
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


األبواب الثابتة
الرياضة -  طبيب األسرة - خواطر إيمانية - الواحة -  أفراح المقاولون

الرئيس يفتتح ويتفقد
عدد من المشروعات  القومية

2 : 11  

محافظ البحر األحمر
" المقاولون العرب" صرح عمالق

58 : 62

الدكتور مصطفى مدبولي
يعتمد ميزانية الشركة

54 : 57

رئيس الوزراء يتفقد عدد من
المشروعات التنموية بصعيد مصر

12 : 13
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The Arab Contractors
Osman Ahmed Osman &co.

تتواجد فى أكثر من 27دولة
عربية وأفريقية وأسيوية

المركز الرئيسى: 34شارع عدلى
القاهرة

Tel.:  0020223909500
Fax: 00202223937674

   E-mail: arabcont.pr@gmail.com

امل�صرف العام على املجلة
اأ�صامة على ح�صني

رئي�س التحرير

عمـــرو �صبــرى

هيئة التحرير

اإلهام املليجى

غامن حممود

م�صطفى حممد على 

)نائب �أول(
مهند�س/ �سيـد فـاروق

رئي�س جمل�س �إد�رة �ملجلة
مهند�س

حم�سن �سـالح

رقم اإليداع )305( لسنة 1971
تصفح مجلة المقاولون العرب في ثوبها الجديد على موقع الشركة علي الرابط التالي:دار الكتب والوثائق القومية

 www.arabcont.com/magala  أو على صفحة الفيس بوك الرسمية :
@arabcont2017

يتوجهون  بال�صركة  العاملين  وجميع  العرب  المقاولون  �صركة  اإدارة  مجل�س   ❈
مجل�س  رئي�س  مدبولى  م�صطفى  الدكتور  لل�صيد  القلبية  التهانى  واأرق  باأطيب 
من  الغالية  الثقة  على  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  الإ�صكان  وزير  الوزراء 
الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي رئي�س الجمهورية في تعيينه رئي�صًا لمجل�س الوزراء 
لقيادة الحكومة الم�صرية وا�صتكمال نجاحه المتوا�صل كوزير للإ�صكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية ، متمنيين له دوام التوفيق والنجاح فى ا�صتكمال م�صيرة 
العمل والعطاء في خدمة م�صرنا الحبيبة من اأجل م�صتقبل م�صرق باإذن اهلل تعالي.
العاملين بال�صركة   اإدارة �صركة المقاولون العرب وجميع  كما يتقدم مجل�س   ❈
باأطيب واأرق التهانى القلبية اإلي كل من الدكتور عا�صم الجزار نائب وزير الإ�صكان 
الإ�صكان  وزير  نائب  المن�صاوى  راندة  والمهند�صة  والع�صوائيات  التخطيط  لقطاع 
والمهند�س  خالد عبا�س  للمتابعة والمرافق والم�صرف على مكتب رئي�س الوزراء 
ال�صيد  حكومة  من  الغالية  الثقة  على  القومية  للم�صروعات  الإ�صكان  وزير  نائب 
اأن  وجل  عز  اهلل  من  نرجوا  و  الوزراء  مجل�س  رئي�س  مدبولى  م�صطفى  الدكتور 
يعينهم علي تلك الم�صئولية التي تحتاج اإلى جهد كبير من اأجل خدمة هذا الوطن 
الذي ينتظر منا جميعًا المزيد من العمل الجاد لرفعته وعلو �صاأنه لتحقيق رغبات 
المواطنين وتحقيق اأحلمهم لنعبر بم�صر بف�صل م�صاهمات المخل�صين من اأبناءها 

      اإلى التقدم والإزدهار . 

د . مصطفي مدبولي

م. خالد عباس د. عاصم الجــزارم. رانده المنشاوي

من
القلب



الرئيــس يفتتـح قنـاطر أسيوط 
لتنميــــة الصعيــــد

 12 الأحد  يوم  ال�صي�صى  الفتاح  عبد  الرئي�س  اإفتتح 
الكبرى  القومية  الم�صروعات  من  عددًا  اأغ�صط�س 
والتى  الجديد  والوادى  و�صوهاج  اأ�صيوط  بمحافظات 
عمل  فر�س  وتخلق  ح�صارية  نقلة  تحقيق  فى  ت�صاهم 
اإطار  فى  وذلك  ال�صعيد  محافظات  لأبناء  جديدة 
التنمية ال�صاملة التى ت�صهدها م�صر فى جميع القطاعات 
حيث افتتح الرئي�س قناطر اأ�صيوط الجديدة ومحطتها 
م�صروع  وكذا  جنيه  مليار   6٫5 بتكلفة  الكهرومائية 
حفر 25 بئرًا جوفية بالوادى الجديد ومتحف �صوهاج 
القومى ، ح�صر الفتتاح الدكتور م�صطفى مدبولى رئي�س 
والمجتمعات  والمرافق  الإ�صكان  وزير  الوزراء  مجل�س 
القائد  زكى  محمد  اأول  والفريق  الجديدة  العمرانية 
الحربى  والإنتاج  الدفاع  وزير  الم�صلحة  للقوات  العام 

وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة .

اللواء محمد  من  �صرح  اإلى  الرئي�س  ا�صتمع  البداية  فى 
والدكتور محمد  الإدارية  الرقابة  رئي�س هيئة  عرفان 
عبد  محمد  والدكتور  والطاقة  الكهرباء  وزير  �صاكر 
ا�صتعر�صوا  حيث  المائية  والموارد  الرى  وزير  العاطى 
فى  م�صر  تواجه  التى  التحديات  حجم  كلماتهم  فى 
الجهد  وحجم  والكهرباء  والرى  ال�صرب  مياه  مجال 

المبذول لمجابهة هذه التحديات .
اأ�صيوط  قناطر  م�صروع  ال�صي�صى  افتتح  ذلك  عقب 
فيلما  �صاهد   اأن  بعد  الكهرومائية  ومحطتها  الجديدة 
للقناطر  التذكارية  اللوحة  عن  ال�صتار  واأزاح  ت�صجيليًا 
والمهند�صين  ال�صباب  من  مجموعة  مع  الجديدة 
فى  مائى  م�صروع  اأكبر  يعد  الذى  بالم�صروع  الم�صاركين 
تح�صين  اإلى  ويهدف   ، العالى  ال�صد  بعد   21 الـ  القرن 
 ، اأ�صيوط   " الو�صطى  م�صر  لمحافظات  الرى  حالة 
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المنيا ، بنى �صويف ، الجيزة ، الفيوم" لم�صاحة مليون 
و650 األف فدان  بما يعادل 20% من م�صاحة الأرا�صى 
رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  وقال   ، بم�صر  الزراعية 
توربينات   4 ت�صم  اأ�صيوط  قناطر  اأن  الإدارة  مجل�س 
من  للبيئة   و�صديقة  نظيفة  كهربائية  طاقة  لتوليد 
 100 بقيمة  ميجاوات   32 بقدرة  المائية  الطاقة 
مليون جنيه �صنويًا ،  وبلغت التكلفة الإجمالية لإن�صاء 
القناطر الجديدة نحو 6٫5 مليار جنيه، و تم تنفيذها 
"فين�صى  ووطنية  عالمية  �صركات  اتحاد  خلل  من 
اإلي  اإ�صافة   " واأورا�صكوم  العرب  المقاولون   ، بفرن�صا 
باإن�صاء  جديد  مرورى  محور  توفر  كما   ، األمانية  �صركة 
الجديدة  القناطر  اأعلى  كوبرى ت�صل حمولته 70 طن 

لربط �صرق وغرب النيل .
اإلى  يهدف  الم�صروع  اأن  الإدارة  مجل�س  رئي�س  واأو�صح 
كل  ي�صمح  ملحيين  هوي�صين  باإن�صاء  الملحة  تطوير 
منهما بمرور وحدتين ملحيتين فى وقت واحد ويحقق 
فى  للتحكم  ومتطورة  حديثة  اأتوماتيكية  منظومة 
فتحات   8 بعدد  مفي�س  قنطرة  من  ويتكون  الت�صرفات 
9٫6م   وارتفاع  17م  بعر�س  قطرية  ببوابات  مجهزة 
 32 مركبة  وقدرة  توربينات   4 بعدد  كهرباء  محطة 
نهرالنيل  �صفتى  بين  يربط  علوى  كوبرى   ، ميجاوات 
 4 لـ  14م  وعر�س  طن   70 حمولة  والغربية  ال�صرقية 
حارات ، عدد 2 هوي�س ملحى بطول كلى 217م يحتوى 
وعر�س  156م  الغرفة  وطول  ملحيتين  غرفتين  على 
17م باأقل وقت ملىء وتفريغ "11 دقيقة" ، �صد ركامى 
بالبر الأي�صر عبارة عن حواجز �صخرية عليه محطة 

المحولت والربط بال�صبكة ومبنى الطلمبات ، من�صاآت 
ومحطة  وم�صجد  اإدارى  مبنى  من  المكون  الأيمن  البر 
الموقع  اأعمال  اإلى  بالإ�صافة  مياه  وخزنات  معالجة 
اأ�صوار وبرج حرا�صة وبوابات وطرق وتن�صيق  العام من 
اأمام  والميول  النيل  نهر  قاع  حماية  واأعمال  زراعة 
وحفر  التكريك  اأعمال  اإلى  بالإ�صافة  الم�صروع  وخلف 
وردم وتم تنفيذ الم�صروع فى مايو 2012 والنتهاء من 

كافة الأعمال مار�س 2018.
الفروع والإدارات الم�صاركة : فرع اأ�صيوط - الإن�صاءات 
 - التخ�ص�صية  والأعمال  المعدات  تاأجير   - البحرية 

طرق وجه قبلى - المحاجر- الخر�صانة الجاهزة .

لوحة ال�صرف
المهند�صة اإيمان �صليمان ع�صو مجل�س الإدارة الم�صرف 
ـ  عبدالجواد  عمر  اأحمد  مهند�س   - الم�صروع  على 
ـ  الم�صروع  - مهند�س محمد محمود لطفي  نائب مدير 
والطرق  الترابية  والأعمال  البحرية  الأعمال  مدير 
وال�صتائر - مهند�س محمد عمر عي�صى ـ مدير تخطيط 
الم�صروع  - الأ�صتاذ  اإبراهيم رم�صان ـ المدير الداري - 
مهند�س محمود اأحمد يون�س ـ مدير العمال الترابية 
- مهند�س عبدالعزيز اأحمد عبدالعزيز ـ وحدة 3 و 4 
المن�صاآت الإدارية والخدمية  التوليد وجميع  بمحطة 
الأ�صتاذ   - الت�صميمات  ـ  يا�صين  فاروق  كرم  مهند�س   -
�صنودة ناجي نجيب ـ مدير الح�صابات �صمن 21 مهند�س 

ومحا�صب وم�صرف تنفيذ.
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السيسي يفتتح مشروع الطريق األوسط 
بشرم الشيخ وكوبري مزلقان قوص 

بقنا عبر "الڤيديو كونفرانس"
الأحد  �صباح  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  الرئي�س  افتتح 
الموافق 9 �صبتمبر عبر "الفيديو كونفران�س" الطريق 
مزلقان  وكوبري  ال�صيخ  ب�صرم  �صينا(  )ابن  الأو�صط 
النقل  ووزير  الوزراء  رئي�س  بح�صور  وذلك  بقنا  قو�س 
وعدد من كباررجال الدولة و اللواء خالد فوده محافظ 
جنوب �صيناء و اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا.
هذا وقد اأو�صح المهند�س مبارك من�صور مبارك رئي�س 
الطريق  اأن  للأعمال  المنفذ  �صيناء  فرع  مدير  القطاع 
من  يبداأ  ال�صيخ  �صرم  بمدينة  اأو�صط  طريق  عن  عبارة 
القرية الأولمبية بحي النور حتى ميدان ال�صلم بطول 
12كم وبعر�س 33متر، وبقيمة اإجمالية تقدر بـ 120 
مليون جنيه. فيما اأ�صار المهند�س يا�صر مح�صوب رئي�س 
اإلى  �صيناء  جنوب  م�صروعات  على  الم�صرف  القطاع 
الدراجات  وطريق  الخدمة  طريق  ي�صمل  الطريق  اأن 
ويعد  الخرا�صانية  بالبلطات  والأر�صفة  له  المتاخم 
طريقًا نموذجيًا و�صياحيًا من الدرجة الأولى، حيث تم 

ت�صميمه على اأحدث الموا�صفات القيا�صية العالمية.
مدير  عبداللطيف  كمال  هاني  المهند�س  واأ�صاف   
اأن م�صروع كوبري مزلقان  الم�صروعات باإدارة الكباري 
�صكة حديد  اأعلى  بقنا عبارة عن كوبري علوي  قو�س 
م   7.3 حوالي  وبعر�س  975م  بطول  اأ�صوان  م�صر- 
والنظام  الكوبري،  اتجاهي  من  الواحد  للإتجاه 
Box-( ال�صندوقي  القطاع  نظام  هو  له  الإن�صائي 
ال�صكة  باكية معدنية على   2 Section( وي�صم عدد 
�صارع  من  �صعودًا  الأول  التجاه  يكون  بحيث  الحديد، 
والتجاه  الجمهورية  ب�صارع  ونزوًل  الن�صر  طريق 
ونزوًل  ريا�س  عبدالمنعم  �صارع  من  �صعودًا  الثاني 
حارتين  ي�صم  الواحد  والتجاه  الن�صر،  طريق  ب�صارع 
مروريتين والم�صروع بقيمة اإجمالية 45 مليون جنيه. 
واأو�صح المهند�صان محمد �صليمان مدير تنفيذ الم�صروع 
تم  اأنه  للم�صروع  الفني  المدير  عبدالرحيم  ومحمد 
عن  الناتجة  الإختناقات  على  للتغلب  الكوبري  ان�صاء 
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وجود مزلقان �صكة حديد وكذلك لربط �صرق المدينة 
اأعلى  والق�صاء  المرورية،  ال�صيولة  وتحقيق  بغربها، 
العابرة  بالمركبات  وا�صطدامها  القطارات  حوادث 
واإلى  من  والمنتجات  الخامات  نقل  وت�صيير  للمزلقان 
وللوقود  للوقت  وتوفيرًا  بالمدينة،  ال�صكر  م�صنع 
الناتج عن النتظار الطويل للمركبات اأمام المزلقان، 
كما اأنه يعد بعدَا ح�صاريَا للمدينة ي�صاف اإلى قيمتها 
تخطيط  واإعادة  وتجميل  بتطوير  وذلك  التاريخية 

الميدان الرئي�صي بها.

الطريق األوسط إبن سينا - شرم الشيخ

كوبري قوص - قنا
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الــرئيــــــس يشيـد بالجهـد المبـذول 
بمشــروع منتجـع الجـاللـة السيـاحـي

�صباح  ال�صي�صى  عبدالفتاح  الرئي�س  تفقد 
م�صروع  �صبتمبر   7 الموافق  الجمعة  يوم 
والذى  ال�صاحلى  الجللة  ه�صبة  منتجع 
بتنفيذه  العرب  المقاولون  �صركة  تقوم 
للقوات  الهند�صية  الهيئة  اإ�صراف  تحت 
الم�صلحة و يقع على موقع  فريد على البحر 
بجودة  الرئي�س  اأ�صاد  وقد  ،هذا  الأحمر 
العاملين  من  المبذول  والجهد  الأعمال 
المعايير  وفق  تم  الذي  الفرعي  بالم�صروع 
وقد   . المحدد  الزمنى  والجدول  العالمية 
�صرح المهند�س مح�صن �صلح رئي�س مجل�س 
دوراأر�صى  من  يتكون  الفندق  اأن  الإدارة 
وبدروم و4 اأدوار متكررة، وي�صم 266 غرفة 
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متعددة  وقاعة  مطاعم   4 و  فندقيًا  جناحًا  و24 
الأغرا�س ا�صافة الي 15 فراغ عام للإ�صتخدامات 
المتعدده ، كما ي�صم الم�صروع اإن�صاء حمام �صباحة 
ت�صع  اإنتظار  واأماكن  الفندق  اأمام  راق�صة  ونافورة 
بلوك(   13( فيل   )26( عدد  وتنفيذ  �صيارة   400

عدد 72 �صاليه )3 بلوك - 24 �صالية/بلوك( عدد 
48 �صاليه )12 بلوك - 4�صاليه/بلوك( دور اأر�صى 
 2 المنطقة  بداخل  بم�صاحة 433م2 ويوجد  اأول 
الخدمات  ومبنى  والطفال  للكبار  �صباحة  حمام 

البقية �صفحة 9 )للتكييف المركزى(. 
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ال�صي�صي  الفتاح  عبد  الـــرئيــــــــــــ�س  اأعــرب 
الإدارية  بالعا�صمة  جولته  خلل  �صعادته  عن 
على  �صفحته  عبر  الرئي�س  واأ�صار  الجديدة 
"�صعدت  قائل:  الجتماعى،  التوا�صل  موقع 
ت�صنعه  عظيم  اإنجاز  من  �صاهدته  بما  جدًا 
الإدارية  بالعا�صمة  الم�صرية  الأيادى 
الطبيعة  علي  الرئي�س  �صاهد  حيث  الجديدة" 
ما تم انجازه من اإن�صاء م�صجد العا�صمة "الفتاح 
ومجمع  ال�صكنية  الم�صروعات  وتفقد  العليم"، 
 11 الجمعة  يوم  �صباح  بالعا�صمة  الوزارات 

رئي�س  الوزير  كامل  اللواء  ،وذلك بح�صور  مايو 
واللواء  الم�صلحة  بالقوات  الهند�صية  الهيئة 
المهند�صين  اإدارة  مدير  ال�صافي  عبد  ح�صن 
الم�صلحة  القوات  قادة  من  وعدد  الع�صكريين، 
والمهند�س مح�صن �صلح رئي�س مجل�س الدارة 
وامام  الأول  النائب  فاروق  �صيد  والمهند�صين 
واأحمد  الدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي 
�صندي  و�صيد  الدارة  مجل�س  ع�صو  عبا�س 
العمل  وقيادات  الكبري  القاهرة  قطاع  رئي�س 

بالم�صروع.

الـسيســـــــي يتفـقـــــــد مـسـجــــــد
"الفتاح العليم" بالعاصمة اإلدارية الجديدة 
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كل ال�صكر والتقدير لكل من �صاهم بجهده في هذا 
الدارة  مجل�س  مقدمتهم  وفي  الكبير  الم�صروع 
والمهند�صين  و�صيناء  والقناة  المعامل  وقطاعي 
ومحمد  الكبرى  القاهرة  قطاع  رئي�س  �صندى  �صيد 
عطية  وناجى  ن�صر  مدينة  فرع  مدير  ل�صين 
الأعمال  مدير  بلل  و�صبحى  الفرع  مدير  نائب 
مدير  محمد  �صعد  الفتاح  وعبد  الكهروميكانيكية 
مدير  عطية  اإ�صماعيل  وعطية  الم�صروع  تنفيذ 
ل�صين  ح�صن  التنفيذ  ومهند�صي  الفنى  المكتب 
محمود  اهلل  وعبد  �صقر  زين  ومحمد  ح�صن 
�صامى  واأحمد  �صالح  اإ�صماعيل  واأحمد  اإبراهيم 
ح�صن ومحمود م�صطفى محمد ووليد �صابر �صبيح 
نائب  المجيد  عبد  اإبراهيم  مجدى  والأ�صاتذة 
مديرفنيين واإبراهيم ال�صيد الجميل مدير م�صاعد 
م�صرفى  م�صاعد  مدير  على  يو�صف  وزغلول  اأمن 
تنفيذ وم�صرفى التنفيذ محمد فوزى عبد المعبود 
م�صرف فنى تنفيذ وعلى فراج �صيخون وقطب عبد 

ال�صافى ومحمود محمد �صديق .
فرع القاهرة

فرع  مدير  ال�صيخ  اهلل  فتح  محمد  المهند�صين 
القاهرة،و محمد اأ�صامة نائب مدير لفرع ، واأحمد 
�صوقى فودة مدير الم�صروع، و يحيى عبد اللطيف 
ومحمد  يحيى،  عبا�س  محمود  ومحمد  اإبراهيم، 
محمود  الخالق  عبد  واأيمن   ، محمود  �صعد  �صعيد 
ال�صيد، والمحا�صب محمد جمال ها�صم ، والأ�صاتذة 
ق�صم  رئي�س  محمد   الفتاح  عبد  ح�صين  م�صطفى 
�صريع  اأبو  المنعم  الدين عبد  ، وعز  ب�صرية  موارد 
محمد   غندور  واأحمد   ، تنفيذ  م�صرفى  مدير  نائب 
جبريل  محمد  اأحمد  ومحمد   ، تنفيذ  فنى  م�صرف 
اأحمد  محمود  محمود  ورامى   ، تنفيذ  فنى  م�صرف 
محمد  مو�صى  محمد  ووائل   ، تنفيذ  فنى  م�صرف 
محمود  حنفى  محمد  ،وويفى  تنفيذ  فنى  م�صرف 

فنى كهرباء .
اإدارة الم�صروعات الكهروميكانيكية

للمباني العامة والمرافق
 المهند�صين محمود اإبراهيم ال�صرنوبى رئي�س قطاع 
مدير  ر�صاد  و�صلم  الكهروميكانيكية  الم�صروعات 
اإدارة الم�صروعات الكهروميكانيكية للمبانى العامة 
والمرافق وال�صادة مجدىعبد الحميد مدير فنيين 
وعا�صور وزير �صابر مدير فنيين ومحمد كمال عبد 
الحميد  عبد  و�صريف  م�صاعد  مدير  يو�صف  اهلل 
عبد  �صيد  و�صعبان  �صلمة  م�صرف  المعبود  عبد 
ال�صلم رئي�س م�صرفين ومحمود محمد عبد الوهاب 
اخ�صائى جودة ومحمد بركات محمود اأمين مخزن 
ال�صلم جودة براد تركيبات وعادل  وعاطف عبد 

طالب  ابو  وهاني  تركيبات  براد  فرماوي  فكري 
�صعلن   �صعد  محمد  ومحمد  تركيبات  براد  محمد 
ال�صيد  و�صامح  �صائق  مر�صي  طه  وم�صطفي  �صائق 
�صائق  محمد  ال�صلم  عبد  ومحمد  �صائق  حجازي 
ومحمد ح�صين محمد �صمكرى وجمعة �صعد محمد  
�صمكرى وال�صيد عبد العزيز فراج  �صمكرى و حمادة 
محمد كامل  �صمكرى وعرفات ابراهيم محمد عامل 
تبريد  فنى  الروؤوف  عبد  علي  حداد  انور  و  عزل 
وتكييف ومحمد عبد الروؤوف محمد فنى تركيبات 
و احمد محمد مختار احمد  فنى تركيبات وخالد 
اإبراهيم  و  �صمكرة  فنى  الظاهر  عبد  المجيد  عبد 
نبيل اإبراهيم عبد الفتاح فنى �صمكرة وهاني محمد 
ح�صان  اللطيف  وتامرعبد  عزل  فنى  ح�صن  ال�صيد 
فنى عزل ومحمد خمي�س فهمي  كهربائى وعاطف 
احمد  القادر  وعبد  كهربائى   العظيم  عبد  بكار 
و�صالم علي  لحام  رم�صان محمد  و�صيد  لحام  �صالم  
خمي�س  عواد  محمد  وخالد  �صاعى  �صالم  ابراهيم 
مندوب  احمد  محمد  احمد  ومحمد  مخزن  مناول 
تكييف  ميكانيكى  زكي  ح�صين  وزكي  ت�صهيلت 

ومحمد �صهوان عبد الرحيم  نقا�س دوكو .      
قطاع الت�صييد 

قطاع  رئي�س  خ�صر  م�صطفى  طارق  المهند�صين 
الت�صييد والأعمال التخ�ص�صية  وعلي عبد ال�صمد 
مرزوق  وطارق  الإعتيادية،  الأعمال  اإدارة  مدير 
ال�صحية  الأعمال  اإدارة  مدير  الرحيم  عبد 
عبد  على  العظيم  عبد  ومحمد  والت�صطيبات، 
ال�صيد  اأمين  و�صمير  الإدارة،  مدير  نائب  الوهاب 
عبد  ال�صيد  واأ�صرف   ، الدارة  مدير  نائب  ال�صباغ 
عبد  �صوقى  واأحمد   ، تنفيذ  مدير  نوار  الرحمن 
الغنى البرقى مدير تنفيذ ، ومحمد الباز ابراهيم 
الحميد  عبد  رجب  الحميد  وعبد   ، تنفيذ  مدير 
مدير تنفيذ ، ومحمد �صحاته محمود مدير تنفيذ 
 ، تنفيذ  مدير  الحديد  ابو  العزيز  عبد  ووليد   ،
 ، ثان  مهند�س  طه  محمد  ال�صميع  عبد  ومحمد 

و�صمير اأحمد عبد ال�صبور مهند�س اأول . 
ادارة الأعمال الكهربائية  

ع�صو  عي�صى  اهلل  عبد  عي�صى  خالد  المهند�صين 
مجل�س تنفيذى ال�صركة ومحمد خ�صر مدير اإدارة 
اأول  مهند�س  ح�صن  واأحمد  الكهربائية   الأعمال 
الفقي  كمال  ومحمد  اأول  مهند�س  �صعيد  ومحمد 
وال�صادة  رئي�س كهربائية   و �صبري قطب  مهند�س 
رئي�س  �صليمان  وجمعة  كهربائية  رئي�س  يو�صف 
رئي�س  �صراقة  عبده  الدين  وعماد  كهربائية 

كهربائية .
و�صكر خا�س لكل مهند�س وفني واإداري بالم�صروع.

تابع الرئيس يشيـد بالجهـد المبـذول بمشروع منتجع الجاللة السياحي
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اأدي الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي اليمين الد�صتورية 
الم�صري  النواب  مجل�س  اأمام  2يونيو  ال�صبت  يوم 
رئا�صية  لفترة  للبلد  رئي�صا  الد�صتورية  اليمين 
كبار  من  عدد  بح�صور  هام  تاريخي  حدث  في  ثانية 
ال�صخ�صيات العامة بالدولة، وبع�س ال�صفراء ،ووجه 
الر�صائل  من  عدًدا  خطابه  في  ال�صي�صي  الرئي�س 

للمواطنين منها:
"اأنا رئي�س لكل الم�صريين من اتفق معي ومن اختلف".

"قيادة دولة بحجم م�صر اأمر لو تعلمون عظيم".
 "على يقين باأن كنز م�صر الحقيقي هو الإن�صان والذي 
بدنيا  ومتكامل  �صامل  اأ�صا�س  بناوؤه على  يتم  اأن  يجب 

وعقليا وثقافيا".

اقتحاما  اأو  مواجهة  اأخ�صى  اأو  جهدا  اأدخر  ولن  "لم 
وعراقة  بعظمة  اليقين  ذلك  اإلى  و�صبيلي  لم�صكلة، 
�صمانة  هو  الم�صري  ال�صعب  ت�صامن  واأن  الأمة، 

الإنت�صار وعبوري نحو الم�صتقبل".
والكني�صة  الإ�صلم،  و�صطية  منبر  ال�صريف  "الأزهر 

الم�صرية العريقة، رمز ال�صلم والت�صامح".
" اأجدد العهد معكم لمواجهة ال�صعاب، على اأن يكون 
د�صتورنا الم�صارحة وال�صفافية، والعمل ب�صكل مجرد 

ل�صالح هذا الوطن".
اأن نعبر مرحلة  "تمكنا بف�صل اهلل واإخل�س النوايا 
اأكثر ثباتا وعزما في  ع�صيبة، وننطلق نحو م�صتقبل 

معركة بناء الوطن".

في حدث تاريخي هام

الرئيس يؤدى اليمين الدستورية 
أمام مجلس النواب بعد تجديده
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اأروع  باأن  ومتيقن  عله،  في  جل  اهلل  �صوى  اأخ�صى  "ل 
اأيام هذا الوطن �صتاأتى قريبا بل اأدنى �صك باإذن اهلل 
والقلوب  حثيثة  والجهود  خال�صة  النوايا  دامت  ما 

�صامدة".
"اإن هذا الوطن العظيم ي�صتحق منا اأن نعمل من اأجله 
بكم  يقيني  هو  كما  به  يقيني  وهذا  اأجله  من  ونموت 
�صعبا عظيما �صامدا قادرا على �صناعة المجد وزراعة 

الفخر فى كل حين".
الدكتورعلي  برئا�صة  النواب  مجل�س  عقد  وقد  هذا 
الد�صتورية  اليمين  لحلف  خا�صة  جل�صة  عبدالعال 
لل�صي�صي وح�صر الجل�صة، جميع نواب البرلمان ورئي�س 
اإلى  الوزراء  من  وعدد  اإ�صماعيل،  �صريف  الوزراء، 
الأ�صكندرية  وبابا  الطيب،  اأحمد  الأزهر  �صيخ  جانب 

وبطريرك الكرازة المرق�صية توا�صرو�س الثاني.
المقاولون  �صركة  تكليف  تم  اأنه  بالذكر  الجدير  من 
العرب تحت ا�صراف الهيئة الهند�صية للقوات الم�صلحة 
هذا  لإ�صتقبال  النواب  مجل�س  وتجهيز  تجديد  بمهمة 
خ�صر  طارق  المهند�س  اأو�صح  وقد  التاريخى  الحدث 
تم  اأنه  التخ�ص�صية  والأعمال  الت�صييد  قطاع  رئي�س 
بحمد اهلل اإنجاز الأعمال على اأكمل وجه واأن الع�صرات 

هذه  اإنجاز  فى  انخرطوا  العرب  المقاولون  عمال  من 
يومًا   15 ا�صتغرقت  وجيزة  مدة  فى  الوطنيه  المهمة 
فقط م�صيرًا اأنه تم تكثيف العمل فى �صهر رم�صان على 
بجانب  للمباني،  الخارجية  الأوجه  لطلء  ورديات   3
والت�صجير  والزرع  المجل�س،  داخل  الطرق  ر�صف 
للمجل�س  الرئي�صية  القاعة  خا�صة  التطوير  واأعمال 

وقبة المجل�س ال�صهيرة.
واأ�صاف المهند�س محمود عبدالفتاح نائب مدير اإدارة 
كفاءة  ورفع  ترميم  اأعمال  اأن  والآثار  الق�صور  �صيانة 
القاعة الرئي�صية للمجل�س �صملت تزويد القاعة بـ 24 
كر�صى جديد اإ�صافة اإلى تجديد الأجنحة والممرات 
من  الرئي�صية  القاعة  قبة  وكذا  للقاعة  الموؤدية 
والقبة  والم�صجد  الجل�صات  مبنى  وواجهات  الخارج 
المعدنية  الأعمال  وطلء  الأمن  وغرف  والماأذنة 
الوزراء  ومجل�س  النواب  مجل�س  واأ�صوار  بالكامل 
وال�صوارع  العام  الموقع  وتطوير  العلمى  والمجمع 
م�صاركة  خلل  من  عالية  بجودة  للمجل�س  الموؤدية 
وال�صدات  والأثار  الق�صور  �صيانة  وهى  القطاع  اإدارات 
والأعمال التخ�ص�صية والأعمال العتيادية وال�صحى 
والت�صطيبات وم�صنع ت�صكيل الحديد وم�صنع النجارة . 
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فى اأولى جولته الميدانية لمحافظات ال�صعيد تفقد الدكتور م�صطفى مدبولى رئي�س مجل�س الوزراء 
وزير الإ�صكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم الأحد23 �صبتمبر عدد من الم�صروعات بمحافظة 
الإرتقاء  و  ال�صعيد  بمحافظات  بالإهتمام  ال�صي�صى  الفتاح  عبد  الرئي�س  توجيهات  اإطار  فى  اأ�صيوط  

بالخدمات المقدمة للمواطنين فى اأنحاء م�صر من �صعيدها اإلى الدلتا.

التعليم  وزير  الغفار  الدكتور خالد عبد  وذلك بح�صور 
وزير  �صعراوى  محمود  واللواء  العلمي،  والبحث  العالى 
التنمية المحلية، والدكتور طارق �صوقى وزير التربية 
والتعليم، والدكتورة يا�صمين فوؤاد وزيرة البيئة واللواء 
مح�صن  والمهند�س  اأ�صيوط   محافظ  الدين  نور  جمال 

�صلح رئي�س �صركة المقاولون العرب.
اإن�صاء طريق  م�صروع  بتفقد  الوزراء جولته  رئي�س  بداأ 
الطريٍق  تنفيذ  اأعمال  �صاهد  و   ، اأ�صيوط  ه�صبة  محور 
المزدوج الذي ي�صُق اله�صبة بطول 22.6 كم، ويخترُق 
مدينة  ليربط  الوعورة،  �صديدة  �صخرية  ت�صاري�َس 
طريق  اأبرزها  الإقليمية  الطرق  من  بعدد  اأ�صيوط 

والطريق  الغربي،  ال�صحراوي  )القاهرة/اأ�صيوط( 
اإقامة  اأي�صًا  يت�صمن  والذي  اأ�صيوط،  لمدينة  الدائري 
تم  وقد  كم،   1.8 بطول  درنكا  بمنطقة  علوي  كوبري 
وت�صاءل  العرب،  المقاولون  ل�صركة  الم�صروع  ا�صناد 
فاأكد  الطريق،  من  الإنتهاء  موعد  عن  الوزراء  رئي�س 
منه  الإنتهاء  المقرر  من  اأنه  �صلح  مح�صن  المهند�س 
مرورية  حارة   2 اإلى  وينق�صُم  المقبل،  يناير  نهاية 
بعر�س 7.5 م لكل حارة، بالإ�صافة اإلى جزيرة و�صطى، 
ويراعى فى تنفيذه كافة �ُصبل الأمان وال�صلمة بتكلفة  

932مليون جنيه �صامل نزع الملكية.
م�صت�صفى  م�صروع  الوزراء  رئي�س  تفقد  ذلك  عقب 

فى أولـى جوالتـه الميدانيـة لمحافظات الصعيد
رئيـس الـوزراء و4وزراء يتابعـون المشـروعات 

القـوميـة بـأسيــوط
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تنفيذه  بجامعة  الجارى  والحوادث  الإ�صابات 
 300 نحو  بقيمة  ال�صركة  وتنفذه  ا�صيوط  
بدروم  و  اأر�صي  دور  من  ويتكون  جنيه  مليون 
وثمانية اأدوار علوية وي�صم 18 غرفة عمليات 
و487 �صرير و11 عنبر عناية مركزة، و3 عنابر 
انعا�س، واأق�صام للعيادات الخارجية وال�صعة ، 
دم  بنك  و  الكلينيكية  الباثولوجيا  ومعمل 
الأطباء  ل�صتراحات  وق�صم   ، وم�صرحة   ،
اإدارية  ومكاتب  الدر�س  و  للموؤتمرات  وقاعات 
وخدمية وعقب خروجه من الم�صت�صفى اأجرى 
رئي�س الوزراء  ات�صاًل بوزيرة التخطيط، وتم 
بخطة  جنيه  مليون   70 توفير  على  التفاق 
المقاولون  �صركة  وكلف  للم�صت�صفى،  العام  هذا 

التمويل  توفير  بعد  التنفيذ،  وجودة  ب�صرعة  العرب 
المطلوب على اأن يتم النتهاء منه العام المقبل لخدمة 
مر�صى  واإنقاذ  م�صر  �صعيد  فى  المواطنين  مليين 
م�صت�صفيات  على  المترددين  من  والطوارئ  الحوادث 

اأ�صيوط الجامعية  ..
م�صروع  له  المرافق  والوفد  الوزراء  رئي�س  تفقد  كما 
تقوم  التي  الجديدة  المر�صحة  الوليدية  مياه  محطة 
بحى  الأزهر  من�صية  بمنطقة  ال�صركة  بتنفيذها 
اأفدنة،   7 م�صاحة  على  المقامة  باأ�صيوط،  الوليدية 
ثانية   / لتر   600 حوالى  تبلغ  اإنتاجية  بطاقة  تعمل 
تغذية  وت�صاهم  اليوم،  فى  مكعب  لتر  األف   51 بمعدل 

منطقة  اإلى  اإ�صافة  اأ�صيوط  مدينة  مناطق  جميع 
الوليدية و 9 قرى �صمال مركز اأ�صيوط وي�صتفيد منها 
بها  ال�صبكات  طول  يبلغ  حيث  ن�صمة  األف   211 حوالى 
 250 اإلى  ت�صل  اإجمالية  بتكلفة  وذلك  كم   36 حوالى 

مليون جنيه.
البرلمان  نواب  من  عدد  الزيارة  خلل  رافقهم 
المعنية  والأجهزة  الهيئات  وروؤ�صاء  بالمحافظة 
�صركة  لرئي�س  الأول  النائب  فاروق  �صيد  والمهند�صين 
الإدارة  مجل�س  ع�صو  �صقر  وطارق  العرب  المقاولون 
التواب  القطاعات وماهر عبد  و�صمير �صعد اهلل رئي�س 

مدير فرع اأ�صيوط المنفذ للأعمال  .
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رئي�س  مدبولى  م�صطفى  الدكتور  �صهد 
كمال  محمد  واللواء  الوزراء  مجل�س 
واللواء  الجيزة  محافظ  الدالى 
تعمير  جهاز  رئي�س  العجوز  م�صطفى 
يوليو   14 ال�صبت  يوم  الكبرى  القاهرة 
لنفق  الجزئى  التجريبى  الت�صغيل  بدء 
نفق  من  القادم  التجاه  فى  النه�صة 
الأعظم  البحر  �صارع  اتجاه  فى  الجلء 
اإن  الجيزة  محافظ  وقال   ، مراد  و�صارع 
م�صروع نفق النه�صة يعد ا�صافة مرورية 
كبير  ب�صكل  وي�صاهم  للمحافظة  كبيرة 
المرورية  التكد�صات  على  الق�صاء  فى 
بمحيط جامعة القاهرة واأن المحافظة 

�صاهمت فيه بمبلغ 100 مليون جنيه من اإجمالى تكلفته 
البالغة 402 مليون جنيه.

مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  اأعلن  جانبه  من 
الإدارة عن انتهاء ال�صركة من الأعمال باأحد اتجاهات 
حيث  مترا   550 بطول  بالجيزة  النه�صة  نفق  م�صروع 

طول  باإجمالى  اأنفاق  ثلثة  على  الم�صروع  ي�صتمل 
1700 متر وعر�س 7 اأمتار و هو عبارة عن  نفق بطول 
اإلى ميدان  850 مترا للقادم من ميدان الجلء ومتجه 
الجيزة ونفق بطول 550 مترا للقادم من ميدان الجيزة 
من  للقادم  متر   300 بطول  واخر  الدقى  اإلى  ومتجه 

ميدان الجلء ومتجه اإلى جامعة القاهرة.

رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة يشهدان 
التشغيل التجريبى ألحد اتجاهات نفق النهضة
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واأ�صار المهند�س اأحمد الع�صار ع�صو مجل�س الإدارة اإلى 
المرورى  الزدحام  م�صكلة  حل  الى  يهدف  الم�صروع  اأن 
اأن  م�صيفًا  التقاطعات  واإلغاء  م�صر  نه�صة  بميدان 
تمثلت  والتى  المعوقات  من  العديد  واجه  قد  الم�صروع 
فى وجود �صبكات مرافق مياه و�صرف �صحى وتليفونات 
وكابلت جهد متو�صط بعر�س الطريق مما اإ�صتلزم اإن�صاء 
الم�صروع يقع فى منطقة ذات  اأن  خطوط جديدة، كما 
لوجود  نظرًا   ، العام  طوال  جدًا  عالية  مرورية  كثافة 
وجامعة  والفنادق  الأجنبية  ال�صفارات  من  العديد 
وحديقة  والمطافى  الجيزة  اأمن  ومديرية  القاهرة 
من  العديد  اإلى  بالإ�صافة  الأورمان  وحديقة  الحيوان 
المبانى الإدارية ولكونه اأحد المحاور التى تربط بين 

ميدان الجيزة وعدد من المناطق و الأحياء .
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خالد  المهند�س  الزيارة  خلل  الوزراء  رئي�س  رافق 
القومية  للم�صروعات  ال�صكان  وزير  نائب  عبا�س 
الإ�صكان  وزير  نائب  المن�صاوي  رانده  والمهند�صه 
ل�صئون المتابعة والمرافق ،والمهند�س عبد المطلب 
العمرانية  المجتمعات  هيئة  رئي�س  نائب  عمارة 
مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  ،والمهند�س  الجديدة 
جهاز  رئي�س  الغني  عبد  اأ�صامة  ،والمهند�س  الدارة 
نائب  عفيفي  اإمام  والمهند�صين  الجديدة،  العلمين 
ع�صو  الريفي  الدين  وح�صام  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
الطرق  ا�صت�صاري  علم  ومفيده  الدارة  مجل�س 
بال�صركة و�صمير �صعد اهلل رئي�س القطاعات واأيمن 

عطية مدير فرع الأ�صكندريه.

هذا وقد اأو�صح المهند�س يا�صر حموده مدير اإدارة 
فرع  مدير  ونواب  الجديدة  العلمين  مدينه  م�صروع 
الأ�صكندريه المهند�صين ي�صري عبد الرازق الم�صرف 
علي  الم�صرف  �صلبي  وعلء  العلمين  م�صروعات  علي 
الأبراج والفندق واأعمال الحماية البحرية واأ�صامه 
�صوكت الم�صرف علي المم�صي ال�صياحي والكباري اأنه 
تم الإنتهاء من اأعمال المم�صى ال�صياحى بطول 5.5 
بن�صبة  رقم 3،4  البواغيز  كباري  ،والنتهاء من  كم 
100 % وكوبري رقم 1 بن�صبة 85 % وجاري اأعمال 
الخوازيق بكوبري رقم 2 حيث يبلغ طول الكوبري 
الواحد 400 متر وعر�س 45 متر ويرتفع عن �صطح 
البحر 8 اأمتار واأ�صاروا اإلي اأنه تم النتهاء من اأعمال 

د. مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات 
العلمين الجديدة

ويطالب إنهاء المرحلة األولى بحلول 2020

طالب الدكتور م�سطفى مدبولى رئي�س مجل�س الوزراء، وزير الإ�سكان والمرافق والمجتمعات 
التى  المختلفة  للم�سروعات  يوليو   23 الأثنين  يوم  التفقدية  زيارته  خالل  العمرانية، 
يجرى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، على اإنهاء المرحلة الأولى من المدينة، �ساملة 
المنطقة ال�ساطئية، ومنطقة الإ�سكان المتميز، والجامعات، والمدينة الثقافية والتراثية، 

وذلك بحلول عام 2020.
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اأعمال  من  و 60 %  الحمامات  التبة ومنطقة  مطعم 
ت�صكيل جوانب البحيرات والبدء فى اأعمال م�صروع 
حواجز الأمواج و الدوال�س )م�صدات الأمواج ( اأما 
بالن�صبة لم�صروع الثلث اأبراج التى تقوم بتنفيذها 
الأ�صا�صات  اأعمال  من  النتهاء  تم  فقد  ال�صركة 
و�صقف  والحوائط  الأعمدة  �صب  فجارى  العميقة 
البدروم للبرج ال�صرقي و�صب اللب�صة للبرج الغربى 

واأعمال الأ�صا�صات العميقة للبرج الثالث  كما يجري 
بطريق  كباري   3 لإن�صاء  الج�صات  اأعمال  حاليًا 
ال�صاحلي  الطريق  تقاطعات  لتفادي  مارينا  جنوب 
وال�صكة الحديد و وادي النطرون مع طريق جنوب 
ال�صاحلي  العلمين  لطريق  اإ�صتكماًل  وذلك  مارينا 
ويبلغ  ت�صغيله  وتم  ال�صركة  نفذته  الذي  البديل 

طوله 38 كم.
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اللــــــــــــواء  تـفــقــــــــــــــد 
كــــامــــل الــــوزيــر رئي�س 
الهيئة الهند�صية للقوات 
ح�صن  واللواء  الم�صلحة 
اإدارة  ال�صافي مدير  عبد 
الع�صكريين  المهند�صين 
وعدد من قيادات الهيئة 
يوم  �صباح  الهند�صية 
الإثنين 11 يونيو م�صروع 
م�صجــــد الفتــــــاح العليم 
بالعــــا�صمــــــــة الإدارية 
الجديدة لمتابعة اأعمال 
الت�صطيبــــــــــات الجارية 
بالم�صجد ومناق�صة بنود 

�صلح  مح�صن  المهند�س  بح�صور  وذلك  العمال 
فاروق  �صيد  والمهند�صين  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  واإمام  الأول  النائب 
الدارة واأحمد عبا�س ع�صو مجل�س الدارة ومفيدة 
علم ا�صت�صاري طرق ال�صركة والم�صرف على قطاع 
المعامل وا�صامه كمال وخالد عي�صي ع�صوا المجل�س 
قطاع  رئي�س  خ�صر  وطارق  لل�صركة  التنفيذي 
الت�صييد والعمال التخ�ص�صية ومحمود ال�صرنوبى 
رئي�س قطاع الم�صروعات الكهروميكانيكية ومحمد 
ال�صيخ مدير فرع القاهرة وعلى عبد ال�صمد مدير 

اإدارة الأعمال الإعتيادية و�صلم ر�صاد مدير اإدارة 
العامة  للمبــانــى  الكهروميكانيكيــة  الم�صــروعــات 
ال�صحي  اإدارة  مدير  مرزوق  وطارق  والمــرافــــق  
اإدارة  علي  الم�صرف  يو�صف  ومحمد  والت�صطيبات 
الكهرباء  اإدارة  مدير  خ�صر  ومحمد  الكهرباء 
ومحمد اأ�صامه نائب مدير فرع القاهرة وهاني ماهر 

مدير الم�صروع.
هذا وقد اأو�صح المهند�س اأحمد عبا�س اأنه تم انجاز 
75% من اأعمال م�صجد الفتاح العليم وجاري العمل 
الت�صطيبات  اأعمال  من  للإنتهاء  و�صاق  قدم  علي 

الداخلية والماآذن والقباب للم�صجد 

كــامــل الــوزيـــــر يتـــابـــــع أعمـــال
مسجد الفتاح  العليم  بالعاصمة اإلدارية الجديدة
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6325م2  م�صاحة  علي  بدروم  من  يتكون  الذي 
 6325 م�صاحة  علي  الم�صجد  �صحن  ي�صم  واأر�صى 
مداخل    6 وله   ) م�صلى   6300( لعدد  ويت�صع  م2 
الأول  بالدور  ال�صيدات  لم�صلى  جانبى  ومدخل 
م�صلى   3400 لـ  تت�صع  الخارجية  لل�صلة  و�صاحة 
م�صلى(   1200( رجال  م�صلى  ي�صم  وبدروم 
مي�صة   )2( وعدد  م�صلى(   300( �صيدات  وم�صلى 
للرجال وعدد )2( مي�صة للن�صاء ومتحف ر�صالت 
�صماوية ودار تحفيظ قراآن وم�صتو�صف ،كما ي�صم 
للماأذنة وقبة  باإرتفاع 90 م  الم�صجدعدد 4 ماأذن 
رئي�صية ل�صحن الم�صجد بقطر 33م واإرتفاع 28 م  
و عدد 4 قباب ثانوية ل�صحن الم�صجد بقطر 12.5 

واإرتفاع 10م .
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الهيئة الهندسية تكرم ثالث عمال 
بالمقاولون العرب بمحور روض الفرج العمالق

الأ�صبوعي  م�صرفة وعلي هام�س الجتماع  لفته  في 
محور  م�صروع  لأعمال  التنفيذي  الموقف  لمتابعة 
رو�س الفرج العملق للإطمئنان علي �صير الأعمال 

التى تنفذها �صركة المقاولون العرب 
اإدارة  مدير  ال�صافى  عبد  ح�صن  اللواء  كرم   
المهند�صين الع�صكريين  واللواء عماد �صعفان م�صاعد 
مدير ادارة المهند�صين الع�صكريين �صباح الحد 24 
في  لتفانيهم  العرب  بالمقاولون  عمال  ثلث  يونيو 
بالم�صروع  التخ�ص�صية  الأعمال  واجادتهم  العمل 
مح�صن  بح�صورالمهند�س  وذلك  وجه  اأكمل  علي 
والمهند�صين  العرب  المقاولون  �صركة  رئي�س  �صلح 
علم  ومفيده  الدارة  مجل�س  ع�صو  الع�صار  اأحمد 

اإ�صت�صاري الطرق بال�صركة وخالد عي�صي  واأ�صامه كمال 
قطاع  رئي�س  خ�صر  وطارق  التنفيذي  المجل�س  ع�صوا 
ال�صميع  عبد  وح�صين  التخ�ص�صية  والأعمال  الت�صييد 
اإدارة  مدير  م�صطفي  وح�صن  الم�صروع  علي  الم�صرف 
�صقر  اأيمن  والعميد  التخ�ص�صية  والإن�صاءات  الكباري 
تنفيذ  مدير  حوا�س  محمد  والعقيد  الم�صروع  مدير 
العمال  اإدارة  مدير  ال�صمد  عبد  وعلي  الم�صروع 
العتيادية ومحمد اأمين مدير اإدارة الطرق الداخلية 
وع�صام  �صاهين مدير اإدارة الم�صانع والور�س المركزية 

ومحمد فوزي مدير الم�صروع وعدد من قيادات الإدارات 
الم�صاركة في الم�صروع.

العمال  اأن  الع�صار  اأحمد  المهند�س  اأو�صح  جانبه  من 
م�صاعد  مدير  الجوهري  اأحمد  ال�صادة  هم  المكرمون 
حدادين  كومندا  محمد  وعنتر  تنفيذ  م�صرف 
العمالة  من  وهم  تركيبات  فني  م�صباح  وعبدال�صلم 
�صيدفع  التكريم  هذا  اأن  م�صيرا  بالم�صروع  الممتازة 
دفع  في  و�صي�صاهم  حزوهم  ليحزو  العمال  من  العديد 

وتيرة العمل والإنتاج بهذا الم�صروع.
�صارع  من  المحورتبداأ  من  المرحلة  هذه  اأن   : وقال 
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المظلت  �صبرا  بمنطقة  مرورًا  ال�صماعيلية  ترعة 
ال�صكندرية  اتجاه  فى  الدائرى  الطريق  غرب  وحتى 
ال�صحراوى ك 39 مرورًا بنهر النيل ،كما يمر فى �صارع 
�صليم  �صعد  و�صارع  الفنجرى  محور  مع  للربط  دولتيان 
اتجاه  الى  ال�صرق  من  للمتجه  ال�صماعيلية  وترعة 

الدائرى ويبلغ اجمالى طوله 12 كم فى التجاهين.
ومطالع  منازل   6 ي�صمل  المحور  ان  الع�صار  واأ�صار 
الدائرى  مع  للربط  ومنازل  مطالع  و8  بالمظلت 
 400 حوالى  طوله  يبلغ  الغربى  النيل  علي  وكوبرى 
متروعر�صه 50 متر واإرتفاعه 14 مترًا من �صطح الماء 
وعر�س الفتحة الملحية 120 مترًا مما ي�صمح بمرور 
الفنادق العائمة و تم ان�صاوؤه بنظام العربات المتحركة 
الملجم(  )الكوبرى  وهو  ال�صرقي  النيل  علي  وكوبرى 

م�صتوى  على  ملجم  كوبرى  اأكبر  يعد  النيل  اأعلى  المار 
العالم، من حيث الت�صاع حيث يبلغ عر�صه 64 متر في 
النيل  نهر  عبر  ملحية  فتحة  اأكبر  وي�صم  المنت�صف 

حيث ي�صل عر�س الفتحة الملحية اإلى 300 متر.
الملجم  الكوبري  اأن  الع�صار  اأحمد  المهند�س  واأ�صاف 
ال�صرقية  بالجهة  اأعمدة  ثلث  اأعمدة   6 علي  يرتكز 
 100 الأعمدة  اإرتفاع  ويبلغ  الغربية  بالجهة  ومثلهم 
الماء وهي ترتكز علي قاعدة ت�صم 80  �صطح  متر من 
خازوق بقطر 2 متر وبعمق 46 متر ،م�صيرًا اإلي اأن ارتفاع 
الأعمدة  بالجهة ال�صرقية تعدي الـ70 متر و بالجهة 
اأوزانًا  يتحمل  الكوبرى  واأن  متر  الـ70  تعدي  الغربية 
ت�صل اإلي 120 طن و�صوف ي�صجل الكوبري الملجم فى 

مو�صوعة جين�س لكونه اأعر�س كوبرى فى العالم.
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الدكتورة  و  الآثار  وزير  العنانى  خالد  الدكتور  �صهد   
الأحد  يوم  الإجتماعى  الت�صامن  وزيرة  والى  غادة 
بحلوان  خديجة  الأميرة  ق�صر  ت�صليم  حفل  مايو   27
طبًقا  للأديان،  ومتحف  وثقافي  ح�صاري  كمركز 
المهند�س   بح�صور   للمتاحف   الدولية   للمعايير  
عاطف عبد الحميد  محافظ القاهرة ال�صابق والدكتور 
من  وعدد  ال�صكندرية  مكتبة  مدير  الفقي  م�صطفى 
مجل�س  واأع�صاء  والأجنبية  العربية  الدول  �صفراء 
مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  والمهند�صين  النواب 
والأعمال  الت�صييد  قطاع  رئي�س  خ�صر  وطارق  الإدارة 

التخ�ص�صية مدير اإدارة �صيانة الق�صور والآثار.
مركز ثقافى

ل�صركة  ال�صكر  القاهرة  محافظ  وجه  كلمته  وفي 
به  قام  التي  الكبير  المجهود  علي  العرب  المقاولون 
للق�صر  وتطوير  ترميم  اأعمال  من  ال�صركة  رجال 
لإعادته اإلي �صابق عهده بعد اأن تدهورت حالته م�صيرًا 
مكتبة  ي�صم  للتنوير  ثقافًيا  مركًزا  �صي�صبح  الق�صر  اأن 
وعرو�س  ثقافية  فعاليات  فيه  وتقام  للأديان  ومتحًفا 

فنية وندوات.
حديقة الق�صر

مدير  يحيي  طارق  المهند�صون  اأو�صح  اأخر  جانب  على 
ومحمود  والأثار  الق�صور  �صيانة  باإدارة  الم�صروعات 

فخرى المن�صق العام للم�صروعات بالمنطقة واإ�صماعيل 
ال�صياطى مدير الم�صروع اأن ق�صر الأميرة خديجة يقع 
وله  م�صتقل  مبنى  وهو  حلوان  من  ال�صرقية  الجهه  فى 
حديقة  على  ال�صمالية  واجهته  تطل  حيث  واجهات   4
الأجنحة  باأحد  تت�صل  ال�صرقية  والواجهة  الق�صر 
عدة  على  يفتح  رئي�صى  بهو  من  الأول  الطابق  ويتكون 
يت�صدره  الثانى  والطابق  �صلم  ويت�صدره  حجرات 
الجهات  من  الحجرات  من  عدد  على  يفتح  �صغير  بهو 
الجناح  ويتكون  هذا  والغربية  وال�صمالية  ال�صرقية 
واأول  اأر�صى  طابقين  من  بالق�صر  الملحق  ال�صرقى 
هذا  وخ�ص�س  الأحمر  بالقرميد  مغطى  �صقف  ويغطيه 
�صقف  بينما  والخدم  وال�صطبلت  للمطبخ  الجناح 

وزيرا اآلثار والتضامن ومحافظ القاهرة 
يشهدون حفل تسليم قصر خديجة 
هانم بحلوان إلى مكتبة اإلسكندرية
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الق�صر عبارة عن �صقف خ�صب بغدادلى 
م�صطح من الداخل وجمالون من الخارج 

مغطى بالقرميد الأحمر .
ترميم الق�صر

الق�صر  ترميم  عمليات  تمت  هذاوقد 
عبارة  الأولى  المرحلة  مرحلتين  على 
وقد  له  الإن�صائى  التدعيم  اأعمال  عن 
من  المياه  من�صوب  تخفي�س  �صملت 
الحوائط  وتدعيم  والحقن  البدرومات 
الق�صر  لج�صم  الحاملة  الحجرية 
بالنظام  المتدهورة  العنا�صر  ومعالجة 
المحيطة  العوامل  ب�صبب  الإن�صائى 

اأعمال  تمت  الثانية  المرحلة  وفى  �صنوات  مدار  على 
المعمارى  الطابع  على  المحافظة  مع  الت�صطيبات 
للق�صر و�صملت ترميم الت�صكيلت الجب�صية والخ�صبية 
واإعادة  الق�صر  ل�صطح  الهرمى  وال�صقف  للواجهات 
الإ�صتخدامات  لإ�صتيعاب  الداخلية  الفراغات  توظيف 
و�صبكات  التكييف  باأنظمة  الق�صر  وتزويد  المتعددة 
واأحدث  الحريق  �صد  والحماية  والإنترنت  التليفون 
وال�صرف  المياه  �صبكات  اإلى  اإ�صافة  الإ�صاءه  نظم 
من  م�صتوى  اأعلى  على  والحوائط  الأر�صيات  وت�صطيب 
اإدارات �صيانة الق�صور  خلل رجال المهام ال�صعبة من 

والأثار وال�صحي والت�صطيبات.

الأميرة خديجة
ابنة  هي  هانم  خديجة  الأميرة  اأن  بالذكر  جدير 
ا�صماعيل  الخديوي  بن  توفيق  با�صا  محمد  الخديوي 
موؤ�ص�س  الكبير  با�صا  علي  محمد  بن  با�صا  ابراهيم  بن 
الأ�صرة العلوية وقد اأعد الق�صر لتقيم فيه بعد زفافها 
من الأمير عبا�س با�صا بن محمد عبد الحليم بن محمد 
 1895 عام  بناءه  منذ  فيه  ومكثت  الكبير  با�صا  علي 
وزارة  اإلى  باإهداءه  قامت  ثم  ميلديه   1902 حتى 
عام  وفى  ال�صدرية  للأمرا�س  م�صحة  ليكون  ال�صحة 
وهو  العظام  لجراحة  م�صت�صفى  اأ�صبح  1943ميلديه 
يتكون من دورين وبدروم وله �صقف على طراز معمارى 

كل�صيكى متاأثرا بمبانى ع�صر النه�صة فى اأوروبا .
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�صهد الدكتور م�صطفى مدبولي وزير الإ�صكان والمرافق 
توقيع  مايو   28 الثنين  يوم  العمرانية  والمجتمعات 
من  الناتجة  الحماأة  معالجة  كفاءة  رفع  م�صروع  عقد 
معالجة مياه ال�صرف ال�صحي لإعادة الإ�صتخدام واإنتاج 
ال�صرقية  التنقية  معالجة  بمحطة  الطبيعي،  الغاز 
بالإ�صكندرية، بتكلفة 50 مليون يورو )قر�س مي�صر من 
تنفيذ  وبمدة  جنيه،  مليون   485 الفرن�صية(   الوكالة 
بين  و�صيانة(،  )ت�صغيل  24�صهرًا  )اإن�صائى(   �صهرًا   30
الجهاز التنفيذي لمياه ال�صرب وال�صرف ال�صحي التابع 
العرب  المقاولون  �صركتى  واإتحاد  الإ�صكان،  لوزارة 
الفار  ح�صن  المهند�س  من  كل  بالتوقيع  وقام  و�صويز، 
رئي�س الجهاز التنفيذى لمياه ال�صرب وال�صرف ال�صحى 
مح�صن  والمهند�س  والإ�صكندرية،  الكبرى  بالقاهرة 
العرب،  المقاولون  �صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح 
ل�صركة  الإقليمي  المدير  نعمان  �صريف  والمهند�س 

�صويز انترنا�صونال.
التنفيذى  الجهاز  رئي�س  الفار  ح�صن  المهند�س  وقال 
معالجة  محطة  ُتعد  ال�صحى:  وال�صرف  ال�صرب  لمياه 
المحطات  اأكبر  من  بالإ�صكندرية  ال�صرقية  التنقية 
بمحافظة الإ�صكندرية، حيث تغطى معظم مناطق �صرق 
األف م3/ بـ800  ا�صتيعابية تقدر  الإ�صكندرية بطاقة 
وتح�صين  لتطوير  يهدف  الم�صروع  اأن  اإلى  م�صيرًا  يوم، 

التالية:  الأعمال  تنفيذ  خلل  من  المحطة،  اأداء 
الأداء  لتح�صين  الأولى  المرحلة  تاأهيل  اإعادة  اأعمال 
من  الناتجة  الحماأة  ومعالجة  المحطة،  كفاءة  ورفع 
الأثر  له  �صيكون  الهوا�صم، والذي  باإ�صتخدام  المحطة 
النا�صئة،  الحماأة  من  الإ�صتفادة  تعظيم  فى  الإيجابى 
من  )الحد  التالى  النحو  على  البيئى  الو�صع  وتح�صين 
التلوث وتقليل الروائح الكريهة الناتجة من المحطة 
الناتجة  الحماأة  حجم  من   %30 ن�صبة  بتقليل  وذلك 
من  اأكثر  فى  المه�صومة  الحماأة  تجفيف  اإ�صتخدام   -
اإ�صتخدام - توليد طاقة كهربائية ت�صل اإلى 50 % من 

اإ�صتهلك طاقة المحطة(.
واأو�صح المهند�س مح�صن �صلح اأن فكرة الم�صروع تقوم 
علي حرق نواتج تنقية مياه ال�صرف ال�صحي لإ�صتخراج 
غازات ت�صتخدم في توليد الكهرباء طاقة نظيفة مما 
الثانية  للمرحلة  الطاقة  من  الذاتي  الإكتفاء  يحقق 
لنواتج  البيئي  الأثر  تقليل  في  ي�صاهم  مما  للم�صروع 
الم�صروع  يتكون  و  هذا  ال�صحي  ال�صرف  مياة  تنقية 
 36 بقطر  الحماأة  له�صم  دائرية  خزانات   4 عدد  من 
ال�صواغط  و  الحماأه  توزيع  متروبرج   23 ارتفاع  و  متر 
ومبني توليد الكهرباء و مبني الغليات وخزانات الغاز 
المه�صومة  للحماأة  وخزان  الغازات  معالجة  ووحدة 

وخزان اإ�صتقبال .

وزير اإلسكان يشهد توقيع عقد مشروع رفع 
كفاءة معالجة الصرف الصحى بمحطة التنقية 

الشرقية باإلسكندرية
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اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  �صرح 
للتناف�س  تقدمت  ال�صركة  اأن  العرب  المقاولون  �صركة 
على م�صروعات جديدة للبنية التحتية بداخل 4 دول 
بتكلفة متوقعة تتراوح بين 400  - 450 مليون دولر، 
وذلك �صمن خطتها للتو�صع بال�صوق الإفريقية والدخول 

فى تنفيذ م�صروعات كبرى.
واأو�صح المهند�س اإبراهيم مبروك رئي�س قطاع اأفريقيا 
اأن الم�صروعات الجديدة ت�صمل اأعمال للطرق والكبارى، 
اأن  مو�صحا  ال�صحى،  لل�صرف  وخطوط  للمياه،  و�صبكات 
بع�س الم�صروعات المتقدم عليها لم يتم البت فيها بعد 
حتى الآن بجانب م�صروعات اأخرى جاري درا�صتها بعد 
التاأهيل الفنى، وذلك وفقا للإجراءات القائمة ب�صاأنها 
مع حكومات الدول الإفريقية، حيث تتوزع الم�صروعات 
واأوغندا  ديفوار  وكوت  موريتانيا  دول  بين  الجديدة 
النتهاء  تعتزم  ال�صركة  اأن  مبروك  واأ�صاف   وال�صنغال 
خلل  الإفريقية  بالدول  م�صروعات  عدة  ت�صليم  من 

�صبكة  اإن�صاء  يت�صمن  �صخم  م�صروع  بينها  من   ،2018
عن  ويبعد  موريتانيا  بداخل  ال�صرب  لمياه  �صخمة 
العا�صمة بنحو 540 كم، بالإ�صافة اإلى م�صروع تو�صعة 
مطار اأبيدجان الذى بداأت ت�صليم المراحل الأولية له 
النتهاء  يتم  اأن  المتوقع  ومن  الحالية،  الفترة  خلل 
من ت�صليمه كامل خلل اأقل من �صهر، م�صيرا اإلى انتهاء 
 114 باأطوال  �صخم  طريق  م�صروع  ت�صليم  من  ال�صركة 
كم بدولة الكونغو الديمقراطية بتكلفة بلغت نحو 100 

مليون دولر.
على  ت�صتحوذ  الطرق  م�صروعات  اأن  اإلى  واأ�صارمبروك 
الإفريقية  بال�صوق  ال�صركة  اأعمال  اإجمالى  من   %75
وذلك  القارة،  بدول  للعمل  الأ�صا�صى  المحور  وتمثل 
والمبانى  كالم�صت�صفيات  الخدمية  الم�صروعات  بجانب 
ال�صركة تتواجد  اأن  اإن�صاوؤها، مو�صحا  يتم  التى  العامة 
ر�صيد  من  ن�صيبها  ويقدر  اإفريقية،  دولة   18 بداخل 

الأعمال باأفريقيا بنحو 1٫5 مليار دولر.

المقـاولـون العـرب
تتنافس علي مشروعات البنية 
التحتية بأفريقيا بتكلفة تقدر

 450 مليـون دوالر

وتفــوز بأعمــال تطـويــر طـريــق بــأوغنـــدا
بقيمــة 54 مليــون دوالر

م . ابراهيم مبروك م . محسن صالح

�صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  اأعلن 
تحديث  بم�صروع  ال�صركة  فوز  عن  العرب  المقاولون 
اأوغندا  دولة  جنوب  بوكاكاتا  ـ  ما�صاكا  طريق  وتطوير 
لهيئة  تابع  الم�صروع  اأن  ،م�صيرًا  دولر  مليون   54 بقيمة 
، و يبعد حوالى 100كم من العا�صمة  الطرق الأوغندية 

كمبال ويبلغ طوله 41 كم ومدة تنفيذه 24 �صهرًا.
الأوغندية  العرب  المقاولون  �صركة  اأن  �صلح   واأو�صح 
الأ�صا�صية  البنية  م�صروعات  من  العديد  بتنفيذ  تقوم 
طريق  وتحديث  تطوير  م�صروع  اأبرزها  اأوغندا  بدولة 
ترابى بطول 67 كم اإلى طريق اأ�صفلتى يبعد 200كم عن 
من  وهومكون   ) اأوغندا  �صرق  )جنوب  كمبال  العا�صمة 
عر�س  باإجمالى  حارة  لكل  3.65م  بعر�س  حارة   2 عدد 
7.3م للحارتين وب�صرعة ت�صميمية 70كم/�صاعة وطريق 
المياه  م�صارف  اأعمال  اإلى  بالإ�صافة  كم   44 اآخربطول 
والأعمال ال�صناعية على طول الطريق بنحو 133 مليون 

دولر ومدة تنفيذهما 36 �صهرًا. 

حاليا  جاري  اأنه  العرب  المقاولون  �صركة  رئي�س  واأ�صاف 
كايونجا  م�صت�صفى  وتو�صعة  تاأهيل  اإعادة  اأعمال  تنفيذ 
واإعادة  تطوير  من  والإنتهاء  دولر  مليون   13.6 بقيمة 
المدنية  الأعمال  �صامًل  العام  مولجو  م�صت�صفى  تاأهيل 
والكهروميكانيكية بالعا�صمة كمبال ل�صالح وزارة ال�صحة 
تم  وقد  دولر  مليون   22.3 قيمة  باإجمالي  الأوغندية 
ت�صليم الم�صروع ، وكذ الإنتهاء من اأعمال م�صروع  تخفيف 
والتي  ك�صي�صى  مقاطعة  عن  الفي�صانات  ومخاطر  اأثار 
وو�صع  ال�صخور  واإزالة  والتجريف  الحفر  اأعماله  �صملت 
المجرى  من  اإزالتها  تمت  التى  وال�صخور  الجابيونات 
النحر  لمنع  الج�صور  وتدعيم  لحماية  الرئي�صى  المائي 
ومواجهة الفي�صان بكفاءه عالية بقيمة 2.7 مليون دولر 
،هذا بالإ�صافة اإلى اأعمال م�صروع اإن�صاء المرحلة الأولى 
م�صطح  على  التجارى  بو�صيجا  ل�صوق  الخر�صانى  للهيكل 
المحلية الأوغندية فى  7000 متر ل�صالح وزارة الدارة 
العا�صمة كمبال بقيمة اإجمالية حوالي 5.8 مليون دولر.
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افتتح الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتور خالد 
العنانى وزير الآثار يوم الثلثاء 15 مايو المرحلة الأولى 
ال�صكر  ووجها  الأثرى  زغلول  م�صجد  وتجديد  اإحلل  من 
وترميم  وتركيب  فك  علي  العرب  المقاولون  �صركة  اإلي 
عهده  �صابق  اإلي  واإعادته  عالية  بمهارة  الم�صجد  واإحياء 
ليظل معلماً مهماً من معالم مدينة ر�صيد الثرية وي�صتكمل 

ر�صالته التنويرية ال�صامية.
اأمن  مدير  الفتاح  عبد  الدين  علء  اللواء  الإفتتاح  ح�صر 
لمحافظة  العام  ال�صكرتير  عنانى  مجدى  واللواء  البحيرة 
الأوقاف  وزارة  وكيل  �صعلن  محمد  وال�صيخ  البحيرة 
مجل�س  ع�صوا  حمرو�س  وعمر  عبا�صى  ومحمد  بالبحيرة 
والمهند�صين  ر�صيد،  مدينة  رئي�س  مغازى  وجميل  النواب 
التخ�ص�صية  والأعمال  الت�صييد  قطاع  رئي�س  خ�صر  طارق 
الفتاح  عبد  ومحمود  والآثار  الق�صور  �صيانة  اإدارة  مدير 
الم�صروعات  مدير  ال�صريف  وطاهر  الإدارة  مدير  نائب 

ومحمود عماد مدير الم�صروع.
اأكبر م�صاجد ر�صيد

اأكبر م�صاجد ر�صيد  اأن م�صجد زغلول يعتبر  جدير بالذكر 
عام  المملوكى  الع�صر  الي  ان�صائه  تاريخ  ويعود  واأقدمها، 
995 هـ ــ 1587م ، وكان مركًزا للحركة العلمية والدينية 

�صد  ال�صعبية  المقاومة  �صرارة  انطلقت  ومنه  والوطنية 
يتكون   1807 عام  فريزر  والجنرال  الإنجليزية  الحملة 
الم�صجد من جزءين الجزء ال�صرقى ي�صمى الديوانى ن�صبة 
الجزء  و  المملوكى  الع�صر  فى  الديوان  متولى  من�صئه  الى 
اأحد  زغلول  على  الحاج  اأ�ص�صه  اإفتتاحه  تم  الذى  الغربى 
فى  عا�صوا  الذين  الأمراء  واأحد   ، هارون  ال�صيد  مماليك 
، ويوجد �صريحه فى هذا الجزء هذا  ال�صابع ع�صر  القرن 
متًرا ،   وطوله  90   5300م2  الكلية  الم�صجد  م�صاحة  وتبلغ 
اأعمدة  على  القديم  الم�صجد  ويحتوى  متًرا ،   وعر�صه  48  
متعددة الأ�صكال والمقا�صات من الرخام و الحجر ال�صوان 
قبة   170 حوالى  الأعمدة  هذه  وتحمل  الجيرى  والحجر 
عثمانية  بالقلعة  على  محمد  م�صجد  قباب  ت�صبه  �صغيرة 

الطراز.
اإنهيار معظم جدرانه

و�صل  التي  ال�صيئة  والإن�صائية  المعمارية  للحالة  ونظرًا    
اإليها الجزء الغربي من م�صجد زغلول و�صقوط معظم قبابه 
المليئة  المياه  وتراكم  جدرانه  معظم  واإنهيار  واأعمدته 
الهي�س  واإنت�صار   ، اأجزائه  بجميع  والكلوريدات  بالأملح 
مع  بالتعاون  الآثار  وزارة  قامت  اأر�صيته  فى  والأع�صاب 
ال�صركة والإ�صت�صاري باإعداد الم�صروع ب�صورة جيدة طبًقا 

وزيرا األوقاف واآلثار يفتتحان المرحلة األولى 
من إحالل وتجديد مسجد زغلول األثرى
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والأ�صكال  المقا�صات  وبنف�س  والأثرية  الفنية  للأ�صول 
والإرتفاعات التى كانت موجودة قبل اأعمال الفك.

اإعادة البناء
يقول المهند�س طارق خ�صر في البداية تم الرفع الم�صاحى 
ومكوناته  اأجزائه  وت�صجيل  حالته  وتوثيق  للم�صروع 
وتحديد طرق الفك والترميم المنا�صبة لكل جزء والمواد 
القديم  البناء  فى  ا�صتخدم  لما  الم�صابهة  الم�صتخدمة 
وبما ي�صاعد فى اإتمام عمليه الفك ورفع المن�صوب واإعادة 

البناء. 
توثيق كل قطعة

للمدخل  والتدعيم  ال�صلب  اأعمال  جاءت  ذلك  عقب 
ال�صمالى  الإيوان  وفك  وفكها  المداخل  وباقى  الرئي�صى 
وما بقى فيه من اأعمدة وحوائط وقباب التى اإنهار معظمها 
الحوائط  ثم  القباب  وفك  المعدنية  ال�صدات  و�صع  ثم 
الأتربة  رفع  وتم  قطعة  كل  وتوثيق  وتيجانها  والأعمدة 
الجنوبى  الإيوان  فى  الأمر  وكذا  الفك  نواتج  ومخلفات 
ال�صرقى وواجهته وفك العرائ�س والعقود الخا�صة بالإيوان 
الجوفية  المياه  مع  والتعامل  القبلة  واإيوان  والمئذنة 
والحائط  ال�صمالى  الحائط  فك  تم  كما  الح�صائ�س  واإزالة 

الواقع على المحور 213 والذى كان به ميل �صديد .
اإحلل التربة

من  الأولى  للمرحلة  الفعلى  الترميم  اأعمال  بداأت  ثم 
الم�صجد  من�صوب  ورفع  التربة  اإحلل  باأعمال  الم�صجد 
تنجم  قد  اأ�صرار  اأيه  لتجنب  م3   3750 بلغت  بكميات 
الأ�صا�صات  اأعمال  ذلك  تلي  م�صتقبًل  الجوفيه  المياه  عن 
35�صم  وطول  �صم   50 بقطر  خازوق   300 بعمل  العميقة 
والرابطة  والمنف�صلة  ال�صريطية  القواعد  عليها  محمل 
العزل  اأعمال  اإلى  اإ�صافة  خر�صانة  م3   1800 باإجمالى 

الأفقى والراأ�صى للأر�صيات و�صقف الم�صجد .

