمان  النظري 

وكتبه ور�شله واليوم الآخر والقدر خيره و�شره.
التقوى هي الأعمال ال�شالحات: عبادات )�شالة - •
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 زكاة - �شيام - حج( ومعامالت واأخالق.
كل تقي موؤمن, ولكن لي�س كل موؤمن تقي, فالموؤمن  •

الذي ل ي�شلي مثاًل غير تقي بل هو موؤمن عا�س .
من ثمار التقوي: •
لَُّه َمْخَرجًا )2(  • َ َيْجَعل  ِق اهللَّ َيتَّ قال تعالى: )وَمن 

وَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ل َيْحَت�ِشُب( )الطالق 3-2(
َ َيْجَعل لَُّه ِمْن اأَْمِرِه ُي�ْشرًا( )الطالق 4(. • ِق اهللَّ )وَمن َيتَّ
ُكْم َكْيُدُهْم �َشْيئًا( )اآل  • رُّ ُقوا ل َي�شُ ِبُروا وَتتَّ )واإن َت�شْ

عمران125(
َعَلْيِهم  • َلَفَتْحَنا  َقْوا  واتَّ اآَمُنوا  الُقَرى  اأَْهَل  اأَنَّ  )وَلْو 

َماِء والأَْر�ِس()الأعراف 96( َن ال�شَّ َبَرَكاٍت مِّ
َلُهُم الُب�ْشَرى ِفي  • ُقوَن )63(  َيتَّ اآَمُنوا وَكاُنوا  )الَِّذيَن 

ْنَيا وِفي الآِخَرِة.... () يون�س 63( الَحَياِة الدُّ
ِبَر�ُشوِلِه  • واآِمُنوا   َ اهللَّ ُقوا  اتَّ اآَمُنوا  اَلِذيَن  َها  اأَيُّ )َيا 

َتْم�ُشوَن  ُنورًا  لَُّكْم  وَيْجَعل  ْحَمِتِه  رَّ ِمن  ِكْفَلْيِن  ُيوؤِْتُكْم 
ُ َغُفوٌر رَِّحيٌم( )الحديد 28( ِبِه وَيْغِفْر َلُكْم واهللَّ

َ وُقوُلوا َقْوًل �َشِديدًا  • ُقوا اهللَّ َها اَلِذيَن اآَمُنوا اتَّ )َيا اأَيُّ
وَمن  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  وَيْغِفْر  اأَْعَماَلُكْم  َلُكْم  ِلْح  ُي�شْ  )70(
َ وَر�ُشوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظيمًا( )الأحزاب 70( ُيِطِع اهللَّ

لَُّكْم  • َيْجَعل   َ اهللَّ ُقوا  َتتَّ اإن  اآَمُنوا  اَلِذيَن  َها  اأَيُّ )َيا 
ُذو   ُ َلُكْم واهللَّ وَيْغِفْر  َئاِتُكْم  �َشيِّ َعنُكْم  ْر  وُيَكفِّ ُفْرَقانًا 

ِل الَعِظيِم( )الأنفال29( الَف�شْ
َها  • َعْر�شُ ٍة  وَجنَّ ُكْم  بِّ رَّ ن  مِّ َمْغِفَرٍة  اإَلى  )و�َشاِرُعوا 

ِقيَن()اآل عمران 133(. ْت ِلْلُمتَّ َمَواُت والأَْر�ُس اأُِعدَّ ال�شَّ
َها يُّ )19( فرائ�س الو�شوء اأربعة: قال تعالى: )َيا اأَ

َفاْغ�ِشُلوا  الِة  ال�شَّ اإَلى  ُقْمُتْم  اإَذا  اآَمُنوا  اَلِذيَن 
واْم�َشُحوا  الَمَراِفِق  اإَلى  واأَْيِدَيُكْم  وُجوَهُكْم 

ِبُرُءو�ِشُكْم واأَْرُجَلُكْم اإَلى الَكْعَبْيِن( )المائدة 6(
هذا مع النية والترتيب والموالة اأي التتابع دون 

انقطاع.
نواق�س الو�شوء:

كل ما يخرج من ال�شبيلين )بول - غائط - دم - ريح  •
- مني - مذي - ودي...(.

الدم ال�شائل من الج�شم ب�شبب جرح اأو من الأنف اأو  •
الفم اأو نزيف اأو غيرهم.

القىء ملء الفم. •
م�س ع�شو التنا�شل بباطن الكف اأو الأ�شابع. •
المراأة  • لم�س الرجل - ب�شهوة وبدون حائل لج�شد 

التي تحل له اأو العك�س.
النوم لغير المتمكن في جل�شته ) م�شطجعًا وا�شعًا  •

جنبه على الأر�س(.
زوال العقل: ب�شكر - اأو بدواء - اأو مر�س كالإغماء  •

اأو الجنون.
)20( قال تعالى: )اإنَّا اأنَزْلَنا اإَلْيَك الِكَتاَب ِبالَحّق

ْلَخاِئِنيَن  ُ ول َتُكن لِّ ا�ِس ِبَما اأََراَك اهللَّ ِ ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّ
َغُفورًا  َكاَن   َ اإنَّ اهللَّ  َ يمًا )105( وا�ْشَتْغِفِر اهللَّ َخ�شِ

رَِّحيمًا( )الن�شاء 106-105(.
المنا�شبة:

عند  وخباأه  جاره  من  درعًا  الأن�شار  من  رجل  �شرق 
يهودي, فذهب �شاحب الدرع يبحث عنه فوجده عند 
الأن�شاري  فاأنكر  بالحقيقة,  اأخبره  الذي  اليهودي 
و�شهد  )�س(  اهلل  ر�شول  اإلى  فتحاكموا  ال�شرقة, 
هو  اليهودي  واأن  ببراءته  زورًا  الأن�شاري  جماعة 
ال�شارق, و�شاألوا ر�شول اهلل )�س( اأن ين�شر �شاحبهم 
فنزلت  ذلك  يفعل  اأن  الر�شول  وعزم  الأن�شاري, 
تكن  ل  اأي  يمًا(  َخ�شِ ْلَخاِئِنيَن  لِّ َتُكن  )ول  الآية: 
اأجلهم لالآخرين,  مدافعًا عن الخائنين مخا�شمًا من 
اأن ي�شتغفر اهلل مما عزم عليه من  واأمره رب العزة 
ن�شرة الأن�شاري اطمئنانًا ل�شهادة قومه زورًا, وهرب 
حائطًا  ونقب  وارتد,  مكة  اإلى  ال�شارق  الأن�شاري 

لي�شرق اأهله ف�شقط الحائط عليه فقتله.



الجن  - خلقت  وما   "  : وتعالى  �شبحانه  الحق  يقول 
والإن�س اإل ليعبدون" , اأى اأنه : عز وجل ل يقبل 
العبادة  اإل ما كان م�شبوقًا بنية  اأعمال عباده  من 
والإخال�س له تعالى وفى قوله : " هو اأن�شاأكم من 
 , بعمارتها  كلفكم   : اأى   " فيها  واإ�شتعمركم  الأر�س 
فاإنه �شبحانه وتعالى جعل عمارة الأر�س �شربًا من 

العبادة التى خلق الإن�شان من اأجلها .
الإن�شان  - يقوم  اأن  وتعالى  �شبحانه  حكمته  �شاءت 

الذى  بالعلم  �شلحه  ذلك  اأجل  ومن  الأر�س  بعمارة 
اآدم  وعلم   " المهمه  بهذه  يقوم  اأن  ي�شتطيع  به 
و�شمائه  باأر�شه  الكون  له  و�شخر   " كلها  الأ�شماء 
ي�شتطيع  بها  التى  والقوة  الملكات  واأعطاه  وبحاره 
على  فاأ�شبح  العمل  فى  العلمية  النظريات  تطبيق 
الإن�شان الت�شلح بالعلم والعمل للقيام بما كلفه اهلل 
على  يدب  ما  وكل  الب�شر  منها  ي�شتفيد  اأعمال  من 

الأر�س من خلق اهلل تعالى .
داود  - اآل  اإعملوا   "  : وتعالى  �شبحانه  الحق  يقول 

الآية  فهذه   " ال�شكور  عبادى  من  وقليل  �شكرًا 
بالعمل  يكون  اهلل  �شكر  اأن  لنا  تبين  الكريمة 
قلبى  عمل  هو  الذى  الحمد  مقابل  فى  بالجوارح 
 : العلم  نعمة  و�شكر  الإنفاق   : المال  نعمة  ف�شكر 
ينفع  فيما  العلمية  النظريات  وتطبيق  التعليم 
نعمة  الح�شارة و�شكر  ازدهار  اإلى  الب�شرية ويوؤدى 
اهلل  �شبيل  فى  الجهاد   : البدنية  والمقدرة  القوة 
والعمل على اإعمار الأر�س .. وهكذا فكل نعمة من 

نعم اهلل يكون �شكرها بالعمل ال�شالح المنا�شب لكل 
نعمة اأنعمها اهلل عينا لنكون جديرين بال�شتخالف 

الذى خلقنا اهلل تعالى من اأجله .
ل  - الإن�شان  به  اهلل  كلف  الذى  الأر�س  وا�شتعمار 

يتحقق اإل بالعمل والجهد وال�شعى فى الأر�س بحثًا 
الأر�س  وتمهيد  والبحار  الجبال  فى  خيراتها  عن 
وا�شتزراعها وعمل كل ما فيه م�شلحة للعباد , فعلى 
بما  تعالى  اهلل  م�شيئة  لتحقيق  ي�شعى  اأن  الإن�شان 
اإخت�شه بها وحده دون غيره من  وهبه من قدرات 

المخلوقات .
يقول �شل اهلل عليه و�شلم : " طلب الحالل جهاد فى  -

�شبيل اهلل واإن اهلل يحب العبد المحترف " ويقول 
عليه ال�شالم : " باب الرزق مفتوح من لدن العر�س 
قدر  على  عبد  كل  اهلل  فيرزق   , الأر�س  بطن  اإلى 
همته " ويقول اأي�شًا :" من بات كال من عمل يديه 
اأم�شى مغفور له ( .. فمن هذه الأحاديث ال�شريفة 
وغيرها يبين لنا الر�شول الكريم اأن اإيمان العبد ل 
يكتمل اإل بالعمل ال�شالح , وقد وردت كلمة العمل 
ال�شريفة  والأحاديث  الكريم  القراآن  فى  ال�شالح 
لت�شمل  الأعمال  عمومية  لتفيد  معرفة  غير  نكرة 
به  الذى  الحالل  الك�شب  واأعمال  العبادات  اأعمال 

تتحقق عمارة الأر�س.
اأقبل ر�شول اهلل �شل اهلل عليه و�شلم من غزوة تبوك  -

ف�شافحه  عنه  اهلل  ر�شى  معاذ  ابن  �شعد  فا�شتقبله 
النبى ثم قال له : ما هذا الذى اكتتبت يداك ؟ 
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فقال:
 اأ�شرب بالمر والم�شحاه فاأنفقه على عيالى , فقبل  -

النبى يده وقال : هذه يد ل تم�شها النار اأبدًا 
وفى رواية : هذه يد يحبها اهلل ور�شوله . 

فى  - العبادات  اأجل  من  واأنه  العمل  قيمة  بيان  لـ 
الإ�شالم لأنه امتثال لأمر اهلل تعالى لالإن�شان بعمارة 
حذر  ذلك  اأجل  من  عليها  الح�شارة  و�شنع  الأر�س 
الر�شول الكريم من التواكل بحجة التفرغ للعبادة 
يتحامل على  و�شلم رجاًل  راأى �شل اهلل عليه  حيث 
ر�شول  يا  كلنا  فقالوا:   , يرعاه  عمن  ف�شاأل  النا�س 

اهلل , فقال �شل اهلل عليه و�شلم : كلكم خير منه .
قال عمر بن الخطاب ر�شى اهلل عنه : " اإنى لأكره  -

اأن اأرى اأحدكم فارغًا �شبهلاًل , ل فى عمل الدنيا ول 
معنى   ) دمار  اأو  عمار  الوقت   ... الآخرة  عمل  فى 
كلمه " �شبهلاًل " : الرجل الفارغ ل �شئ معه ويم�شى 
�شبهلاًل : اأى يجئ ويذهب فى غير �شئ وهى ت�شبه 
كلمه " �شبها على اهلل" التى اأ�شاأنا ا�شتعمالها كثيرًا.

عباده  - به  تعالى  اهلل  كلف  الذى  ال�شالح  العمل 
لالإن�شان  النافعة  الأعمال  جميع  ي�شمل  الموؤمنين 
فى دنياه واآخرته ونافعة لكل ما يدب على الأر�س 
من  المطلوب  العمل  يكون  فبذلك  مخلوقات  من 
المفيد  المنتج  العمل  اأى عمل بل هو  الموؤمن لي�س 
تامًا  عماًل  كان  اإذا  اإل  مفيدًا  ول  منتجًا  يكون  ولن 
متقنًا باإخال�س , مبنى على العلم , حيث يقول �شل 
اهلل عليه و�شلم : " اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم 

عماًل اأن يتقنه " . 

الدول  - بين  الفرق  اإلى  نظرنا   اإذا 
المتقدمة وغيرها من الدول المتخلفة ح�شاريًا 
الدول  يميز  ما  اأهم  اأن  نجد  هذا  ع�شرنا  فى 
المتقدمة هو اإهتمام �شعوبها واإخال�شهم فى العمل 
ال�شبل  اأف�شل  اإتباع  مثل  التقدم  باأ�شباب  واأخذهم 
والإختراعات  العمل  اأ�شاليب  وتطوير  الإدارة  فى 
لالأمة  المنت�شبين  نحن  بنا  يليق  فهل  العلمية 
الإ�شالمية بتاريخها العريق وح�شارتها التى اأنارت 
العالم عدة قرون هل يليق بنا اأن نعي�س عالة على 
ما تنتجه الح�شارات الأخرى بما ي�شتتبع ذلك من 
قول  من  الآن  نحن  فاأين  مقدراتنا  على  هيمنتهم 
 " للنا�س  اأخرجت  اأمة  خير  كنتم   "  : تعالى  الحق 
فلنبادر اأممًا واأفرادًا اإلى تغيير منهاجنا فى العمل 
والإدارة والأخذ باأ�شباب التقدم المعروفة للكافة 
فاإن اهلل ل يغير ما بقوم حتى يغيروا ما باأنف�شهم .

الذى  - العولمة  ع�شر  نعي�س  نحن  اأبينا  اأو  �شئنا 
مكان  فال  العالم  قمة  اإلى  ال�شباق  قواعد  تحكمه 
العمل  عن  متقاع�س  اأو  لمتكا�شل  ال�شدارة  فى 
النظام  اأتاح  فقد  المتخلفة  للدول  عذر  ول  الجاد 
لتح�شين  الفر�شة  النامية  للدول  الجديد  العالمى 
لتوفيق  كافية  �شماح  فترة  واأعطاها  اأو�شاعها 
�شوؤنها   اإدارة  فى  الجودة  قواعد  بتطبيق  اأو�شاعها 
وفى منتجاتها لكى تدخل حلبة ال�شباق بعد اإزالة 
فمن   , لمنتجاتها  والحماية  الجمركية  الحواجز 
لم ي�شمر عن �شواعد الجد ويطرح الك�شل والتمنى 
بدون بذل الجهد والعمل الجاد فال يلومن اإل نف�شه 
الجادين  المخل�شين  لعبادة  اهلل  وعد  ولن�شتح�شر 
ولنتدبر  الأر�س  فى  لهم  يمكن  باأن  العمل  فى 
وعملوا  اآمنوا  الذين  اهلل  وعد   "  : تعالى  قوله 
ا�شتخلف  كما  الأر�س  فى  لي�شتخلفنهم  ال�شالحات 
ارت�شى  الذى  دينهم  لهم  وليمكنن  الذين من قبلهم 
يعبدوننى ول  اأمنًا  بعد خوفهم  من  وليبدلنهم  لهم 
" فلنتزود بخير الزاد : التقوى  ي�شركون بى �شيئًا 
ومن   . كثيرة  والعقبات  طويل  اأمامنا  فالطريق   ,

يتوكل على اهلل فهو ح�شبه .



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

من كتاب الأمثال العامة
للأ�ستاذ اأحمد تيمور )7(

• ما يم�شح دمعتك اإل ايدك
اأى ل ي�شفق عليك مثل نف�شك .

• ما يمالأُ عيَن ابن اآدم اإل التراب
ي�شرب لطمع الإن�شان . اأى ل يقنع ب�شىء ول يزال متطلعًا اإليه حتى يموت ويمالأ التراب عينه.

• ما ينفعك اإل َخم�شتك اإللى فى اإيدك 
الخم�شة : المق�شود بها الخم�شة قرو�س النحا�س والتى بطل التعامل بها الآن وهى ن�شف الع�شرة قرو�س . 

والمراد ل ينبغى لالإن�شان اأن يتكلم على ما عند غيره , واإنما ينفعه درهمه الذى بيده .
• ما ينوب المخًل�س اإل تقطيع هدومه

المخل�س الذى يتداخل بين مت�شاجرين لتفريقهما واإ�شالح ما بينهما ثم ل يجنى من ذلك اإل تمزيق ثيابه 
اأثناء ف�س الخ�شام . ي�شرب لمن يحاول اإ�شالح غيره في�شيبه ال�شرر .