اإ�صتبدال 118 عمودًا
ومبانى  للم�صجد  الخارجية  الحوائط  كافة  بناء  اأعيد  ثم 
حول  ال�صرفات  بناء  اأعيد  كما  للقباب،  الحاملة  العقود 
وتم  مبانى  3000م3  بلغ  مبانى  باإجمالى  الم�صجد  �صحن 
تركيب الأعمدة واإ�صتبدال 118 عمودًا فى المرحلة الأولى 

كلها من الرخام الكرارة الإيطالى ذات الطراز الكورونتى .
الترميم الدقيق

الدقيق  الترميم  فى  المتخ�ص�صين  المهند�صين  وقام 
بالم�صجد  الخ�صبية  الأجزاء  مع  بالتعامل  بال�صركة 
وما  المبلغ  دكة  مثل  عالية  بمهارة  الزخرفية  والوحدات 
وبراطيم  الكتابى  وال�صريط  ودهانات  مقرن�صات  من  بها 
من  اأ�صابه  وما  الخ�صبى  المنبر  و  وزخارفها  الدكة  �صقف 
البلطات  تركيب  بجانب  وذلك  الأثرية   لملمحه  طم�س 
الحجرية للأر�صيات والأعمال ال�صحية والنجارة واأعمال 
البيا�س الداخلى والخارجى والأعمال الكهربائية وتركيب 
اإحتياجات  وكافة  وال�صوتيات  والإ�صاءة  الم�صكاوات 

الم�صجد .
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تفقد الدكتور م�صطفى مدبولى، وزير الإ�صكان 
والمرافق والمجتمعات العمرانية، يوم ال�صبت 
19 مايو عينات ت�صطيب اأول جزء من كورني�س 
"�صكن  م�صروع  و  الجديدة،  المن�صورة  مدينة 
الأ�صا�صية  والبنية  المرافق  واأعمال  م�صر"، 
المختلفة  الم�صروعات  من  وعددًا  بالمدينة، 
الأولى  المرحلة  �صمن  تنفيذها  يجرى  التى 

بالمدينة.
خالد  المهند�س  الجولة  خلل  الوزير  رافق 
الفنية  لل�صئون  الوزير  م�صاعد  محمود 
رئي�س  نائب  ممدوح  المطلب  عبد  والمهند�س 
الجديدة  العمرانية  المجتمعات  هيئة 
نائب  م�صاعد  العزيز  عبد  علء  والمهند�س 
الهيئة والمهند�س محمد رجب  رئي�س  رئي�س 
جهاز مدينة دمياط الجديدة والم�صرف على 
اإمام عفيفــي  المن�صورة الجديدة والمهند�س 
والمهند�س  الإدارة  مجلــ�س  رئيــ�س  نائـب 
الإدارة  مجل�س  ع�صو  الريفي  الدين  ح�صام 
طرق  اإ�صت�صاري  علم  مفيدة  والمهند�صة 
ال�صركة والمهند�س رمزي م�صطفى مدير فرع 
القادر  عبد  اأحمد  والمهند�س  الدلتا  �صمال 
من  وعدد  الدلتا  وو�صط  �صرق  فرع  مدير 

قيادات الفرعين.
عبا�س  خالد  المهند�س  تفقد  اآخر  جانب  على 
يوم  القومية  للم�صروعات  الإ�صكان  وزير  نائب 
المختلفة  الم�صروعات  يوليو   19 الخمي�س 
رافقه  الجديدة  المن�صورة  بمدينة  المنفذة 
عبدالعزيز  علء  المهند�س  الزيارة  خلل 
م�صاعد نائب رئي�س هيئة المجتمعات العمرانية 
م�صطفى  ال�صيد  محمد  والمهند�س  الجديدة، 

الجديدة  دمياط  مدينة  تنمية  جهاز  رئي�س  رجب 
والم�صرف على مدينة المن�صورة الجديدة و المهند�س 

والمهند�س  الإدارة  مجل�س  ع�صو  الريفى  الدين  ح�صام 
رمزى محمود مدير فرع �صمال الدلتا والمهند�س اأحمد 

عبد القادر مدير فرع �صرق الدلتا.

وزيــر اإلسكـان يتفقـد أول جـزء من
كورنيش مدينة المنصورة الجديدة و"دار مصر"

وأعمال المرافق بالمدينة
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هذا وقد اأو�صح المهند�س خالد عبا�س اأنه يجرى تنفيذ 
اأعمال الحفر لـ110 فيلت، واأعمال الإحلل لـ20 فيل، 
واأعمال �صب الخر�صانة العادية لـ12 فيل، مو�صحًا اأن 
فيل   124 عدد  بتنفيذ  تقوم  العرب  المقاولون  �صركة 
تم بدء الحفر والإحلل منذ ت�صعة اأيام وجار التجهيز 

ل�صب �صقف الدور الأر�صى.
اأنه تم النتهاء  اإلى  المهند�س علء عبدالعزيز  واأ�صار 
 800 بطول  الأولى  المرحلة  من  مترًا   120 تنفيذ  من 
الجهة  من  مترًا،   90  -  40 من  يتراوح  وبعر�س  متر، 
ال�صرقية، بكورني�س مدينة المن�صورة الجديدة، المطل 
�صركة  تنفذه  والذى  المتو�صط،  الأبي�س  البحر  على 
الت�صطيب  اأعمال  تنفيذ  ويجرى  العرب،  المقاولون 
)مم�صى،  ي�صم  الكورني�س  اأن  مو�صحًا  كافيتريات،  بـ3 
دراجات،  وحارة  ومقاعد،  وبرجولت،  وكافيتريات، 
األعاب  ومناطق  والإنترنت،  للقراءة  ومناطق  وملعب، 

اأطفال، وغيرها(.  
وقال المهند�س محمد ال�صيد م�صطفى رجب: تم البدء 
 30 اإجمالى  من  برجًا   12 لتنفيذ  الج�صات  اأعمال  فى 
برجًا من المقرر تنفيذها بمدينة المن�صورة الجديدة،
ال�صركة  اأن  الريفى  الدين  ح�صام  المهند�س  واأو�صح   
عمل  من  الإنتهاء  وتم  منها،  اأبراج   6 تنفيذ  تتولى 
 3 لعدد  ج�صات  عمل  ويجرى  اأبراج   3 لعدد  الج�صات 
اأن فرع  المهند�س رمزى محمود  واأ�صاف  اأخرى    اأبراج 

وتم  الجامعة  مبنى  بتنفيذ  حاليًا  يقوم  الدلتا  �صمال 
لكليات  مبانى   7 لعدد  الج�صات   اأعمال  من  النتهاء 
الجامعة  اأ�صوار  اإن�صاء  فى  العمل  يجرى  كما  مختلفة، 
كما تقوم ال�صركة بتنفيذ 52 عماره اإ�صكان دار م�صر تم 

الإنتهاء منها بن�صبة %28.
تم  رجب:  م�صطفى  ال�صيد  محمد  المهند�س  واأ�صاف 
الإنتهاء من تخطيط الطرق الخا�صة بالمرحلة الأولى 
)فرمة(  الطرق  اأعمال  تنفيذ  ن�صبة  وبلغت  للمدينة، 
بطول 44 كم، 50 %، وتم اإعتماد المخطط العام ل�صبكة 
ال�صرف ال�صحى، و�صبكتى المياه والرى، و�صبكة المطر، 
وتم اإ�صناد اأعمال المرافق للجزء ال�صرقى من المرحلة 
الأولى بم�صاحة 1000 فدان ل�صركة المقاولون العرب 

بقيمة تقديرية 1.06 مليار جنيه.
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تفقد الدكتور م�صطفى مدبولى رئي�س مجل�س الوزراء 
يوم  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  الإ�صكان  وزير 
المرافق،  تنفيذ  اأعمال  �صبتمبر  من  الأول  ال�صبت 
والأحياء ال�صكنية بالعا�صمة الإدارية الجديدة، كما 
المنفذة  المقاولت  �صركات  روؤ�صاء  مع  اإجتماعًا  عقد 

للم�صروعات المختلفة، لدفع وتيرة الأعمال.
الحي  م�صاحة  تبلغ  مدبولى:  م�صطفى  الدكتور  وقال 
ت�صرف  الذى   ، ريزيدان�س"  "كابيتال  الثالث  ال�صكني 
على تنفيذه وزارة الإ�صكان، األف فدان تقريبًا، وينق�صم 
فيل(،   328( فيلت  مناطق  ت�صمل  مجاورات   8 اإلى 
وعمارات �صكنية )699 عمارة - 19992 وحدة(، وتاون 
�صكنية  ومناطق   ، وحدة(   624  - مبنى   157( هاو�س 

تجارية )64 عمارة - 1536 وحدة �صكنية - 584 وحدة 
تجارية(، لي�صل اإجمالي الوحدات ال�صكنية بالحى اإلى 

22480 وحدة، بجانب مبانى الخدمات المختلفة.
ال�صكني  الحي  وحدات  ت�صليم  خطة  مدبولى  وتابع 
الثالث "كابيتال ريزيدان�س"،  مع رئي�س جهاز العا�صمة 
عبدالمق�صود،  محمد  المهند�س  الجديدة،  الإدارية 
خلل تفقده الوحدات، حيث اأكد اأنه من المقرر ت�صليم 
7048 وحدة �صكنية )241 عمارة( بالمجاورتين الأولى 
والثامنة فى 2018/12، و10376 وحدة �صكنية )366 
عمارة( بالمجاورات )2 - 6 - 7(، فى 2019/6، و2568 

فى  الثالثة،  بالمجاورة  عمارة(   92( �صكنية  وحدة 
الرابعة  للمجاورتين  بالن�صبة  اأنه  مو�صحًا   ،2019/12
والخام�صة "فيلت" وي�صمان 952 وحدة �صكنية )485 
المقرر  اإلى 3 مراحل، من  الم�صروع  مبنى(، فتم تق�صيم 
والمرحلة   ،2018/12 فى  الأولى  المرحلة  ت�صليم 
المقاولون  �صركة  اأن  يذكر   ،2019/12 فى  الأخيرة 
  R3 العرب تقوم بان�صاء عدد 78 عمارة �صكنية بالحى

المهند�س  من  كل  الجولة   خلل  الوزراء  رئي�س  رافق 
اإمام  المهند�س  و  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن 
اأحمد  والمهند�س  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى 
علم  مفيدة  والمهند�صة  الإدارة  مجل�س  ع�صو  عبا�س 

اإ�صت�صارى طرق ال�صركة و الم�صرف على قطاع المعامل.

مـدبـولـى يتفقـد أعمـال تنفيـذ المرافق 
واألحياء السكنية بالعاصمة اإلدارية الجديدة
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هيئة  رئي�س  نائب  ممدوح  المطلب  عبد  المهند�س  قام 
والمهند�س  يرافقه  الجديدة  العمرانية  المجتمعات 
اأكتوبر   6 مدينة  تنمية  جهاز  رئي�س  بدوي  ع�صام 
يوم  الدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  والمهند�س 
الحد 20 مايو بتفقد طريق الواحات لمتابعة مراحل 
والبرامج  التفا�صيل  كافة  ومناق�صة  بالم�صروع  العمل 
الزيارة   خلل  رافقهم  بالتنفيذ  المتعلقة  الزمنية 
مجل�س  لرئي�س  الول  النائب  فاروق  �صيد  المهند�صين 
الإدارة واإمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة وطارق 
�صقر واأحمد الع�صار ع�صوا مجل�س الإدارة ومفيدة علم 
اإ�صت�صاري الطرق بال�صركة الم�صرفه علي قطاع المعامل 
م�صطفي  وح�صن  الكباري  قطاع  رئي�س  هندي  و�صريف 
ويا�صر  التخ�ص�صية  والإن�صاءات  الكباري  اإدارة  مدير 

عبد العال مدير اإدارة طرق وجه قبلي .
قطاع  تنفيذه  في  ي�صارك  الم�صروع  اأن  بالذكر  جدير 
البحرية  الإن�صاءات  اإدارات  مع  بالتعاون  الكباري 
بالإ�صماعيلية  البحرية  والتر�صانة  قبلي  وجه  وطرق 
والأعمال  وت�صطيبات(  )�صحي  الإعتيادية  والأعمال 
طريق  بداية  من  يبداأ  ،وهو  اأ�صيوط  وفرع  الكهربية 
بطول  ويمتد  الفيوم  طريق  مع  تقاطعه  فى  الواحات 
طريق  تنفيذ  ي�صمل  حيث  الواحات  باإتجاه  كم   30
كم   30 بطول  الواحات  طريق  جانبى  على  خدمة 

وعر�س 15م لكل اتجاه وكوبرى حر كامل رقم 1 علوى 
مت�صل  مفرد  دوران  وكوبرى  اأكتوبر  مطار  من  بالقرب 
اإلى  بالإ�صافة  الإجتماعى  الإ�صكان  لمدخل  منزل  به 
موقع  الحديد  ال�صكة  اأعلى  واحد  اإتجاه  كوبريين 
وكوبريين  للدخان  ال�صرقية  ال�صركة  بجوار   18 رقم 
ده�صور  طريق  على  اأحدهما  م�صتويين  على  متعامدين 
الجنوبى والأخر على طريق الواحات موقع )2( على 
الأو�صطى  الدائرى  الطريق  لخدمة  الواحات  �صينية 
�صارع  بعد  علوى   )3( رقم  موقع  للخلف  مفرد  ودوران 
على  اإتجاهين  وكوبرى  الفيوم(   - )الفيوم  الكهرباء 
التقاطع  عند  علوى   )4( رقم  موقع  الواحات  طريق 
رقم  موقع  للخلف  مفرد  ودوران  يوليو   26 محور  مع 
)6( علوى بعد مخرج طريق ده�صور ال�صمالى ) الفيوم 
واأنفاق بموقع موقع رقم )8( عند تقاطع  الفيوم (   -
الدائرى وكوبرى دوران مفرد ) الواحات - الواحات( 
وكوبرى  زويل  �صارع  من  للخارج  علوى   )9( رقم  موقع 
الي  ا�صافة  زويل  �صارع  اإلى  الفيوم  من  للقادم  اإلتفاف 
عدد 5 كبارى م�صاه وعدد 5 محطات اأتوبي�س واأعمال 
واأعمال  والكبارى  الجديدة  الطرق  لجميع  الإنارة 
�صرف المطر للطرق الجديدة واأعمال الرى والت�صجير 
للجزر الو�صطية بين الطرق الجديدة والطرق القائمة 

على طريق الواحات.

عبد المطلب و بدوي وصالح 
يتفقدون أعمال مشروع طريق الواحات
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عبدال�صافى  ح�صن  اللواء  قام 
مــــــديـــر اإدارة المهنــــــد�صيــــــن 
مح�صن  والمهند�س  الع�صكريين 
الإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح 
بتفقد  يونيو   11 الأثنين  يوم 
رافقهم  الجللة  منتجع  م�صروع 
عفيفى  اإمام  المهند�صون  خللها 
الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب 
مجل�س  ع�صو  عبا�س  واأحمد 
ع�صو  عي�صي  وخالد  الإدارة  
المجل�س التنفيذي  و�صيد �صندى 
الكبرى  القاهرة  قطاع  رئي�س 
قطاع  رئي�س  ال�صرنوبى  ومحمود 
الكهروميكانيكية  الم�صروعات 
ومحمد ل�صين مدير فرع مدينة 

والت�صطيبات  ال�صحي  اإدارة  مدير  مرزوق  وطارق  ن�صر 
الم�صروعات الكهروميكانيكية  اإدارة  و�صلم ر�صاد مدير 

للمبانى العامة والمرافق ومحمد يو�صف الم�صرف علي 
الكهرباء  اإدارة  مدير  خ�صر  ومحمد  الكهرباء  اإدارة 
وناجى عطية نائب مدير فرع مدينة ن�صر واأحمد �صوقي 

اللــــواء حســـن عبـــد الشـــافـــى
والمهنــــدس محســــن صـــالح

يتفقـدان مشــروع منتجــع الجــاللـــة
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مدير م�صروع الفندق.
المهند�س  اأو�صح  وقد  هذا 
الم�صروع  اأن  �صندي  �صيد 
يقام على م�صاحة 30 فدان 
نجوم  خم�س  فندق  وي�صم 
 10 م�صاحة  على  اأقيم 
ويتكون  م�صطح  متر  األف 
واأربعة  واأر�صى  بدروم  من 
وي�صم  متكرره  اأدوار 
جناح  و34  غرفة   257
و4مطاعم وقاعة متعددة 
 15 الي  اإ�صافة  الأغرا�س 
لل�صتخدامات  عام  فراغ 
ي�صم  كما   ، المتعددة 
حمام  اإن�صاء  الم�صروع 
م�صاحة  على  �صباحة 

اإنتظار  واأماكن  الفندق  اأمام  راق�صة  ونافورة  متر   400
الفيلت 13 فيل  ت�صم منطقة  بينما  �صيارة  ت�صع 400 
من  تتكون  وهى  الواحدة  للفيل  متر   300 م�صطح  على 
2 �صالية اإلى جانب اإن�صاء 144 �صالية تتراوح م�صاحة 
اإلى 210 متر ويوجد بداخل  الواحد ما بين 160 متر 
اإ�صافة  والطفال  للكبار  �صباحة  حمام   2 المنطقة 
اإلى مبنى الخدمات )للتكييف المركزى( على م�صاحة 

400م  ويتكون من بدروم واأر�صى واأول . 

اأكثر  تنفيذه  فى  ي�صارك  الم�صروع  اأن  بالذكر  جدير 
اإدارات  من  �صاعة   24 الـ  مدار  على  عامل  من3500 
والأعمال  والت�صطيبات  وال�صحى  الإعتيادية  الأعمال 
التنفيذ  جودة  ودعم  والأنفاق  الكهروميكانيكية 
والإ�صت�صارات الهند�صية وفرعى مدينة ن�صر والقاهرة 
بالم�صروع حوالى  الت�صطيبات  اأعمال  بلغت جملة  وقد 

825 مليون جنيه .
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ال�صافي  عبد  ح�صن  اللواء  تفقد 
مدير ادارة المهند�صين الع�صكريين 
يوليو   5 الخمي�س  يوم  �صباح 
الدائرى  الطريق  كبارى  م�صروع 
منطقة  )تقاطعات  الأو�صطى 
حلوان والأوتو�صتراد( الذي يربط 
وطريق  ال�صخنة  العين  طريق  بين 
بطول  ال�صحراوي  الفيوم  م�صر 
النجاز  معدلت  لمتابعة  كم   5
�صير  تعتر�س  التي  العقبات  واإزالة 
الم�صروع من نزع الملكية  وتحويل 
تحويل  في  تتمثل  والتي  المرافق 
وكابلت  مم  قطر1000  مياه  خط 
غاز  و�صبكات  ف  ك/   66 كهرباء 

ونقل خط �صكة حديد.
 رافقه خلل الزيارة اللواء عماد �صعفان م�صاعد مدير 
اإدارة المهند�صين الع�صكريين، والمهند�س مح�صن �صلح 
ا�صتقباله  في  وكان  العرب  المقاولون  �صركة  رئي�س 
المهند�صين اأحمد الع�صار ع�صو مجل�س الإدارة والعميد 
اإيهاب النقيب مدير الم�صروع من قبل الهيئة الهند�صية 
للقوات الم�صلحة و�صريف هندي الم�صرف علي الم�صروع 
والإن�صاءات  الكباري  اإدارة  مدير  نائب  العل  اأبو  وهبه 
اأو�صح  التخ�ص�صية واأيمن عبده مدير الم�صروع والذي 

القطاع الأول عبارة عن   الم�صروع ي�صم 4 قطاعات  اأن 
نفق تقاطع الدائرى الأو�صطى مع طريق الأوتو�صتراد 
عدد  وي�صم  55م  �صافي  وعر�س  م   60 �صافي  بطول 
الفيوم   طريق  لربط  اإتجاه  كل  فى  مرورية  حارات   5
ال�صماعيلية   - ال�صخنة  العين  بطريق  ال�صحراوى 
بنظامي  تنفيذه  ويتم  ال�صحراوى  ال�صوي�س   -
�صقف  عليها  يرتكز  الذي   SECANT PILES
المرتكزة  ال�صاندة  الحوائط  نظام  و  بالداخل  النفق 
على الخوازيق خارج النفق والقطاع الثانى  عباره عن 

مدير إدارة المهندسين العسكريين ورئيس مجلس اإلدارة
يتفقدان كبارى الطريق الدائرى األوسطى
" تقاطعات منطقة حلوان واألوتوستراد "
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الأنفاق بطول  الدائرى الأو�صطى مع مترو  كوبرى تقاطع 
متر(  525 بطول  منزل   2 وعدد  مطلع  )�صامله  م   750
ال�صندوقية  الباكيات  بنظام  تنفيذه  ويتم  م   45 وعر�س 
مترو  اأعلى  متر   60 بطول  معدنية  باكية  اإلي  اإ�صافة 
الأنفاق والقطاع الثالث  عباره عن كوبرى الم�صاكن )عزبة 
الوالدة(  وهو بطول 1250م )�صاملة عدد 2 مطلع و عدد 2 
منزل( وبعر�س 45م وي�صم 4 حارات مرورية في كل اتجاه 
اأعلي �صارع الن�صر لل�صيارات ) عزبة الوالدة ( ويتم تنفيذه 
بنظام الكمرات �صابقة ال�صب - �صابقة الإجهاد و القطاع 
مع  الأو�صطى  الدائرى  تقاطع  كوبرى  عن  عباره  الرابع  
نهرالنيل وهو  بطول 590 م وي�صم عدد 4 حارات مرورية 
ومطلع ومنزل بطول 525 متر فى كل اإتجاه لربط طريق 
الفيوم ال�صحراوى بالأتو�صتراد وعر�س 45م  ويتم تنفيذه 

بنظام العربات المتحركة.
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طارق  اللواء  يرافقه  النقل  وزير  عرفات  ه�صام  الدكتور  قام 
عمرو  والدكتور  للأنفاق  القومية  الهيئة  رئي�س  الدين  جمال 
تفقدية  بجولة  يوليو   7 ال�صبت  يوم  الوزير  م�صاعد  �صعت 
لمتابعة معدلت التنفيذ بالجزئين الأول والثاني من المرحلة 
تحالف  بتنفيذها  يقوم  والتي  للمترو،  الثالث  للخط  الرابعة 
اإعجابه  الوزير  اأبدي  وقد  اأورا�صكوم"   - العرب  "المقاولون 
والإلتزام  الآداء  معدلت  بزيادة  وطالب  الأعمال  بجودة 
المقررة  المواعيد  في  الأعمال  من  للإنتهاء  الزمني  بالجدول 

للتخفيف عن المواطنين.
كان في اإ�صتقبال الوزير ورافقه خلل الجولة الدكتور اأ�صرف 
والمهند�صين  للأنفاق  القومية  الهيئة  رئي�س  نائب  كري�صة  اأبو 
واأ�صامة  الإدارة  مجل�س  ع�صوا  الع�صار  واأحمد  �صليمان  اإيمان 
المنفذ  اأورا�صكوم  العرب  المقاولون  تحالف  مدير  م�صطفى 
للم�صروع واأحمد �صوقي المدير التجاري للتحالف وعبد الحى 

بدوى مدير الم�صروع  .
عدلي  التبادلية  المحطة  بتفقد  الجولة  بداأت  وقد  هذا   
الرئي�صية  الور�صة  اإلى  بالإ�صافة  العا�صر،  موقف  عند  من�صور 
اأكبر  تعد  والتي  فدانا،   65 م�صاحتها  تبلغ  التي  الثالث  للخط 

ور�صة في اإفريقيا.
المحطات  من  عدد  في  التنفيذ  معدلت  الوزير  تابع  بعدها 
محطة  من  كم   6.35 بطول  يمتد  الذي  الجزء  بهذا  الأخرى 
ه�صام بركات حتى ي�صل اإلى المحطة التبادلية عدلي من�صور 
"موقف العا�صر"، وي�صمل 5 محطات علوية هي: "ه�صام بركات، 
التبادلية  والهايك�صتب،والمحطة  الخطاب،  بن  وعمر  وقباء، 
الور�صة  اإلى  بالإ�صافة  العا�صر"،  موقف  عند  من�صور  عدلي 
الرئي�صية للخط الثالث ،حيث بلغت الأعمال الإن�صائية للجزء 
هذا  افتتاح  المقرر  ومن   ،%  40 الرابعة  المرحلة  من  الثاني 

الجزء في دي�صمبر 2109.
التنفيذ  لمتابعة معدلت  الدكتور ه�صام عرفات  بعدها توجه 
في عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط 
الثالث للمترو، والذي يمتد بطول 5.15 كم، وي�صتمل على )4( 
محطات نفقية، وهـي )هارون - هليوبولي�س- األف م�صكن - نادي 

ال�صم�س(، ومحطة علوية وهي محطة النزهة، وخلل الجولة 
اأكد وزير النقل اإلى اأن هناك تقدًما كبيًرا في تنفيذ الأعمال 
اإنجاز  بن�صبة  الرابعة  المرحلة  من  الأول  للجزء  الإن�صائية 
85%، واأعمال الت�صطيبات بن�صبة 72%، واأعمال ال�صكة بن�صبة 
55%، منوًها اإلى اأنه من المقرر افتتاح هذا الجزء في دي�صمبر 

.2018
حاليًا  يجري  اأنه  الجولة  خلل  عرفات  ه�صام  الدكتور  واأ�صار 
الرابعة،  المرحلة  من  والثاني  الأول  الجزئين  في  العمل 
اإ�صافه اإلى المرحلة الثالثة في وقت واحد موؤكدا على اأهمية 
م�صروعات مترو الأنفاق كاأحد اأهم م�صروعات النقل الجماعي 
تقليل  و  الوقود  توفير  في  ت�صاهم  والتي  الكبرى  القاهرة  في 
�صرعة  اإلى  بال�صافة   ، منظم  الغير  النقل  على  الإعتماد 

الو�صول وتقليل حجم الملوثات.
م�صيرًا الى اأن خطة وزارة النقل خلل الأربعة �صنوات في مجال 
مترو الأنفاق ترتكز على اإ�صتكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من 
 ) القاهرة  جامعة   - امبابة   - العتبة  للمترو)  الثالث  الخط 
بطول 17.7 كم وتكلفة 10440 مليون جنيه + 1553 مليون 
المرحلة  من   4A،4B الجزئين  تنفيذ  واإ�صتكمال   ، يورو 
وتكلفة  كم   11.5 بطول  للمترو  الثالث  الخط  من  الرابعة 
اإجمالية 5370 مليون جنيه + 485 مليون يورو ، وكذلك البدء 
في تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو )6 اأكتوبر 
- الملك ال�صالح - الف�صطاط( بطول 19 كم وبتكلفة تقديرية 
2مليار جنيه + 2 مليار دولر وا�صتكمال درا�صات وطرح م�صروع 
اإن�صاء الخط الخام�س للمترو )مدينة ن�صر - ال�صاحل ( بطول 
24 كم وتكلفة تقديرية 32 مليار جنيه + 2.25 مليار دولر 
ال�صاد�س  الخط  ان�صاء  م�صروع  وطرح  درا�صات  ،وا�صتكمال 
للمترو )الخ�صو�س - المعادي الجديدة( بطول 30 كم وتكلفة 
اإلى  بالإ�صافة   ، دولر  مليار   2.5  + جنيه  مليار   40 تقديرية 
من  العا�صر   - )ال�صلم  الكهربائي  القطار  تنفيذ  اإ�صتكمال 
رم�صان - العا�صمة الإدارية الجديدة ( بطول 68 كم وبتكلفة 
1200 مليون دولر، وكذلك تطوير واإعادة تاأهيل ترام الرمل 

بالإ�صكندرية بتكلفة 363 مليون يورو.

وزير النقل يتفقد معدالت تنفيذ الجزءين األول 
والثـانـي للمـرحلـة الـرابعـة للخـط الثـالـث للمتـــرو
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في ثاني جولته الميدانية داخل المطارات الم�صرية، قام 
الفريق يون�س الم�صرى وزير الطيران المدني، يوم الثنين 
18 يونيو بزيارة تفقدية اإلى مطار الغردقة الدولي للتاأكيد 
التي  والتخ�ص�صية  العامة  الأمنية  الإجراءات  على جميع 
مع  تزامنا  تاأتي  التي  والو�صول  ال�صفر  حركة  خلل  تتم 

كثافة ت�صغيل الرحلت الدولية والداخلية بالمطار.
الم�صرية  ال�صركة  قيادات  الزيارة  خلل  الوزير  رافق 
للمطارات و�صركة م�صر للطيران والمهند�س مخل�س ثروت 

مدير فرع البحر الأحمر.
المطبقة  الأمنية  الإجراءات  جميع  »الم�صري«  وتفقد 
مواقع  جميع  تفقد  كما  والخارج،  الداخل  من  بالمطار 
بمهبط  وال�صيور  الركاب  اأمتعة  فح�س  واأماكن  الطائرات 
ال�صفر  ب�صالت  العمل  �صير  على  واطماأن  الطائرات 
اإنهاء  و�صرعة  الت�صهيلت  كافة  بتقديم  ووجه  والو�صول، 

اإجراءات ال�صفر والو�صول للركاب وال�صائحين.
التجريبي  الت�صغيل  اإجراءات  الطيران  وزير  تفقد  كما 

بمبنى  الخا�صة   ctx الجديدة  الأمنية  المنظومة  على 
الركاب رقم 2 بمطار الغردقة الدولي ليكون مبنى الركاب 
الرحلت  ا�صتقبال  في  والت�صغيل  للإفتتاح  جاهز   2 رقم 
الرحلت  هذه  تحويل  بعد  الدولية،  ال�صياحية  الجوية 
لمبني الركاب رقم 1 الجديد والخا�صة برحلت المغادرة 

والو�صول لل�صائحين منذ �صهر نوفمبر الما�صي.
تطوير  اأعمال  من  تم  ما  ثروت  مخل�س  المهند�س  و�صرح 
الدولي  الغردقة  بمطار   2 رقم  الركاب  مبنى  وتجديد 
 »ctx« الجديدة  الأمنية  المنظومة  تركيب  تم   حيث 
للمبنى  الكفاءة  ورفع  ال�صاملة  التطوير  باأعمال  والقيام 
ح�صب  الحديثة  الأمنية  الأجهزة  لتركيب  وتجهيزه 
اأعمال  وتجديد  وتطوير  والعالمية  الدولية  الموا�صفات 
حماية �صالتي ال�صفر والو�صول الدولية من اأخطار الأمطار 
الغزيرة وتركيب الأجهزة الأمنية الحديثة ومنطقة فرز 
و�صيور الحقائب للمغادرين التي طالبت بها لجان التفتي�س 

الأجنبية خلل زيارتها للمطار الفترة الما�صية.

وزيـــر الطيــــران 
يتفقـد أعمـال 

التطوير والتجديد 
بمطــــار

الغردقة الدولي

�صرح المهند�س رمزى م�صطفى مدير فرع �صمال الدلتا 
العمرانية  المجتمعات  هيئة  من  ح�صل  الفرع  باأن 
تجاوزت  الجديدة  المن�صورة  بمدينة  م�صروعات  على 
وفيلت  المرافق  �صبكة  عن  عبارة  جنيه  الـ2مليار 

ومم�صى �صياحى.
الم�صروع  اإدارة  مدير  مختار  رامى  المهند�س  واأ�صاف 
اإن�صاء  تت�صمن  للفرع  اإ�صنادها  تم  التى  الأعمال  باأن 
والمياه  ال�صيول  و�صرف  الإنحدار  خطوط  من  �صبكة 
اإجمالية  بقيمة  والطرق  والعدايات  والحريق 

فيل   99 عدد  و  جنيه  مليار 
وحتى  م2   80 من  تبداأ  والم�صاحات  النماذج  متعددة 
مم�صى  و  جنيه  مليون   600 اإجمالية  بقيمة  350م2 
�صياحى يمتد على �صاحل البحر بطول 4 كم كمرحلة 
اأولى بقيمة اإجمالية 500 مليون جنيه ، ومن المتوقع 
مليار  للفرع بقيمة تتجاوز 2.5  اأعمال جديدة   اإ�صناد 
اأبراج   6 وعدد  كهرباء  �صبكة  اأعمال  فى  تتمثل  جنيه 
�صكنية باإرتفاعات تتجاوز 100م ليرتفع حجم اأعمال 

الفرع بمدينة المن�صورة الجديدة اإلي 5 مليار .

مشروعات جديدة لفرع شمال 
الدلتا تتجــاوز  الـ 2 مليــار جنيــه

م . رمـزي مصطفى
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ال�صباب  وزير  �صبحى  اأ�صرف  الدكتور  تفقد 
والريا�صة  يوم  الثلثاء 4 �صبتمبر م�صروع 
القاهرة  اإ�صتاد  بهيئة  الدراجات  اإ�صتاد 
المهند�س  الزيارة  خلل  رافقه  الدولي 
مح�صن �صلح رئي�س مجل�س الإدارة واللواء 
القاهرة  اإ�صتاد  هيئة  رئي�س  دروي�س  على 
والمهند�س اأحمد عبا�س ع�صو مجل�س اإدارة 
والمهند�صين محمد ل�صين مدير فرع مدينة 
قطاع  على  الم�صرف  محمود  ون�صر  ن�صر 
الهند�صية وخالد عبدالمعطي  الإ�صت�صارات 
رئي�س قطاع الإ�صت�صارات الهند�صية واأحمد 
مدير  قرني  ولمياء  القطاع  رئي�س  �صوقي 

اإدارة التن�صيق الح�صاري.
مدير  اإبراهيم  محمد  المهند�س  اأو�صح  جانبه  من 
الم�صروع اأن الم�صروع يقام على م�صاحة 50 الف متر 
وت�صمل المرحلة الأولى منه اإن�صاء الم�صمار الخ�صبي 
والمدرجات ونفق الطوارئ ونفق اللعبين وخدمات 
نفق اللعبين التي ت�صم الحمامات وغرفة الطبيب، 
اإ�صتاد  مظلة  اأعمال  الثانية  المرحلة  ت�صم  فيما 
واأعمال  الجيم  مبنى  خر�صانات  واأعمال  الدراجات 
واأعمال   v.i.p ال  مبنى  وت�صطيبات  خر�صانات 

ت�صطيبات مبنى الم�صاهدين واأعمال التكييف واأعمال 
الموقع العام وانتظار ال�صيارات واأعمال ال�صبكات من 
كهرباء و�صرف وتغذية اإ�صافة اإلى اأعمال ال�صوتيات 
الرفع  ومحطة  الخزان  واأعمال  للمظلة  وال�صا�صات 

اأعمال الموقع العام.
افتتاحه  بعد  الدراجات  اإ�صتاد  اأن  بالذكر  جدير 
�صيكون فريًدا من نوعه على م�صتوى ال�صرق الأو�صط 
لإ�صت�صافة  ا�صتعدادًا  اأن�صاوؤه  وياأتي  واأفريقيا، 

البطولت الدولية.

وزيـر الشبـاب والريـاضـة يتابع سير العمـل 
بإستـــاد الــدراجـــات
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قام اللواء م�صطفى العجوز رئي�س 
يرافقه  للتعمير  المركزى  الجهاز 
النائب  فاروق  �صيد  المهند�س 
الدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول 
بتفقد  يوليو   11 الأربعاء  يوم 
كوبرى  بم�صروع  العمل  �صير 
بمدينة  الغربية  اأ�صيوط  ه�صبة 
الزيارة  خلل  رافقهما  نا�صر 
الن�صار  فوزي  محمد  المهند�صين 
و�صمال  و�صط  تعمير  جهاز  رئي�س 
رئي�س  اهلل  �صعد  و�صمير  ال�صعيد 
القطاعات وحاتم عبداهلل مدير 

�صمن  ياأتي  الكوبري  اأن  اأو�صح  والذي  اأ�صيوط  فرع 
ينفذه  والذي  اأ�صيوط  ه�صبة  محور  طريق  م�صروع 
هذا  جنيه  مليون  نحو882  تكلفته  وتبلغ  الفرع 
ويبداأ م�صار الكوبرى من الطريق الدائرى بالمعلمين 
ال�صكة  خط  مع  ويتقاطع  اأ�صيوط  مطاحن  خلف 
 17 للكيلو  و�صول  الغنايم  اأ�صيوط  وطريق  الحديد 
باله�صبة بجوار مخر ال�صيل بطول 1.5 كم يبداأ من 
فوق اله�صبة لينزل قبل م�صرف الزنار وبعد تقاطع 
مدينة  ربط  فى  لي�صهم  الغنايم   / اأ�صيوط  طريق 
عليها  يطلق  التى  الجديدة  نا�صر  بمدينة  اأ�صيوط 
الكوبري  تكلفة  اأن  ،م�صيراأ  الأمل  ه�صبة  الأهالى 
تبلغ نحو457 مليون جنيه ويتكون من عدد )702( 

خازوق بطول متو�صط )30م( وقطر 100 �صم وعدد 
 )47( وعدد  عامود   )113( وعدد  قاعدة   )113(
باكية خر�صانة م�صلحة بطول متو�صط ) 25م( بنظام 
BOX SECTION وعدد )66( باكية معدنية 
باإجمالى )4700( طن حديد �صاج تخانات مختلفة 

بطول )1800م.ط( وعر�س )16م( اإتجاهين .
الأول  والنائب  الجهاز  رئي�س  قام  اآخر  جانب  علي 
ومحطتها  الجديدة  اأ�صيوط  قناطر  م�صروع  بتفقد 
�صير  لمتابعة  الملحية  والأهو�صة  الكهرومائية 
تنفذه  في  ت�صارك  والذي  الم�صروع  داخل  العمل 
المقاولون العرب، و يهدف اإلى تح�صين الرى فى زمام 
اأحمد  المهند�س  بذلك  �صرح  الو�صطى  م�صر  اإقليم 

عمر نائب مدير عام الم�صروع.

اللواء مصطفى العجوز و المهندس سيد فاروق

يتفقدان مشروع كوبرى الهضبة وقناطر أسيوط 
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ت�صلمت �صركة المقاولون العرب جائزة معهد الخر�صانة الأمريكي
"The American Concrete Institute" للتميز لعام 
التكنولوجية  الو�صائل  اأحدث  ل�صتخدامها  وذلك   ،2017
وت�صييد  اإن�صاء  في  العالمية  الجودة  ذات  والتقنيات 
ت�صلم  بالكويت،  ال�صباح  الأحمد  جابر  ال�صيخ  م�صت�صفى 
الجائزة المهند�س ح�صام فايد رئي�س قطاعات اآ�صيا بح�صور 
المهند�س عوني توفيق، مدير فرع الكويت والمهند�س اأمير 
نجيب مدير ال�صئون الفنية بالفرع والمهند�س محمد عمر 
ال�صئون  مدير  اإبراهيم  محمد  والأ�صتاذ  التنفيذ  مدير 
على  محمد  والأ�صتاذ  الكويت  لفرع  والإمداد  المالية 
الكويتية  العرب  المقاولون  ل�صركة  المالية  ال�صئون  مدير 

والأ�صتاذ اأ�صرف �صمير مدير الموارد الب�صرية لفرع الكويت.
ال�صرق  في  م�صت�صفى  اأكبر  جابر،  ال�صيخ  م�صت�صفى  ويعد 
للعلم،  منارة  ويعتبر  العالم،  على  وال�صاد�س  الأو�صط، 
لأكثر  الطبية  الخدمة  وتقديم  الطبية،  الكوادر  وتدريب 

من 600 األف ن�صمة.

علي هام�س فعاليات الموؤتمر ال�صنوي للتنمية الم�صتدامة 
في اأفريقيا الذي نظمه معهد البحوث الأفريقية بجامعة 
رعاية  تحت  مايو   7 الإثنين  يوم  عقد  القاهرة،الذي 
المائية  والموارد  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزيرا 
والري ورئي�س جامعة القاهرة وبح�صور نخبة من خبراء 

الإقت�صاد المعنيين بالقارة ال�صمراء.
تم تكريم المهند�س مح�صن �صلح رئي�س �صركة المقاولون 
العرب و اإهداءه درع جامعة القاهرة لدور ال�صركة الفعال 
وم�صاركتها في تنفيذ العديد من م�صروعات التنمية بالقارة 
رئي�س  خ�صير  اأماني  المهند�صة  بذلك  ،�صرحت  ال�صمراء 
المهند�س  اأن  افريقياواأ�صافت  م�صروعات  متابعة  جهاز 
للم�صروعات  الجمهورية  رئي�س  م�صاعد  محلب  اإبراهيم 
القومية وال�صتراتيجية قد ح�صل العام ال�صابق علي نف�س 

الدرع لدوره الرائد في تنمية العلقات  والتبادل التجاري 
بين م�صر ودول اأفريقيا.

التوا�صل  اأن  �صلح  مح�صن  المهند�س  اأكد  اآخر  جانب  علي 
الأفريقى  بالملف  ال�صلة  اأوا�صر  وربط  باأفريقيا  الدائم 
اإرتباط  وجود  اإلى  م�صيرًا   ، حتمى"  "اأمر  البنية  بمجال 
وثيق ال�صلة لل�صركة في القارة ال�صمراء في مجال البنية 

التحتية �صواء بالخدمات ال�صحية ، والتعليمية.
وك�صف �صلح خلل كلمته بموؤتمر التنمية الم�صتدامة فى 
اأفريقيا بجامعة القاهرة ، عن وجود ال�صركة في 13 دولة 
 ، الطرق  ت�صييد  ت�صمل  مجالت  عدة  في  للعمل  اأفريقية 
واإن�صاء الكبارى، والمن�صاآت العمرانية التعليمية ال�صحية، 
ف�صل عن تد�صين فريق للمقاولون العرب لكرة القدم بعدد 

من دول باأفريقيا.

المقاولون العرب تتسلم جائزة التميز لـعام 2017 
عن مستشفى جابر الصباح بالكويت

تكريم 

المهندس

محسن صالح

بجامعة 

القاهرة
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الهيئة  رئي�س  يون�س  اأحمد  �صامى  اللواء  اأهدي 
والموؤتمرات  للمعار�س  العامة  الم�صرية 
الإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س 
درع الهيئة وذلك لجودة الأعمال التي تقوم بها 
اإعادة تاأهيل مركز القاهرة الدولى  ال�صركة فى 
الحريق  اآثار  لإزالة  والمعار�س   للموؤتمرات 
من  عدد  مدمرًا  المركز  داخل  �صب  الذى  الهائل 
التقنيات  اأحدث  اإ�صتخدام  اإ�صتلزم  مما  القاعات 
اأهم  من  كواحد  لإعادته  العالية  الجودة  ذات 

مراكز الموؤتمرات والمعار�س الدولية.
رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  المهند�س  اأو�صح  وقد 
المتميزة  المن�صاآت  اإدارة  اإن  الإدارة  مجل�س 
تقوم حاليًا بتنفيذ اأعمال الم�صروع الذي ي�صمل 
ا�صتراطات  تنفيذ  و  القاعات  وتاأهيل  تدعيم 
 500 تقديرية  بقيمة  المدنية  الحماية 
الأعمال  كافة  تنفيذ  جارى  حيث  جنيه  مليون 
وال�صحى  والكهربائية  والت�صطبيات  الإعتيادية 

والتكييف لم�صروع تدعيم وتاأهيل القاعات علي 
التدعيم  �صملت  الأولى  المرحلة  مراحل  ثلث 
جراء  تاأثرت  التى  الخر�صانات  و�صلب  الإن�صائى 
وقاعة  وال�صلل  الجاليرى  منطقة  فى  الحريق 
والمرحلة  والكوبرى  الأعمدة  وتدعيم  خفرع 
تاأهيل  اإعادة  اأعمال  تنفيذ  �صملت  الثانية  
والمرحلة  ونفرتيتى   ومنقرع  خوفو  قاعات 
الجاليرى  مناطق  تاأهيل  اإعادة  ت�صمل  الثالثة 
وال�صلل وقاعة خفرع  ،م�صيرًا اأن ن�صبة الإنجاز 
بالن�صبة  اأما   ،  %29 حوالي  بلغت  العمال  بهذه 
المدنية  ال�صتراطات  اأعمال  تنفيذ  لم�صروع 
الخزان  مناطق   ت�صمل  والتي   العر�س  ب�صالت 
خزان  جديدة  حريق  طلمبات  محطة  )اإن�صاء 
�صعة 1200متر مكعب واعمال حنفيات و�صناديق 
 ، العر�س  �صالت  و   ، ال�صيارات(  بموقف  حريق 
العمل  فجاري  البارك  ومنطقة  العام  والموقع 

علي الإنتهاء من اأعمالها. 

اللــواء ســامــى يــونــس
يهـدى درع هيئـة المعـارض

لــرئيــــس مجلـــس اإلدارة
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صــالح يتفقـــد أعمـــال مشـــروعــــات 
مـدينـة العلميــن الـجــديــدة

رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  تفقد 
مجل�س الإدارة �صباح الثنين 25 يونيو 
المتنوعة  بالم�صروعات  العمل  �صير 
للوقوف  الجديدة  العلمين  بمدينة 
علي حجم النجاز الذي تقوم بتنفيذه 
المقاولون العرب ، رافقه خلل الزيارة 
رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  المهند�صين 
الريفي  الدين  وح�صام  الإدارة  مجل�س 
علم  ومفيدة  الإدارة  مجل�س  ع�صو 
اإ�صت�صاري الطرق بال�صركة واأيمن عطية 
حموده  يا�صر  و  الأ�صكندرية  فرع  مدير 
مدير اإدارة م�صروع العلمين الــجــديــدة 

ومــديــري الم�صــــروعــــات المختلفة .
اأنه  حموده  يا�صر  المهند�س  اأو�صح  وقد 

ال�صياحى بطول 4.2  اأعمال المم�صى  تم الإنتهاء من 
البواغيز  كباري  من  كبيرة  بن�صبة  والإنتهاء   ، كم 
لمطعم  النهائية  الت�صطيبات  اأعمال  وجارى  الأربع 

التبة ومن المقرر وانجاز ن�صبة 98 % من اأعمال منطقة 
جوانب  ت�صكيل  اأعمال  من   %  60 وانجاز  الحمامات 
البحيرات والبدء فى اأعمال م�صروع حواجز الأمواج 
لم�صروع  بالن�صبة  اأما  الأمواج(  الدوال�س )م�صدات  و 
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الثلث اأبراج التى تقوم بتنفيذها ال�صركة فقد تم 
النتهاء من اأعمال ال�صا�صات العميقة وجارى �صب 
اللب�صة للبرجين ال�صرقى والغربى و50% من اأعمال 

الأ�صا�صات العميقة للبرج الثالث .
�صلح  مح�صن  المهند�س  قام  اأخر  جانب  علي 
القوات  فندق  م�صروع  اأعمال  بتفقد  ومرافقيه 

يقام  والذي  الجديدة  العلمين  بمدينة  الم�صلحة 
علي م�صاحة 12 الف متر م�صطح ويتكون من 6 اأدوار 
ومطاعم  جناح  و24  فندقية  غرفة   200 وي�صم 
م�صاحة  علي   �صحي  ونادي  �صباحة  وحمامات 
3000متر م�صطح ومنطقة خدمات واإنتظار �صيارات 

ت�صع 200 �صيارة . 
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الإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  قام 
يوم الأحد 2 �صبتمبر بزيارة ميدانية لموقع م�صروع 
الم�صتقبل   بمدينة  ال�صرب  مياه  محطة  اإن�صاء 
رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  المهند�صين  خللها  رافقه 
القطاعات  رئي�س  الح�صينى  ومحمد  الإدارة  مجل�س 
و�صيناء  القناه  قطاع  رئي�س  حافظ  ومحمد 
الم�صروعات  قطاع  رئي�س  ال�صرنوبي  ومحمود 
الكهروميكانيكية والمهند�س �صامح ال�صيد مدير فرع 
اأن المحطة تقام على م�صاحة  اأو�صح  القناة والذي 
اإجمالية قدرها 9 اأفدنة وت�صل تكلفتها اإلى ما يزيد 
عن 220 مليون جنيها وت�صل قدرتها الت�صريفية اإلى 

400 لتر/ ثانية بما يعادل 35 األف مترًا مكعبًا يوميًا 
ومعدل الأعمال فيها بلغت 97% من ن�صبة الأعمال .

لتفقد  �صلح  مح�صن  المهند�س  توجه  ذلك  عقب 
اأنفاق  بم�صروع  ال�صمالي  بالنفق  الجارية  الأعمال 
ا�صتقباله  في  كان  حيث  ببور�صعيد  ال�صوي�س  قناة 
الأول  النائب  فاروق  �صيد  المهند�س  بالم�صروع 
على  العام  الم�صرف  د�صي�س  اأبو  محمد  والمهند�صين 
 )J.V( الم�صروع واأ�صرف طلبه نائب مدير الم�صروع
المدير التجارى للم�صروع ومبارك من�صور مدير فرع 
�صيناء وكمال عبد الحكيم مدير موقع غرب ومحمد 

�صماحة مدير موقع �صرق .

المهندس محسن صالح يتفقد  محطة 
مياه المستقبل  وأنفاق قناة السويس  
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قام المهند�س مح�صن �صلح رئي�س مجل�س اإدارة �صركة المقاولون 
العرب يوم الخمي�س الموافق 9 اأغ�صط�س بزيارة لتفقد الأعمال 
لمترو  الثالث  الخط  من  الرابعة  المرحلة   )4B( بالمرحلة 
المقاولون  الم�صرى  التحالف  بتنفيذها  يقوم  التى  و  النفاق 

العرب  اأورا�صكوم .
رافق رئي�س مجل�س الإدارة المهند�صون اإمام عفيفى نائب رئي�س 
واأحمد  الإدارة  مجل�س  ع�صو  �صليمان  واإيمان  الإدارة  مجل�س 
القطاعات  رئي�س  عي�صى  وخالد  الإدارة  مجل�س  ع�صو  الع�صار 
قطاع  رئي�س  عي�صى  واأحمد  القطاعات  رئي�س  الح�صينى  ومحمد 
الت�صنيع وطارق خ�صر رئي�س قطاع الت�صييد واأحمد �صوقى المدير 
التجارى للتحالف و�صريف هندى الم�صرف على الم�صروع وح�صن 
م�صطفى مدير اإدارة الكبارى وع�صام �صاهين مدير اإدارة الور�س 
البحرية وخالد  الإن�صاءات  اإدارة  نوار مدير  واأ�صامة  المركزية 
مدير  ال�صمد  عبد  وعلى  العمرات  ور�صة  م�صروع  مدير  عوي�س 

اإدارة الأعمال الإعتيادية وعبد الحى بدوى مدير الم�صروع.
وقد بداأت الزيارة بعر�س الخطوات التنفيذية للم�صروع ومتابعة 
ت�صمل  و  بتنفيذها  ال�صركة  تقوم  التى  المختلفة  القطاعات 
عدلى  ومحطة  الهايك�صتب  هما  و  علوية  محطة   2 عدد  تنفيذ 
كبارى   5 الى  بال�صافة  ال�صلم  موقف  بجوار  التبادلية  من�صور 
على  الج�صيمة  العمرة  بور�صة  الم�صار  وينتهى   )Viaduct(
م�صاحة 65 فدان و ت�صم مبان معدنية و مبان خر�صانية ،و يتم 
الى عمق  متر وت�صل   2,4 الأحادية بقطر  الخوازيق  ا�صتخدام 
60 متر و قد تفقد المهند�س مح�صن �صلح م�صار الم�صروع اإنتهاءًا 
المبذول  الجهد  على  بالم�صروع  للعاملين  ال�صكر  ووجه  بالور�صة 

وطالبهم بالمزيد حتى اإنتهاء الم�صروع.

رئيس مجلس اإلدارة يزور مشروع 
4B مترو األنفاق المرحلة
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الإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  اإ�صتقبل 
يوم الأربعاء 25 يوليو وفد من نقابة المهند�صين بدولة 
وذلك  اأودونجو  مايكل  مهند�س  دكتور  برئا�صة  اأوغندا 
الوفد  وقعه  الذي  التعاون  بروتوكول  تفعيل  بهدف 
تبادل  مجالت  في  الم�صرية  المهند�صين  نقابة  مع 
والم�صرفين  المهند�صين   وتدريب   الفنية  الخبرات 
اأثني  وقد  المختلفة  الهند�صة  مجالت  علي  والفنيين 
الوفد علي �صركة المقاولون العرب باإعتبارها من كبري 
في  الوا�صعة  وخبراتها  افريقيا  في  العاملة  ال�صركات 
التدريب واأن�صطتها المتعددة وتواجدها بدولة اأوغندا 

وهو ما يعزز هذا التعاون
المجل�س  ع�صو  نا�صر  محمد  اللواء  اللقاء  ح�صر 
الأعلى للنقابة ورئي�س المكتب الفني والدكتور محمد 
التدريب  علي  والم�صرف  الإدارة  مجل�س  ع�صو  يو�صف 
والمهند�صة اأماني خ�صير رئي�س جهاز متابعة م�صروعات 
افريقيا  لجنة  مقرر  ه�صام  اأحمد  والمهند�س  اأفريقيا  
بالنقابة والمهند�صين اأيمن عفيفي ومحمد ماهر ع�صوا 
الم�صرف  العطا  اأبو  اللجنة بالنقابة والمهند�س عمرو 

علي ال�صئون الفنية بقطاع اأفريقيا.
علي جانب اأخر �صرح ال�صيد اأودونجو لو�صائل العلم 
عن  ي�صمع  لم  اأوغندا  فى  واحد  مهند�س  يوجد  ل  اأنه 
�صركة المقاولون العرب، واأن هذه ال�صيرة الطيبة عن 
اأوغندا  فى  م�صاهمة  فهى  فراغ،  من  تاأت  لم  ال�صركة 

و�صركات  وطرق  م�صت�صفيات  من  عدة  من�صاآت  بناء  فى 
لهذه  �صديد  بانحياز  اأ�صعر  وقال:  تجارية  واأ�صواق 
ال�صركة، خا�صة اأنها قامت بتاأ�صي�س الجامعة التى كنت 

اأدر�س بها.
رئي�س  مبروك  اإبراهيم  المهند�س  اأو�صح  وقد  هذا 
وزارة  اإ�صراف  تحت  قامت  ال�صركة  اأن  اأفريقيا  قطاع 
الأولى  المرحلة  تنفيذ  من  بالإنتهاء  الم�صرية  الرى 
من  باأوغندا،  كا�صي�صى  منطقة  حماية  م�صروع  من 
م�صيرًا  دولر  مليون   2.7 بتكلفة  المدمرة  الفي�صانات 
التعاون  لعلقات  تتويج  بمثابة  يعد  الم�صروع  هذا  اأن 
المائية  الموارد  مجال  فى  اأوغندا  دولة  مع  الثنائي 
والرى و�صوف يتم التجهيز للمرحلة الثانية من الحماية 
العرب  المقاولون  ،كما قامت  مليون دولر  بتكلفة 1.8 
المبنى  وتاأهيل  تجديد  اإعادة  من  بالإنتهاء  موؤخرًا 
لمبنى  اإمتداد  جديد  مبنى  واإن�صاء  هلبلزا  الإدارى 
اأعمال الموقع العام بقيمة 620   وجراج من دورين مع 
األف دولر وتقوم ال�صركة حاليًا بتنفيذ م�صروعى طرق 
قد فازت بعطاء تنفيذهما من هيئة الطرق الأوغندية  
موؤخرًا عبارة عن تطوير وتحديث طريق ترابى بطول 
اأ�صفلتى يبعد 200 كم عن العا�صمة  اإلى طريق  67 كم 
اأوغندا(، والطريق الثانى بطول  كمبال )جنوب �صرق 
44 كم، بالإ�صافة اإلى اأعمال م�صارف المياه والأعمال 

ال�صناعية على طول الطريق.

صـــــالح يستقبـــــل رئيــــــس نقـــابـــــة 
المهنــدسيــــن األوغنـــديـــــة
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والحفاظ  للم�صروعات  الإ�صتدامة  تحقيق  �صوء  فى 
البحر  محافظ  اهلل  عبد  اأحمد  اللواء  عقد  عليها 
الدكتور  مع  اإجتماعاً  يوليو   31 الثلثاء  يوم  الأحمر 
المنتدب  والع�صو  الإدارة  مجل�س  رئي�س  طاهر  ر�صدى 
ل�صركة المقاولون العرب لل�صيانة والت�صغيل والمهند�س 
اإدارة  حول  الحمر  البحر  فرع  مدير  ثروت   مخل�س 
م�صروع مم�صى الن�صر ومم�صى �صيرى ال�صياحي للحفاظ 
والذي   ، للمم�صى  الت�صميم  وجمال  الم�صروع  بنية  على 
قام بتنفيذهما  فرع البحر الأحمر وي�صمل على عدد من 

 4 و   ، محلت   7 اإلى  ت�صل  المجهزة  التجارية  المحلت 
مطاعم ، 4 اأك�صاك تجارية بالإ�صافة اإلى م�صرح �صخم 
من   اأكثر  ي�صع  والإ�صاءة  ال�صوت  اأجهزة  باأحدث  مجهز 
2500 م�صاهد ، كما �صيتم اإتاحة الفر�صة لعربات طعام 
، واأكد عبداهلل انه تم  اأنحاء المم�صى  ل�صكل لئق بكل 
زمنية ق�صيرة وبمجهود  فترة  الن�صر فى  تنفيذ مم�صى 
فائق حيث تنفرد المحافظة بتنفيذ مم�صى يعتبر مركز 
جارى  اأنه  واأ�صار   ، م�صر  فى  مرة  لأول  متكامل  ترفيهى 

اإن�صاء منظومة المراقبة بالكاميرات لزيادة الأمان .

محافظ البحر األحمر يبحث مع المقاولون العرب 
كيفية إدارة ممشى النصر وشيرى السياحي

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب �صيناء م�صاء 
يوم الأربعاء 27 يونيو بمكتبه بمدينة �صرم ال�صيخ 
فرع  مدير  �صالح  مبارك  من�صور  مبارك  المهند�س 
يا�صر مح�صوب م�صطفى مح�صوب  والمهند�س  �صيناء 
�صحات  اأحمد  والمهند�س  �صيناء  فرع  مدير  نائب 
الم�صرية  بال�صركة  المدنية  الأعمال  مدير  خالد 

من  عدد  اإنجاز  في  المميزة  لجهودهم  للمطارات 
�صيناء  جنوب  بمحافظة  العملقة  الم�صروعات 
مثل الطرق الرئي�صة والفرعية والكبارى وتو�صعات 
ما  جديدة  �صالة  وبناء  الدولى  ال�صيخ  �صرم  مطار 
اأظهر مدينة �صرم ال�صيخ بالم�صتوى الراقي والمميز 

اأمام زوارها من كافة اأنحاء العالم.

محــافــــظ جنوب 
سيناء يكـــرم

المقاولون العرب
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رئيس مجلس اإلدارة يتفقـد 
مشروعات الشركة بـدبى والكويـت

قام المهند�س مح�صن �صلح رئي�س مجل�س اإدارة 
المقاولون العرب يوم الأربعاء 20 يونيو بتفقد 
بمنطقة  التجاري  ال�صكنى/  البرج  م�صروع 
بقيمة  طابقًا   26 من  والمكون  بدبى  الرفاعة 
وذلك  اإماراتي  درهم  مليون   192 اإجمالية 
بح�صور المهند�س ح�صام فايد رئي�س قطاع اآ�صيا 
�صركة  عام  مدير  الأن�صاري  �صيد  والمهند�س 

المقاولون العرب دبي.
كم تفقد �صيادته خلل الزيارة م�صروع البر�صاء 
)1( وهو عبارة عن جراج لل�صيارات ودور اأر�صى 
متر   4200 م�صاحة  على  �صكنية  اأدوار  و�صتة 
بقيمة 87 مليون درهم اإماراتي، وكذلك م�صروع 
البر�صاء )2( المكون من جراج لل�صيارات ودور 
�صكنية على م�صاحة 4200  اأدوار  اأر�صى و�صتة 

متر بقيمة 83 مليون درهم اإماراتي.
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كما قام المهند�س مح�صن �صلح رئـي�س مجل�س الإدارة بجولة 
تفقدية لم�صروعات ال�صركة بالكويت �صملت م�صـروع طريق 
الجهراء  طريق  وم�صروع  تيماء  �صرق  وم�صروع  النوي�صيب 
الرئـي�س  ربـيع  ر�صـا  المهند�س  الجولة  خلل  رافقه  حيث 
التنفـيذي ل�صـركة المقـاولـون العـرب الكويتية والمهند�س 
محـمد الدكـروري نائـب الرئيـ�س التنفـيذي وذلك بح�صور 

المهند�س ح�صـام فـايـد رئيـ�س قطاع اآ�صيـا.
تنفذه  الذى  النوي�صيب  طريق  لم�صروع  زيارته  وخلل 
ال�صـركة بقيمة اإجمالـية 169٫5 مـليون ديـنار كويتي اأ�صاد 
المهند�س مح�صن �صلح بجودة التنفيذ وبمعدلته واأو�صح 
المهند�س ه�صـام �صدقي مدير الم�صروع اأن الم�صروع يت�صمـن 
ت�صميم وتنفيـذ جميع اأعمـال العقد والتي ت�صمل عدد )9( 
وحماية  نقل  مع  كم   45 بطول  الطريق  وتطوير  ج�صـور 
الم�صروع  باأن  علما  الطريق  جانبي  على  القائمة  الخدمات 
يخدم الخطة التنموية لدولة الكويت بالمنطقة الجنوبية 
والطريق  الجديدة  ال�صكنية  والمدن  الحيوية  بمن�صاأتها 

الرئي�صي بين دولة الكويت والمملكة العربية ال�صعودية.
�صرق  م�صروع  الى  بزيارة  �صلح  مح�صن  المهند�س  قام  كما 
تيماء الذي ي�صمل اإن�صاء واإنجاز و�صيانة عدد 509 بيت على 
الجهراء  بمحافظة  تيماء  �صرق  بمنطقة  الحديث  الطراز 
 2٫8 يعادل  ما  كويتي  دينار  مليون   47٫2 اإجمالية  بتكلفة 

مليار جنيه م�صري.
العرب  المقاولون  فرع  مدير  توفيق  عوني  المهند�س  وقال 
ويقام  ن�صمة   4500 حوالى  يخدم  الم�صروع  اأن  بالكويت 
الم�صروع  تنفيذ  ومدة  م�صطح  متر  األف   391 م�صاحة  علي 
بم�صاحة  حكومية  بيوت  عن  عبارة  وهو  �صهر،   30 حوالى 
واأول  اأر�صى  دور  من  ويتكون  الواحد  للبيت  م2   300 تبلغ 
اإن�صاء  الم�صروع  ي�صمل  كما  للدور  م�صطح  متر  بم�صطح 200 
خدمات  مباني  اإلى  بالإ�صافة  1720م2  بم�صاحة  م�صجد 
طرق  واأعمال  تجارية  ومحلت  لل�صيارات  خا�صة  ومواقف 
باأقطار  تحتية  بنية  و�صبكات  متر  كيلو   9 بطول  داخلية 
متنوعة من قطر 200 مم وحتى 1600مم وعدد 9 محطات 
فرعية لمحولت الكهرباء ويحاط الم�صروع بحزام �صجري 

بحوالي ثلثة اأفدنة .
طريق  تطوير  م�صروع  الإدارة  مجل�س  رئي�س  تفقد  كما 
التحتية  البنية  م�صاريع  اأ�صخم  من  يعد  الذي  الجهراء 

بدولة الكويت وذلك بقيمة 264.7 مليون دينار كويتي.
الم�صروع  مدير  توكل  محمود  المهند�س  اأكد  جانبه  ومن 
اأحدث  وفق  ال�صركة  تنفذه   الجهراء  طريق  م�صروع  اأن 
موا�صفات البناء والجودة وفازت من خلله بجائزة اأف�صل 
المعهد  من  العالم  م�صتوى  على  التحتية  البنية  م�صاريع 
اأف�صل  جائزة  وكذلك   2016 لعام  للخر�صانة  الأمريكي 
من  الم�صروع  يعد  2018حيث  لعام  بالكويت  نقل  م�صروع 
وياأتي  العالم  في  الأدوار  متعددة  الطرق  م�صاريع  اأ�صخم 
الكويت  في  التحتية  البنية  تطوير  خطط  اأهم  �صمن 
تق�صيم  تم  و   ، كويتي  دينار  مليون   264 الى  ت�صل  بقيمة 
العمل بالم�صروع اإلى 5 مناطق بمجموع اأطوال53 كيلومترا 
م�صيرا انه تم انجاز 96% من اأعماله ومن المقرر افتتاحه 
نهاية العام الجاري ، و ت�صمنت اأعماله ان�صاء 17٫7 كم من 
مكعب  متر  مليون  و�صب  الطوابق  متعددة  العلوية  الج�صور 
لحديد  طن  األف   250 وا�صتخدام  الم�صلحة  الخر�صانة  من 
بطول  نفق  و  الخوازيق  لأعمال  طولي  كم   150 و  الت�صليح 
620 مترًا بالإ�صافة الى 2 ج�صر بالدوار اأعلى النفق و 10 
ال�صطحية   الطرق  لأعمال  مربع  كم  ومليون  م�صاه  ج�صور 
م�صارف  وت�صمل  الخدمات  لأعمال  كم   100 عن  يزيد  ما  و 
الأمطار وتحويلت خطوط المياه ومجاري ال�صرف ال�صحي 

وخطوط الكهرباء.
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محسن صالح يشهد إجتماع الجمعية 
العمومية للشركة الكاميرونية

الإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  �صهد 
اإجتماع الجمعية العمومية ل�صركة المقاولون العرب 
ال�صركة  ميزانية  لمناق�صة  المحدودة  الكاميرونية 
حجم  وبلغ   2017/12/31 فى  المنتهى  المالى  عن 
اأعمالها عام  2017  حوالي 30.8  مليار فرنك �صيفا 

يبلغ  ،كما  دولر(  مليون   51.5 )حوالى  يعادل  بما 
مليار   126.3 حوالي  حالياً  الجارى  اأعمالها  حجم 
فرنك �صيفا بما يعادل )210.5 مليون دولر( متمثل 
المختلفة  الوزارات  مع  م�صروعات  ت�صعة  عدد  فى 

بدولة الكاميرون.
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تهنئة
من القلب للمهندس
 أحمـد عصــام 

لتعيينـه نائبــًا
لمحافظ اإلسماعيلية

برئا�صة  العرب  المقاولون  اأ�صرة  تتقدم 
التهانى  بخال�س  �صلح  مح�صن  المهند�س 
اأحمد  الدين  ع�صام  اأحمد  للمهند�س  القلبية 
الإ�صماعيليه  لمحافظ  نائبًا  لتوليه  مو�صي 
رئي�س  مدبولي  م�صطفي  الدكتور  حكومة  في 
ال�صركة من اهلل  اأ�صرة  الوزراء وترجو  مجل�س 
التي  الم�صئولية  تلك  علي  يعينه  اأن  وجل  عز 
تحتاج اإلى جهد كبير ومزيدًا من العمل الجاد 

من اأجل خدمة الوطن ورفعة �صاأنه .
التحق  ع�صام  اأحمد  المهند�س  اأن  يذكر 
والم�صروعات  الإ�صتثمار  متابعة  باإدارة  العمل 
الم�صتركة بال�صركة عام 2014 "بم�صروع مترو 
الرابعة"  المرحلة   - الثالث  الخط  الأنفاق 
في  الماج�صتير  درجة  علي  موؤخرًا  وح�صل 
العربية  الأكاديمية  من  المعمارية  الهند�صة 
وهو  البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم 
وخلقًا  عمًل  المتميزين  المهند�صين  �صباب  من 

بال�صركة.

الإجتماع  خلل  الإدارة  مجل�س  رئي�س  اأ�صاد  وقد  هذا 
الإدارة  مجل�س  لأع�صاء  ال�صكر  ووجه  المبذولة  بالجهود 
من  المزيد  بذل  على  وحثهم  بال�صركة  العاملين  وجميع 
الجهد والعطاء والمحافظة على ما تحظى به ال�صركة من 

�صمعة طيبة فى ال�صوق الكاميرونى0
علي جانب اأخر قام �صلح بزيارة م�صروع طريق مينجونج 
و�صانجماليما  مينجونج  مدينتي  يربط  الذى  �صانجماليما 
في حلقة بين حدود الكونغو و ميناء كريبي علي المحيط 
م.ط   12 عر�صه   و  كم.ط   74 طوله  يبلغ  و  الطلنطي 
مكعب  متر  مليون   1.5 الأتربة   وكميات  الكتاف  �صامل 
قطع و 2 مليون متر مكعب ردم وتت�صمن اأعماله تنفيذ 91  
عمل �صناعي بالإ�صافة اإلي كوبري بطول 30 متر يعبر نهر 
اإنجازه 40% ،ومن  اأول الم�صروع وقد بلغت ن�صبة  لوبو في 

المخطط الإنتهاء من اأعماله في �صبتمبر 2019.
ع�صو  �صقر  طارق  المهند�س  الزيارة  خلل  �صيادته  رافق 
قطاع  رئي�س  مبروك  اإبراهيم  المهند�س  و  الدارة  مجل�س 
افريقيا و المهند�س محمود ح�صام الع�صو المنتدب ل�صركة 
عبيد  عماد  الأ�صتاذ  و  الكاميرونية  العرب  المقاولون 
المهند�س م�صطفى عبيد  اأفريقيا و  المالى لقطاع  المدير 
المهنــد�س  و  الميكــــانيكيــــة  ال�صئــــون  قطــــاع  رئيــ�س 

وائل عبد الدايم مدير الم�صروع.
الكاميرونية  العرب  المقاولون  �صركة  اأن  بالذكر  جدير 
للقانون  وفقا   2006 عام  في  تاأ�ص�صت   - المحدودة 
الكاميروني ونمت ب�صرعة لت�صبح اليوم واحدة من اأف�صل 
�صركات المقاولت في الكاميرون ، وهي قادرة على القيام 
 ، النقل   ، المباني  مثل  المختلفة  المقاولت  باأن�صطة 
الطرق ، الطرق ال�صريعة ومعالجة المياه ، الري وال�صدود 
منتجات  لبيع  الت�صويقية  الأن�صطة  الى  بالإ�صافة   ،  ...
المحاجر من �صن واأ�صفلت وقد نفذت منذ ن�صاأتها عدد 13 
م�صروع بقيمة 108.3 مليار فرنك �صيفا بما يعادل )حوالى 

180.5 مليون دولر( 0
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قام المهند�س اإمام عفيفي والأ�صتاذ ح�صام الدين 
اإمام نائبا رئي�س مجل�س الإدارة والدكتور محمد 
اأن�صي الب�صوتي ع�صو مجل�س الإدارة بجولة عمل 
 17-16 والثلثاء  الأثنين  يومي  ت�صاد  لدولة 
اإلتقوا خللها ال�صيد عبد الرحمن مختار  يوليو 
التحتية  للبنية  وزيرًا  بتعيينه  لتهنئته  محمد 
�صركة  على  اأثنى  والذي  ت�صاد  لدولة  والنقل 
المقاولون العرب وقال: اأن الت�صاديون يعتبرونها 
وفد  بمقترح  الوزير  ورحب   ، الوطنية  �صركتهم 
الوزارة  بين  العلقات  بدعم  العرب  المقاولون 
حجم  وزيادة  قاعدتها  تو�صيع  بهدف  وال�صركة 
ال�صمعة  بعد  الت�صادية  ال�صوق  في  اأعمالها 
الأعمال  جودة  نتيجة  اإكت�صبتها  التي  الطيبة 

نفذتها  التي  الم�صروعات  في  الإنجاز  و�صرعة 
هناك ومنها اإن�صاء فندق خم�س نجوم بالعا�صمة 

اإنجامينا وم�صروعات الطرق المختلفة.
رئي�س  مبروك  اإبراهيم  المهند�س  اللقاء  ح�صر 
الم�صرف  عبيد  عماد  والأ�صتاذ  اأفريقيا  قطاع 
المالي لقطاع افريقيا والمهند�س محمد القيعي 
لل�صركة  والع�صوالمنتدب  ت�صاد  فرع  مدير 

الت�صادية.
عفيفي  اإمام  المهند�س  ح�صر  اآخر  جانب  علي 
محمد  والدكتور  اإمام  الدين  ح�صام  والأ�صتاذ 
العمومية  الجمعية  اجتماع  الب�صوتي  اأن�صي 
لعتماد  الت�صادية  العرب  المقاولون  ل�صركة 
لعام  الختامية  والح�صابات  المالية  القوائم 

وزير البنية التحتية لوفد الشركة :
 التشاديون يعتبرون

المقاولون العرب شركتهم الوطنية 
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2017/2016 وم�صروع الموازنة 
لـ2019/2018 بح�صور ال�صريك 
الت�صادي الأ�صا�صي لدي ال�صركة 
مبروك  اإبراهيم  والمهند�س 
والأ�صتاذ عماد عبيد والمهند�س 
محمد القيعي ،كما قاموا بزيارة 
الخارجية  وزارة  مبنى  م�صروع 
�صركة  بتنفيذه  تقوم  والذي 
الت�صادية  العرب  المقاولون 
يورو  مليون   68،717 بتكلفة 
وتبلغ م�صاحته نحو 19206 م2 
وتم توزيعها على النحو التالي: 
3900 م2 من الم�صاحة خ�ص�صت 
خ�ص�صت  م2  و3150  للمباني 
 12156 و  الخ�صراء  للم�صاحات 

ال�صيارات  اإنتظار  واأماكن  والأر�صفة  للطرق  م2 
وكل  متماثلين  برجين  من  الم�صروع  ويتكون 
برج يتكون من 7 طوابق بخلف الدور الأر�صي، 

بالطابق  البرجين  بين  يربط  كوبري  ويوجد 
اجتماعات  قاعات   4 عدد  وكذلك  الخام�س، 

ب�صعة 2000 مقعد.
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لل�صركة  العمومية  الجمعية  اجتماع  فى  كلمته  وخلل 
المقاولون  �صركة  اأن  مدبولى  م�صطفى  الدكتور  اأكد 
القت�صادية  الكيانات  اأهم  من  واحدة  هى  العرب 
من  منها  ُيطلب  ما  تنفيذ  على  تعمل  التى  المتكاملة 
المواطنين،  كافة  تم�س  وحيوية  قومية  م�صروعات 
خطط  لتنفيذ  ال�صتثمارية  الأذرع  اأهم  اأحد  تمثل  و 
بالخارج  م�صر  �صورة  تعزيز  فى  و  بالدولة،  التنمية 
النتائج  على  فقط  يقت�صر  ل  دورها  تقييم  اأن  م�صيرًا   ،
المالية لها فقط، واإنما يمتد لتقييم اأثرها على توفير 

الم�صرى  المواطن  م�صالح  تم�س  وم�صروعات  خدمات 
التطورات  و  الموؤثرات  من  العديد  هناك  ان  موؤكدا 
العام  �صهدها  التى  والإقليمية  المحلية  القت�صادية 
ال�صركة  على  تاأثير  من  لها  لما   2017/2016 المالى 
التى لم تكن بعيدة عن هذه التطورات اأهمها )تحرير 
اأ�صعار �صرف العملت الأجنبية مقابل الجنيه الم�صرى 
الخام  المواد  اأ�صعار  ارتفاع  اإلى  اأدى  الذى  الأمر 
 - بترومين   - موا�صير   - اأ�صمنت   - "حديد  الأ�صا�صية 
وم�صروفات  والخدمات  الم�صاعدة  والخامات   - غيرها 

برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى 
الجمعية العمومية للمقاولون العرب
تعتمد القوائم المالية والحسابات الختامية 
لعام 2017/2016 ومشروع الموازنة لـ2019/2018

اعتمدت الجمعية العمومية ل�صركة المقاولون العرب، برئا�صة الدكتور م�صطفى 
مدبولى، وزير الإ�صكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية، 

والح�صابات الختامية للعام المالى 2017/2016، كما تم اإعتماد م�صروع الموازنة 
التخطيطية للعام المالى 2019/2018.
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القيمة  على  ال�صريبة  قانون  و�صدور  الطبى"،  العلج 
الطاقة  اأ�صعار  وزيادة   ،2016 ل�صنة   67 رقم  الم�صافة 
والزيادات  لها،  الموجهة  الدعم  ن�صبة  تخفي�س  بعد 
تاأمينات  من  بها  يرتبط  وما  الأجور  فى  ال�صيادية 
اأدت  قد  الإجراءات  هذه  لأن  ونظرًا  اجتماعية(، 
الدولة  عملت  فقد  والخدمات،  ال�صلع  اأ�صعار  زيادة  اإلى 
لهذه  ال�صلبية  الآثار  حدة  من  التخفيف  محاولة  على 
 2017 ل�صنة   84 رقم  القانون  �صدر  حيث  المتغيرات، 
والتوريدات،  المقاولت  عقود  فى  التعوي�صات  ب�صاأن 
بهدف تعوي�س �صركات المقاولت عن اآثار الزيادة فى 
القت�صادي،  الإ�صلح  اإجراءات  عن  النا�صئة  التكلفة 
الم�صتحقة  التعوي�صات  باحت�صاب  ال�صركة  قامت  وقد 
لها عن العام المالى  المذكور طبقًا للجداول المرفقة 
العمل  فى  وبداأت  اإيراداتها،  �صمن  واأدرجتها  بالقانون 