• المتغطى بالأيام عريان  
اأى من اتكل على الأيام واإقبالها وَتَغطى بها فهو فى حكم العارى لإنها تمر ول يوؤمن انقالبها اإلى اإدبار ) اأى 

ُبعد ( .
• المتعو�س متعو�س ولو علقوا على را�شه فانو�س

ي�شرب لمن عليه نح�س الطالع .
• المر�شال ل ين�شرب ول ينهان

المراد الر�شول فى اأمر ل ي�شرب ول يهان كما يقت�شيه العدل . لنه مجرد ناقل ماأمور لي�س عليه تبعه فى 
الر�شالة.

اة العيل قليله يا بخيلة   • َمْر�شَ
اأيتها البخيلة تتركين طفلك يغ�شب ويبكى واأقل  اأى   , العيل : الطفل , وهو ير�شى ويلهو بال�شىء القليل 

�شىء ير�شيه . ي�شرب ل�شدة البخل  .
• م�ًشكوا الُقط ُمفتاح الُبرج

البرج : يريدون به مخزن الموؤونه . ي�شرب فى ت�شليم مقاليد اأمر لمن لي�س باأمين عليه . ويروى بع�شهم 
)الكرار بدل الُبرج( .
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نتوا�سل فى هذا العدد مع كتاب الأمثال العامة للأ�ستاذ / اأحمد تيمور الذى جمع 

فيه كل الأمثال ال�سعبية التى  يتم تداولها بين الم�سريين حتى  اإنها اأ�سحبت تعبر عن 

ثقافتهم و�سارت جزءاً من تاريخهم وفيما يلى بع�سهاً من هذه الأمثال :



89

• مزين فتح براأ�س اأقرع ا�شتفتح
اأى حالق فتح محله فافتتح عمله بالحلق لأقرع من �شوء حظه , 
ي�شرب ل�شىء الحظ حتى فى مبداأ عمله . لأن الأقرع ل �شعر له.

• مطرح ما تر�شى ُدًق لها 
المطرح اأى المكان . والمراد دق اأوتاد �شفينتك مو�شع ما تر�شى 
, اأى ل تعاند القدر وانزل على حكمه . ويقولون اأي�شًا ) مطرح ما 

تم�شى بات ( . 
• المعي�شة تحب طولة البال  

طول البال , اأى �شعة ال�شدر . والمراد مرعاة المعي�شة تقت�شى 
ال�شبر و�شعة ال�شدر والتحمل ول�شيما من المرءو�س مع رئي�شه. 

• المكتوب ما منهو�س مهروب 
اأى ما ُقَدر كان ول مفر منه ومعناه ) المكتوب على الجبين تراه 

العين ( .
• مكتوب على باب الحًمام ل الأبي�س ٍبْي�َشمر ول الأ�ْشمر بْيبَي�س 
اأى كالهما ل يتغير لونه فال يظن الأ�شمر اأن الحمام يبي�س لونه 
فى  اأي�شًا  وي�شرب  الم�شتحيل  فى  يطمع  لمن  ي�شرب   . ويغيره 

الطباع وعدم تغيرها .
لما  ابنى  مراة  يا  وكلى  تك�شرى  ما  و�شحيح  تاكلى  ما  مك�شور   •

ت�شبعى
هو من قول الحماه لإمراأة الإبن . اأى ل تاأكلى المك�شور من الخبز 
ول تك�شرى ال�شحيح وكلى اإلى اأن ت�شبعى يا امراة ابنى . ي�شرب 

لمن ياأمر بالمتناق�شين .

نبــ�ضـات
• الواقعية .. اأن تتكلم بما ترى , وت�شف ب�شدق ما ت�شاهده , 

وتعطى انطباعك الحقيقى عما حولك من اأ�شياء .
• اإذا كنت تريد فالبد اأن ت�شبر .. واإذا كنت �شبورًا فالبد اأن تنال .
• الخ�شارة لي�شت النهاية .. بل بداية .. بداية نجاح لمن ي�شتفيد 

, وبداية ف�شل لمن ل ي�شتفيد . 
• اأق�شى ما فى الحياة اأن تفقد القدرة على معاي�شة الحياه .

• فى النور تتبين الأمور وتظهر الحقائق وينق�شع الظالم .
• الأمل رو�شتة نجاح ل يكتبها الطبيب .

• ال�شجاعة ل تحالف َمْن يهابها .
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الجمل حيوان مثيرِة لالإهتمام �شريع الإنقياد م�شالم 
جدًا ونادرًا ما يظهر العداوة, ولكنه يغار على اإناثه, 
اأح�س  واإن   , التزاوج  اأثناء  و لي�شمح لأحد بروؤيته 
لعر�س  يثاأر  فاإنه  وراآه  عليه  يتج�ش�س  من  بوجود 

نتاألم  كما  ويتاألم  وهوي�شعر 
ر�شول  اإلي  جمل  فقدا�شتكي 
فقال  و�شلم  عليه  اهلل  �شلي 
اهلل  تتقي  اأما   « ل�شاحبه: 
ملكها  التي  البهيمة  هذه  في 
اأنك  اإلي  �شكا  اإنه  لك  اهلل 
تتعبه«  اأي  وتدئبه   تجيعه 
األفاظ  عليه  اأطلق  وقد 
القراآن  في  ورد  حيث  كثيرة 
 , مرتين  الإبل  لفظ  الكريم 
والعير  مرات,   )7( والناقة 
مرتين,  والبعير  مرات,   )3(
ويقال  واحدة  مرة  والجمل 
من  لالأنثى  ناقة  العرب  عند 
ويقال  نوق,  والجمع  الإبل, 
للذكرجمل وو�شفه ابن كثير 
خلقها  )الإبل   : تف�شيره  في 
عجيب وتركيبها غريب وهي 
ومع  وال�شدة  القوة  غاية  في 
وتوؤكل  لل�شعيف  تنقاد  ذلك 
وي�شرب  بوبرها  وينتفع 

لبنها(.
عجيبة العجائب

الحديث  العلم  ك�شف  وقد 
حا�شة  اأن  منها  الجمل  عن  المذهلة  الحقائق  بع�س 
وله  �شغيره  اأذنه  اأن  رغم  ا   جدًّ قوية  عنده  ال�شمع 
عينان كبيرتان تب�شران جيدا فى الليل والنهار وهي 
من  للوقاية  الطويلة  الرمو�س  من  ب�شفين  مزودة 
الح�شى والرمال المتطايرة وله رقبة طويلة تمكنه 

التي  الق�شيرة  النباتات  اإلى  ب�شهولة  الو�شول  من 
تنت�شر على الأر�س, اأو ق�شم اأوراق الأ�شجار العالية 
اأ�شفنجى لين تمكنه من ال�شير  واأرجل مزودة بخف 
الدهون  فيه  يختزن  و�شنام  الناعمة,  الرمال  على 
مجعدة  واأنف  بحرقها  ليقوم 
كبيرة من الداخل من عجيبة 
العجائب تقوم بتكثيف بخار 
الماء الخارج مع هواء الزفير 
الكربون  اأك�شيد  فيخرج ثاني 
وبذلك  الماء,  بخار  ويتكثف 
وبذلك  خروجه  دون  تحول 
الذي  الوحيد  الحيوان  فهو 
في  الموجود  الماء  ي�شتعيد 
ويقوم  يتنف�شه  الذي  الهواء 
حرارة  درجة  برفع  الجمل 
درجة  حتى  نهارًا  ج�شمه 
حرارة  مع  متم�شيًا  م   41.7
ل  حتى  به  المحيط  الجو 
اإفراز  في  يبداأ  يعرق, عندئذ 
حرارة  درجة  ليلطف  العرق 
ج�شمه اإن زادت درجة حرارة 

الجو المحيط عن 42 م .
كرات دم لتنفجر

وللجمل قدرة على �شرب ماء 
عنده  الكلى  اأن  حيث  البحر 
الزائدة  الأمالح  من  تخل�شه 
وهو ي�شرب اإذا عط�س بغزارة 
اأن  دون   , ماء  لتر   18 حوالي 
تتاأثر كرات الدم لأن اهلل خلقها بي�شاوية غير�شائر 
تنتفخ  بالماء  الدم  كرات  تمتلى  فعندما  الكائنات 
في  بالبول  تنفجرويحتفظ  اأن  دون  كروية  وت�شبح 
المثانة طالما اأنه في حاجة اإلى الماء, حيث يمت�س 
المعدة  اإلى  ويدفعه  اأخرى  مرة  والبول  الماء  الدم 

حقائق مذهلة عن " الجمل " 
خلقه عجيب .. تركيبه غريب .. ينقاد للضعيف
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اأحما�س  اإلى  لتقوم بكتريا خا�شة بتحويل البولينا 
عند  التزاوج  وفترات  وماء  بروتين  اإلى  اأي  اأمينية 
الإبل هي يناير , فبراير , ومار�س من كل عام وي�شتمر 