على اعتمادها من جهات الإ�صناد.
اإلنفاق اإلستثمارى

وقال الوزير اأن ال�صركة تاأثرت اأي�صا  بعدة متغيرات 
كان  حيث  بها،  تعمل  التى  الخارجية  بالدول  اإقليمية 
النفاق  انخفا�س  )ا�صتمرار  المتغيرات  هذه  اأهم  من 
والتى  والأفريقية  العربية  المنطقة  فى  ال�صتثماري 
بالخارج،  ال�صركة  لن�صاط  الرئي�صية  ال�صوق  تعتبر 
م�صتحقات  �صداد  تباطوؤ  اإلى  النخفا�س  هذا  اأدي  وقد 
طرح  تاأجيل  اإلى  بالإ�صافة  بها،  العاملة  ال�صركات 
م�صروعات جديدة بها - ا�صتمرار حالة عدم ال�صتقرار 
الخارجية  الدول  بع�س  فى  والقت�صادي  ال�صيا�صي 
بالمنطقة والتى تعتبر �صوقًا لمجال اأعمال ال�صركة(، 
واجهتها  التى  التحديات  من  الرغم  على  اأنه  مو�صحًا 
من  العديد  حققت  فاإنها  تواجهها،  زالت  وما  ال�صركة 

النتائج الإيجابية، ومن اأهمها )نمو فى قيمة الأعمال 
المنفذة بمعدل قدره 13.68% عن العام ال�صابق

المقاولون  �صركة  اأن  مدبولى  م�صطفى  الدكتور  واأكد 
على  قدرتها  لي�صمل  يمتد  كبير  وطني  دور  لها  العرب 
مواعيدها  فى  لها  ت�صند  التى  الم�صروعات  تنفيذ 
احتياجات  توفير  اإلى  يوؤدي  مما  المطلوبة  وبالجودة 
الأ�صا�صية  البنية  م�صروعات  من  الم�صري  المواطن 
)طرق - اأنفاق - موانئ - كبارى - مياه - �صرف �صحي 
اإ�صكان(،  م�صروعات   - م�صت�صفيات   - كهرباء  محطات   -
بالإ�صافة اإلى م�صاركة ال�صركة فى تنفيذ ما يطلب منها 
لإدارة الأزمات التى قد تواجهها الدولة الم�صرية فى 

اأي مرحلة.
أداء متميز

مدبولى  م�صطفى  الدكتور  وجه  كلمته  ختام  وفى 
ال�صكر لمجل�س ادارة ال�صركة والعاملين بها علي الأداء 
المتميز والجودة العالية التي يتم تنفيذ الم�صروعات 
الدولة  اأن  على  التاأكيد  اأود  وقال:  بها   القومية 
ال�صركة  نجاح  ا�صتمرار  على  الحر�س  كل  حري�صة 
والتحديات  العقبات  جميع  تخطى  على  وم�صاعدتها 
يحقق  بما  نموها  �صبيل  فى  م�صيرتها  تعتر�س  التى 
ملكية  مملوكة  بو�صفها  الدولة  لأ�صول  اإدارتها  ح�صن 
تنفيذ  فى  وذراعها  اأدواتها  اأهم  واإحدى  لها،  كاملة 
التنمية  خطط  مدار  على  القومية  الم�صروعات  اأهم 

القت�صادية والجتماعية المتعاقبة للدولة.
تحقيق الخطة

اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح،  مح�صن  المهند�س  واأكد 
ال�صركة  اأن  كلمته  خلل  العرب،  المقاولون  �صركة 
حققت خلل العام المالى 2017/2016 نتائج متميزة 



56

حيث تم تحقيق الخطة الم�صتهدفة لها والمعتمدة من 
اإيرادات  ال�صركة  وحققت  لل�صركة،  العامة  الجمعية 
قدره  نمو  وبمعدل  جنيه،  مليار   20.192 بمبلغ  ن�صاط 
الم�صتهدفة،  الخطة  من   %  126.2 وبن�صبة   %  13.68
 532 قدره  ربح  �صافى  الإيرادات  هذه  عن  نتج  وقد 
مليون جنيه بن�صبة 2.6 % منها، كما تم تحقيق الفائ�س 
الم�صتهدف بن�صبة 152 %، وهذه النتائج تعك�س الأداء 
من  ير�صخ  والذي  م�صروعاتها،  فى  لل�صركة  الجيد 
مكانتها ودورها الريادي فى قطاع المقاولت الم�صرى، 
ويظهر ذلك جلياً فى م�صاركة ال�صركة فى تنفيذ معظم 
العا�صمة   - الجديدة  )العلمين  القومية  الم�صروعات 
قناة  اأنفاق   - الفرج  رو�س  محور   - الجديدة  الإدراية 

ال�صوي�س - مترو الأنفاق - غيرها.
الـربحيــة

وقال المهند�س مح�صن �صلح: حر�صت ال�صركة على 
ربح  بهام�س  اأعمالها  بتنفيذ  الإلتزام  فى  الإ�صتمرار 
الظروف  ظل  فى  بالعمل  منها  اإيمانًا  للغاية،  �صئيل 
بظلله  يلقي  ما  وهو  بالدولة،  ال�صائدة  الإقت�صادية 
كما  الن�صاط،  من  الربحية  م�صتويات  انخفا�س  على 
تعزيز  على  بالعمل  العام  هذا  خلل  ال�صركة  ا�صتمرت 
للم�صروعات  التقدم  خلل  من  الإقليمي  تواجدها 
اأعمال  على  الح�صول  بهدف  الملئمة  الخارجية 
جديدة لها، مع العلم اأن موؤ�صرات الأعمال بهذه الدول 
اإلى زيادة حدة المناف�صة من ال�صركات الدولية  ت�صير 
ال�صركة  اأن  اإل  الأ�صواق،  هذه  فى  بالعمل  بداأت  التى 
بالم�صروعات،  التنفيذي  اأدائها  بتطوير  ذلك  تواجه 
تتويج  تم  وقد  بها،  التنفيذ  جودة  م�صتوى  وزيادة 
معهد  من  التميز  جائزة  على  ال�صركة  بح�صول  ذلك 
ل�صتخدامها  وذلك   2017 لعام  المريكي  الخر�صانة 
الجودة  ذات  والتقنيات  التكنولوجية  الو�صائل  اأحدث 
الأحمد  جابر  م�صت�صفى  وت�صييد  اإن�صاء  فى  العالمية 
ال�صرق  اأكبر م�صت�صفى فى  ُتعد  والتي  بالكويت  ال�صباح 

الأو�صط وال�صاد�صة على م�صتوى العالم.
المقاولون  �صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  واأ�صاف 
العرب: بالرغم من هذه التحديات فقد حققت ال�صركة 
ال�صركة  وا�صلت  حيث  والربحية  النمو  من  اآخر  عامًا 
التحديات  مواجهة  على  قادر  ت�صغيلي  باأداء  اأن�صطتها 
ا�صم  على  للمحافظة  طموح  متوا�صل  عمل  خلل  من 
والإقليمي،  الوطنى  الم�صتوي  على  و�صمعتها  ال�صركة 
لل�صركة،  المالى  المركز  تعزيز  العمل على  ا�صتمر  كما 
من  ال�صتفادة  على  العمل  فى  ال�صركة  بداأت  حيث 
القيمة ال�صوقية لأحد الأ�صول المالية المملوكة لها، 
وتم التفاق من حيث المبداأ مع كل من البنك الأهلي 
�صراء ح�صة قدرها 4% من  الم�صري وبنك م�صر، على 
�صمن  من  العمرانية،  للتنمية  الم�صتقبل  �صركة  اأ�صهم 
"عثمان  العرب  المقاولون  ل�صركة  المملوكة  الح�صة 
احتفاظ  مع  البيع  بنظام  و�صركاه"  عثمان  اأحمد 
فى  مراحل  على  اأو  كامل  ال�صراء  اإعادة  بحق  ال�صركة 
الذي  ال�صعر  وبنف�س  ال�صراء  تاريخ  من  عامين  خلل 
�صي�صترى البنكان هذه الأ�صهم به، اإ�صافة  اإلى الفوائد 
به  تق�صي  لما  وفقًا  وذلك  عليها،  التفاق  �صيتم  التى 
ومن  الخ�صو�س،  هذا  فى  المنظمة  والقوانين  اللوائح 
 2.533 حوالى  اإلى  البيع  قيمة  ت�صل  اأن  المتوقع 
البيع فى �صداد  اأن ت�صتخدم ح�صيلة  مليار جنيه، على 
وتدعيم  ال�صركة،  على  الم�صتحقة  البنكية  الأر�صدة 
جديدة  ا�صتثمارات  و�صخ  لل�صركة،  العامل  المال  راأ�س 

فى مجال الأ�صول الثابتة الإنتاجية.
أهـم النتـائـج

النتائج  اأهم  �صلح،  مح�صن  المهند�س  واإ�صتعر�س 
التى حققتها ال�صركة خلل العام المالى 2017/2016، 
وهى كما يلى: بلغ حجم الأعمال 20.192 مليار جنيه 
قدرها  بزيادة  ال�صابق  العام  مليار   17.762 مقابل 
 4.798 بالخارج  الأعمال  حجم  وبلغ   ،%  13.68
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ال�صابق  بالعام  جنية  مليار   4.247 مقابل  جنيه  مليار 
بزيادة قدرها 551 مليون جنيه، بن�صبة زيادة قدرها 
 532 ال�صافية  الأرباح  وبلغت  ال�صابق،  العام  عن   %13
مليون   201 قدرها  اأرباح  �صافى  مقابل  جنية  مليون 
حقوق  زيادة  بجانب   ،2016/2015 عام  خلل  جنية 
 6.405 من  بال�صركة(  العام  المال  )ح�صة  الملكية 
مليار جنيه  اإلى 8.433  مليار جنيه فى 2016/6/30 
فى 2017/6/30، وزيادة راأ�س مال ال�صركة من الأرباح 
المحققة بمبلغ 350 مليون جنيه، والرتفاع بمتو�صط 
وزيادة  �صنويًا،  جنيه  األف   291 اإلى  العامل  اإنتاجية 
ال�صركة  قيام  اإلى  بالإ�صافة  العامل،  اأجر  متو�صط 
خلل العام المالى ب�صداد اللتزامات النقدية التالية 
)5.43 مليار جنيه م�صتحقات مقاولى الباطن - 4.99 
جنيه  مليار   3.44  - موردين  م�صتحقات  جنيه  مليار 
جنيه  مليون   412  - للعاملين  نقدية  اأجور  �صافى 
عمولت وم�صروفات بنكية - 346 مليون جنيه اأق�صاط 
دفعات  جنيه  مليون   172  - الجتماعية  التاأمينات 
مليون جنيه دفعات   152 - المبيعات  ل�صريبة  م�صددة 
علج طبى - 100 مليون جنيه دفعات م�صددة لم�صلحة 
مكافاأة  ال�صركة  اإدارة  مجل�س  اعتمد  كما  ال�صرائب(، 

منحة ميزانية للعاملين بال�صركة.

حضر اإلجتماع

وعدد  الوزارة  اأول  وكيل  ها�صم  نفي�صة  المهند�صة   
فاروق  �صيد  والمهند�س  الرقابية   الأجهزة  ممثلي  من 
اإمام  والمهند�س  الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول  النائب 
عفيفى والمحا�صب ح�صام الدين اإمام نائبًا رئي�س مجل�س 
طارق  والمهند�صون  الب�صوتي  اأن�صي  والدكتور  الإدارة 
واأحمد  الريفى  الدين  ح�صام  و  �صليمان  واإيمان  �صقر 
اأحمد  والمهند�س  يو�صف  محمد  والدكتور  الع�صار 
والأ�صتاذ  ال�صياد  الرحيم  عبد  اأحمد  والأ�صتاذ  عبا�س 
محمد محمود الأتربى والأ�صتاذ محمود منت�صر اأع�صاء 
مجل�س الإدارة  وروؤ�صاء القطاعات التنفيذية بال�صركة 
والأ�صــاتــذة  والإدارات  الأفــرع  مديــري  مــن  وعــدد 
الإدارة  مجل�س  ع�صو  م�صاعد  الوتيدى  الغفار  عبد 
مديرالإدارة  فهمى  �صامى  والأ�صتاذ  المالية  لل�صئون 
العامة لل�صئون المالية والإمداد والأ�صتاذ يحيي ح�صن 
رئي�س قطاع الميزانيات والنظم المالية وه�صام خليفة 
مدير اإدارة الميزانيات والأ�صتاذ عماد عو�س اهلل مدير 

اإدارة حفظ الم�صتندات.
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تمامًا  ال�صورة  فيها  تغيرت  الأحمر  البحر  محافظة 
ب�صكل ي�صبه الإعجاز على يد رجل مقاتل فى الأ�صا�س 
.. راجل بتاع �صغل قرر عدم الهروب وخو�س معركة 
البناء والتنمية من اليوم الأول لتوليه الم�صئولية فى 
15 �صبتمبر 2013 حيث كانت المحافظة تعانى نق�صًا 
حادًا فى جميع الخدمات خا�صة مياه ال�صرب التي هي 
اأو  اأ�صا�س الحياة ول توجد بها �صبكات �صرف �صحى 
الطرق  وتهالك  والمرافق  الكهرباء  فى  وم�صاكل  غاز 
في  وغيرها،  والع�صوائيات  والتعليم  ال�صحة  ومباني 
الوقت  رفاهية  نملك  ل  نحن  لمروؤ�صيه  قال  البداية 

باأ�صرع  الم�صكلت  هذه  باإقتحام  خللهم  من  قام  ثم 
الجهد  هذا  بحجم  المواطنون  ي�صعر  حتى  الطرق 
المبذول والإنجاز علي اأر�س الواقع، هذا الرجل هو 
البحر  محافظ  اهلل  عبد  اأحمد  حرب  اأركان  اللواء 
الأحمرالذي يطلق عليه "�صيخ المحافظين" ،.. كان 
لـمجلة "المقاولون العرب" هذا الحوار مع المحافظ 
الذى قدم فيه نموذجًا يحتذى به فى العطاء وحب 
الركب  مواكبة  ن�صتطيع  اأننا  فعًل  لنا  واأكد  الوطن 
وخل�صت  الروؤية  ووجدت  الفكر  توافر  لو  العالمي 

النوايا.

محافظ البحر األحمر
في حوار لـ مجلة "المقاولون العرب"

نسعى لتحقيق التنمية الكاملة 
واإلرتقاء باإلقليم و تحسين

وتطوير الصورة البصرية والذهنية 
لمـدينـة الغـردقـة

ممشــى شـــرىالمسرح والنافورة الراقصة ممشى النصر

محافظ البحر األحمر خالل حواره مع مجلة المقاولون العرب
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الإنجازات  من  الكثير  الأحمر  البحر  محافظة  �صهدت 
الم�صئولية حدثني عن  الملمو�صة خلل فترة توليكم 
هذه الإنجازات وتلك الإ�صتثمارات التي �صختها الدولة 
للمواطنين  المقدمه  الخدمات  بم�صتوي  للإرتقاء 

وال�صياح بالمحافظة ؟
اهلل  توفيق  لول  هلل  الحمد   .. اهلل  عبد  اأحمد  اللواء 
ودعم القيادة ال�صيا�صية برئا�صة الرئي�س عبد الفتاح 
ال�صي�صي وحب النا�س واإيمانهم بالإرتقاء ببلدهم ماكان 
عمل  فريق  فيه  ي�صاركني  الذي  والتوفيق  النجاح  هذا 
يعمل علي مدار الـ 24 �صاعة لتنفيذ م�صروعات التنمية  
محافظة  من  وتحويلها  الأحمر  بالبحر  المختلفة 
فتحت  وال�صكان  للعمالة  جاذبة  محافظة  اإلي  نائية 
العديد من اأبواب الرزق للمواطنين واأبناء المحافظات 

الهائل  للكم  نتيجة  الخري 
وال�صرف  المياه  م�صروعات  من 
والمدار�س  والإ�صكــان  ال�صحــي 
ومــراكــز ال�صبــــاب والأنــديــــة 
والطــــــــــرق  والم�صت�صفيــــــــات 
التنمية  م�صروعات  وغيرها من 
علي  بها  العمل  ي�صير  والتي 
القوة  وبنف�س  واحدة  وتيرة 
المقام  فى  وتهدف  والإهتمام 
عمل  فر�س  توفير  اإلى  الأول 
لل�صباب واأهالى المحافظة ولن 
هو  وتعليمه  بالطفل  الإهتمام 
الأ�صا�س في الإرتقاء بالمجتمع 
الإهتمام بمنظومة  تــــم  فقــــد 
الطعام حيث يتم �صرف وجبات 
�صاخنة وم�صروفات رمزية لكل 
طالب وقد �صاهم ذلك في زيادة 
التح�صيــــل العلمــي واأ�صبحــــت 
ن�صبــــــة الت�صــــرب مــــن التعليم 
اأن كانت كبيرة  بعــــد  منعدمــة 
اإ�صــــافــــة اإلي ذلك تــم تدريب 
الأمهــــات المعيــــلت وت�صغيلهن 
اأبواب  المنظومة لفتح  في تلك 

الرزق لهن.
من اأبرز اإنجازات المحافظة و�صهادة النجاح لها محطة 
والتي  الغردقة  بمدينة  البحر  مياه  لتحلية  "الي�صر" 
اإفتتحها الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي ، بطاقة اإنتاجية 
80 األف م3 من المياه يوميًا، لتكون اأكبر محطة تحلية 
العرب  المقاولون  قامت  وقد   واإفريقيا  المنطقة  فى 
اإ�صراف الهيئة الهند�صية وجهاز التعمير بالبحر  تحت 

بتنفيذها  بالمحافظة  التنفيذية  والجهزة  الأحمر 
على اأعلى م�صتوى وهي تعمل حاليًا وفق اأحدث الأ�صاليب 
العلمية فى هذا المجال وجميع 
تدخل  دون  اآليا،  تتم  المراحل 
هناك  تكون  ل  حتى  ب�صري، 
وبحمد  المياه  لتلوث  م�صاحة 
اهلل يتم �صخ المياه للمواطنين 
طوال اليوم، لأول مرة في تاريخ 
المحافظة، بعد اأن كانت تعتمد 
على  الما�صية  ال�صنوات  طوال 
الخزانات، ونظام المناوبات في 

�صخ المياه.
هذا اإلي جانب اإن�صاء 6 محطات 
بالمحافظة   حاليًا   تحلية 
بتنفيذ  العرب  المقاولون  تقوم 
اإن�صاء وتطوير عدد 3 محطات 
تحلية منهم بمدن �صلتين واأبو 
رماد وحليب ولأن المواطن له 
تم  فقد  ال�صائح  مثل  علينا  حق 
وتجميل  لتطوير  خطط  و�صع 
الغردقة  و�صوارع  لميادين 
جديدة  مرورية  محاور  وخلق 
تنفيــــــذًا لتوجيهــــــات الرئي�س 
حيث  ال�صي�صــي  الفتــــاح  عبــــد 
الو�صطي  الجزيرة  تحويل  تم 
الن�صــــــر بالغردقة  بطــــريــــق 
ومم�صى "�صيري" كانت مو�صعًا لإلقاء مخلفات القمامة 
ومتنف�س  رئة  الأن  اأ�صبح  �صياحي  لمم�صى  وال�صرف 
لأهالي مدينة الغردقة واأ�صفي عليها المظهر الجمالي 
وباإذن  ال�صياحية  المقا�صد  اأهم  اأحد  بكونهما  اللئق 
اهلل �صنتو�صع في هذه الم�صروعات التي تدخل في اإطار 

خدمة المواطنين والحفاظ علي البيئة.

محطــة اليســـر

مشروعات التنمية  حولت 

محافظة البحر األحمر من 

محافظة نائية إلي جاذبة 

للعمالة والسكان و فتحت 

أبواب الرزق للمواطنين 

والمغتربين



م�صت�صفى "ال�صلتين"
وقال اللواء اأحمد عبداهلل اإن المحافظة تولي اهتماًما 
كبيًرا بمجال ال�صحة في الجنوب لرفع كفاءة الم�صتوى 
الطبي، والخدمة الطبية المقدمة لأهالي ال�صلتين من 
اإفتتاح  موؤخرًا  تم  وقد  الم�صرية  ال�صحة  وزارة  خلل 
م�صت�صفى ال�صلتين المركزي  والذي نفذته المقاولون 
العرب ويعد خطوة في طريق التنمية على حدود م�صر 
اأهالي مناطق حليب و�صلتين  واإنجاًزا كبيًرا لخدمة 
اإلى  واأبو رماد ويوفر جهد وتعب الأهالي في الإنتقال 
الم�صت�صفي 40  للعلج حيث ي�صم  الغردقة  اأو  الق�صير 
به كل  ويتوفر  والتخ�ص�صات  الأق�صام  لمختلف  �صريرًا 
لأهالى  المطلوبة  العيادات  وكل  الطبية  التخ�ص�صات 

الجنوب.

المحافظ زرع الجبل
تم  عبداهلل  اأحمد  اللواء  يقول  الزراعة  مجال  في 
الق�صير  �صمال  القويح   بوادى  فدان   1000 زراعة 
بناء  خلل  من  مرحلتين  علي  الجوفية  المياه  علي 
الجوفية،  بالمياه  تروي  بالوادي  زراعية  �صوبة   500
الزراعية  المحا�صيل  من  الذاتي  الإكتفاء  لتحقيق 
بمدن  الجوجوبا  �صجرة  وزراعة  المحافظة  لأبناء 
راأ�س غارب - الغردقة - �صفاجا - الق�صير والتي يتم من 
خللها اإ�صتخراج 5 مواد تجميل - 4 اأنواع من الأدوية 
- وقود حيوى للطائرات وزراعة 100األف فدان بوادى 
الآبار  بمياه  الكريمات  الزغفرانة  طريق  عربة  
المتي�صرة بالمنطقة لزراعة الزيتون و الرمان و زراعة 
براأ�س  فدان  الآف   10 م�صاحة  علي  ال�صليكورنيا  نبات 
غارب على المياه المالحة لإ�صتخدامها علفًا للدواجن 
الروماتيزم  لعلج  ي�صتخدم  كما  والأغنام  والموا�صي 
واآلم المفا�صل و كم�صكن عام للآلم و كمدر للبول لي�س 
وم�صروع  �صمكية  مزارع  م�صروع  اإن�صاء  تم  فقط  ذلك 
النوعية  المخلفات  من  للإ�صتفادة  القمامة  لتدوير 

والتخل�س الآمن من النفايات للحفاظ علي البيئة.

المحطة اإلقليمية لبحوث الصحراء بالشالتين

Ü  نحن ال نملك رفاهية الوقت وإقتحام
المشاكل هو الحل لمواكبة الركب العالمي.

Ü  محطة "اليسر" لتحلية مياه البحر بالغردقة
و مستشفى "الشالتين" وقري التوطين 

بالجنوب.. حلم يتحول لحقيقة.
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المحافظ فى المزارع
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مبني االذاعة والتلفزيون بحاليباإلسكان اإلجتماعى بالشالتين

نادى الشالتين الرياضى

»المقاولون العرب« 
صرح عمالق وهرم رابع 

بمصر .. أكن لها كل 
التقـــديــــر

ومعظم مشروعات 
المحافظة يتم 

إسنادها إليها باألمر 
المباشر بعد عرضها 
علي مجلس الوزراء 

لضمان سرعة التنفيذ 
وجودة االعمال 

ومنظومة الحب 
والعطاء والوطنية 
الرائعة التي يدار بها

المياه الرمادية
تجربة جديدة فى البحر 

الأحمر
يقول اللواء اأحمد عبداهلل لأول 
مرة بم�صر جاري تطبيق تجربة 
المياه  اإ�صتهلك  لتوفير  جديدة 
الأحمر،  البحر  بمحافظة 
اإ�صتخدام  اإعادة  طريق  عن 
مياه  وهى  الرمادية"  "المياه 
الناتجة  والإ�صتحمام   الغ�صيل 
عقب  الم�صاجد  و  المنازل  عن 
اإ�صتخدامها  يتم  معالجتها، حيث 
وال�صيارات  ال�صوارع  نظافة  فى 
تقليل  بهدف  وذلك  والرى 
ال�صرف  �صبكات  على  ال�صغط 
مياه  اإ�صتهلك  وتر�صيد  ال�صحى 
اإ�صتخدامها  من  والحد  ال�صرب 
فى رى الحدائق وهي تمثل ن�صبة 
الم�صتخدمة  المياه  من   %40
بالمنازل، وت�صاهم فى توفير مياه 
ال�صرب والحد من اإ�صتخدامها فى 
الكثير  و�صتوفر  الرى  عمليات 
في  تعميمها  تم  اذا  الدولة  علي 

اأنحاء الجمهورية.

كلمات من ذهب
المحافظ  �صيادة  اللقاء طرحنا علي  في ختام 

عدد من الأ�صماء للتعليق عليها في كلمات:
رابع  وهرم  عملق  �صرح  العرب«:  »المقاولون 
بم�صر.. اأكن له كل التقدير ومعظم م�صروعات 
المبا�صر  بالأمر  اإليه  اإ�صنادها  يتم  المحافظة 
بعد عر�صها علي مجل�س الوزراء ل�صمان �صرعة 
الحب  ومنظومة  الأعمال  وجودة  التنفيذ 

والعطاء والوطنية الرائعة التي يدار بها.
العرب  البنائين  اأحد  عثمان«:  اأحمد  »عثمان 

العظام فى تاريخنا المعا�صر.
البناء  م�صيرة  م�صتكمل   : اهلل«  ح�صب  »�صلح 

والتعمير بم�صر.
»اإبراهيم محلب « : �صاحب النجازات ومقتحم 

الأ�صواق الخارجية.
لمن  النجاح  م�صيرة  م�صتكمل  �صلح«:  »مح�صن 
�صبقوه في منظومة المقاولون العرب تمنياتي 

له بدوام ال�صحة والتوفيق.
جهود  من  به  قام  ما  يكفي  ثروت«:  »مخل�س 

لرفع معدلت النمو بفرع البحر الأحمر.
جهاز تعمير البحر الأحمر.. �صكرًا 

تعمير  جهاز  رئي�س  من�صور  ح�صنى  المهند�س 
�صبحي  رجب  والمهند�س  الأحمر  البحر 
بالجهاز  المياه  محطات  علي  العام  الم�صرف 
رئي�س  �صلح  مح�صن  للمهند�س  ال�صكر  وجها 
بالم�صروعات  العالي  اأدائها  علي  ال�صركة 
تمتلك  ال�صركة  اأن  واأكدا  للجهاز  التابعة 
الأعمال  تنفيذ  لها  ت�صمن  كبيرة  خبرات 
مكنتها  ممتازة  وجودة  عالية  ودقة  بحرفية 
المختلفة  الم�صروعات  من  العديد  تنفيذ  من  
بالبحر الحمر رغم الظروف البيئية ال�صعبة 

خا�صة بالجنوب.
اأجري الحوار : عمرو �صبري
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م . مخلص ثروتم.سمير سعد اهلل

أضواء علي فرع البحر األحمر 
يقول المهند�س �صمير �صعد اهلل رئي�س القطاعات 
ع�صو مجل�س تنفيذي ال�صركة والمهند�س مخل�س 

ثروت مدير فرع البحر الحمر:
ن�صاطه  ويمتد   1997 يوليو  فى  الفرع  تاأ�ص�س   -
من مدينة الزعفرانة �صماًل حتى راأ�س حدربة 
الم�صروعات  اأهم  ومن  992كم  بطول  جنوبًا 
التى نفذها )مطار مر�صى علم - مطار الغردقة 
الم�صت�صفى   - الجزئية  الغردقة  محكمة   -
قرية   - الإدارية  الرقابة  مبنى   - الع�صكرى 
بال�س  - قرية مكادى  ال�صياحية  بيت�س  جراند 
�صبكات   - الجوية  الأر�صاد  مبنى   - ال�صياحية 
وراأ�س  بالغردقة  ال�صحى  وال�صرف  ال�صرب  مياه 
الأنظمة  وتركيب  التطوير  اأعمال   - غارب 
الأمنية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار الغردقة(.
- ارتفع حجم العمل المنفذ للفرع من 190 مليون 
جنيه خلل العام المالى 2010/2009 الي 400 
 2018/2017 المالى  العام  خلل  جنيه  مليون 
البحر  مياه  تحلية  محطات  الأعمال  وت�صمن 
واإ�صكان اإجتماعي ووحدات توطين بدو و�صبكات 
وخدمية  و�صحية  تعليمية  ومباني  و�صرف  مياه 

وادارية.
- تم تنفيذ حجم عمل بقيمة 1.1 مليار جنيه 
جنيه  مليار   2.1 اإجمالي  من   2018 عام  حتى 
ومتبقى حجم عمل بقيمة 1 مليار جنيه جارى 
منطقة  م�صروعات  قيمة  بلغت  وقد  بها  العمل 
 1.308  ) و�صلتين  )حليب  وحدها  الجنوب 

مليار جنيه .
- اإجمالى عدد العاملين بالفرع : 950 عامل وفي 
اإطار الخدمات المقدمة للعاملين فقد تم توفير 
وجبات  ثلث  وتقديم  للمغتربين  اإ�صتراحات 
اأف�صل  مع  بالتعاقد  الفرع  قام  كما  لهم  يوميًا 
الطبى  الك�صف  لتوقيع  بالغردقة  الم�صت�صفيات 
اإلى المركز الطبى  اإيفادهم  العاملين ويتم  على 
الرعاية  تقديم  اإلي  اإ�صافة  الأمر  تطلب  اإذا 
تكاليف  قيمة  و�صرف  العاملين  لأ�صر  الطبية 
الك�صف الطبى والعلج والخدمات الخري التي 

تقدمها ال�صركة للعاملين بها .

لوحة شرف
الأداء  هذا  علي  الأحمر  البحر  لرجال  �صكرًا 
الأحمر  البحر  به محافظ  اأ�صاد  الذي  الم�صرف 
رئي�س  اهلل  �صعد  �صمير  المهند�س  مقدمتهم  وفي 
ال�صركة  تنفيذي  مجل�س  ع�صو  القطاعات 
البحر  فرع  مدير  ثروت  مخل�س  والمهند�س 
نائب  يون�س  اأحمد  محمود  والمهند�س  الأحمر 
مدير الفرع وم�صروعات الي�صر وال�صعيد وحليب 
و�صلتين والمهند�س عبا�س محمد ع�صران نائب 
والمهند�س  الغردقة  م�صروعات  الفرع  مدير 
للفرع  الفنية  ال�صئون  مدير  اأبوالنجا  �صيد 
والمهند�س كارم محمود حفنى مدير م�صروعات 
مدير  حافظ  محمد  اأيمن  والمهند�س  الجنوب 
عامر  اأحمد  والمهند�س  الغردقة   م�صروعات 
مروان  والمهند�س  الغردقة  مطار  م�صروع  مدير 
والمهند�س  الي�صر  تحلية  محطة  مدير  ثابت 
الفنية  ال�صئون  مدير  العلواني  اأحمد  محمد 
مدير  الح�صن  اأبو  بهاء  والمهند�س  الجنوب 
عمرو  والمهند�س  و�صلتين  حليب  م�صروعات 
واأبو  حليب  م�صروعات  مدير  �صليمان  اأحمد 
م�صروع  مدير  عبدالله  اأحمد  والمهند�س  رماد 
والمهند�س  �صلتين  ال�صيد  وميناء  الإ�صكان 
عماد عي�صى مدير م�صروع محطة تحلية حليب 
المراغى مدير م�صروع محطة  والمهند�س عماد 
محمود  محمد  والمهنــــد�س  رمــــاد  اأبــــو  تحلية 
عبد الحميد مدير م�صروعات  التوطين واإ�صكان 
العظيم  عبد  اأحمد  موؤمن  والمهند�س  رماد  اأبو 
وهناك  حليب  و�صبكات  اإ�صكان  م�صروع  مدير 
والفنيين  المهند�صين  �صباب  خيرة  من  نخبة 
والعلقات  الب�صرية  الموارد  ورجال  والعمال 
العامة والخدمة الإجتماعية يعملون في �صمت 

و�صط لهيب ال�صم�س والحرارة العالية.
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المهندسان شريف باسيلى وسيد فاروق
يتفقدان مشروعى صوامع برج العرب والحمام

قام المهند�س �صريف با�صيلى رئي�س ال�صركة القاب�صة 
لل�صوامع والتخزين والمهند�س �صيد فاروق النائب الأول 
لرئي�س مجل�س الإدارة والمهند�س ح�صام الدين الريفى 
ع�صو مجل�س الإدارة بتفقد اللم�صات النهائية لم�صروع 
البرنامج  ومتابعة  بالإ�صكندرية  العرب  برج  �صوامع 
 ، مطروح  بمر�صى  الحمام  �صومعة  لأعمال  الزمنى 
المهند�صين محمد حلمى رئي�س  الزيارة  رافقهم خلل 
الكهروميكانيكية  لل�صئون  وال�صكندرية  الدلتا  قطاع 
واأيمن عطية مدير فرع الإ�صكندرية المنفذ للأعمال 
الفرع  مدير  نائب  نزيه  محمد  المهند�س  اأو�صح  وقد 

الأعمال  من  الإنتهاء  تم  اأنه  الأعمال  على  الم�صرف 
والت�صليم الإبتدائى لم�صروع �صومعة برج العرب وجارى 
نهو م�صروع �صومعة الحمام بعد �صغط البرنامج الزمنى 
وبذل اأق�صى جهد من العاملين بالم�صروع لت�صليمه قبل 

مو�صم القمح العام القادم .
ب�صعة  بالإ�صكندرية  العرب  برج  �صومعة  اأن  يذكر 
تخزينية 90 األف طن و �صومعة الحمام بمر�صى مطروح 
�صمن  الم�صروعين  ويعد  طن  األف   45 تخزينية  ب�صعة 

الم�صروع القومى لل�صوامع الذى يهدف اإلى الق�صاء على 
تخزينها  عن  والناتج  للحبوب  والنوعى  الكمى  الفاقد 
اإلى 10 %مما  فى ال�صون المفتوحة والذى ي�صل ن�صبته 
يكبد الدولة خ�صائر كبيرة و تعمل علي حفظ وتخزين 
على  تعمل  �صوف  ال�صون  هذه  واأن  الأقماح  وت�صنيف 
المخزون  واإدارة  الأقماح  وتخزين  وتطهير  تنقية 
اإلى  توؤدي  و�صوف  منه  المهدر  من  والحد  جيد  ب�صكل 
�صهادة  واإ�صدار  درجات  اإلى  الم�صري  القمح  ت�صنيف 

من�صاأ له لزراعة الأجود.
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الإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  قام 
المع�صرة  تر�صانة  اإلى  بزيارة  يوليو   12 الخمي�س  يوم 
تنفيذها  يتم  التى  المختلفة  الأن�صطة  تفقد  حيث 
بالعديد  الخا�صة  المعدنية  الأجزاء  ت�صنيع  ومنها 
رو�س  محور  م�صروعى  ومنها  القومية  الم�صروعات  من 
بحلوان  الأو�صطى  الدائرى  الطريق  وكبارى  الفرج 
يتم  التى  النيلية  الوحدات  تفقد  كما  والأوتو�صتراد، 
والمطاعم  الفنادق  ومنها  تاأهيلها  اإعادة  اأو  ت�صنيعها 

اإمام  المهند�س  الزيارة  الزيارة  خلل  رافقه  العائمة 
خالد  والمهند�س  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى 
عي�صى ع�صو مجل�س الإدارة التنفيذى والمهند�س اأحمد 
عبد  خالد  والمهند�س  الت�صنيع  قطاع  رئي�س  عي�صى 
المعطى رئي�س قطاع ال�صت�صارات الهند�صية والمهند�س 
اأ�صامة  والمهند�س  الت�صييد  قطاع  رئي�س  خ�صر  طارق 

الد�صوقى مدير اإدارة تر�صانة المع�صرة.

محسن صالح
يشاهد 

أعمال تصنيع 
األنشطة 
المختلفة
لترسانة 
المعصرة
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وقع الدكتور محمد يو�صف ع�صو مجل�س الإدارة والأ�صتاذ  محمد 
والمراجعين  المحا�صبين  جمعية  عام  مدير  ح�صن  العزيز  عبد 
الم�صرية �صباح يوم الأربعاء 29 اأغ�صط�س بروتوكول تعاون بين 
�صركة المقاولون العرب ممثلة فى المعهد التكنولوجي لهند�صة 
الت�صييد والإدارة ومركز تدريب جمعية المحا�صبين والمراجعين 
المراجعة  فى  للمحا�صبين  التدريب  مجالت  في  الم�صرية 

وماي�صتجد من  الحديث  الداخلية بمفهومها 
اأعمال وقد اتفق الجانبين علي ت�صكيل لجنة 
لو�صع الأطر الأ�صا�صية للتعاون تمثل الإطار 
العام وال�صروط وال�صوابط والمجالت التي 
بين  والتكامل  التعاون  يتم تحقيق  بموجبها 
بعد  لها  اجتماع  اأول  يعقد  بحيث  الطرفين 

اأ�صبوعين من تاريخ توقيع البروتوكول.
�صامي  المحا�صب  البروتوكول  توقيع  ح�صر 
المالية  لل�صئون  العامة  الدارة  مدير  هلل 
مدير  حمدي  �صريف  والمهند�س  والإمداد 
الت�صييد  لهند�صة  التكنولوجي  المعهد 
ح�صونه  محمد  عمرو  والمحا�صب  والإدارة 
الجمعية  تدريب  مركز  رئي�س  نائب 
والمهند�س اأ�صرف عبد العليم مدير المتابعة 
عبد  اأحمد  والمحا�صب  والتعاقدات   الفنية 

اهلل المدير المالي بالمعهد.
�صريف  المهند�س   قال  اخر  جانب  علي 
حمدي : اإيمانًا بر�صالة المعهد التكنولوجي 
في اأحقية الأخوة الطلبة العرب كاأ�صقائهم 

برنامج  عقد  فقد  خبراته  من  والنيل  التدريب  في  الم�صريين 
بالمملكة   - جازان  جامعة  الهند�صة  كلية  لطلبات  متخ�ص�س 
اإلى   2018/7/8 من  الفترة  في  وذلك   - ال�صعودية  العربية 

وبرامج  تطبيقيه  درا�صات  بين  البرنامج  وتنوع   2018/8/9
حا�صب اآلي محترفة عقدت في مقار المعهد بمدينة ن�صر وتدريب 
ميدانية  زيارات  على  علوه  ال�صوي�س  ج�صر  بمركز  مكثف  عملى 

منتقاه وخا�صة للأماكن الآثرية.
نظريه  درا�صة  بين  وتنوعه  بالبرنامج  الطالبات  اأ�صادت  وقد 
على  علوة  باأنف�صهم  الحرفية  بالأعمال  وقيامهم  وعملية 
الترميم  اأعمال  الطبيعة  على  م�صاهدتهم 
بالأ�ص�س ال�صحيحة واإ�صتخدام التكنولوجيا 
بوجود  اأ�صادو  كما  ذلك  فى  الحديثة 
تم  التى  الجوانب  لكافة  متابعه  تقييمات 
لديهم  الأداء  م�صتوى  لقيا�س  وذلك  درا�صتها 
اأي تق�صير من جانبهم وقد وعدو  ومعالجة 
المملكة  لدى  �صفراء  خير  �صيكونوا  باأنهم 
اهتمام  من  �صاهدوه  لما  ال�صعودية  العربية 
المقاولون  �صركة  جانب  من  بذله  تم  وجهد 
وتنفيذ  اعداد  من  المعهد  في  ممثل  العرب 
الإ�صتفادة  تعظيم  اأجل  من  وذلك  للبرنامج 
م�صر  الى  القدوم  على  زملئهم  ت�صجيع  من 
الأعوام  في  البرنامج  هذا  مثل  وح�صور 

القادمة ان �صاء اهلل.
تدريبي  برنامج  وعقد  ت�صميم  تم  وكذلك 
الحديثة  الأكاديمية  لطلبة  مخ�صو�س 
الفرقة الثالثة ق�صم العمارة - خلل الفترة 
وا�صتمل   2018/7/12-  2018/6/24 من 
على تدريب عملي وتطبيقي وزيارات مواقع 
فى  المبذول  للجهد  تقديرهم  عظيم  عن  الطلبة  ...وعبر 
ت�صميم وتنفيذ البرنامج والذى لي�س بجديد على معهد �صركتنا 

العملقه.