الحمل لمدة 12 - 13 �شهرًا. 
لحومها غذاء وحليبها دواء

من  الغذائي  محتواه   باإرتفاع  الجمل  لحم  يتميز 
ن�شبة  اإرتفاع  مع  البوتا�شيوم  وانخفا�س  ال�شوديوم 
الكال�شيوم في ع�شلة الفخذ عن بقية اللحوم الأخرى 
, ,كما تعد لحومه من اأهم م�شادر البروتين الحيواني 
الكول�شترول  من  قليلة  ن�شبة  على  يحتوي  الذي 
يعانون  الذين  لالأ�شخا�س  باإ�شتهالكه  ين�شح  لذلك 
ا�شطرابات في القلب وال�شرايين و لراغبي الريجيم 
بقية  عن  فيها  والزنك  الحديد  م�شتوي  لإنخفا�س 
اإمكانية  علميًا  ثبت  ,وقد  الأخرى  الحيوانات  لحوم 
ا�شتخدام حليب الإبل في عالج الكثير من الأمرا�س 
منها مر�س ال�شكري حيث يحتوي على بروتين خا�س 
ذو فاعلية م�شابهة لعمل هرمون الأن�شولين لما لهذا 
الحليب من خا�شية امتالك التجبن ببطء و�شهولة 
و�شول البروتين ب�شكل فعال اإلى الأمعاء وامت�شا�شه 
كعالج  وي�شتخدم  الأن�شولين  عمل  يعمل  لكي 
الأمرا�س ال�شارية البكتيرية مثل مر�س البر و�شيال 
) حمى مالطا ( وال�شل الرئوي )TB( لإحتواء هذا 
الحليب على م�شادات للجراثيم ,كما ي�شتخدم مقوي 
عام ومن�شط لكل فعاليات الج�شم و�شد ال�شطرابات 

اله�شمية وا�شطراب القولون وقرحة المعدة .
  ناقة اهلل

وجد الجمل في �شمال غرب اأفريقيا, قبل الميالد  •
الجمال  وكانت  �شنة  اآلف  ثمانية  من  باأكثر 
النوع  ظهور  وبداأ  متوح�شة,  الأولى  ن�شاأتها  في 
وم�شر  العربية  الجزيرة  جنوب  في  المت�شاأن�س 
الروماني.         الحكم  فترة  في  الكبرى  وال�شحراء 
عند  جمالهم  على  التعرف  على  العرب  *اإعتمد 
فقدها اأو عندما تترك مكانها بتتبع اأثر اأقدامها 

وذلك عن طريق نجد النتواأت والت�شققات اأ�شفل 
بطن الخف التي تميز كل جمل عن الأخر.

معرفة  • ت�شتطيع  قويه  بذاكره  الإبـل  تتمتع 
اإن الجمل  الأماكن التي تربت بها حتى يقولون 
جيدا  المكان  هذا  يذكر  فاإنه  ماء  من  �شرب  اإذا 
فاإنهم  بال�شحراء  تاهو  اإذا  البدو  فاإن  ولهذا 
يتركون الإبل تم�شي لوحدها وتقوم بتو�شيلهم 
هناك  لوكان  حتى  يريدون  الذي  المكان  اإلى 
الرعي  اأماكن  تعرف  اأنها  اإلي  اإ�شافة  �شباب 

الطيبة.
من وفائها اأنها عند هطول الأمطار تقوم بحماية  •

راعيها من التئذي من البرد والمطر حيث تفتح  
من  ليتمكن  العاده  غير  على  الأماميه  قوائمها 

الدخول والإحتماء بها �شبحان اهلل.
من اأ�شهـر الإبـل :  ناقة اهلل لثمود  فقد ا�شترط  •

عن  عبارة   , اآية  لهم  يقدم  اأن  عليه  �شالح  قوم 
ناقة ع�شراء تخرج من �شخرة , فا�شتجاب اهلل 
يوم  يومًا وهم يردون في  الماء  وكانت ترد  لهم 
وقوع  �شبب  هذا  فكان  عقروها  اأنهم  ثم   , اآخر 
 : الق�شواء  اهلل  ر�شول  وناقة  عليهم  العذاب 
عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  عليها  هاجر  التي  وهي 
و�شلم من مكة اإلي المدينة, وقال لالأن�شار حين 

ا�شتقبلوه دعوها فاإنها ماأمورة . 
دعوة للتاأمل

هكذا لكل بداية نهاية ,وهذا قليل من كثير عن هذا 
الكائن الجميل الذي منحه اهلل بنيان �شخم و�شفات 
ومتطلباته  الإن�شان  خدمة  اأجل  من  كثيرة  متميزة 
اْلإِِبِل  اإَِلى  َينُظُروَن  )اأََفاَل  اهلل  كالم  الكالم  وخير 
وقوة  والتفكر  للتاأمل  دعوة  هذه   ..  ) ُخِلَقْت  َكْيَف 

التحمل وال�شبر.

◼ عمرو �شبرى



زفافها  • ليلة  العرو�س  تلب�س  العالم  اأنحاء  معظم  فى 
طرحة بي�شاء حيث اأنها عادة وتقليد قديم لإعتقادهم 
باأن هذه الطرحة تحمى العرو�س من الأرواح ال�شريرة 

التى تحلق فى الجو ليلة الزفاف.
اأوروبا  • �شعوب  من  جاء  قديم  تقليد   : الع�شل  �شهر 

ال�شمالية , فكانوا يقدمون ل�شيوفهم فى الأفراح �شرابًا 
هذا  �شرب  فى  العرو�شان  وي�شتمر  الع�شل  من  م�شنوع 

ال�شراب لمدة �شهر لما فيه من فوائد تغذية .
" هم الرومان وكان فى  • " خاتم الخطبة  اأول من قدم 

البداية من حديد .
الأحمر  • اللون  هو  ال�شين  فى  العرو�س  ف�شتان  لون 

والأبي�س هو لون الحداد .
اأعمارهم  • يح�شبن  الن�شاء  كانت  القديمة  اليونان  فى 

لأن  الولدة  تاريخ  ح�شب  ولي�س  زواجهم  تاريخ  منذ 
حياة المراأة فى نظرهم تبداأ مع الزواج ولي�س قبله .

اعتبر ال�شينيون اأن جمال المراأة فى �شغر قدميها لذا  •
حتى  �شلبة  بقوالب  الطفلة  قدمى  تقييد  اإلى  عمدوا 

تحول دون نمو هذين القدميين .
األف ليلة وليلة كان �شهريار يتزوج كل يوم  • فى رواية 

عرو�شًا ثم يقتلها لأنه كان م�شابًا بعقدة نف�شية ب�شبب 
خيانه اإحدى زوجاته .

كان الرجل الإغريقى فى الأزمنة القديمة كى يتاأكد  •
من �شدق زوجته اأو كذبها كان يقي�س نب�شها على اأ�شا�س 
اأن الإن�شان عندما يكذب تزداد �شربات قلبة خوفًا من 

اإكت�شاف كدبه . 
من  • ع�شرة  اأنجبت  اإذا  الزواج  كاملة  المراأة  تكون 

الأولد على الأقل فى الهند .
ما  • بو�شع  الفتاة  تقوم  ال�شينية  تاهيتى  جزيرة  فى 

اإذا  الي�شرى  الأذن  " خلف  الربيع  " زهرة عيد  ي�شمى 
كانت تبحث عن �شديق والأذن اليمنى اإذا كانت تبحث 

عن زوج .
" تاج محل " يعتبر اأ�شخم واأجمل قبر فى العالم بناه  •

الملك " �شاه جيهان " لزوجته ممتاز محل بالهند وهو 
من عجائب الدنيا ال�شبع .

نظارته  • اإرتداء  من  عجوز  رجل  اأمتنع   : رجل  وفاء 
الطبية بعد وفاه زوجته ف�شاألوه عن ال�شبب فقال : ل 

�شئ ي�شتحق اأن اآراه بعدها .
يقول  •  : والأبنه  والزوجة  والأخت  الأم   : هى  المراأة 

ر�شول اهلل �شل اهلل عليه و�شلم : "اأ�شتو�شيكم بالن�شاء 
خير " �شدرق ر�شول اهلل .

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

وطنى يـ حلم ما�شى
فى بحر فا�شى مـ المحن

وطنى يـ اأمل حا�شر
مهما يدور بيه الزمن

يرجع كمارد ديدبان .. يرجع فـ عز العنفوان
بال مكان ول جدران

وطنى �شكن من غير بيوت ول عنوان
وطنى فى جوف الخريف .. زهر ال�شنابل فـ الغيطان

وطنى ما بين العالمين عنوان
م�شر باإذن اهلل محفوظة .. طول مـ ال�شعب الإيد فـ الإيد

م�شر باإذن اهلل محرو�شة .. قوة و�شدة وعزم حديد

يال نبنى للعمار .. لأجل مـ يعي�س النهار
يال ناأكل من عرقنا .. نر�شم لولدنا طريقنا

نزرع �شجرة .. ن�شلح مكنة .. لأجل وطنا يبقى منار
وطنى ما بين العالمين عنوان

يال نزيد العلم عالم .. يال ن�شبق كل زمان
يال نفكر .. يال نطور .. لأجل مـ نلحق بالركبان

م�شتقبلنا الحلو قريب .. لينا يـ �شاحبى وكل جبيب
ومو�س هندخل بينا غريب.. لأجل مـ نعلى بالأوطان

وطنى ما بين العالمين عنوان
كلمات / اأحمد راجح
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تغذى  • فالمو�شيقى  الأذنان  على  رائع  تاأثير  للمو�شيقى  اإن 
عقولنا اأي�شًا ل تتفاجئ ب�شماع هذا الكالم لكن هذا ما تو�شل 
اإليه مجموعة من العلماء والباحثين واإليك التفا�شيل التى 

توا�شلوا اإليه .
تخونك  • ذاكرتك  باأن  �شعرت  فاإذا  عقلك  تحفز  المو�شيقى 

فالخبراء  دماغك  تحفيز  على  المو�شيقى  ت�شاعدك  فربما 
وجدوا اأن الألحان ت�شتطيع تحفيز عدة مناطق فى الماغ ومن 

بينها المنطقة التى ت�شيطر على الذاكرة الطويلة الأمد.
التحليل  •  - المكانى  التحليل  فى  مهاراتك  تح�شن  المو�شيقى 

والزوايا  والأبعاد  لل�شور  التحليل  على  القدرة  هو  المكانى 
للمكان ب�شكل دقيق والتحليل المكانى يعد من مميزات الذكاء 
البيانو  المو�شيقى وخ�شو�شًا  التا�شعة فم�شاعدة  الدرجة  ذو 

ت�شتطيع زيادة تحليلك المكانى .
المر�شى  • باأن  وجدت  ن�شرها  تم  اأي�شا  حديثة  درا�شة  وفى 

عقارات  تناول  من  بدًل  المو�شيقى  اإلى  ي�شتمعون  الذين 
الكورتيزول  من  منخف�شة  م�شتويات  اأثبتت  للتوتر  م�شادة 

وهو هرمون يتعلق بالتوتر .
وخ�شو�شًا  • الدماغ  فى  باأ�شرار  للم�شابين  مفيدة  المو�شيقى 

لدى الإ�شابات للدماغ فى الجانب الأي�شر التى توؤدى اإلى عدم 

الحالة يعالج ببرنامج  التكلم فالمعالج فى هذه  القدرة على 
يدعى "اللحن المو�شيقى" هنا يتم حث المري�س على الغناء 
اأن  يرون  فالباحثون   . اأخرى  مرة  الكالم  ي�شتطيع  حتى 
لأنها  باللغة  المتعلقة  المت�شررة  الأجزاء  ت�شلح  المو�شيقى 
مرة  اللفظية  بالعبارات  الألحان  رابط  على  المخ  ت�شاعد 

اأخرى .
ووجد الباحثون اأي�شًا اأن المو�شيقى الهادئة تخفف عالمات  •

النوبات المر�شية فى وقت ق�شير قد ل يتجاوز 5 دقائق .
على  • اأكبر  تاأثير  للمو�شيقى  ال�شائعة  المعتقدات  عك�س  على 

اأن  لتعرف  �شعيد  فاأنت  اأي�شًا  عقولنا  تغذى  فهى  الأذنين 
المو�شيقى تاأثير فى الدماغ . هذه بع�س معجزات العقل التى 

تتوقعها بالإ�شتماع لمو�شيقاك المف�شلة .
المو�شيقى ت�شجع )تحفذ( عقلك : هل تن�شى عادة اأين  •  -

عن  اإ�شارة  يكون  اأن  ممكن  الذاكرة  فقدان  ؟  مفاتيحك  ت�شع 
التقدم بالعمر . ولكن لي�س عليك ال�شماح لها بتدمير حياتك 
�شجع ذاكرتك كل مرة بالإ�شتماع للحن المف�شل عندك ح�شب 
خبراء فاإن الألحان ت�شتطيع تحفيز عدة مناطق فى الدماغ 
من بينها المنطقى التى ت�شيطر على الذاكرة الطويلة الأمد.
اإعداد : غانم محمود 

النقلة  • هذه  المعا�سرة،  والتكنولوجية  العلمية  النه�سة  ثمرات  من 
ب�سبكات  يعرف  ما  وعبر  والتوا�سل،  االت�سال  و�سائل  في  النوعية 
�ستى  وفي  متعددة،  ومواقع  خدمات  من  تت�سمنه  وما  االإنترنت، 
المجاالت، والتي من �سمنها عناوين بارزة كو�سائل واأدوات للتوا�سل 
وكبيرهم،  �سغيرهم  النا�س  اهتمام  على  ا�ستحوذت  االجتماعي 

وفقيرهم قبل غنيهم.
 قد اأ�سبح للجميع تقريبًا اإطاللة على هذه المواقع، حتى اأ�سبحت  •

وتويتر،  الفي�سبوك  فكان  للفرد،  المالزمة  ال�سخ�سية  ال�سمة 
والما�سنجر، واالإن�ستجرام وغيرها الكثير عناوين بارزة في اأو�ساط 
مع  الوقوف  من  بد  وال  الثقافية،  م�ستوياتهم  وبمختلف  النا�س، 
فيه  النظر  واإمعان  اإيجابيًا،  موقفًا  الرائع  الح�ساري  المنجز  هذا 
االإيجابيات،  على  خاللها  من  نقف  تحليلية  بنظرة  للخروج  جيدًا 
فنا  وت�سُرّ ال�سحيح  موقفنا  لنحدد  عليه،  المترتبة  وال�سلبيات 

المنا�سب نحوه.
اإيجابيات مواقع التوا�سل االجتماعي: •
التوا�سل  • مهارات  اكت�ساب  خالل  من  وذلك  الذات،  وتطوير  تنمية 

الحياة،  في  متعددة  مجاالت  في  االإبداع  وتحقيق  واآلياته،  الن�سط 
من خالل تبادل الخبرات، عبر التوا�سل االجتماعي.

تقوية العالقات االجتماعية، مع اأ�سدقاء متجددين عبرها. •
التعبير عن الذات، من خالل المحادثات الفردية او الجماعية.  •
متابعة  • خالل  من  العالم،  اأنحاء  كل  في  الم�ستجدات  اآخر  متابعة 

التحديثات التي تظهر من خالل االأ�سدقاء، اأو المتابعة في قائمة 
االهتمامات. 

توفير جهد وتكلفة التوا�سل مع اأ�سدقاء اأو اأقارب بعيدين جغرافيًا. •
البع�س،  • بع�سهم  هوايات  على  وتعرفهم  الهوايات،  اأ�سحاب  تالقي 

وتعزيزها با�ستمرار. 
�سقل �سخ�سية الفرد من خالل �سعة ثقافته واندماجه مع المحيط  •

الثقافي اإلكترونيًا. 
ت�سهم في النقد الموجه والبناء، وتوؤثر على متخذ القرار ال�سيا�سي،  •

بما يتفق والم�سلحة العامة. 
الخا�سة  • االإعالنات  ن�سر  خالل  من  وذلك  االقت�سادية،  الدعاية 

باأ�سحابها. 
اأ�سحابها منابر �سهلة لهم  • الدعاية الفكرية والثقافية، حيث يجد 

التوا�سل  مواقع  �سلبيات  لثقافتهم.  والدعوة  اأفكارهم  عن  للتعبير 
االجتماعية

 وفي المقابل لها �سلبيات متعددة منها: •
االإدمان عليها على ح�ساب الواجبات اليومية في الحياة. •
 العزلة عن المجتمع القريب، كاالأهل والجيران. •
االنجرار خلف ثقافات االإباحية والمجون بق�سد اأو بغير ق�سد. •
ن�سر بع�س االأفكار الهدامة، والتخريبية ال�سالة. •
ملتقى الأ�سحاب االإجرام لتنفيذ مخططاتهم. •
متوفرة  • ومعظمها  متعددة  بو�سائل  وذلك  الفرد،  خ�سو�سية  انتهاك 

ب�سهولة. 
الم�ستعارة،  • االأ�سماء  ظاهرة  خالل  من  والنفاق،  الكذب  ت�سجيع 

باأ�سكالها  المحادثات  خدمات  في  �سيما  وال  الوهمية،  وال�سخ�سيات 
وباأوجه  متعددة  ب�سخ�سيات  اأ�سحابها  يتعامل  حيث  المتعددة، 
على  والثوابت  واالأخالق  بالقيم  الت�سحية  معظمها  في  يتم  كثيرة، 

ح�ساب نزغات الهوى، والعبث بم�ساعر النا�س.
 هو ف�ساء مفتوح على م�سراعيه اإذًا، الكل يدلي فيه بدلوه، والفرد  •

التن�سئة  جانب  اإلى  �سحيحة،  ذاتية  ورقابة  قيم  من  يحمل  وما 
ال�سوّية، هو من يحدد الطريق االأمثل لال�ستفادة من مواقع التوا�سل 
االجتماعي، وبما يحقق م�سلحته ب�سكل �سليم، بعيدًا عن االنحراف 