بروتوكول تعاون بين المقاولون العرب
وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

 في مجاالت التدريب
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الإدارة  مجل�س  ع�صو  يو�صف  محمد  الدكتور  اأعلن  
اأنه في اطار �صعي ال�صركة نحو  ورئي�س لجنة الطاقة 
الطاقة  والتقني،وتر�صيد  العلمي  التطور  ملحقة 
تم  بها،  العاملين  ولراحة  نظيفة  عمل  بيئة  وتوفير 
لأول مرة بال�صركة ت�صنيع باكورة الكرفانات ال�صم�صية 
“solar office units” باإدارة ال�صدات والأعمال 
التخ�ص�صية بالتن�صيق مع لجنة الطاقة لتلئم ظروف 
العمل والت�صغيل بالمواقع والم�صروعات المختلفة في 

الأماكن النائية داخل الجمهورية .
اأن هذه الكرفانات تعد  واأ�صاف الدكتور محمد يو�صف 
حيث  التطبيقات  من  للعديد  وعلميًا   اإقت�صاديًا   حل 
الإفترا�صى  عمرها  وي�صل  عالية  موا�صفات  ذات  اأنها 

اإلي اأكثر من 15 عام  وقد �صممت لتوفر الراحة التامة 
م�صيرًا  للعاملين  الإقامة  اأو  الدرا�صة  اأو  العمل  لبيئة 
و�صبابيك  الحرارة  لعزل  خا�صة  بعوازل  تمتاز  اأنها 
تنتج  التى  ال�صم�صية  الخليا  تحمل  واأ�صقف  حديثة 
والإنارة  التهوية  وحدات  لت�صغيل  اللزمة  الكهرباء 
والحا�صب الآلى وكاميرات المراقبة داخل الكرفانات 
تنا�صب  وهي  وات(   1500  - )600وات  من  بقدرات 
والوقود  المولدات  ا�صتخدام  وتوفر  النائية  المناطق 
اللزم لت�صغيلها ويوجد منها ت�صميمات تلئم ال�صفوف 
ومواقع  الأمنية  والإ�صتخدامات  والعيادات  التعليمية 
متنقلة  كرفانات  منها  يوجد  كما  المختلفة  العمل 

وثابتة .

الدكتور محمد يوسف : تصنيع كرافانات 
شمسية  ألول مرة بالشركة

د . محمد يوسف
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الم�صروعات  اإدارة  مدير  حماد   عادل  المهند�س  �صرح 
تم  اأنه  والم�صانع  وال�صرف  للمياه  الكهروميكانيكية 
بحمد اهلل الت�صليم الإبتدائي لمحطة مياه قلين بعزبة 
عزيز بكفر ال�صيخ والتي تبلغ  طاقتها 400 ل /ث بتكلفة 
حوالي حوالى 45 مليون جنيه واأ�صار حماد اأن الم�صروع 
عبارة عن ماأخذ �صاطئ  مكون من : توريد وتركيب عدد 4 
طلمبة المياه العكرة بالمحرك ت�صرف 220 ل / ث ورفع 
22 متروتوريد وتركيب خطوط ال�صحب والطرد �صاملة 
المنخف�س  الجهد  لوحة  وتركيب  وتوريد  المحاب�س 
وتوريد وتركيب وحدة توليد قدرة 350 ك.ف.اأ ،كما 
ي�صم محطة التنقية مكونة من : عدد 2 مروق  وتوريد 
وتوريد  ال�صفلية  الك�صاحات  �صاملة  الكبارى  وتركيب 
البطيئة  القلبات  وتركيب  وتوريد  الهدارات  وتركيب 
وال�صريعة وتوريد وتركيب خطوط الدخول والخروج 
�صاملة المحاب�س التل�صكوبية وال�صكنية والقفل ال�صريع 
طلمبة   3 عدد  وتركيب  توريد   : المر�صحات  ومبنى 
غ�صيل ت�صرف 275 ل / ث ورفع 15 م وعدد 6 مر�صحات 

البانيوماتيك  )محاب�س  التى  وتركيب  توريد  �صاملة 
ومحاب�س الكهرباء ( وخطوط الموا�صير اقطار من 250 
مم اإلى 1200 مم وترابيزات الت�صغيل ولوحات التحكم  
اأحمال  لتغذية  والبوابات ولوحة كهرباء  وال�صواغط  
وتوريد  الأر�صى   والخزان  التر�صيحى  والو�صط  العنبر 
المحاب�س  �صاملة  والخروج  الدخول  خطوط  وتركيب 
المياه  طلمبات  وعنبر  والنذار  القيا�س  واأجهزة 
المر�صحة وتوريد وتركيب عدد 4 طلمبة مياه مر�صحة 
المر�صحة  وطلمبات  متر   60 ورفع  ل/ث   200 ت�صرف 
340 ح�صان تدار  بـ soft starter  وتوريد وتركيب 
وتوريد  المحاب�س  �صاملة  والطرد  ال�صحب  خطوط 
وتركيب لوحة الجهد المنخف�س وعنبر طلمبات الروبة 
وتوريد وتركيب عدد 3 طلمبة روبة ت�صرف 375 ل/ث 
المنخف�س  الجهد  لوحة  وتركيب  وتوريد  25م  ورفع 
توليد قدرة  : توريد وتركيب وحدة  المولدات  وعنبر 
 BUS BAR 1350 ك.ف.اأ  ، واللوحة الرئي�صية بـ

بتيار 6300 اأمبير .

اإلنتهاء من األعمال الكهروميكانيكية
لمحطة مياه قلين بعزبة عزيز بكفر الشيخ

م . عــادل حمـــاد
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قام الأ�صتاذ ح�صام الدين اإمام نائب رئي�س مجل�س الإدارة بزيارة 
عدد من م�صروعات ال�صركة بدولة الكويت  التقي خللها بالعاملين 
بالفرع ووجه لهم ال�صكر علي اأدائهم المتميز بم�صروعات ال�صركة 
هناك وهنئهم بالفوز بم�صروع اإن�صاء و�صيانة عدد 509 بيت على 
الطراز الحديث بمنطقة �صرق تيماء بمحافظة الجهراء بالكويت 
مليار   2.8 يعادل  ما  كويتى  دينار  مليون   47.2 اإجمالية  بتكلفة 
جنيه م�صرى وطالبهم بمزيد من العمل والإنتاج لإ�صتكمال م�صيرة 
عـــونـــى  المهند�س  قام  اللقاء  وخلل  بالخارج   ال�صركة  نجاح 
اإمام  ح�صام  الأ�صتاذ  باإهداء  بالكويت  ال�صركة  فــرع  مديــر  توفيــق 
عن  للخر�صانة  الأمريكى  المعهد  من   2017 لعام  التميز  جائزة 
ال�صباح و�صط جو من الفرحة من  ال�صيخ جابر  م�صروع م�صت�صفي 
لل�صيد  تحياتهم  بنقل  مطالبين  الكبير  الإنجاز  بهذا  العاملين 
المهند�س مح�صن �صلح رئي�س مجل�س الإدارة و لأع�صاء المجل�س 
وذلك بح�صور المهند�س اأمير نجيب مدير ال�صئون الفنية الأ�صتاذ 
ابراهيم  محمد  ال�صتاذ   و  الب�صرية  الموارد  مدير  �صمير  اأ�صرف 

مدير ال�صئون المالية والمداد.
المرحلة  اإمام  الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  تفقد  اآخر  جانب  علي 
وفق  ال�صركة  تنفذه   الذي  الجهراء  طريق  م�صروع  من  الأخيرة 

حســـام الـديــن إمـام يــــزور مشــروعـــات 
الشـركـة بالكـويــت ويــــوجـــه الشكـــــر 

للعــــامليــــن 
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من  وفازت   والجودة  البناء  موا�صفات  اأحدث 
خلله بجائزة اأف�صل م�صاريع البنية التحتية على 
م�صتوى العالم من المعهد الأمريكى للخر�صانة لعام 
بالكويت  اأف�صل م�صروع نقل  2016 وكذلك جائزة 
اأ�صخم م�صاريع  الم�صروع من  لعام 2018حيث يعد 
�صمن  وياأتي  العالم  في  الأدوار  متعددة  الطرق 
الكويت  في  التحتية  البنية  تطوير  خطط  اأهم 
�صرح  كويتي  دينار  مليون   264 الى  ت�صل  بقيمة 
بذلك المهند�س محمود توكل مدير عام الم�صروع 
 5 اإلى  بالم�صروع  العمل  تق�صيم  تم  اأنه  واأ�صاف 
مناطق بمجموع اأطوال 53 كيلو مترًا م�صيرًا انه تم 
انجاز 96% من اأعماله ومن المقرر افتتاحه نهاية 
العام الجاري واأ�صاف المهند�س محمود �صياء نائب 
مدير الم�صروع اأن اعماله ت�صمنت ان�صاء 17.7 كم 
من الج�صور العلوية متعددة الطوابق و�صب مليون 
متر مكعب من الخر�صانة الم�صلحة وا�صتخدام 250 
األف طن لحديد الت�صليح و 150 كم طولي لأعمال 
الخوازيق و نفق بطول 620 مترًا بالإ�صافة الى 2 
ج�صر بالدوار اأعلى النفق و 10 ج�صور م�صاه ومليون 
كم مربع لأعمال الطرق ال�صطحية  و ما يزيد عن 
100 كم لأعمال الخدمات وت�صمل م�صارف الأمطار 
ال�صرف  ومجاري  المياه  خطوط  وتحويلت 

ال�صحي وخطوط الكهرباء.
كما قام الأ�صتاذ ح�صام الدين اإمام يرافقه المهند�س 

المقاولون  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ربيع  ر�صا 
نائب  الدكروري  محمد  والمهند�س  الكويتية  العرب 
الكويتية  العرب  المقاولون  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س 
لل�صركة  الفني  الم�صت�صار   - مو�صى  �صالح  والمهند�س 
يبعد  الذي  الجديد  النوي�صيب  طريق  م�صروع  بزيارة 
حوالي 150 كم عن مدينة الكويت ويبلغ طوله حوالي 
37 كم بال�صافة الى عدد 9 كبارى باأجمالى اطوال 11 

كم ويعد اأحدى ركائز خطة التنمية فى مجال تطوير 
الطرق لحل م�صكلة الزحام بدولة الكويت وتبلغ تكلفته 
10مليارات  يعادل  بما  كويتى  دينار  مليون   170 نحو 
جنيه وقد اأثنى ال�صتاذ ح�صام الدين امام على الجهد 
المبذول من العاملين م�صيرا الى �صرورة موا�صلة العمل 
على هذا النحو حتى النتهاء من الم�صروع ، �صرح بذلك 
المهند�صين ه�صام �صدقي مدير الم�صروع  وخالد �صامي 

نائب مدير الم�صروع.
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المهندس إمام عفيفى واألستاذ حسام إمام 
يتفقدان مشروعات الشركة بدولة الجزائر

الدين  ح�صام  والأ�صتاذ  عفيفى  اإمام  المهند�س  قام 
من  عدد  بزيارة  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائبا  اإمام 
رافقهم  الجزائر  بدولة  ال�صركة  فرع  م�صروعات 
بداأت  الفرع   مدير  فريد  محمود  المهند�س  خللها 
تم  والذي  المالحة  عين  م�صروع  بتفقد  الجولة 
ت�صليم عدد 514 وحدة �صكنية منها لل�صكان الأ�صبوع 
من  ت�صمل  بما  الأعمال  بجودة  اأ�صادا  وقد  الما�صى 
اأعمال الموقع العام وقدما ال�صكر للعاملين بالم�صروع 
اإنهاء  في  النحو  هذا  على  العمل  باإ�صتمرار  وطالبا 

باقي الوحدات ال�صكنية فى الموعد المحدد لها .
عقب ذلك تفقد نائبا رئي�س مجل�س الإدارة م�صروع 
محطة تنقية مياه ال�صرف ال�صحى ببورفاريك والذي 
واإختتما   ،  2018/9/30 فى  ت�صغيله  تجارب  �صيتم 
الزيارة بتفقد م�صروع مركز �صرطان الأطفال بباب 
الواد و اأبدوا اعجابهم بجودة اأعمال الم�صروع الذي 
الجب�صية  )القواطع  كبنود  ذاتيًا  بنوده  تنفيذ  يتم 
اللومنيوم(   - ال�صيراميك   - التكييف  موا�صير   -
فى  بالم�صروع  الأعمال  اإنتهاء  على  بالعمل  وطالبا 

.2019/1/30
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�صهد الدكتور �صوقي علم مفتي الجمهورية والمهند�س 
رئي�س  نائبا  اإمام  الدين  ح�صام  والأ�صتاذ  عفيفي  اإمام 
مجل�س الإدارة والدكتور اأن�صي الب�صوتي ع�صو مجل�س 
من  الحرام  اهلل  بيت  حجاج  توديع  حفل  الإدارة 
 »45 رقم  »البعثة  العرب  المقاولون  ب�صركة  العاملين 
جمعية  نظمته  والذي  1439هـ/2018م  العام  لهذا 
الثلثاء  اأم�س  م�صاء  بال�صركة،  والعمرة  الحج  تي�صير 
المقاولون  بنادي  الجتماعي  بالمبني  اأغ�صط�س   8
الو�صول ب�صلمة  العرب بالجبل الأخ�صر وتمنوا لهم 
الحج  فري�صة  واأداء  الحجازية  الأرا�صى  اإلى  اهلل 

والعودة ب�صلمة اهلل اإلى اأر�س الوطن.
وفي كلمته بهذه المنا�صبة قال الدكتور �صوقي علم: 
"عندما تلقيت دعوة المهند�س مح�صن �صلح لأجل اأن 
اإلى هنا ونكون في وداع حجاج بيت اهلل  ناأتي جميعًا 
ال�صعادة  كانت  العرب،  المقاولون  ل�صركة  التابعين 
كبيرة لأن هذا الأمر كاأنه اأ�صبح عادة �صنوية، ونحن 
اأو امراأة كتب اهلل له الحج  نهنئ كل ان�صان رجل كان 
هذا العام، وندعو له اأن يتقبل اهلل منه هذه الم�صاعي 
م�صددًا  الطاهرة،  والمنا�صك  ال�صريفين  الحرمين  اإلى 
حاج  يكون  واأن  ت�صييعه  وعدم  بالوقت  اللتزام  على 
واأن  لبيك"  اللهم  "لبيك  عبارة  قدر  على  اهلل  بيت 
وقدر  يتنا�صب  بما  الح�صن  وال�صلوك  الخ�صوع  يح�صن 
الأماكن التي �صيتواجد فيها كالم�صجد الحرام وم�صجد 

ر�صول اهلل "�س".
ودعا المفتي الحجاج اإلى ا�صتح�صار النية والإخل�س 
اأعظم  واأن  الدعاء،  من  الإكثار  مع  النف�س  ومجاهدة 

ينتظره  الذي  عرفة  يوم  المباركة  الأيام  تلك  في  ما 
وا ال�صوؤال وا�صتح�صروا الحاجات،  ال�صالحون وقد اأعُدّ
تكرار  مع  والآخرة  الدنيا  خير  تعالى  ربهم  في�صاألون 

ال�صتغفار والتلفظ بالتوبة.
من جانبه هناأ المهند�س مح�صن �صلح �صيوف الرحمن 
ح�صام  الأ�صتاذ  عنه  نيابة  األقاها  التي  كلمته  في 
الحبيب  بلدكم  تمثلون  اأنكم  اعلموا  وقال:  اإمام 
الحج،  اأثناء  لبلدكم  ممثلين  خير  فكونوا  و�صركتكم 
الجنة  اإل  جزاء  له  لي�س  المبرور  الحج  اأن  واعلموا 
الدينية  بالإر�صادات  اللتزام  ب�صرورة  وطالبهم 
العربية  المملكة  ت�صعها  التي  الأمنية  والتدابير 
ال�صعودية حفاظًا على �صلمة الحجيج، وعدم الوقوع 
على  حفاًظًا  الخاطئة  والممار�صات  المخالفات  في 
واأن  الحبيبة  لم�صرنا  بالدعاء  طالبهم  كما  �صلمتهم 
ينعم عليها اهلل بالأمن والأمان وال�صتقرار ولل�صركة 

بالنمو والزدهار.
مفتي  م�صت�صار  عا�صور  مجدي  الدكتور  اأجاب  فيما 
الجمهورية على ت�صاوؤلت حجاج بيت اهلل حول اأداء 

المنا�صك وكل ما يتعلق باأركان الحج.
�صبكة  رئي�س  �صليمان  ح�صن  الدكتور  الحتفال  ح�صر 
مو�صى  على  مو�صى  والأ�صتاذ  الكريم  القراآن  اإذاعة 
مدير الإدارة العامة للموارد الب�صرية بال�صركة وعدد 
كبير من قيادات ال�صركة ،وكان الحفل قد بداأ بتلوة 
وقدمه  الطوخي  محمود  الدكتور  القارئ  من  عطرة 
القراآن  اإذاعة  عبر  نقله  وتم  المطعني  �صعد  الإذاعي 

الكريم.

عـالم يشهـد حفــل تــوديـــع حجـــاج
بيــت اهلل الحــرام بالمقـــاولـــون العــــرب
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الإدارة   مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  اإلتقى 
للعاملين  النقابية  اللجنة  يوليواأع�صاء   10 الثلثاء  يوم 
العامة  النقابة  موافقة  على  ح�صولهم  بعد  بال�صركة 
مجل�س  بت�صكيل  والأخ�صاب  البناء  ب�صناعات  للعاملين 

اإدارة اللجنة للدورة النقابية 2018 / 2022  
فى البداية وجه المهند�س مح�صن �صلح التهنئة لأع�صاء 
اللجنة وا�صفًا تلك الم�صئولية باأنها تكليف ولي�س ت�صريفًا 
بم�صئوليات  عليهم  تلقي  النقابية  ال�صفة  تلك  واأن  لهم 
كبري يجب القيام بها على اأكمل وجه حيث اأنهم يمثلون 

اأكثر من 70 األف عامل بال�صركة.
ت�صهد  العرب  المقاولون  �صركة  اأن  على  �صلح  اأكد  كما 
اأعمال غير م�صبوق فى  فى الأونة الأخيرة تنفيذ حجم 
ال�صركة ت�صارك فى  اأن  تاريخها على مدار 64 عام حيث 
التى  الكبرى  القومية  الم�صروعات  من  كبير  عدد  تنفيذ 
اأطلقها الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صى ومن ثم فقد تحول 
تنفيذ  حيث  من  الحالى  الع�صر  ليواكب  ال�صركة  اأداء 
وبالجودة  ممكنة  زمنية  فترة  اأقل  فى  الم�صروعات  تلك 
اللجنة  في  العاملين  جهود  مايتطلب  وهذا  المطلوبة 
مختلف  فى  العاملين  مع  المبا�صر  للتوا�صل  النقابية 
المواقع داخل الجمهورية والتاأكيد على اأهمية الإلتزام 
اإ�صتمرار  اأجل  من  العاملين  لأداء  الم�صتمر  والتطوير 

ال�صركة فى اأداء دورها الوطنى. 
القيام بدورها  اأجل  اللجنة من  اأ�صار �صلح الى دعم  كما 

على الوجه الأكمل لفتٌا الى �صرورة  قيام اأع�صاء اللجنة 
بالإت�صال الم�صتمر مع العاملين من اأجل تو�صيل �صوتهم 
م�صكلة  اأى  وحل  للعاملين  م�صروعة  مطالب  اأى  وبحث 
خا�صة بالعاملين وهو ماي�صاهم فى اإنتظام م�صيرة العمل 

وزيادة الإنتاج.
كما طالب اللجنة باأن يكون فى مقدمة اأولوياتهم العمل 
على تو�صيح ال�صورة الحقيقية لل�صركة والدور التى تقوم 
به فى مجال البناء والت�صيد وكذلك الحذر من اأي �صائعة 
تتردد فى اأو�صاط العاملين  بهدف التاأثير ال�صلبى عليهم .
رئي�س  نائب  اإمام  الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  اأكد  جانبه  من 
ال�صركة الحالى قد بلغ  اأعمال  اأن حجم  مجل�س الإدارة  
20.192 مليار جنيه، بمعدل نمو قدره 13.68 % وبن�صبة 
126.2 % من الخطة الم�صتهدفة، واأن هذه النتائج تعك�س 
والذي  القومية،  م�صروعاتها  فى  لل�صركة  الجيد  الأداء 
المقاولت  قطاع  فى  الريادي  ودورها  مكانتها  من  ير�صخ 
الم�صرى ،علي �صعيد اآخر ت�صعى ال�صركة دومًا اإلى تقديم 
اأف�صل المزايا اإلى العاملين بها خا�صة نظام العلج الطبي 
حيث يتمتع العامل ب�صركة المقاولون العرب بنظام علج 
الحالي  المالي  العام  خلل  تم  كذلك  اأق�صى  حد  بدون 
ا�صافة العلوات الدورية والخا�صة والعلوة  الإ�صتثنائية 
�صيجدون  الجدد  النقابة  اأع�صاء  اأن  بها،موؤكدًا  للعاملين 
كل الدعم من القيادة العليا ،متمنيًا لهم التوفيق والنجاح 

في اأداء مهامهم.

المهنـدس محسـن صـالح
يلتقـي أعضـاء اللجنـة النقـابيـة  للعـامليـن
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لمجل�س  ال�صكر  اللجنة  اأع�صاء  وجه  اللقاء  نهاية  وفي 
الجهود  كل  ببذل  ووعدوا  للنقابة  دعمهم  على  الإدارة 
يليق  وبما  العرب  بالمقاولون  العاملين  م�صالح  لتحقيق 
بمكانتها كاأكبر ال�صركات العاملة فى مجال �صناعة البناء 

والت�صييد بم�صر وال�صرق الأو�صط.
النقابية  للجنه  الجدد  الأع�صاء  اأن  بالذكر  جدير 
الوجه  لجنة  لجنتين:   الي  تنق�صم  بال�صركة  للعاملين 
البحرى والقاهرة ويتولي رئا�صتها الأ�صتاذ حمدى محمد 
رئي�س  نائب  من�صب  اأي�صا  �صحاوىوي�صغل  عبدالعال 
والأخ�صاب  البناء  ب�صناعات  للعاملين  العامة  النقابة 
و�صنع مواد البناء - الأ�صتاذ اأحمد محمد م�صطفى اأحمد 
- نائب اأول  - الأ�صتاذة اأمل اأحمد �صوقى محمد يو�صف - 
نائب ثان  - الأ�صتاذ على محمد عبدالمنعم على محمود 
- الأمين العام  - الأ�صتاذ محمد لطفى ح�صين دياب - اأمين 
كامل محمد ح�صن  المنت�صر  الأ�صتاذ محمد    - ال�صندوق 
اإبراهيم  اأحمد  الم�صاعد - الأ�صتاذ خالد  العام  - الأمين 
الع�صاء  اأما   - الم�صاعد  ال�صندوق  اأمين   - اهلل  ح�صب 
الحمراوى  مر�صى  عبدالفتاح  اأحمد  ممدوح  الأ�صتاذ  فهم 
- الأ�صتاذ ح�صام الدين عبداللطيف على - الأ�صتاذ فوزى 
عبدالرحمن الفرماوى العي�صوى - الأ�صتاذ مح�صن محمد 

اإبراهيم عليان - الأ�صتاذ خالد ن�صر محمد محمد ق�صطة 
اأحمد  الأ�صتاذ   - الأ�صتاذ حاتم عمر عبدالقادر ح�صن   -
كمال  محمود  الأ�صتاذ   - عبدالجواد  عبدالغنى  محمد 
محمد عبد اهلل - الأ�صتاذ ح�صام محمد ال�صيد محمد مطر 
عمرو  الأ�صتاذ   - عتابى  محمد  محمود  دينا  الأ�صتاذة   -
محمد نبيل اأمين ال�صربينى - الأ�صتاذ ح�صن محمود مو�صى 

اإبراهيم - الأ�صتاذ جمعه م�صطفى جمعه خمي�س .
اأما بالن�صبة للجنة وجه قبلى فت�صم الأ�صتاذ عبدالوهاب 
حمايه  عبداهلل  والأ�صتاذ  رئي�صًا   - محمد  خ�صر  محمد 
محمود  اأحمد  والأ�صتاذ  اأول   نائب   - حماد  عبدالبارى 
عبدالعزير  ح�صن  والأ�صتاذ  ثان  نائب  من�صور-  اأحمد 
اأحمد  عبدالحارث  والأ�صتاذ  العام  الأمين   - عبدالعاطى 
عبدالبا�صط - اأمين ال�صندوق والأ�صتاذ اأحمد عبدالملك 
عبدالحميد محمد - الأمين العام الم�صاعد والأ�صتاذ يا�صر 
ويت�صكل  الم�صاعد  ال�صندوق  اأمين   - كمال جمعه محمود 
اأع�صاء اللجنة من الأ�صتاذ اأحمد يو�صف ر�صيدى محمود 
اأحمد  والأ�صتاذ  اأحمد  محمد  م�صطفى  محمد  والأ�صتاذ 
عبدالمعطى  علء  والأ�صتاذ  محمود  قطب  ر�صا  محمد 
والنجاح  بالتوفيق  ال�صركة  اأ�صرة  تمنيات   .. على  محمد 

للأع�صاء الجدد في اأداء مهامهم ور�صالتهم الجليلة.
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افتتح المهند�س مح�صن �صلح رئي�س مجل�س 
يوليواأعمال  الثلثاء24  يوم  الإدارة  
تطوير وتحديث المجمع الطبي للمقاولون 
خدمة  تقديم  بهدف  ن�صر  بمدينة  العرب 
ولأرباب  بال�صركة  للعاملين  متميزة  طبية 
النتظار  قوائم  وتخفي�س  المعا�صات 
بالمركز الطبي للمقاولون العرب و التي�صير 

علي المر�صى. 
على  �صلح  مح�صن  المهند�س  اأثنى  قد  و 
اأعمال التطوير و التحديث للمجمع الطبى 
الطبية  للمنظومة  ا�صتكمال  باعتباره 
الهتمام  ب�صرورة  طالب  و  بال�صركة 
بالتطوير الم�صتمر للمجمع  علي جانب اأخر 

مجل�س  رئي�س  نائب  اإمام  الدين  ح�صام  ال�صتاذ  اأو�صح 
الإدارة اإلى اأن اأعمال التطوير �صملت رفع كفاءة المبني 
اأف�صل  لتقديم  الطبية  الأجهزة  باأحدث  وتزويده 
الراحة  لتوفير  حديث  نظام  وفق  الطبية  الخدمات 
لأحدث  وفقا  متكاملة  طبية  خدمة  وتقديم  للمر�صى 

قيام  اإلى  اإمام  الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  اأ�صار  كما  النظم 
ت�صم  �صاملة  بيانات  قاعدة  باإ�صتكمال  الطبى  القطاع 
جميع ملفات المر�صي علي م�صتوي ال�صركة حتى اإذا ما 
انتقل عامل من جهه عمله اإلى مكان اأخر ي�صهل للطبيب 

ا�صتعرا�س تاريخه المر�صى .
و اأ�صارالدكتور محمد �صمير عزمى رئي�س القطاع الطبى 

صــــالح  يفتتــــح أعمــــال تطــــويــــــر
المجمــع الطبـــي للمقــاولــون العــرب

المجمــع يــخــدم 1500 مــريــض يــوميــًا ويضــم
مختلـف التخصصــات الطبيــة
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عيادة   26 تجهيز  تم  اأنه   ، العرب  المقاولون  ب�صركة 
العيادات  اأنظمة  من  م�صتوى  اأحدث  على  خارجية 
الطبية بالم�صت�صفيات الكبرى ت�صتوعب 1500 مري�س 
 - رمد   ( الطبية  التخ�ص�صات  مختلف  وت�صم  يوميًا 
مخ   - بولية  م�صالك   - جراحة   - وحنجره  واأذن  اأنف 
غدد   - ه�صمى  جهاز   - وع�صبية  نف�صية   - واأع�صاب 
و�صكر - باطنة عامة - اأمرا�س دم - اأوعية دموية - 
جلدية - وحدة قلب متكاملة - كلى - �صدر - موجات 
اأ�صاتذة  من  نخبة  بها  بالعمل  يقوم  وغيرها   ، �صوتية 
اأعمال  اأن  اأي�صًا  مو�صحًا  ال�صركة  واأطباء  الجامعات 
متكامل  طبى  بمعمل  المجمع   تزويد  �صملت  التطوير 
ي�صم اأحدث الأجهزة المعملية فى العالم ا�صافة الي 
وهي  الت�صخي�صية  الطبية  الأجهزة  باأف�صل  تزويده 
الأول  الجهاز  وهو   Beckman Coulter جهاز 

 Sysmex جهاز   - الكيمياء  لتحاليل  العالم  في 
جهاز    - الدم  �صورة  تحاليل  اأجهزة  اأف�صل  اأحد 
  Stress Echo تقنية  وبه     )GE( Echo
النادرة -جهاز ECG و�صمل كذلك تطوير ال�صيدلية 
ل�صرعة  المر�صى  من  المتزايدة  الأعداد  لمواكبة 
الي  ا�صافة  المر�صى  اإ�صتراحة  وكذا  العلج  �صرف 
واإنذار  ال�صوتيات  اأنظمة  باأحدث  المبنى  تزويد 
الإر�صادية  واللوحات  الكمبيوتر  و�صبكات  الحريق 
التطوير  اأعمال  بتنفيذ  قام  وقد  للمر�صي  الم�صاعدة 
ثلث  تنفيذها  وا�صتغرقت  المتميزة  المن�صاآت  اإدارة 
�صهور فقط �صرح بذلك المهند�صين �صيد �صندي رئي�س 
القطاع ومحمد علوي مدير الإدارة واأيمن عبد الخالق 

مدير الم�صروع.
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الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  عقد  الدورية  لقاءاته  اإطار  فى 
الموافق  الأثنين  يوم  الدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  اإمام 
للموارد  العامة  الإدارة  بقيادات  اإجتماعاً  10�صبتمبر 
نائب  م�صاعد  �صيام  ممدوح  الأ�صتاذ  بح�صور  الب�صرية 
خلف  البيومى  �صلح  والأ�صتاذ   ، الدارة  مجل�س  رئي�س 
م�صاعد نائب رئي�س مجل�س الإدارة ، والأ�صتاذ مو�صى على 
مو�صى مدير الإدارة العامة للموارد الب�صرية ، وال�صادة 
مديرى  وال�صادة   ، الب�صرية  الموارد  قطاعات  روؤ�صاء 
ومديرى  الرئي�صى  بالمركز  الب�صرية  الموارد  اإدارات 

الموارد الب�صرية لفروع واإدارات ال�صركة  ونوابهم .
بتقديم  الإجتماع  اإمام  الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  بداأ  وقد 
متمنيا  الجديد  الهجرى  العام  قدوم  بمنا�صبة  التهنئة 

للجميع دوام التوفيق والتقدم .
نائب رئي�س مجل�س الدارة فى هذا الإجتماع   وقد ذكر 
الب�صرية  بالموارد  العاملين  اآداء  حول  ملحظات  عدة 
تعامل  �صرورة  على  اأكد  حيث  ال�صابقة  الفترة  خلل 
الب�صرية مع  ال�صادة روؤ�صاء القطاعات ومديرى الموارد 
بالفروع  وغيرها  والأمنية  والمالية  الفنية  الإدارات 
واأن  واحد  عمل  فى  �صركاء  اأنهم  منطلق  من  والإدارات 
الب�صرية  الموارد  اإدارة  على  قا�صرة  لي�صت  اأدوراهم 

ولديهم  التنفيذى  المجل�س  فى  اأع�صاء  واأنهم  فقط 
اأع�صاء  باقى  مناق�صة  فى  وال�صلحيات  ال�صلطات  كافة 
اأو  تق�صير  اأو  اأخطاء  من  لهم  يبدو  قد  فيما  المجل�س 
و�صتظل  كانت  الب�صرية  فالموارد  الآداء  فى  ملحظات 

هى قاطرة ال�صركة نحو التقدم والتميز .
التعامل  �صرورة  اإلى  اإمام  الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  ونبه 
ن�صاط  حجم  فى  الحالى  التو�صع  مع  بالغة  بحرفية 
الم�صروعات  باإنجاز  ال�صركة  تكليف  نتيجة  ال�صركة 
توفير  �صرورة  من  ذلك  يتطلبه  وما  العملقة  القومية 
باإجراءات  المنا�صبة  الأوقات  فى  المنا�صبة  العمالة 
هذه  كون  اعتبارها  فى  تاأخذ  والتى  المنا�صبة  الإلحاق 
ترتبط  مرنة  زيادة  هى  العمال  حجم  فى  الزيادات 
البلد  فى  والإجتماعية  الإقت�صادية  بالأحداث 
يتطلب  كما   ، الق�صير  المدى  على  بها  التنبوؤ  وي�صعب 
الإدارية  للخدمات  الفورى  التوفير  �صرورة  اأي�صا  هذا 
المختلفة من حيث الإ�صتراحات والإعا�صة والإنتقالت 
معها  والتعامل  بالعمالة  الخا�صة  الموؤجرة  وال�صيارات 
على  الدائم  والمرور  الإدارى  ولي�س  المقاول  بعقلية 
الم�صروعات والعمليات للوقوف على اأى م�صاكل اأو عقبات 

والعمل الفورى على حلها .

األستاذ حسام الدين إمام 
يلتقي بقيادات الموارد البشرية ويشهد 

البرنامج التدريبى للعاملين بالموارد البشرية
ويؤكد أن الهدف منه إكتشاف الكوادر الشابة 

وتأهيلها مستقبال للقيادة
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كما ا�صتعر�س نائب رئي�س مجل�س الدارة مع الحا�صرين 
الآداء  تقييم  عر�س  ك�صوف  لإ�صتخراج  اآليا  نظاما 
ال�صهرى للعاملين وفقا لنظام ت�صعير الوظائف وتقييم 
النظام  هذا  ان�صاء  على  القائمين  بجهد  م�صيدا  الآداء 

من اأبناء الموارد الب�صرية .
للعاملين  التدريبى  البرنامج  �صيادته  ا�صتعر�س  كذلك 
من  العليا  الموؤهلت  حاملى  من  الب�صرية  بالموارد 
والذى تم  ال�صنية من 25 عاما حتى 45 عاما  الطبقة 

 2018/9/9 الموافق  الأحد  يوم  من  اإعتبارا  تنفيذه 
ويت�صمن هذا البرنامج خم�س م�صتويات تدريبية لأربع 
مجموعات جغرافيا وهى ) القاهرة الكبرى / القناة / 

ال�صكندرية / ال�صعيد(.
هذا  من  الهدف  اإمام  الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  واأرجع 
القيادية  الكوادر  اإكت�صاف  فى  الرغبة  اإلى  البرنامج 
للموارد  العامة  الدارة  لقيادة  وتاأهيلها  ال�صابة 

الب�صرية م�صتقبل .
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قطاع المعامل والتطوير 
والبحوث المعملية يمتلك 184 
معمل على مستوى الجمهورية

" ويدعو كل صاحب فكرة جديدة 
للتطوير من ابناء الشركة للمشاركة" 

المعملية  والبحوث  والتطوير  المعامـــل  قطاع  ي�صعى 
التي  الكبرى  بالم�صروعات  المعملية  الخدمة  لتقديم 
تقوم ال�صركة بتنفيذها من خلل وحدات اإدارة المعامل 
في  وفرعية  مركزية  معامل  من   148 لعدد  المختلفة 
ميكانيكا  معامل  وحدات  وهي  الجمهورية  اأنحاء  جميع 
الخر�صانة  معامل   ، والأتربة  والأ�صا�صات  التربة 
واإختبارات حديد ت�صليح والإ�صافات والمواد الخا�صة ، 
معامل الطرق والك�صارات ووحدة المعايرة �صرحت بذلك 
بال�صركة  الطرق  اإ�صت�صاري  عـــلم  مفيـــدة  المهند�صة 
والم�صرف العام على قطاع المعامل والتطوير والمهند�س  
واأ�صاف  المعامل  اإدارة  على  الم�صرف  لوي�س  مجدى 
المهند�صون  محمد حبيب رئي�س القطـــــاع وهالة �صبري 
مدير اإدارة المعــــامل  واأيمن مو�صى مدير اإدارة التطوير 
والبحوث المعملية اأن قطاع  المعامل والتطوير يحر�س 
اأثر كبير في ك�صب  له  الذي كان  الأداء  على م�صداقية 
لدى  ال�صركة  معامل  واإعتماد  الخارجيين  العملء  ثقة 
الجهات المالكة للعديد من الم�صروعات القومية )هيئة 
الهند�صية  الهيئة   ، الجديدة  العمرانية  المجتمعات 
ذوي  والفنيين  المهند�صين  خلل  من  الم�صلحة(  للقوات 
المعملية  الخدمة  تقديم  مجال  في  الكبيرة  الخبرة 
ونتاج  الأن�صطة  مختلف  في  المعملية  الأجهزة  واأحدث 
ال�صركة  معامل  في  ل�صنوات  والمتوا�صل  الدوؤوب  العمل 
المعملية  والبحوث  التطوير  اإدارة  اإن�صاء  فكرة  جاءت 
للعمل  والبناء  التطوير  في  العلمي  البحث  دور  لتاأكيد 

على حل الم�صاكل الفنية وتوفير الوقت والتكلفة .
العمل  منظومة  اأن  عــــلم  مفيدة  المهند�صة   واأكدت 
البحث  فى   تتمثل  المعملية  والبحوث  التطوير  باإدارة 
م�صتعينًا  التجريبية  المعملية  الإختبارات  طريق  عن 
جهات  اأي  اأو  ال�صركة  معامل  اإدارة  وحدات  بجميع 
المرجعية  تكون   اأن  على  متخ�ص�صة  اأخرى  خارجية 
التفعيل  ثم  والعالمية   المحلية  الموا�صفات  و  للأكواد 
بحثي  �صبق  يعــد  والذى  والت�صجيل  التنفيذي  بالموقع 

لل�صركة .
 