وال�سياع.
م�شطفى محمد على



القران  في  وتعالى  �شبحانه  اق�شم 
�شورة  في  والزيتون  بالتين  الكريم 
التين "والتين والزيتون وطور �شنين" 

عظيم  ب�شيء  ال  يكون  ل  اهلل  وق�شم 
ربط  في  وتعالى  �شبحانه  وحكمته 
وارتباطهم  ببع�شهما  الثمرتان  هذين 

على  يدل  تقويم  اأح�شن  في  الن�شان  بخلق 
وفوائدهما  لالإن�شان  بالن�شبة  الكبيرة  اأهميتهما 

التغذية  وخبراء  العلماء  حر�س  وقد  عظيمة, 
الن�شان  لج�شم  والزيتون  التين  فوائد  معرفة  على 
يكون  ول  جدًا  ومفيدة  هامه  ماده  به  التين  اأن  وتبين 
في  توجد  بماده  خلطها  يتم  عندما  ال  فعال  تاأثيرها 
هي  اأف�شل  نتيجة  تعطي  التي  الن�شبة  وان  الزيتون 
في  الزيتون  من  حبات  �شبعة  مع  واحدة  تين  ثمرة 
ذكر  التين  اأن  القراآني  الأعجاز  ,ومن  الواحدة  المرة 
مرات  �شتة  فذكر  الزيتون  اما  واحدة  مرة  القراآن  في 
"و�شجرة  �شبحانه  قال  حيث  مبهمة  ومرة  �شريحة 
لالأكلين"  و�شبغ  بالدهن  تنبت  �شيناء  طور  من  تخرج 
وهي  مرات  �شبعة  ذكرة  في�شبح  الزيتون  �شجرة  اأي 
الع�شر  في  العلماء  اليها  تو�شل  التي  النتيجة  نف�س 
الحديث والتي كانت �شببًا في دخول فريق العلماء دين 
الإ�شالم  مما جعلنا نود ان نتحدث ونتعرف �شويًا على 
الثمرتان من فوائد عظيمه منحها اهلل  محتوى هذين 
لعبادة . فهما معًا يفرزا مادة هي الم�شئولة عن اعطاء 
في  دائمًا  لي�شبح  والن�شارة  والطاقة  ال�شحة  الج�شم 
حالة ال�شباب وب�شحة جيدة وفوائدهما مت�شابه وعند 

جمعهما معا ت�شبح الفائدة عظيمة جدا .
فوائد التين

ينظم �شغط الدم- يحفاظ على �شحة القلب - ي�شاعد 
على اإنقا�س وثبات الوزن المطلوب - يح�شن من عملية 
الإم�شاك-  يعالج   - الأمعاء  حركة  وتنظيم  اله�شم 
ال�شيدات  عند  الثدي  �شرطان  من  الوقاية  في  ي�شاعد 
العظام  اأمرا�س ه�شا�شة  الوقاية من   - الياأ�س  �شن  بعد 
وبناء العظام القوية - احتواءه على ن�شبة عالية من 

فيتامين اأ مما ي�شاعد على تح�شين الإب�شار.
فوائد الزيتون

تعتبر �شجرة الزيتون �شجرة مباركة ولها �شهرة كبيرة 
ووا�شعة في جميع اأنحاء العالم ولزيت الزيتون فوائد 
باأمرا�س  ال�شابة  يمنع    : منها  نذكر  كثيرة ومتعددة 
لالأوعية  مفيد   - المرتفع  الدم  �شغط  تقليل   - القلب 
الدهنية  الخاليا  في  الدهون  بحرق  يقوم   - الدموية 
على  فيعمل  البطن  دهون  من  التخل�س  في  وي�شاعد 
ال�شابة  من  الن�شان  ج�شم  يحمي   - الوزن  فقدان 
بمر�س ال�شرطان - م�شاد لالأك�شدة واللتهابات - يمنع 
تكوين ال�شرطان داخل البطن  - يمنع ويعالج ال�شابة 
-ي�شكن  والقولون  والجلد  والرئة  الثدي  ب�شرطان 
الالزم  الحديد  لعن�شر  جيد  م�شدر   - الآلم  ويخف�س 
و�شروري  جدًا  مفيد   - الحمراء  الدم  خاليا  لبناء 
غني   - لمع  �شحي  و�شعر  الب�شرة  ونعومة  لحماية 
 E  بالأحما�س الدهنية وم�شادات الك�شدة وفيتامين
يمنع   - البنف�شجية  فوق  الأ�شعة  من  الب�شرة  لحماية 
ال�شيخوخة  من  ويحميه  الجلد  ب�شرطان  الإ�شابة 
العين  ويحمي  الروؤية  تح�شين  على  يعمل   - المبكرة  
من الإ�شابة من العديد من الأمرا�س مثل اعتام عد�شة 
العين وال�شمور وتكون المياه الزرقاء- ي�شتخدم كعالج 
وال�شرايين  القلب  �شحة  على  المحافظة   - الدم  لفقر 
- تن�شيط وتقوية المناعة -  مكافحة انت�شار الخاليا 
الذاكرة  م�شتوى  تح�شين   - وتدميرها  ال�شرطانية 
الحد  الأمعاء-  وظائف  تن�شيط  الزهايمر-  ومكافحة 
من الإ�شابة بالإم�شاك - اإزالة النتفاخ - الق�شاء على 
بع�س  عالج   - ال�شعال  لعالج  مفيد   - والزكام  الر�شح 
الأمرا�س الجلدية كالبهاق - تهدئة الأع�شاب - زيادة 

الوزن بتناوله مع الحليب -  تقوية العظام.

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

الثنائى الثميـن فى القـرآن الكريـم
التيـن والزيتـون 94
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كلمات �شاعر بلدنا ال�شاعر / ح�شن عزو
ع�شو جمعية الموؤلفين والملحنين والنا�شرين - اإدارة معامل �شركة المقاولون العرب

 بتدي للعالم درو�ساإنت يابن م�شر ياللي
اإمتى هتفوق من الكابو�ساإمتى ت�شحى ب�س قوللي

 �شد حيلك يال قومم�شر بلدك بتناديلك
الوقت ده م�س وقت نومالعمل هو الأمل 

ب�س لو نتعب �شويةبكرة اأحلى من النهاردة
كل حاجة حلوة جايةاإ�شتغل واإعرق هتلقى 
كانت فقيرة في كل حاجةب�س �شوف دول كتيرة

 دلوقتي م�س محتاجة حاجةبالعمل بقت كبيرة
بجد م�س نحتاج لحاجة�شدقوني لو اإ�شتغلنا
ونعدي من عنق الزجاجةوربنا يبارك عملنا
بيحبوا الإيد ال�شغالةرب العباد ور�شوله 

دي م�شر بلد الرجالةلو نجم في ال�شما هنطوله
محتاجين ن�شبر �شويةكلنا يا ولد بلدنا 

ترتاح الفترة اللي جايةم�س ع�شانا ع�شان ولدنا
ب�س منمد�س اإيدينالو هناكل لقمة حاف 

هنعمل كل �شيءبالحب وبالإرادة 
وده بداية الطريقاأ�شل العمل عبادة 

وانت ياللي في �شركتكاإنت ياللي في م�شنعك
ب�س انت حب �شغلتكعمر الإله ما ي�شيعك

قوم يال �شيبك من الك�شلياللي انت نايم في الع�شل
بي�شربوا بيك المثلدانت يا م�شري في التاريخ
واحنا اهل علوم ودينمن جدود اأجداد جدودنا

والملوك متحنطينب�س �شوف اأزهر بلدنا 
 نور �شروق �شم�س النهارمن خيوط الليل هنغزل

كل اأر�س الكون عماروباأمل وبحب نمال
محتاجين ن�شبر �شويةكلنا يا ولد بلدنا 

العمل هو العمل

قصه وعبره
تطوف  جارية  هناك  كانت   : ال�سالحين  بع�س  قال 
القديم!  عهدك  ياكريم  تقول:  هي  واإذا  بالكعبة 
ف�ساألتها ماهو خطبك؟ فقالت: كنت في البحر فع�سفت 
بنا ريح وحطمت ال�سفينة وغرق كل من حملته اإال اأنا 
وطفلي ورجل على لوح اآخر ، فلما اأ�سبح ال�سباح دخل 
اإلي وهو ي�سبح وا�ستوى معنا على اللوح ، وجعل يراودني 
عن نف�سي ، فقلت له : ياعبداهلل نحن في بلية النرجو 
ال�سالمة منها بطاعة فكيف بالمع�سية؟ فقال : دعيني 
فو اهلل ال بد من ذلك ، ومد يده للطفل ورماه بالبحر ، 
فقلت : )يا من يحول بين المرء وقلبه ُحل بيني وبين 
اإنك على كل �سيء قدير(  هذا الرجل بحولك وقوتك 
والتقمت  فمها  فتحت  قد  البحر  دواب  من  بدابة  واإذا 
الرجل ، فبقيت الى اأن اأخذت بي االأمواج للبر ، فلقيت 
قوما اأنباأتهم باأمري فقالوا : نحن نخبرك باأعجب منِك 
واذا بطفل على  البحر وقد اعتر�ستنا دابة  : كنا في 