تفعيل هذه المنظومة يتم من خلل :
الإ�صتراك فى حل الم�صاكل الفنية لأن�صطة �صركة . 1

المقاولون العرب بمراحلها المختلفة.
تحديث . 2 فى  المتخ�ص�صة  الجهات  مع  الإ�صتراك 

 - الطرق  مجالت  فى  والموا�صفات  الأكواد 
الخر�صانة - ميكانيكا التربة والأ�صا�صات.

على . 3 للإطلع  البحثية  الموؤتمرات  فى  الإ�صتراك 
المواد  وعلوم  الهند�صة  مجال  فى  جديد  ماهو  كل 
الإن�صائية والإطلع واإجراء الأبحاث العلمية فى 
تلك المجالت عن طريق الكوادر البحثية بقطاع  

معامل ال�صركة .
واإثبات  . 4 درا�صتها  تم  التى  للأبحاث  بنك  اإن�صاء 

مع  التعاون  خلل  من  الفنية  للحلول  فاعليتها 
اإدارة معامل ال�صركة بوحداتها يحمل اإ�صم �صركة 
المقاولون العرب و ي�صاهم فى دعم اإتخاذ القرارات 

وتقديم حلول فنية وهند�صية . 
التطوير . 5 اإدارة  بين  تعاون  بروتوكولت  عمل 

البحثية  والمراكز  والمعاهد  بال�صركة  والبحوث 
والجامعات. 

وبنــــاًء علي ما �صبق  وانطلقًا نحو تحقيق هذا الهدف 
تم و�صع  خطة عمل لإدارة التطوير والبحوث المعملية  

وهى كالآتى :
اأوًل: توثيق النقاط البحثية التى تم العمل عليها على 

مدار ال�صنوات الطويلة الما�صية وهى :
فى مجال اأعمال الطـــــرق

الأعمال الترابية وطبقات الأ�صا�س وت�صمل: ●
الجانبى   - الأ�صمنت  تراب  من  الآمن  التخل�س 

ا�صتخدامه  واإعادة  الأ�صمنت(   �صناعة  )مخلفات 
 ، الأ�صا�س  وطبقات  التربة  خوا�س  تح�صين  فى 
مطابقة  الغير  )المواد  الحفر  ناتج  تدوير  اإعادة 
بعد  واإ�صتخدامها   ).... ال�صخر   - للموا�صفات 
معالجتها فى طبقات التاأ�صي�س والأ�صا�س الم�صاعد 
بمدينة  الوطن  بيت  مرافق  بم�صروع  وتنفيذها 

القاهرة الجديدة .  

م . مفيده عالم
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واإعادة  - الهدم والبناء  التخل�س الآمن من مخلفات 
اإ�صتخدامها فى طبقات  التاأ�صي�س وطبقات الأ�صا�س 

الم�صاعد و تم تطبيقه باإن�صاء م�صنع الأمل .
الطبقات الأ�صفلتية وت�صمل :  ●
اإعادة تدوير الطبقات الأ�صفلتية القديمة "  ناتج  -

اأ�صفلتية  خلطة  اإنتاج  في  واإ�صتخدامها   " الك�صط 
باإدخال  طبق  والذى  للموا�صفات  مطابقة  جديدة 
وحدة لإعادة تدوير ناتج الك�صط  بمحطة خلط 
اأ�صفلتية  واإنتاج خلطة  لل�صركة  التابعة  القطامية 

مطابقة للموا�صفات .
الجانبى   - الأ�صمنت  تراب  من  الآمن  التخل�س 

فى  واإ�صتخدامه  الأ�صمنت(  �صناعة  )مخلفات 
للبودرة  بديل  الأ�صفلتية  الخلطات  مكونات 
تطبيقه  تم  و  للبيئة(  ملوثة  )�صناعة  الجيرية 

فى محطات اإنتاج الخلطة الأ�صفلتية .
فى مجال اأعمال الخر�صـــــانة

الجانبى   - الأ�صمنت  تراب  من  الآمن  التخل�س 
)مخلفات �صناعة الأ�صمنت( واإ�صتخدامه  فى اإنتاج 
فى  تطبيقه   تم  و  والإنترلوك   والبلط  الطوب 
م�صانع المنتجات الخر�صانية التابعة لل�صركة مثل 
)م�صنع الأمل 2 ، م�صنع الأمل 3 م�صنع الم�صتقبل 

بال�صادات ، م�صنع  بنى �صويف( .
واإعادة  - الهدم والبناء  التخل�س الآمن من مخلفات 

تم  و  الخر�صانية  المنتجات  اإنتاج  فى  اإ�صتخدامها 
من   الآمن  للتخل�س  الأمل  م�صنع  باإن�صاء  تطبيقه 
بعد   اإ�صتخدامها  باإعادة  والبناء  الهدم  مخلفات 
معالجتها فى اإنتاج المنتجات الخر�صانية ) بردورة 

- اإنترلوك - نيوجير�صى ....( .
ت�صميم  - وهى  الخا�صة  الموا�صفات  ذات  الخلطات 

ت�صتخدم  والتى  الخفيفة  الخر�صانية  الخلطات 
الآثرية  المن�صاآت  وخا�صة  المن�صاآت  ترميم  فى 
القديمة و ترميم مبانى قاعة الموؤتمرات، ت�صميم 
تاأمين  اأعمال   " الكتلية  الخر�صانة  الخلطات 
لمقاومة  ال�صواطئ  حماية   - ال�صاطئية  المن�صاآت 

الخلطات  ت�صميم   ،  " القا�صية  البيئية  الظروف 
 - الإنكما�س  قليلة   - الدمك  ذاتية  الخر�صانية 
الخر�صانى  بالهيكل  واإ�صتخدامها  المن�صوب  ذاتية 
الفرج  رو�س  محور  بم�صروع  الركائز  وقواعد 
باإ�صتخدام  الخر�صانية  الخلطات  ت�صميم  وتطوير 
بم�صروعات  وتطبيقها  الأ�صمنت  من  حديثة  اأنواع 

اأنفاق قناة ال�صوي�س - م�صروعات العلمين .
فى مجال تحديث وتطوير الأكواد والموا�صفات

قامت اإدارة التطوير والبحوث المعملية  بال�صركة  -
الإ�صكان  لبحوث  القومي  المعهد  مع  بالإ�صتراك 
للطرق  الم�صرى  الكود  تحديث  فى  والبناء 

الح�صرية والخلوية عام  2008.
اأن�صطة  فى  جديدة  بحثية  نقاط  على  العمل   : ثانيًا 

ال�صركة المختلفة  وتطوير الأبحاث ال�صابق ذكرهـــا
فى مجال اأعمال الطـــــرق

الأعمال الترابية وطبقات الأ�صا�س وت�صمل  طرق . 1
تثبيت وتح�صين التربة  وطبقات الأ�صا�س باأنواعها 
، تاأثير المياه على طبقات الر�صف ، اإعادة تدوير 
نواتج الحفر ومخلفات الهدم والبناء واإ�صتخدامها 
والأ�صا�س  التاأ�صي�س  طبقات  فى  معالجتها  بعد 

الم�صاعد .
اإ�صتخدام المن�صوجات الأر�صية فى اأعمال الطرق . 2

" الت�صليح  ، الفلترة ، ت�صريف المياه ، الف�صل " .
3 . " الرابطة  المادة  وت�صمل  الأ�صفلتية  الطبقات 

البيتومين ، طبقات الت�صريب ، طبقات الل�صق ..."، 
اإعادة تدوير الطبقات الأ�صفلتية.

فى مجال اأعمال الخر�صانة  
ت�صمل  المواد الأولية  "الأ�صمنت ، المياه والإ�صافات"  
، الخلطات  ذات الموا�صفات الخا�صة ،الحـــــديد وي�صمل 
والفيزيائية  الكيميائية  الخوا�س  تح�صين  درا�صة 
الخر�صانة  معالجة  طرق    ، للحديد  الحماية  وطرق 
والهدم  البناء  مخلفات  تدوير  اإعادة  و  بالموقع 

واإ�صتخدامها فى اإنتاج المنتجات الخر�صانية  .
البقية �صفحة 81
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اأ�صاد المهند�س �صمير �صعد اهلل رئي�س قطاعات ال�صعيد 
لفرع  التنفيذى  المجل�س  والبحر الأحمر خلل اجتماع 
المالى  للعام  للفرع  الم�صتهدفة  بالخطة  الوادى  جنوب 
بزيادة  جنيه  مليون   600 بلغت  والتي    2019/2018
قدرها 100 مليون جنيه عن العام المالى ال�صابق ، وبلغ 
 2.6 الحالى  المالى  للعام  المرحل  التعاقدات  ر�صيد 
مليار جنيه وذلك نتيجة ثقة العملء فى ا�صناد اأعمال 

جديدة للفرع  ووجه ال�صكر لجميع العاملين بالفرع.
الفرع  مدير  ال�صهابى  محمد  المهند�س  اأو�صح  جانبه  من 
اأق�صى  لتحقيق  م�صتهدفة  خطط  وفق  ي�صير  العمل  اأن 
ربحية ، م�صيرًا اأن الفرع ح�صل على اأعمال خلل العام 
فى  جنيه  مليون   370 بقيمة   2018/2017 المالى 
م�صروعات  اأ�صناد  تم  كما   ، واأ�صوان  الأق�صر  محافظتى 
قيمة   وبلغت   ، جنيه  مليون   550 بقيمة  له  جديدة  
التح�صيل  ون�صبة  جنيه  مليون   122.730 المطالبات 
اإلى 73% وزيادة المنفذ ذاتيًا اإلى 53%، اأما العام المالى 
جنيه  مليون   64 بتكلفة  اأعمال  نفذت   2017/2016
التح�صيل  ون�صبة  جنيه  مليون   19 بـ  المطالبات  وقيمة 
اأن  موؤكدًا   %45 ذاتيًا  المنفذ  اأعمال  بلغت  حيث    %67
الفرع ي�صعي جديًا لتفعيل الإيجابيات وتلفى ال�صلبيات 
الهوالك  فى  التحكم  طريق  عن  ربحية  اأق�صى  لتحقيق 
وتعظيم  ال�صلعى"،  "الم�صتلزم  الخامات  من  والإ�صتفادة 
وتحويل  التنفيذ  معدلت  بزيادة  الذاتى  التنفيذ  دور 
لإدارة  تبعتها  بنقل  منتجة  لعمالة  الخدمية  العمالة 

التنفيذ الذاتى لتخفي�س تكلفة الأجور.
علي جانب اآخر اأعلن المهند�صين �صمير �صعد اهلل رئي�س 
القطاعات ومحمد ال�صهابي مدير فرع جنوب الوادى عن 
ماركت  هايبر  ان�صاء  م�صروع  بتنفيذ  موؤخرا  الفرع  فوز 

بقيمة  الأق�صر  بمحافظة  الجديدة  طيبة  بمدينة 
الجديدة  طيبة  مدينة  جهاز  ل�صالح  جنيه  مليون   192
وهوعبارة عن مبنى تجارى خدمى يقام علي م�صاحة 10 
اأفدنة ويتكون من مبنى الهايبر  ومبنى المول والمحلت 
اإدارى  المدخل ومبنى  ال�صينما و�صالة  التجارية ومبنى 
والبوابات  الأ�صوار  اأعمال  اإلي  اإ�صافة  بالهايبر  ملحق 

والموقع العام .
اهتمام  اطار  فى  اأنه  ال�صهابي  محمد  المهند�س  واأ�صاف 
اقامة  و  ال�صعيد  محافظات  بتنمية  الإ�صكان  وزارة 
التوقيع  تم  فقد  ال�صحى  وال�صرف  المياه  م�صروعات 
م�صروعات  تنفيذ  اأعمال  ا�صتكمال  اتفاقية  على  موؤخرا 
 280 بقيمة  قنا   بمحافظ  وقفط  نقاده  �صحي  �صرف 
مياه  لمحطة  الثانية  المرحلة  تنفيذ  و  جنيه  مليون 
المجتمعات  هيئة  مع  الجديدة  اأ�صوان  بمدينة  اأ�صوان 

العمرانية بقيمة 168 مليون جنيه.
ال�صركة  بفرع  الجديدة  التعاقدات  اأن حجم  اإلى  واأ�صار 
اأ�صوان والأق�صر وقنا  و�صل  بجنوب الوادي بمحافظات 
اإلى 640 مليون جنيه واأن حجم اأعماله المرحل تعدي 

2.5 مليار جنيه.
وعلي طريق التحدي والجودة والتميز ح�صل فرع جنوب 

الوادي والمجلة ماثلة للطبع علي �صهادة
وقد  البيئة   مجال  في    )ISO 14001:2015(  
من  المبذول  بالمجهود  المانحة  الجهة  مراجعى  اأ�صاد 
�صمير  المهند�س   ا�صراف  تحت  بالفرع  العاملين  قبل 
�صعداهلل ع�صو مجل�س تنفيذي ال�صركة و رئي�س قطاعات 
ال�صهابي  محمد  الأحمروالمهند�س   البحر  و  ال�صعيد 
اأبوالحمد  محمد  نعمة  المهند�صة   وجهود  الفرع  مدير 

مدير اإدارة البيئة بالفرع.

م. محمد الشهابى م. سمير سعد اهلل

2٫6 مليار جنيه رصيد 
التعاقدات المرحل 
لفرع جنوب الوادى
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فرع شرق ووسط الدلتا  يفوز بمشروعات 
جديدة بقيمة 490 مليون جنيه

رئي�س    - القادر  عبد   اأحمد  المهند�س  �صـــرح 
باأن  الدلتا  وو�صط  �صرق  فرع  مدير    - القطـاع 
الفرع فاز بالتعاقد على م�صروعات �صرف �صحى 
مليون   )490( بقيمة  وال�صرقيـة  بالغربيـة 
م�صروع  بتنفيذ  يقوم  الفرع  اأن  م�صيرًا  جنيه 
من�صاأة   ، ح�صن  من�صاأة   ( لقرى  ال�صحى  ال�صرف 
بمركز  فر�صي�س   ، الرحمن  عبد  كفر   ، حاتم 
مليون   92 بقيمة  الغربيــــة(  بمحافظة  زفتى 

ببياره  رفـــع  محطة  تنفيذ  عن  عبــــارة  وهو  جنيه 
الكهروميكانيكية  الأعمال  �صاملة  5متر  داخــــــلي  قطر 
بالإ�صـــــــــافة اإلى تنفيـــــــذ �صبكة انحـــدار من الموا�صير 
بطول  مم   600 حتى  160مم  من  باأقطــــــار  البل�صتيك 
موا�صير  من  طرد  خط  تنفيذ  الي  بالإ�صافة  كم   29.3

البولي اثيلين قطـــــر 560 مم بطـــــول 2.3 كـــــم .
�صحي  �صـــــرف  م�صروعات  تنفيذ  علي  التعاقد  تم  كما 
قرى )الأخمين ، ال�صوالح ، نمرود ، منزل نعيم ( مركز 
فاقو�س بمحافظة ال�صرقية وذلك خلل 18 �صهر بقيمة 
290 مليون جنيه وهو عبارة عن تنفيذ عدد 4 محطــــات 
10م  الي  6م  من  باأقطار  ببيارات  وحداتها  بكامل  رفـــع 
�صامل توريد وتركيب الأعمال الكهروميكانيكية وتنفيذ 
بل�صتيك  موا�صير  كم   53 حوالي  بطول  انحدار  �صبكة 

باأقطار من 200مم حتى 650 مم بالإ�صافة الى 
بولي  موا�صير  من  طــرد  خطوط   4 عدد  تنفيذ 
اثيلين باأقطار 800 مم ، 500 مم ، 400مم ،كما 
يجري تنفيذ نفق �صيارات اأ�صفل ال�صكة الحديد 
بغربها  المدينة  �صرق  بين  يربط  الزقازيق 
وهو  متر   15 حوالي  وبعر�س  متر   350 بطول 
ال�صكة  ا�صفل  مغطى  جزء  جزئين  عن  عبارة 
بطول  مك�صوف  وجزء  متر   150 بطول  الحديد 

200متر بقيمة 100 مليون جنيه .  
اآخر وبتوجيهات من المهند�س  احمد عبد   علي جانب 
طريق  عن  بالفرع  العاملين  جميع  كفاءة  برفع  القادر 
في  والأ�صاليب  النظم  اأحدث  علي  العاملين  تدريب 
بتنظيم   " طنطا  "منطقة  الإداري  القطاع  قام  العمل 
دورات للموارد الب�صرية بالتن�صيق بين الأ�صتاذة �صفـــاء 
بحـــري  وجه  لقطاع  الب�صرية  الموارد  مدير  عـــزت  
الب�صرية  الموارد  البيومى مدير  والأ�صتاذ محمد �صلح 
للفرع وبالتعاون مع اإدارة العلقات العامة بالفرع و تم 
ال�صتعانة بروؤ�صــــــاء القطــــاعات الإدارية ل�صرح كل ما 
هـــــو جديد في المـــــــوارد الب�صرية وقد لقت  الدورات 
الدلتا  �صمال  بفـــــــروع  العاملين  من  مكثفــــًا  ح�صــــــورًا 

والإ�صكنـــــــدرية و �صرق وو�صط الدلتـــــا. 

م . أحمد عبد القادر

فى مجال اأعمال  ميكانيكا التربة  و الأ�صا�صات
للتاأ�صي�س  التربة  وتح�صين  جديدة  طرق  وت�صمل 
للمن�صاآت  ، طرق اإختبارية جديدة لتحديد المعاملت 
المختلفة ،  الإ�صافات وتطبيقات المن�صوجات الأر�صية 

فى الإن�صاءات .
الأكواد  وتطوير  تحديث  في  الإ�صتراك   : ثـالثـًا 

والموا�صفات    
للطرق  الم�صري  الكود  تحديث  في  الإ�صتراك  جارى 
الح�صرية عن طريق الدليل الإ�صتر�صادى للطرق لعام 
2018 طبقًا للموا�صفات القيا�صية العالمية والإ�صتراك 
اإ�صافة  مع المعهد القومي لبحوث الإ�صكان والبناء في 
المن�صوجات  باإ�صتخدام  الت�صميم  وطرق  تطبيقات 
 ، الفلترة   ، الت�صليح   ( الطرق  اأعمال  فى  الأر�صية 

ت�صريف المياه ، الف�صل (. 

اإلى  المعملية  والبحوث  التطوير  اإدارة  تهدف  واأخيرًا 
فى  للتطبيق  قابلة  فعالة  جديدة  اأفكـــــار  اأى  تبنى 
جميع مجالت واأن�صطة ال�صركة وذلك  لتحقيق اإ�صافة 
منتج  اإلى  الفكرة  وتحويل  لل�صركة  �صبق  تعد  علمية 
يمكن ت�صويقه وال�صتفادة منه ول يتحقق هذا الهدف 
بدون تفاعل اأبناء ال�صركة واإيمانهم باأن البحث العلمى 
الأف�صل   نحو  والإتجـــاه  التطور  لمواكبة  الطريق  هو 
فعالة   جديدة  فكــــــرة  �صاحب  لكل  دعـــــــوة  وهـــذه 
قابلة للتطبيق من  اأبناء ال�صركة للم�صاركة فى العمل 
المعملية   والبحوث  التطوير  اإدارة  فريق  مع  الجاد 

لتحقيق هذا الهدف.

قطاع المعامل والتطوير والبحوث المعملية... بقية
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الإدارة  مجل�س  ع�صو  يو�صف  محمد  الدكتور  اأكد 
لل�صركة  العليا  الإدارة  اأن   التدريب  علي  والم�صرف 
الب�صرية  الموارد  بتنمية  كبيرًا  اإهتمامًا  تولى 
التعليمية  النظم  اأحدث  باإتباع  العامل  كفاءة  ورفع 
والعملى  النظرى  الجانب  تغطى  التى  والتدريبية 
المعهد  مدير  حمدى  �صريف  المهند�س  واأ�صاف 
المعهد  اأن  والبناء   الت�صييد  لهند�صة  التكنولوجى 
التخ�ص�صات  جميع  تغطى  تدريبية  برامج  يعقد 
التى يحتاجها العاملين بمقر المعهد و اإدارات وفروع 
القومية  الم�صروعات  فى  التنفيذ  مواقع  و  ال�صركة 
للعاملين  دورات  اقامة  المثال  �صبيل  علي  المختلفة 
بالعا�صمة الإدارية الجديدة ، وعقد دورات �صيفية 
الجامعات  لطلبة  عام  كل  طالب   7000 من  لأكثر 
منطلق  من  وغيرها  والتجارة  الهند�صة  كليات  من 
المجتمعية  الخدمة  تقديم  نحو  ال�صركة  �صيا�صة 
هذا بالإ�صافة اإلى اإعداد برامج خا�صة باأ�صقاءنا من 

الدول العربية �صاملة الجانب النظرى والعملى .
بروتوكول تعاون

 كما عقدت ال�صركة بروتوكول تعاون بين المقاولون 
درا�صى  ف�صل  لتبنى  والتعليم  التربية  ووزارة  العرب 
فى 5 مدرا�س يتم تدريبهم باأق�صام الكهرباء واأعمال 
الفروع  مع  التن�صيق  وتم  المعدات  وميكانيكا  اللحام 
�صبرا  فى  التدريب  مراكز  فى  لتدريبهم  والإدارات 
مدر�صة  تواجد  اإلى  بالإ�صافة  هذا  ال�صوي�س  وج�صر 
للتعليم  الفنية  للثانوية  العرب  للمقاولون  خا�صة 
والتدريب المزدوج وبها �صفين درا�صيين ، وقام المعهد 

بالم�صاركة فى تطوير المناهج للتعليم الفنى باإعداد 
الفنى  التعليم  القطاع  من  واعتمادها  درا�صية  مناهج 
الت�صييد  مهن  تق�صيم  وتم  والتعليم  التربية  بوزارة 
اإلى 3 اأق�صام رئي�صية وهى فنى " ت�صطيبات ، �صباكة 
مدر�صة  فى  تطبيقه  و  م�صلحة"  خر�صانة   ، وتبليط 
يتم  بالجيزة كنموذج  ال�صناعية  الثانوية  اأبو غالب 

تعميمه م�صتقبًل فى باقى المدار�س .
�صباب الخريجين

ويقوم المعهد بمتابعة تو�صيات اجتماعات المجال�س 
فى  وتطبيقها  بال�صركة  الم�صتقبل  لقادة  التنفيذية 
فى  اختبارات  المعهد  يعقد  كما  والفروع  الإدارات 
لإتاحة  الخريجين  ل�صباب  المختلفة  التخ�ص�صات 
فى  المعهد  لم�صيره  وا�صتمرارا   ، لهم  عمل  فر�س 
�صواء  يقدمها  التي  الخدمة  م�صتوى  على  المحافظة 
فتم  الخارجين  للعملء  او  ال�صركة  م�صتوى  على 
  ISO  9001 : 2015 الجودة   �صهاده  تجديد 
على  بالمراجعة   TUV المانحة  الجهة  فقامت 
في  والإدارة  الت�صييد  لهند�صة  التكنولوجي  المعهد 
 ISO 9001 الجودة  �صهادة  لتجديد   2018 مايو 
الجهة  واأ�صادت   -  2015 العالمية  للموا�صفات  طبقًا 
المانحة بالجهد المبذول من كافه العاملين بالمعهد 
للمحافظة على ما تحقق فى ال�صنوات ال�صابقة ، كما 
العالمية  الجودة  نظم  تطبيق  فى  الريادة  له  انه 
العاملين  توعية  و  ن�صر  في  البارز  ودوره   99 عام  من 
العلوم  مجالت  مختلف  في  العام  بالتطور  بال�صركة 

الإن�صانية والتطبيقية.

المعهد التكنولوجى يساهم
فى تنمية قدرات العاملين

بأحدث النظم التعليمية والتدريبية

م. شريف حمدى د . محمد يوسف



83

البيئة  جهاز  بين  التعاون  بروتوكول  اإطار  فى 
بالمقاولون العرب ووزارة البيئة لتنمية الم�صاركة 
البيئية  الأن�صطة  خلل  من  لل�صركة  المجتمعية 

الآتية:
تنفيذ برامج توعية بيئية لل�صادة المهند�صين - 1

وجميع والعاملين بفروع واإدارات بال�صركة .
الخا�صة - 2 بالمجلة  البيئة  عن  مقالت  ن�صر 

بال�صركة.
تنظيم رحلت للمحميات الطبيعية .- 3
عقد اجتماع مع جهاز تنظيم المخلفات للتعرف - 4

على كيفية التعامل مع مخلفات هدم المباني .
جانب  من  الأن�صطة  هذه  على  الإتفاق  تم  فقد 
مدير  قطاع   رئي�س  مبروك  عفاف  المهند�صة  
طه   اآمال  الأ�صتاذة   و  والبيئة  الجودة  جهازي 
والتوعية  للإعلم  المركزية  الإدارة  رئي�س 
الوعي  لن�صر  وذلك  البيئة  �صئون  بجهاز  البيئة 
واأ�صرهم  الم�صتويات  بجميع  العاملين  لدى  البيئي 
بال�صركة  البيئية  والأن�صطة  المجالت  كافة  في 
ا�صتهلك  وتر�صيد  الم�صتدامة  التنمية  لتحقيق 
الموارد واإعادة تدويرها  ،وقد حر�صت المهند�صة  
عفاف مبروك على �صرعة البدء في تنفيذ برنامج 
التوعية  اإدارة  مع  له  التن�صيق  تم  التي  التوعية 
للإعلم  المركزية  للإدارة  التابعة  الجماهيرية 
والتوعية البيئة باأن�صطة ال�صركة المختلفة في كل 
من النادي ال�صيفي )�صمر �صكوول(لأبناء العاملين 
المقاولون  بنادي  للأع�صاء  الجتماعي  النادي   -
الت�صييد  لهند�صة  التكنولوجي  المعهد   - العرب 
العرب  يالمقاولون  الطبي  المركز   - والإدارة 
بالإدارات  الخارجية  القوافل  اإلى  بالإ�صافة   -
والفروع التنفيذية بمختلف المحافظات والجاري 

الترتيب لتحديد مواعيدها .
خلل  من  البيئة  وزارة  اأبرمت  اآخر  جانب  علي 
البيئية  والتوعية  للإعلم  المركزية  الإدارة 
المتميزة  المن�صاآت  اإدارة  مع  تعاون  بروتوكول 
خطة  تنفيذ  اأجل  من  العرب  المقاولون  ب�صركة 
والتنمية  الخ�صراء  العمارة  بمفهوم  للتوعية 
باأهمية  المرتبطة  البيئة  وقوانين  الم�صتدامة 
وبم�صاركة  والبناء،  الت�صييد  �صركات  اأعمال 

المهند�صين والفنيين بال�صركة. 
المهند�س  رعاية  تحت  الخطة  تنفيذ  و�صيتم  هذا 
�صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام 
رئي�س  عبا�س  اأحمد  والمهند�س  العرب،  المقاولون 
�صندي  �صيد  والمهند�س  الكبري  القاهرة  قطاع 
المتميزة  المن�صاآت  اإدارة  ومدير  القطاع  رئي�س 
والمهند�صة عفاف مبروك رئي�س قطاع مدير جهاز 
والمهند�س  البيئة  جهاز  علي  والم�صرف  الجودة 

خالد فاروق مدير �صمان الجودة والبيئة. 
عبدالرحيم  �صريف  الدكتور  الإتفاقية  في  �صارك 
رئي�س الإدارة المركزية للتغيرات المناخية واآمال 
والتوعية  للإعلم  المركزية  الإدارة  رئي�س  طه 
المن�صاآت  باإدارة  المهند�صين  من  وعدد  البيئية. 
ال�صعي  اإطار  في  البروتوكول  وياأتي  المتميزة. 
لتحقيق روؤية م�صر 2030 للمفهوم ال�صامل للتنمية 
الم�صتدامة في مجال المقاولت والبناء والت�صييد. 
نظام  اأهمية  عبدالرحيم  �صريف  الدكتور  اأكد 
الهرم الأخ�صر لت�صجيع قطاع الت�صييد والبناء علي 
اإ�صتخدام الأ�صاليب الحديثة في تو�صيع الم�صاحات 
الخ�صراء واإن�صاء مبان خ�صراء تتوافق مع البيئة 
في  التقليدية  الهند�صة  عن  والبعد  الم�صرية 

البناء.

مشاركة مجتمعية
للمقاولون العرب مع وزارة البيئة

في كافة المجاالت
م . عفاف مبروكواألنشطة البيئية بالشركة



84

اإدارة النقل الثقيل تح�صل على �صهادات الأيزو
اإيماءًا اإلى مراجعة الجهة المانحة �صركة :

لتجديد    TUV RHEILAND & EGYPT  
لموا�صفة  طبقًا   )  QMS( الجودة  �صهادات  منح 
ISO 9001:2015  وتجديد �صهادة البيئة طبقًا 
للموا�صفة OHSAS 18001:2007  وتجديد منح 
طبقًا  المهنية  وال�صحة  ال�صلمة  �صهادة  ا�صتمرارية 
OHSAS 18001:2007 : لمتطلبات الموا�صفة

الموافق  الأربعاء  وحتى  الثلثاء  من  الفترة  فى 
جميع  على  المراجعة  تمت   2018 يناير  30و31 
حاليًا  المطبقة  الثلثة  للنظم  بالإدارة  الأق�صام 

الإدارة  منح  وتم  الجودة  عالى  وم�صتوى  باأداء 
التاأهيل والتجديد ل�صهادتى :

 ISO 9001:2015 و ISO 1400:2015 لمدة 
عامين وتجديد �صهادة ال�صلمة

اأعوام  ثلثة  لمدة    OHSAS 18001:2007  
اأ�صامة كمال رئي�س  وذلك تحت قيادة المهند�صون 
للإدارة  التنفيذى  المجل�س  ورئي�س  القطاعات 
مدير  القطاع  رئي�س  ال�صهيدى  عبدالعزيز  وطارق 
والجهد  التنفذى  المجل�س  رئي�س  ونائب  الإدارة 
وجميع  المجل�س  اأع�صاء  ال�صادة  من  المبذول 

العاملين بالإدارة . 

والتح�صين  والتطوير  التميز  لم�صيرة  اإ�صتمرارًا 
الم�صتمر والتى يقودها فرع القاهرة والذى ظهر جليًا 
  T.U.V Rheinland خلل مراجعة الجهة المانحة
  ISO 14001 لتجديد �صهادة نظام الإدارة البيئية
للفرع   2015 لعام  الجديد  لإ�صدارها  والإنتقال 
وم�صروعاته ، والتى اأ�صاد فيها ممثل الجهة المانحة 

بالأداء الم�صرف والمتميز وبالتطبيق الناجح لنظام 
باإدارة  العمل  فريق  من  المبذول  والجهد  البيئة 
المهند�صين �صيد �صندى يو�صف  البيئة وتحت رعاية 
مدير  ال�صيخ  ومحمد  الكبرى  القاهرة  قطاع  رئي�س 
البيئة  مدير  عبدالنا�صر  �صيد  ونا�صر  القاهرة  فرع 

بالفرع .

الدائم  والتميز  النجاح  م�صيرة  فى  الإ�صتمرار  اأجل  من 
التطور  بو�صائل  الإلتزام  نحو  العليا  الإدارة  من  وحر�صا 
طبقًا  الأعمال  تنفيذ  جودة  فى  الم�صتمر  والتح�صين 
والإهتمام  العمل  بيئة  على  والحفاظ  العالمية  للنظم 
وتحقيق  الإنتاج  زيادة  اأجل  من  العاملين  ب�صلمة 
الدورية  المراجعة  اأ�صيوط  اإجتاز بنجاح فرع  الربحية 
 2015/ISO 14001 والبيئة  T.U.V للجهة المانحة
مراجعى  اأ�صاد  حيث    2015/ISO 9001 والجودة 

العاملين  قبل  من  المبذول  بالمجهود  المانحة  الجهة 
بالفرع تحت ا�صراف المهند�س محمود محمد اأحمد عبد 
المولى رئي�س قطاع اأ�صيوط و �صمال ال�صعيد والمهند�س 
المهند�س  و  اأ�صيوط  فرع  مدير  محمود  عبداهلل  حاتم 
الجودة  �صمان  اإدارة  مدير  مترى  عبدالملك  ن�صيم 
ويا�صر اأحمد ال�صاوى مدير اإدارة البيئة والأ�صتاذ عمرو 
عبد الرا�صى مدير اإدارة ال�صلمة وطاقم العمل باإدارات 

�صمان الجودة وال�صلمة وال�صحة المهنية والبيئة .

إدارة النقل الثقيل تحصل على شهادات األيزو

تجديد شهادة نظام اإلدارة البيئية لفرع القاهرة

تجديد شهادات السالمة والبيئة والصحة 
المهنية لفرع أسيوط
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الجديد  الإ�صدار  على  ال�صريعة  الطرق  اإدارة  ح�صلت 
 2015/14001-ISO 9001 والبيئة  الجودة  ل�صهادتى 
ال�صلمة  �صهادة  وتجديد   )T.U.V  ( المانحة  الجهة  من 
لعام 2018 وذلك لحر�صها على تحقيق  المهنية  وال�صحة 
با�صتخدام  البيئة  على  والمحافظة  وال�صلمة  الجودة 
بدعم  الم�صروعات  فى  التنفيذ  واأ�صاليب  المعدات  اأحدث 
من  المهند�س طارق �صقر ع�صو مجل�س الإدارة  والمهند�س 
المحافظة  �صرورة  فى  الطرق  قطاع  رئي�س  عطية  اأ�صرف 
العاملين  و�صلمة  العميل  ور�صاء  الأعمال  جودة  على 
من  الإدارة  ح�صلت  كما   ، الذاتى  التنفيذ  على  والعتماد 
 ISO  يومها الأول على �صهادتى الأيزو فى الجودة والبيئة
غنيم  اأ�صرف  المهند�صين  اإ�صراف  تحت   14001-9001

مدير الإدارة ونبيل عامر نائب مدير الإدارة واأيمن عطية 
مديرى الم�صروعات والكيميائى اأيمن الجندى مدير �صمان 
بالم�صتوى  المانحة  الجهة  اأ�صادت  وقد  هذا  الجودة  نظم 
المهنى والفنى والحر�س على تطبيق نظم الجودة والبيئة 
والبيئة  الجودة  اأعمال  فى  القائمين  وتدريب  وال�صلمة 
اأحدث  على  للوقوف  تخ�ص�صهم  مجال  فى  وال�صلمة 
لجميع  التدريبية  الكفاءة  ورفع  والأنظمة  الأ�صاليب 
الإدارة  على  المنظومة  هذه  وتطبيق  بالإدارة  العاملين 
وم�صاريعها وهى " م�صروع ازدواج طريق 6 اأكتوبر الواحات 
القطاع الأول بطول 35 كم ، م�صروع طريق الإ�صكندرية/ 
مطروح ال�صحراوى "جنوب مارينا" بطول 10كم ، م�صروع 

تطوير طريق الإ�صكندرية / مطروح "ال�صاحل" . 