 ، اأهلكتكم  واال  الطفل  هذا  خذوا  ينادي  ومناد  ظهرها 
فاأخذناه ، فرد طفلها لها بحول اهلل. هذه الق�سة وتلك 

العبرة..
من  والتحزن   .. منحة  تكون  فقد  محنة  من  التحزن 
فلي�س  االأيام  من  والت�ستك   .. عطية  تكون  فقد  بلية 
اآخرها الرحيل  الدنيا مادام  لها بديل .. والتبك على 
على  وتوكل   .. مثيل  لها  لي�س  باهلل  ثقتك  واجعل   ..
رائعه   .. وكيل  �سيء  كل  على  فاإنه  التوكل  حق  اهلل 
 .. الدنيا فال تحزن  األم  اأتعبك  اإذا  العلماء  اأحد  يقول 
فربما احب اهلل �سماع �سوتك واأنت تدعوه .. ال تنتظر 
ال�سعادة حتى تبت�سم .. ولكن ابت�سم حتى تكون �سعيدا 
ولماذا   .. التدبير  ولي  واهلل  التفكير  تدمن  لماذا   ..
القلق من المجهول وكل �سيء عند اهلل معلوم .. لذلك 
اطمئن فاأنت في عين اهلل الحفيظ ..وقل بقلبك قبل 

ل�سانك الحمد هلل رب العالمين.
اأحمد ال�سعدي العالقات العامة فرع جنوب الوادي
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اأخذت اأمال تجر ذيول الخيبة والندامة وهى تطرق 
اأن راأت نظرات من حولها تحملق  اأ�شرتها ... وما  باب 
ا�شتف�شارًا وحيرة وت�شاءل لماذا يا امال!!! هنا اأنهارت 
ودموعها ت�شبق �شوتها , تحكى كيف وقع الطالق .... 
 ... جنته  من  خروجها  معلنًا  اأنيابه  عن  ك�شر  كيف 
 ... ر�شتم  زكى  طريقة  على  واإذللأ  اإنتقامًا  ونطقها 
فم�شير  بالإهانة  �شعرت  هنا   ... اآمال  يا  طالق  اأنتى 
فيها  تحكم  بكلمة  ال�شتار  عليه  واأ�شدل  اأنتهى  حياتها 
اأو م�شورة ,  اأن يكون لها راأيى  فرد واحد قالها وبدون 
فزواجهما لم ي�شتمر غير اأ�شهر قليلة , م�شت فى �شجار 

وتدخل دائم من اأ�شرته.
من  تخرجها  بعد  الأحالم  بفار�س  بتحلم  اآمال  كانت 
الجامعة وعي�شة  �شعيدة ... لكن عجلة الزمن بتدور 
ن�شائح  ومع   ... بيعد  ال�شنوات  وعداد  توقف  دون 
�شيىء  والزواج  �شيىء  الأحالم  اأن  والأ�شدقاء  الأهل 
الزواج  لفكرة  اأمال  ور�شخت  قبلت  هنا    ... اآخر 
لها عري�س عن طريق معارف وكان  , وتقدم  التقليدى 
اإقناع الأهل بمزاياه ... ونزلت  لهم الدور الأكبر فى 
 ... الواقع  لالأمر  را�شية  ووافقت  الواقع  اأر�س  على 
لإقتناعها  الزواج  متطلبات  فى  وت�شارك  تعد  وكانت 
ذلك  اأثناء  وفى  ت�شقف�س"  ما  لوحدها  "اأيد  بـاأن  
الزواج  وتم  رف�شه  ي�شبب  قوى  �شيىء  منه  يظهر  لم 
لتكت�شف الفاجعة ... اأن اأ�شرته هى الأمر الناهى فى 
حياتها واأ�شبح ال�شجار بينهما لأتفه الأ�شباب اإلى اأن 
تمادى �شوءًا فى معاملتها .... برغم محاولتها الدائمة 

لتجنب الف�شل اإل اأن الظروف كان دائمًا اأقوى منها .
�شريط  تراجع  اأمال  على  ثقيلة  طويلة  الأيام  ومرت 
على  متح�شرة  نف�شها  اأحيانًا  تلوم   ... زواجها  ق�شة 
الذين  اأهلها  لبيت  عادت  اأن  بعد  حياتها  فى  جنته  ما 
الحياة  ترجع  وع�شى  لعل  والهدوء  ال�شمت  اإلتزموا 
لمجراها الطبيعى بعد اأن يراجع نف�شه .... ولكن طال 
لمعرفة  الزوج   باأهل  التوا�شل  عليهم  وكان  الإنتظار 

ماذا بعد ؟! 
ينزل  العربية  الدول  لإحدى  الزوج  �شفر  بخبر  واإذ 
واأبنتنا  ي�شافر؟  ... كيف  اأمال  اأ�شرة  كال�شاعقة على 
ماذا تفعل ؟! ... كان عليه اأن يطلقها ر�شميًا ول يكتفى 
بالطالق ال�شفهى  وكان الرد كنوع من العند والمكايدة 
فى هذه الحالت: اإبننا طلقها واإ   نتهى الأمر خال�س 
.... واأ�شبحت ق�شة اأمال هى ق�شيتها التى تبحث عن 
حل لها فى كل مكان فعقدت العزم اأن تبداأ بمن يحمى 
"المجل�س  الم�شلوبة  حقوقها  عن  للمراأة  ويبحث 
و�شط  خطوتها  اأولى  خطت  اأن  وما  للمراأة"  القومى 
اأماًل فى  ن�شاء ل ح�شر له من الباحثات عن حقوقهن 
م�شاعدة المجل�س واإذ بها ت�شطدم باأن الم�شريات هن 
عراقيل  ت�شادفها  فالم�شرية  قهرًا  العرب  ن�شاء  اأكثر 
المورثات  اإلى  بالإ�شافة  واقت�شادية  اجتماعية 
اأدوار معينة للن�شاء فى المجتمع  التى ل زالت تحدد 
طبقًا  المورثات  هذه  على  خط  مائة  وحط  الم�شرى 
من  وعلمت   , المتحدة  الأمم  عن  �شادر  بيان  لأخر 
المجل�س اأن م�شر تعد فى المراكز الأولى على م�شتوى 
ب�شوؤاله  اأمال  اأحدهم  وبادر  الطالق  ن�شب  فى  العالم 
ولماذا يا اأمال لم تتخيرى الزوج المنا�شب؟! ... وكان 
الجواب جاهز اإذا كانت المراأة دقيقة فى البحث عن 
موا�شفات الرجل المنا�شب فهى لن تتزوج على الأطالق 
ر�شميًا  والطالق  الزواج  يتم  ل  لماذا  وت�شاءلت   ...
عن  تبحث  حائرات  الن�شاء  تترك  ول  الماأذون  عند 
م�شيرهن عند الطالق �شفهيًا , وبادرها اأحد الأع�شاء 
والأخالق  والمنطق  العقل  �شد  ذلك  واأن  بالموافقة 
فالطالق الموثق عند الماأذون يعطى الفر�شة والوقت 
اأهل  وتدخل  والتفكير  والتروى  للمراجعة  للزوجين 
حالت  من  نقلل  اأن  ن�شتطيع  وبذلك  لالإ�شالح  الخير 
اأن  وعليها   , الأ�شرة  اأ�شتقرار  على  حفاظًا  الطالق 
واأذا نجحنا   .... اأطفال   ت�شكر اهلل على عدم وجود 
ُتثقل  التى  الق�شايا  الآف  من   نقلل   , ذلك  تقنيين  فى 

أنتـى طـالـق ...  يـا أمـال



97 وقوع  نتيجة  ماأوى  بال  لأطفال  ق�شايا  من  المحاكم 
تزوجن  كثيرات  ون�شاء   , توثيق  دون  �شفهيًا  الطالق 
بعد طالقهن �شفهيًا وتعر�شوا لإنكار الطالق من الزوج 
....وانتهى  كبيرة  قانونية  م�شاكل  فى  ووقعن  الأول 
الأمر اإلى اأننا نحتاج اإلى تعاون المجتمع المدنى ون�شر 
  ... نطالب   ... ندر�س   ... نبحث  ثم  اإعالميًا  الق�شية 
نغير قوانيين .... ........... و�شاهدت على �شا�شات 
المثقفين  اأراء  الجرائد  �شفحات  وعلى  التليفزيون 
وتقدي�شًا  احتراما  ال�شفهى  الطالق  باإلغاء  مطالبين 
الرجل  به  ويهدد  يلوح  �شيفًا  ي�شبح  ل  ولكى  للزواج 
بال  رجل  رحمة  تحت  تكون  اأن  اأو  ونهارًا  لياًل  المراأة 
�شمير يطلقها �شفهيًا وينكر بعد ذلك طالقها , واأحيانًا 
ونطقه  ا�شتخدامه  فى  الرجل  بت�شاهل  الأمر  ي�شل 
اظهار  �شبيل  على  التافه  الأمور  فى  الأ�شدقاء  اأمام 
تاخد  لزم  الطالق  "عليا   : بقوله  والقوة  الرجولة 
كذا ..... اأو تبقى طالق لو لم ترجعى البيت ال�شاعة 
كذا ...."  ..... وحفاظًا على كيان الأ�شرة يجب �شن 
فمكانة  ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  اإلى  لُي�شم  قانون 
لتقدم  مقيا�س  هى  حقوقها  على  والحفاظ  المراأة 

الدول والمجتمعات وتح�شرها.  
واأخيرًا توجهت اإلى دار الإفتاء لت�شمع راأى الدين فى 
حالتها لعلها تجد الأجابة ال�شافية والتى تخرجها من 
هذه الدوامة وحكت اأمال ق�شتها وقد تحجرت دموعها 
ووهن ج�شمها ونحل باللف والدوران بحثًا عن حل!!!  
ر�شميًا  مطلقة  لقب  على  الح�شول  تتمنى  واأ�شبحت 
اأرحم مائة مرة من لقب "معلقة" وكان رد ال�شيخ عليها 
اأنتى  كلمة  واإداركه  وعيه  بكامل  تلفظ  هو  اأبنتى  يا 
اإنتى  واإدراكه  وعيه  بكامل  قال   ... ل   : ردت  طالق 
الطالق هنا مكتمل  اإذن  ال�شيخ  ... فرد  اأمال  يا  طالق 

الأركان فاأنتى اأ�شبحتى طالق من هذا الرجل !!!!!
؟  اأتزوج  اأن  اأ�شتطيع  اأننى  ذلك  معنى  طيب  وقالت:  
فرد ال�شيخ ل ت�شتطيعى الزواج لأننا فى دولة يحكمها 

قوانيين و�شعها الب�شر وبالتالى ي�شتلزم ح�شولك على 
وثيقة طالق لكى ل تقعى فى المحظور ولكننى اأعيد 

عليكى القول اأنك طالق فى نظر الدين !!!!
ولجاأت اأمال لمحامى لتبحث عن خال�شها ورفع ق�شية 
تدرى  ل  اأتعاب  على  الأتفاق  وبعد  الطالق  لأثبات 
كيف �شتدبرها ... قال:  "اأن المحاكم حبالها طويلة 
وتكرموا  تف�شلوا  لو  الزوج  اأهل  واأن  الق�شايا  هذه  فى 
 ... ال�شماء  من  حظك  يكون  معنا  وتعاونوا  وتعطفوا 
الر�شمية  الأوراق  وفى  الق�شاء  نظر  فى  اأنتى  ولكن 
زوجة لم تح�شلى على لقب مطلقة بعد ... ...  وعلينا 
اأن نطرق جميع الأبواب من الإت�شال باأ�شرته وحثهم 
وهذا  حق  �شهادة  المحكمة  امام  ي�شهدوا  اأن  على 
واإذا  الطالق  وتوثيق  الت�شديق  فى  المحكمة  ي�شاعد 
رف�شوا علينا باللجوء اإلى اأقارب الزوج لمعرفة الدولة 
المقيم بها الزوج لنرا�شل �شفارتنا هناك بالبحث عن 
و.....  �شده  المرفوعة  بالق�شية  لإعالمه  عنوانه 
 ... و�شنوات   ... واأ�شهر   ... اأيام  ومرت  و....  و..... 
ول زالت الق�شية تنظر فى المحاكم لعدم توفر �شهود 

ودليل قاطع جازم على وقوع الطالق. 
اإن�شان  بقايا  اإل  منها  يبقى  ولم  اأمال  وتاهت  تحطمت 
و�شنوات  تفعل  ماذا   ..... خارج  وَنف�س  داخل  وَنف�س 
...... فى حين تزوج طليقها  ت�شربت و�شاعت  العمر 
اأخر  ب�شىء  مبال  غير  ينبغى  كما  حياته  ووا�شل   ...
.... ياأتى اإلى م�شر فى زيارات خاطفة ل تدرى عنها 
�شيئًا تاركًا اأمال ما بين المحاكم والمحامى والمجل�س 
 ... المجتمع  ونظرة  الإفتاء  ودار  للمراأة  القومى 
وحيدة لم تمد لها يد الم�شاعدة لحل م�شكلتها  .... هى 
واحدة من ماليين الق�شايا تئن بها المحاكم وتت�شرد 
الأطفال وت�شييع حقوق و�شط �شرخات مدوية هل من 

مجيب !!!!!!!!!!!!   

الهام المليجى
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عادل مصطفى عادلسما محمد مجدىسلمى رجب ساندى محمد مجدى جومانه احمد فتحى محمد

د.مصطفى عزالدين وعروسه د.حسناء

احمد الشرقاوى و فاطمة محمد شحاتة

محمد احمد وعروسه شيماء خالد

سيد الصياد وعروسه ثراءحمزه احمد وعروسه اسماء السيد عبد العال

د. احمد كمال وعروسه د. مروه خالد شرف

محمد فتحى وعروسه ايه حاتم صالح وعروسه امينة محمد

احمد يحي محمد وعروسه اسراءمحمود فتحى وعروسه مريم

أفــــراح
المقـاولـون العـرب
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عمر وليد عبد الحميد

محمد عصام عبدالفتاح

يارا رمضان محمد

كريم وليد عبد الحميد عمرو احمد كمال

مريم محمد جمال

يارا وريتال ايهاب محمد

كريم عالء الدين سليمان

مريم وبسمله احمد

سارة عادلحمدى وليد عبد الحميد حازم امير سيد محمد

هانى بيومى

ياسين وسلمى محمد بيومى

عبداهلل عادلعبدالرحمن احمد كمال

محمد عادل

منيرة عالء الدين سليمان

يوسف محمد جمال

المعتصم باهلل مصطفى الليثى

ياسمين

احمد وليد ديابجنه محمد امام أروى وليد ديابمحمد ودينا هاني محسن

هاجر أحمد كمال

احمد وايمان عبده

السيد عبدهاسماء عادلادهم محمد انور

عبداهلل محسن عبداهلل

هاجر عمرو العليمى

محمد نبيل حسين

رنا عبدالعال وحيد رانا عالء عبدالعال جهاد محمود صالح

ريتاج محمود صالح

ايه خالد عبدالعزيز

محمد سيد رضوان يوسف عمرو العليمى
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ونتاجا  العرب  المقاولون  ل�شركة  جديد  اإنجاز  في 
للجهود المتوا�شلة في تنمية قطاع ال�شالمة وال�شحة 
العاملين  �شالمة  على  للحفاظ  بال�شركة  المهنية 
بمنح  الكهرباء  لإنتاج  الدلتا  �شرق  �شركة  قامت  بها, 
العمال  وعقد   CP -102 المدنية  الأعمال  عقد 
كهرباء  محطة  بم�شروع   Cp -119 البحرية 
ال�شوي�س الحرارية قدرة 650 ميجا وات �شهادة اإنجاز 
�شاعة  مليون(  )ع�شرة   10,000,000 لمدة  بالعمل 

عمل متوا�شلة بدون اإ�شابات.
المبذول  للدور  انعكا�شا  الإ�شادة  هذه  وجاءت 
وال�شحة  ال�شالمة  متطلبات  ا�شتيفاء  في  بالم�شروع 
ال�شالمة  معايير  اأعلى  وتطبيق  والبيئة,  المهنية 
وطبقا  المجال,  هذا  في  الأ�شاليب  وباأحدث  العالمية 

والم�شرية  والأوروبية  الأمريكية  ال�شالمة  لأكواد 
على جميع الم�شتويات بالم�شروع من مهند�شين وفنيين 

وعمال.
م�شروع  :اإدارة  الإنجاز  هذا  في  �شارك  �شرف  لوحة 
امام  ال�شركة  )ممثل  ال�شوي�س.  كهرباء  محطة 
)العمال  البحرية  الن�شاءات  اإدارة   - العميل( 
 - القناة  -فرع  والتجفيف(  والمرافق  البحرية 
العامة  للمباني  الكهروميكانيكية  الم�شروعات  ادارة 
والمرافق - اإدارة الم�شانع والور�س المركزية -اإدارة 
الكباري - اإدارة تاأجير المعدات - اإدارة ال�شا�شات - 
اإدارة الخر�شانة الجاهزة - اإدارة العمال العتيادية 
بذلك  ,�شرح  والت�شطيبات  ال�شحية  العمال  ادارة   -

المهند�س خالد عوي�س مدير الم�شروع.

إنجاز 10 مليون ساعة عمل بدون إصابات
بمشروع محطة كهرباء السويس الحرارية
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