عفاف  المهند�صة  بقيادة   الجودة  جهاز  ل�صعي  ا�صتكماًل 
مبروك  مدير جهاز الجودة والم�صرف على جهاز البيئة 
للموا�صفات  ومواكبتها  ال�صركة   بم�صتوى  الإرتقاء  
من  الإ�صدارات  اأحدث  متابعة  على  وحر�صها  العالمية 
المتمثلة  العليا  الإدارة  ودعم  وحر�س   ، الموا�صفات 
ل�صئون  الإدارة  مجل�س  ع�صو  يو�صف  محمد  الدكتور  في 
باآخر  واإلحاقَا  الفنية   ال�صئون  على  والم�صرف  التدريب 
والبيئة   الجودة  اإدارتي  نظم  لموا�صفتي  الإ�صدارات 
    ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015
اإدارة ال�صلمة  اإ�صدار الموا�صفة الخا�صة بنظم  فقد تم 
وال�صحة المهنية ISO 45001 وتحقيقًا للتكامل بين 
"  فقد  " ال�صلمة والبيئة والجودة  نظم الإدارة الثلث 
تم  عقد ندوة توعية بالموا�صفة ISO 45001  وذلك 
المانحة  والجهة  الجودة  جهاز  من  كل  بين  بالتن�صيق 
 TUV Quality Control �صركة  لل�صهادات  
مديري  النظم/  جودة  مديري  ال�صادة  من   )17( لعدد 
ال�صلمة وال�صحة المهنية باإدارات وفروع ال�صركة خلل 
الفترة من 2018/4/3:1 بالمعهد التكنولوجي لهند�صة 
وكيفية  الم�صتجدة  بالبنود  للتوعية  والإدارة   الت�صييد 
التكامل مع نظم اإدارتي الجودة والبيئة وهم :المهند�صة 

هالة عبد النا�صر- فرع القاهرة - المهند�صة عزة حماد 
جريدة-  بهاء  المهند�صة   - الدلتا  وو�صط  �صرق  فرع   -
الم�صري  �صلح  المهند�س   - الدلتا  وو�صط  �صرق  فرع 
وال�صرف  للمياه  الكهروميكانيك  الم�صروعات  اإدارة 
والم�صانع -المهند�س محمود المهدي- اإدارة الم�صروعات 
المهند�س   - والم�صانع  وال�صرف  للمياه  الكهروميكانيك 
خالد علي محمد ح�صين- قطاع الت�صييد - المهند�س تامر 
ال�صحات محمد- اإدارة �صيانة الق�صور والأثار- المهند�س 
والإن�صاءات  الكباري  اإدارة  الخنيزي-  اإبراهيم  محمود 
الأعمال  اإدارة   - ال�صعيد  ر�صا  المهند�س   - التخ�ص�صية 
الكهربائية- المهند�صة ر�صا اإبراهيم علي - جهاز الجودة 
محمد  المهند�س   - والجودة  والبيئة  ال�صلمة  بقطاع 
محمد  -المهند�س  البحرية  التر�صانة  اإدارة    - نجيب 
اأ�صامة  المهند�س   - البحرية  الإن�صاءات  اإدارة   - خيري 
علي - فرع حلوان - المهند�س محمد اإبراهيم- فرع البحر 
الأحمر- المهند�صة غادة محمد عبد الفتاح - فرع مدينة 
المن�صاأت  اإدارة   - م�صطفي  �صمير  جميل  المهند�س  ن�صر- 
الطرق  اإدارة   - ح�صن  ال�صيد  المهند�س  المتميزة- 
الداخلية- المهند�س عبد الحليم فهمي - جهاز ال�صلمة 

بقطاع ال�صلمة والبيئة والجودة.

إدارة الطرق السريعة تحصل على شهادتى  
ISO 9001 - 14001 /2015  الجودة والبيئة

نــدوة تـوعيــة بمـواصفـة نظـام إدارة السـالمـة 
ISO 45001 والصحة المهنية
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"ريعـو" يوجـه  الشكـر للمهندس محسن صالح 
ويستعـرض خطتـه لتطـويـــر قطـاع النـاشئيـن

 بنــادي المقــاولــون العــــرب

اأعرب كابتن رفعت رجب "ريعو" عن �صعادته بعد تولي 
م�صوؤولية قطاع النا�صئين لكرة القدم بنادي المقاولون 
العرب، خلًفا للكابتن علء نبيل رئي�س قطاع النا�صئين 
للكرة  الأول  للفريق  الحالي  الفني  المدير  ال�صابق، 

بنادي المقاولون في المو�صم الجديد.
المقاولون  نادي  اإدارة  لمجل�س  ال�صكر  ريعو  ووجه 
النادي،  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  برئا�صة  العرب 
والمهند�س محمد عادل فتحي ع�صو مجل�س اإدارة النادي 
لجهاز  رئي�صا  اختياره  على  الكرة،  على  العام  والم�صرف 
المدير  نبيل  علء  للكابتن  ال�صكر  وجه  ،كما  النا�صئين 
الفني للفريق الأول الحالي على النجاحات التي حققها 

مع قطاع النا�صئين في ال�صنوات الما�صية.
وقال "ريعو" في ت�صريح خا�س لمجلة المقاولون العرب 
اأنه تم ت�صكيل الأجهزة الفنية الجديدة التي تم تعيينها 
واأن   ،2019/2018 الجديد  الكروي  للمو�صم  ا�صتعدادا 
بالنادي  النا�صئين  قطاع  تطوير  لكيفية  ت�صور  لديه 
علي  اأكاديمية   16 وعددها  له  التابعة  والأكاديميات 
القطاع  علي  بالنفع  يعود  بما   ، الجمهورية  م�صتوي 
ان�صاء  يدر�س  القطاع  اأن  م�صيرًا  الم�صرية،  الكرة  وعلي 
وعر�صها  والمارات  عمان  بدولتي  جديدة  اأكاديميات 
علي مجل�س ادارة النادي ،اإلي جانب التح�صير المكثف 
من اأجل الإ�صتعداد لخو�س مناف�صات المو�صم الجديد. 

جديدة  اإ�صتراتيجية  لديه  النادي  اأن  "ريعو"  واأكد 
للنهو�س بالقطاع، حيث �صيق�صم القطاع اإلي 3 فروع، فرع 
للم�صابقات، وفرع لل�صباب والنا�صئين والبراعم" اأ ، ب "، 
وفرع للأكاديميات والإختبارات، م�صيرًا اأن كل فرع منهم 

يحتاج اإلى خطة وهيكلة خا�صة به يعكف علي تنفيذها  
الت�صخي�س  مدير  لمعي  مح�صن  اأ.د  من   كل  مع  بالقطاع 
والحمال  التخطيط  مدير  �صعيد  محمد  واأ.د  والدارة 
واأ.د عبد الرحمن من�صور مدير الختبارات والقيا�صات 
الف�صيولوجية - الم�صرف علي وحدة ال�صابات بالنادي.
اللعبين  ت�صعيد  هو  الأ�صا�صي  الهدف  اأن  ريعو:  وقال 
للفريق الول والحفاظ علي كل اليجابيات الموجودة 
في  �صبقوه  من  كل  �صنعها  في  �صاهم  والتي  بالقطاع 
بين  كامل  تعاون  وجود  على  م�صددا  القطاع،  رئا�صة 
قطاع النا�صئين والفريق الأول بقيادة علء نبيل ،واأن 
قيد اللعبين بالفريق يقت�صر على 15 لعبا فقط، مع 
ت�صعيد لعبين من الفرق الأقل، و�صيتم اإر�صال لعبين 
المو�صم  خلل  بالخارج  معاي�صة  فترة  لق�صاء  ومدربين 

الكروي.
برئا�صة  العرب  المقاولون  نادي  اإدارة  مجل�س  وكان 
رجب  رفعت  تعيين  قرر  قد  �صلح  مح�صن  المهند�س 
القدم  لكرة  النا�صئين  قطاع  م�صئولية  لتولي  "ريعو" 
بالنادي، خلًفا لعلء نبيل رئي�س قطاع النا�صئين ال�صابق 
بنادي  للكرة  الأول  للفريق  الحالي  الفني  المدير 
المقاولون في المو�صم الجديد والإعلن عن هذا الخبر 

خلل موؤتمر �صحفي بالنادي.
قد  كان  الأ�صبق،  الأهلي  نجم  ريعو  اأن  بالذكر  جدير 
بالمقاولون  النا�صئين  قطاع  رئا�صة  توليه  خلل  حقق 
من  العديد    2008-2004 من  الفترة  خلل  العرب 
النني  ومحمد  �صلح  محمد  ان�صمام  اأبرزها  الإنجازات 

للقطاع، و�صهد القطاع تحت قيادته اإنجازات كثيرة.

م. محســن صــالح المهندس محمد عادل فتحى وكابتن ريعو خالل المؤتمر الصحفى
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صـوره وخبـر
في  الريا�صى  العرب  المقاولون  بنادى  الجودو  اأبطال 
بطولة  فى  الأول  بالمركز  فوزهم  بعد  تذكارية  �صورة 
 22 الجمعة  يوم  الجي�س   طلئع  بنادى  الجمهورية 
يونيو وتوج اللعب يو�صف عادل ال�صربينى بالميدالية 
الفنى  المدير  الفريق  ويقود  البطولة  فى  الذهبية 

محمود �صليم والإدارى عادل ال�صربينى.

اإدارة  المهند�س مح�صن �صلح رئي�س مجل�س  تحت رعاية 
للتاأهيل  العرب  المقاولون  اأكاديمية  �صهدت  النادى 
التوالى  على  ع�صر  ال�صاد�س  للعام  كبيرًا  اإقباًل  الع�صكرى 
من طلبة الثانوية العامة الراغبين في الإلتحاق بالكليات 
اأو خارجه  الع�صكرية وال�صرطة �صواء من اأع�صاء النادى 
علي  الم�صرف  اإبراهيم  جمال  الكابتن  بذلك  ،�صرح 
�صلح   مح�صن  للمهند�س  ال�صكر  وجه  والذي  الكاديمية 
رئي�س النادي والمهند�س كريم راأفت ع�صو مجل�س الإدارة 
والأ�صتاذ ي�صرى الباجورى المدير التنفيذى للنادي على 
دعمهم الم�صتمر للن�صاط وتوفير كافة الإمكانيات لإعداد 
قيا�صات  عمل  تم  حيث  للطلبة  المتخ�ص�صة  البرامج 

للو�صول  البدنية  كفاءتهم  لدفع  اأ�صبوع  كل  م�صتمرة 
الإختبارات  لإجتياز  البدنية  القوة  معدلت  اأعلى  اإلى 
 : وهى  وال�صرطة  الع�صكرية  الكليات  داخل  الريا�صية 
الجرى   ، 1500م  التراك  فى  الجرى   ، 50م  )ال�صباحة 
، التدريب على 7 محطات تدريبية مختلفة  90م زجزاج 
اإلى  بالإ�صافة  زمن محدد  ( فى  والبطن  العقلة  ، تمارين 
من  القفز   ، م   4 بطول  التوازى  عمود  خ�صبة  على  ال�صير 
الثبات بطول 2م ، التدريب على قفزة الثقة باإرتفاعاتها 
لإجتياز  اأ�صا�صى  �صرط  وهى  10م   ،7  ،  5  ،  3 المختلفة 
الن�صاط  اإداري  الإختبار لإ�صتمرار فى باقى الإختبارات 

الأ�صتاذ محمود بدر.

أكاديمية المقاولون العرب للتأهيل العسكرى 
تشهد إقبااًل كبيرًا للعام السادس عشر على التوالى
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اهلل  ● من  ف�صل  ثمين،  كنز  ربانية،  منحة  كريم،  مقام 
ونعمة اأن تكون حبيبًا لرب العزة، فتنال ر�صاه وتكون 

من الفائزين بخيري الدنيا والآخرة.
فكيف تكون حبيبًا هلل؟ القراآن الكريم وال�صنة النبوية 
واأعمالهم  اهلل  اأحباب  �صفات  لنا  يو�صحان  المطهرة 

ومكانتهم ودرجاتهم واأجورهم.

اأن  ● اهلل  ع�صى  اهلل،  يحبهم  الموؤمنين  من  فئات  ع�صر 
يجعلنا منهم:

ِقيَن} وتقوى اهلل هى اتباع . 1 َ ُيِحبُّ الُمتَّ المتقون: {اإنَّ اهللَّ
للأولين  اهلل  و�صية  وتلك  نواهيه،  واجتناب  اأوامره 
ْيَنا اَلِذيَن اأُوُتوا الِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم  والآخرين  {وَلَقْد و�صَّ
كرم  على  الإمام  عنها  ويقول   {َ اهللَّ ُقوا  اتَّ اأَِن  اُكْم  واإيَّ
الجليل  من  والخوف  بالتنزيل  العمل  )هي  وجهه  اهلل 
ويقول  الرحيل(،  ليوم  وال�صتعداد  بالقليل  والر�صا 
مال  جمع  ال�صعادة  اأرى  ل�صت  ال�صافعي:  الإمام  عنها 
الزاد ذخرًا  ال�صعيد، وتقوى اهلل خير  التقى هو  ولكن 
التقوى ماجاء في  للأتقى مزيد، ومن ثمار  وعند اهلل 
َ َيْجَعل لَُّه َمْخَرجًا وَيْرُزْقُه  ِق اهللَّ قوله تعالى  {وَمن َيتَّ
َ َيْجَعل لَُّه ِمْن اأَْمِرِه  ِق اهللَّ ِمْن َحْيُث ل َيْحَت�ِصُب} {وَمن َيتَّ
َلُه  وُيْعِظْم  َئاِتِه  �َصيِّ َعْنُه  ْر  ُيَكفِّ  َ اهللَّ ِق  َيتَّ {وَمن  ُي�ْصرًا} 

. { ُ َ وُيَعلُِّمُكُم اهللَّ ُقوا اهللَّ اأَْجرًا} {واتَّ

الذين . 2 وهم  الُمْح�ِصِنيَن}  ُيِحبُّ   ُ {واهللَّ المح�صنون: 
م�صت�صعرين  اهلل  خلق  ومع  اهلل  مع  التعامل  يح�صنون 
وفي  واأعمالهم،  اأقوالهم  كل  على  ورقابته  اهلل  معية 
الحديث ال�صريف عن مقام الإح�صان هو اأن تعبد اهلل 
كاأنك تراه فاإن لم تكن تراه فهو يراك - ترجو رحمته 
لَِّذيَن اأَْح�َصُنوا  وتخ�صى عقابه، وعن جزاء المح�صنين  {لِّ

الُح�ْصَنى وِزَياَدٌة}  اأي الجنة وروؤية اهلل جل وعل .

اِبِريَن} - ال�صبر هو عدم . 3 ُ ُيِحبُّ ال�صَّ ال�صابرون: {واهللَّ
عند  اهلل  ق�صاء  على  العترا�س  اأو  ال�صجر  اأو  الجزع 
الغرور  وعدم  الولد،  اأو  المال  اأو  النف�س  في  الم�صيبة 
باليقين  ذلك  ويتحقق  نعمة،  حدوث  عند  والبطر 
الإن�صان من خير  ما ي�صيب  باأن كل  بالقلب  والت�صديق 
اأو �صر هو باإذن اهلل وعلمه من قبل اأن يقع، وبمقت�صى 
عباده  وم�صالح  باأحوال  العليم  �صبحانه  فهو  حكمته، 
اَب ِمن  الحكيم في �صنعه وق�صائه، قال تعالى :{ َما اأَ�صَ
َقْلَبُه} وفي  َيْهِد   ِ ُيوؤِْمْن ِباهللَّ ِ َوَمن  ِباإْذِن اهللَّ يَبٍة اإلَّ  �صِ مُّ
الحديث ال�صريف )عجبًا لأمر الموؤمن اإن اأمره كله له 
خير اإن اأ�صابته �صراء �صكر فكان خيرًا لها واإن اأ�صابته 
�صراء �صبر فكان خيرًا له(، وعن اأجر ال�صابرين قال 
ِح�َصاٍب  ِبَغْيِر  اأَْجَرُهم  اِبُروَن  ال�صَّ ى  ُيَوفَّ اإنََّما   }: تعالى 
َكاُنوا  َما  ْح�َصِن  ِباأَ اأَْجَرُهم  َبُروا  �صَ اَلِذيَن  وَلَنْجِزَينَّ   }  {

َيْعَمُلوَن }.

أحباء اهلل
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َ ُيِحبُّ الُمْق�ِصِطيَن } والمق�صط هو . 4 المق�صطون:{ اإنَّ اهللَّ
العادل في حكمه والمن�صف للمظلوم من الظالم موؤمنًا 
اأَلَّ  َقْوٍم َعَلى  ُكْم �َصَناآُن  َيْجِرَمنَّ اأو غير موؤمن  { ول  كان 
ُ َعِن  ْقَوى } { ل َيْنَهاُكُم اهللَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو اأَْقَرُب ِللتَّ
ن ِدَياِرُكْم  اَلِذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الِديِن وَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّ
َ ُيِحبُّ الُمْق�ِصِطيَن }. وُهْم وُتْق�ِصُطوا اإَلْيِهْم اإنَّ اهللَّ اأَن َتَبرُّ

اِبيَن وُيِحبُّ . 5 وَّ َ ُيِحبُّ التَّ التوابون والمتطهرون: { اإنَّ اهللَّ
ِريَن } .. التوابون هم الذين اأقلعوا عن الذنب  الُمَتَطهِّ
اإليه،  العودة  عدم  على  وعزموا  وندموا  اأذنبوا  اإذا 
ورفعوا  لأ�صحابها  الحقوق  وردوا  العبادة،  واأخل�صوا 
المظالم عن المظلومين ب�صببهم، والتطهر يكون ح�صيًا 
والغت�صال،  بالو�صوء  النجا�صات  من  الج�صد  بتطهير 
الأحقاد  من  والباطن  والل�صان  القلب  بطهارة  ومعنويًا 
والتعاون  النيات  و�صوء  والرذائل  والذنوب  والمعا�صي 

على البر والتقوى وفعل الخيرات.

ِليَن } .. والتوكل هو . 6 َ ُيِحبُّ الُمَتَوكِّ المتوكلون:{اإنَّ اهللَّ
اأو  اإلى اهلل في ق�صاء حوائجه  اأمره  العبد  يفو�س  اأن 
را�صيًا  قدرته  في  واثقا  عليه  معتمدا  عنه،  ال�صر  دفع 
وَمن   } بالأ�صباب   الأخذ  بعد  وذلك   - بق�صائه  وقانعًا 
َ َباِلُغ اأَْمِرِه َقْد َجَعَل  ِ َفُهَو َح�ْصُبُه اإنَّ اهللَّ ْل َعَلى اهللَّ َيَتَوكَّ
ُ ِلُكلِّ �َصْيٍء َقْدرًا } وفي الدعاء الماأثور ) ياحي يا  اهللَّ
اأ�صلح لي �صاأني كله ول تكلني  اأ�صتغيث  قيوم برحمتك 

اإلى نف�صي طرفة عين(.

المتقربون اإلى اهلل بالنوافل : والنوافل هي العبادات . 7
وال�صحى  ال�صنن  ك�صلة  الفرائ�س  غير  من  التطوعية 
والحج   - وال�صوم  وال�صدقات   - وغيرها  الليل  وقيام 
والعمرة ، وهذه تورث حب اهلل للعبد وما يترتب عليها 
عبدي  يزال  )ول  القد�صي   الحديث  ففي  نفحات،  من 
كنت  اأحببته  فاإذا  اأحبه  حتى  بالنوافل  اإلى  يتقرب 
�صمعه الذي ي�صمع به وب�صره الذي يب�صر به ويده التي 
يبط�س بها ورجله التي يم�صي بها واإن �صاألني لأعطينه 
واإن ا�صتعاذني لأعيذنه، اأي اأن جوارحه تتحرك باإلهام 
بالخير على  ما ير�صي اهلل ويعود  تعالى بكل  من اهلل 

�صاحبها.

بالنف�س . 8 يكون  والجهاد  اهلل:  �صبيل  في  المجاهدون 
ُهْم  ُيِحبُّ ِبَقْوٍم   ُ اهللَّ َياأِْتي  َف�َصْوَف   } بكليهما  اأو  المال  اأو 
الَكاِفِريَن  َعَلى  ٍة  اأَِعزَّ الُموؤِْمِنيَن  َعَلى  اأَِذلٍَّة  وَنُه  وُيِحبُّ
ِ ول َيَخاُفوَن َلْوَمَة لِئٍم}.......   ُيَجاِهُدوَن ِفي �َصِبيِل اهللَّ
اأ�صداء على الكفار،  اأي متوا�صعين لإخوانهم الموؤمنين 
يقاتلون لعلء كلمة اهلل ول يخافون لومة لئم في 

ن�صرة دينهم.

َ ُيِحبُّ . 9 الذين يقاتلون في �صبيله �صفًا واحدا: { اإنَّ اهللَّ
و�ٌس}  ْر�صُ فًا َكاأَنَُّهم ُبْنَياٌن مَّ اَلِذيَن ُيَقاِتُلوَن ِفي �َصِبيِلِه �صَ
متما�صكًا  واحدًا  �صفًا  اهلل  �صبيل  في  المقاتلون  وهم   -
دون ثغرات اأو �صقاق اأو خلفات وذلك هو اأ�صا�س النجاح 
و�صبب اإلقاء الرعب  في قلوب اأعداء اهلل - وذلك بعد 
ٍة وِمن  ن ُقوَّ ا ا�ْصَتَطْعُتم مِّ وا َلُهم مَّ الإعداد الجيد  { واأَِعدُّ

ُكْم } . ِ وَعُدوَّ َباِط الَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهللَّ رِّ

وَن . 10 ُتِحبُّ ُكنُتْم  اإن  :)ُقْل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   لر�صول  المتبعون   
 ) ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  وَيْغِفْر   ُ اهللَّ ُيْحِبْبُكُم  ِبُعوِني  َفاتَّ  َ اهللَّ
قول  به  جاء  فيما  بطاعته  يكون  اهلل  ر�صول  واتباع 
لقول  امتثاًل  وذلك  الح�صنة  القدوة  واعتباره  وعمًل 
�ُصوُل َفُخُذوُه وَما َنَهاُكْم َعْنُه  اهلل تعالى { وَما اآَتاُكُم الرَّ
مع   {َ اهللَّ  اأََطاَع  َفَقْد  �ُصوَل  الرَّ ُيِطِع  َمن   } َفانَتُهوا}[ 
كثرة ال�صلة عليه وحفظ اأحاديثه، وذلك مما يوجب 

�صفاعته يوم القيامة.

وما هو مقام وجزاء من يحبه اهلل؟  ●
ودعاءهم  الملئكة  حب  يوجب  للعبد  اهلل  حب  اإن 
نادى  عبدًا  اهلل  اأحب  )اإذا  ال�صريف  الحديث  ففي  له، 
فيحبه  فاأحببه  فلنًا  يحب  تعالى  اهلل  اإن   : جبريل 
جبريل فينادي في ال�صماء اأن اهلل يحب فلنا فاأحبوه 
فيحبه اأهل ال�صماء )الملئكة( ثم يكتب له القبول في 
الأر�س اأي محبة النا�س وودهم وتقربهم اإليه وتقديم 
كل عون له ودفع كل اأذى عنه لقوله تعالى: { اإنَّ اَلِذيَن 
 { ودًا  ْحَمُن  الرَّ َلُهُم  �َصَيْجَعُل  اِلَحاِت  ال�صَّ وَعِمُلوا  اآَمُنوا 

وتكون له الذكرى الح�صنة بعد وفاته.

وفي الحديث ال�صريف )اإن اهلل يعطي الدنيا لمن يحب  ●
ولمن ليحب، ول يعطي الدين اإل لمن اأحب( اأي ي�صرح 
ال�صالحة  التقوى والأعمال  للمزيد من  �صدره ويهديه 
اْهَتَدْوا  {والَِّذيَن  تعالى   اهلل  من  قربًا  تزيده  التي 

َزاَدُهْم ُهًدى واآَتاُهْم َتْقَواُهْم }.
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من الملحظ اأن كلمتى " الأمل " و" الياأ�س " تعدان 
الذى  الأمر   ، اإ�صتخدامهما  �صاع  التى  الكلمات  من 
طريق  عن  المفهومين  هذين  تحديد  اإلى  يدعو 
تحديد المعنى اللغوى والإ�صطلحى لكل منهما ، مع 

الإ�صارة اإلى الألفاظ القريبة من كل منهما .
اإن الإن�صان المتدين يوؤمن بوجود قوة عليا حكيمة 
اإل  عنها  ي�صدر  ول  وتديره  الكون  على  ت�صيطر 
غايات  اإلى  يهدف  عنها  ي�صدر  ما  كل  لأن  الخير 
للأمل  القراآنى  المفهوم  مع  يتما�صى  وهذه  محمودة 
بالأمل  يحيا  اأن  الإن�صان  على  اأن  فى  يتلخ�س  الذى 
ومن  باهلل  الظن  ح�صن  من  نابع  وذلك  الأمل  وعلى 
الأزمات  به  األمت  اإذا  تعالى  اهلل  من  بالفرج  الثقة 
كما  بالإيمان  بالفرج  الثقة  تقترن  حيث  والنكبات 

يقترن الياأ�س من روح اهلل بالكفر .
وهى  الأمل   " كلمة  من  معناها  يقترب  كلمة  هناك 
ورد  ، وقد  الياأ�س  نقي�س  الذى هو  الرجاء"   " كلمة 
ذكر الرجاء فى القراآن الكريم بمعنى : توقع ال�صئ 
وفيه م�صرة كما قال الحق تعالى : " لقد كان لكم فى 

ر�صول اهلل اأ�صوة ح�صنة لمن كان يرجو اهلل واليوم 
مثلكم  ب�صر  اأنا  اإنما  قل   "  : تعالى  وقوله   " الآخر 
يوحى اإلى اأنما اإلهكم اإله واحد فمن كان يرجو لقاء 
ربه  بعبادة  ي�صرك  ول  �صالحًا  عمًل  فليعمل  ربه 

اأحدا" .
اأي�صًا : �صكون القلب بح�صن   " " الرجاء  ومن معانى 
الوعد ، وقيل : الرجاء هو الثقة بالجود من الكريم 

الودود ، وقيل : توقع الخير ممن بيده الخير .
 : للرجاء  مفهومان  هناك  اأن  العلماء  تحدث  كما 
فذلك   ، الطيب  العمل  مع  التوبة  قبول  فى  الرجاء 
الإ�صرار  مع  المغفرة  رجاء  اأن  حين  فى  م�صتح�صن 
الم�صيبة يعد رجاًء كاذبًا وكذلك هناك فارق  على 
كبير الرجاء والتمنى فالتمنى هو اأن ال�صخ�س الذى 
مذموم  �صئ  وهذا  متمنيًا  ي�صمى  ويتكا�صل  يعمل  ل 
بلى  قالوا  معكم  نكن  األم  ينادوهم   "  : تعالى  لقوله 
وغرتكم  وارتبتم  وترب�صتم  اأنف�صكم  فتنتم  ولكنكم 
 " الغرور  باهلل  وغركم  اهلل  اأمر  جاء  حتى  الأمانى 
الكي�س من دان   "  : وكما قال �صلى اهلل عليه و�صلم 
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نف�صه  اتبع  من  العاجز  الموت  بعد  لما  نف�صه وعمل 
هواها وتمنى على اهلل الأمانى " . 

الناجحة  الأ�صاليب  من  يعتبر  بالأمل  التم�صك  اإن 
الأمل  العلماء  بع�س  �صبه  ، حيث  النفو�س  فى علج 
فالتم�صك   ، الياأ�س  ظلمات  يخترق  النور  من  ب�صعاع 
بالأمل يعتبر من الو�صائل المهمة فى حل الم�صكلت 
نف�س  فى  الأمل  بث  كان  فاإذا  للأفراد  الإجتماعية 
اأهم  الإن�صان الذى يعانى من بع�س الأزمات يعد من 
الأمر  هذا  فاإن  اإجتيازها  على  ت�صاعده  التى  ال�صبل 
من  تعانى  التى  المجتمعات  على  كذلك  ينطبق 
اأن  يمكن  اأنه  المحمود  الأمل  ثمرات  ومن  الأزمات 
يمدها الأمل بالأفكار البناة التى ت�صاعد على اإجتياز 
اأنه  المحمود  الأمل  والأزمات ومن ثمرات  الم�صاكل 
الخير  وعمل  الفا�صل  لل�صلوك  اإيجابيًا  دافعًا  يكون 
م�صداقا لقوله عز وجل : " فمن كان يرجو لقاء ربع 

فليعمل عمًل �صالحًا ول ي�صرك بعبادة ربه اأحدا"
اإن الأمل يرتبط بالتفاوؤل الذى هو تغليب الظن فى 
تحقق الفرج من اهلل تعالى فيغلب ال�صعور بال�صعادة 
المتفائلين  علمات  ومن  الإن�صان  لدى  ال�صقاء  على 
اأنك ترى لهم قوة فى يقين و�صبرا فى �صدة فهم ل 
بوجودة  اعترافهم  مع  ولكنهم  ال�صر  وجود  ينكرون 
رحمة  من  يقنطون  ول  عليه  التغلب  من  يياأ�صون  ل 

اهلل تعالى .
تغليب  فى  يظهر  فاإنه  بالت�صاوؤم  الياأ�س  ارتباط  اأما 
توقع ال�صر على توقع الخير وال�صقاء على ال�صعادة 
ال�صر  توقع  اإلى  ذلك  اإليه  يوؤدى  وما  الوجود  فى 
نتائج  المذهب  ولهذا  المت�صائمين  اأمور  كل  فى 
اأخلقية مذمومة : منها الياأ�س من اإمكانية الإ�صلح 
واإذا  الفردية  اإلى  والميل  العمل  فى  والإن�صراف 
اإلى  اأى �صخ�س فقد يوؤدى به  ال�صعور من  تمكن هذا 

الإنتحار .
من الكلمات التى يقترب معناها من كلمة " الياأ�س " 
هى كلمة " القنوط " وهى تعنى فى اللغة : الياأ�س 
من تحقيق الخير اأو �صدة الياأ�س من ال�صئ وقد ورد 
فى  الكريم  القراآن  فى  المعنى  بهذا  القنوط  لفظ 
على  اأ�صرفوا  الذين  عبادى  يا  قل   "  : تعالى   قوله 
يغفر  اهلل  اإن  اهلل  رحمة  من  تقنطوا  ل  اأنف�صهم 
وقوله   " الرحيم  الغفور  هو  اإنه  جميعًا  الذنوب 
" ... قال ومن يقنط من رحمة ربه اإل  عز وجل : 

ال�صالون " .

ال�صلوك  دوافع  اأحد  هو  الأمل  اأن  اإعتبار  اأمكن  اإذا 
الدينى  الم�صتويين  على  للإن�صان  الإيجابيى 
والأخلقى فاإنه يمكن فى مقابل ذلك اأن طول الأمل 
يعتبر دافعًا ل�صلوكيات �صلبية - ربما تعد من اأمرا�س 
بالعجب  الإح�صا�س  من  به  تتميز  لما   - النفو�س 
والكبر ومن اأهم الأ�صباب الموؤدية لأمرا�س النفو�س 
-: طول الأمل فى الأمور الدنيوية وتق�صير الإن�صان 
اأو ت�صويفة فى التوبة عما اقترفه من اآثام فى حق 
اأن  متنا�صيًا  اأو  نا�صيًا  العباد  حق  فى  اأو  تعالى  اهلل 
الأجل الذى حدده اهلل عز وجل فاإذا قوى الخوف 
التوبة  عن  الت�صويف  �صعف  بالموت  المعالجة  من 
ياأكلوا  ذرهم   "  : تعالى  الحق  قول  من  ذلك  ويت�صح 
قوله  ومن   " يعلمون  ف�صوف  الأمل  ويلههم  ويتمتعوا 
�صلى اهلل عليه و�صلم : " يهرم ابن اآدم وي�صيب وفيه 

خ�صلتان : الحر�س على المال وطول الأمل (
وعن على ر�صى اهلل عنه قوله : " اإنما اأخ�صى عليكم 
اثنين : طول الأمل واتباع الهوى ، فاإن طول الأمل 

ين�صى الآخرة واإتباع الهوى ي�صرف عن الحق "
اأن المل �صلح ذو حدين : فهو من  مما �صبق يت�صح 
عن  اأزماته  اإجتياز  على  الإن�صان  ي�صاعد  قد  جهة 
�صبحانه  واأنه  تعالى  اهلل  عناية  فى  الثقة  طريق 
وتعالى ل يريد بالإن�صان اإل الخير والي�صر ، وهو من 
جهة اأخرى قد يوؤدى بالإن�صان اإلى ت�صويف التوبة 
الإقت�صاد  الإن�صان  فعلى   ، التهلكة  مورد  يورده  مما 
فري�صة  يقع  ل  حتى  الأمل  بطول  التم�صك  فى 
وخلقية  دينية  اأ�صرار  اإلى  به  يوؤدى  الذى  الياأ�س 
اإنق�صاء  يباغته  يبالغ فيه حتى ل  واإجتماعية ول 

الأجل قبل التوبة .
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الكره  حول  المختلفة  المدارات  في  �صويا  اأبحرنا  لو 
الأر�صية فوق اجنحه طائر ليرفرف بنا فوق �صموات الدول 
وتعتز  تفتخر  منها  كل  لوجدنا  الجماعات  او  القبائل  او 
وعنوانها  جوهرها  لأنها  عليها  وتحافظ  وثقافاتها  بلغتها 

وا�صا�س التعاملت وخا�صه الإن�صانية فيما بينها.
والألمانية  الإنجليزية  اأ�صهرها  عديده  لغات  فنجد 
والفرن�صية والرو�صية والإ�صبانيه والعربية - لغات عديده 
ل�صغاره  ويعلمها  عليها  ويحافظ  بلغته  متحدث  كل  يفتخر 
ي�صعى  فهو  ذلك  جانب  والى   ، جيل  بعد  جيل  ليتوارثوها 
لتعلم ويعلم �صغاره لغات اأخرى كثقافات م�صافه اإلى ر�صيده 

ال�صخ�صي ترفع وتزيد من مكانته الثقافية.
والتي  والقوية  الغنية  اللغات  من  العربية وهى  لغتنا  وفى 
ت�صبح  اأن  الزمن  عقارب  دوران  مع  عليها  اأخ�صى  اأ�صبحت 
، حيث بداأ منذ فتره  النادرة من كثره تبخرها  اللغات  من 
لي�صت بالق�صيرة اإ�صافه م�صطلحات ومفردات غريبه اإليها 
اأبنائنا كنوع  وانت�صرت �صرعه انت�صار النار في اله�صيم بين 
من المو�صة يتباهون بالحديث بها بل يتهكمون على من ل 
يلم بتلك الم�صطلحات والمفردات التي في بع�س منها بعف 

الل�صان عن التلفظ بها.
وكنوع من التطور لهذه المو�صة اأ�صبح يهل علينا جيل جديد 
ممن يتحدثون كلمتين بهذه الم�صطلحات اأو بلغتنا العربية 
اأ�صبح عدد  الكبرى  والطامة  اأجنبيه  بلغات  الجمل  وباقي 
البرامج  مقدمي  المحترمين  ال�صاده  من  بالقليل  لي�س 

وخا�صه �صغار ال�صن يتجهون اإلى هذا المنعطف �صريعا بل 
اأكثر  كلمات  يقول  من  الخفي  التناف�س  من  نوع  بينهم  بدا 
بلغه اجنبيه اإعتقادا منهم اأن هذا نوع من الإنفتاح والتقدم 

والرقى.
اأنا ل�صت �صد تعلم لغات اأخرى بل اأ�صجع ذلك ب�صده وبداأت 
المراحل  في  كان  �صواء  ذلك  واأ�صجع   ، فترات  منذ  بنف�صي 
بالثقافة  يرتقى  اللغات  تعلم  لأن  بعدها  ما  اأو  الدرا�صية 
ال�صخ�صية للفرد عن طريق ا�صافه ثقافات جديده ت�صيف 
مقام  لكل  يقال  وكما  والكثير،  الكثير  الذاتي  ر�صيده  اإلى 
مقابلت  اأو  موؤتمرات  اأو  ندوات  - فمثل عند ح�صور  مقال 
اأو ما �صابه ذلك ينبغي اأن يكون الح�صور على دراية كامله 
و�صامله باللغات التي �صت�صار بها تلك الندوات اأو الموؤتمرات 
متابعه  من  ال�صخ�صي  الم�صتوى  على  حتى  المقابلت  اأو 
الأحداث العالمية اأو ما �صابه ذلك يكون حاجتنا لمعرفه 
مثل هذه اللغات ، ولكن في المجالت الأخرى لماذا نفتخر 
ال�صعوب  ونرى  ننتبه  اأن  اأتمنى   ، العربية  هويتنا  بفقد 
الأخرى كيف تحافظ وتتباهى بلغتها لأن اأي لغة هي هويه 
الأمه وذاكره تاريخها ، اغم�س عينا الأن واأتذكر كيف اأن 
واأحمد  وغربا  �صرقا  قديما  العالم  �صادت  العربية  لغتنا 
اهلل اأنها اأ�صبحت لغة اأبديه بنزول القران الكريم بها ، فل 

حياة لأمه بدون المحافظة على لغتها ..
بقلم مهند�س ا�صت�صاري / اأ�صرف عبد العليم

رئي�س قطاع - المعهد التكنولوجي لهند�صه الت�صييد والإداره.

 يحكى ان كان هناك رجل ما يردد دائما كلمة خير مع كل 
م�صائب تحدث له لدرجة اأن من حوله ذهلوا منه وفي يوم 
من الأيام اتفق اأهالي قريته باأن يخفوا عنه قطيع الأغنام 
التي  الكلمة  هذه  �صدق  مدى  من  ليتاأكدوا  يملكه  الذى 
اأهالي  عند  كاأمانة  اإخفائها  على  اتفقوا  بل�صانه،  يرددها 
القرية المجاورة، ثم يعودون اليه ليخبروه باأن ل�صو�صا قد 

�صرقوها، و باأنهم لم ي�صتطيعوا ردعهم عن ذلك.
ثم  المجاورة  القرية  فى  الغنام  باأخفاء  قاموا  وبالفعل 
منها  يبقى  ولم  اأغنامك  �صرقوا  لقد  ي�صرخون  اليه  عادوا 
فاأخبروه  ذلك  حدث  كيف  قال  و  مكانه  من  فقفز  �صيء 

بالخطة المتفق عليها.
المرء ماذا  حزن الرجل و قال لعل في الأمر خير ل يعلم 
وقالوا  جنونهم  جن  خير"  الأمر  في  لعل   " له  اهلل  يكتب 

م�صتحيل �صيبكي بالم�صاء.
اتفقوا على اأن يتجمعوا فى ليلة �صمر عنده و ذلك ليروا ما 
ق�صوا  وبالفعل  ي�صخط،  و  يبكي  و  ويقنط  �صيحزن  كان  اذا 

الم�صاء عنده ول جديد باأمره.
كلما ذكروه بما حدث قال: كله خير ان�صوا الأمر لقد ن�صيت 
بل�صو�س حقيقيون غاروا على  اذ  �صهرهم عنده  اثناء  وفى 
ال�صباح  اأتى  فلما  انعامهم،  و�صرقوا  وحظائرهم  بيوتهم 
ي�صرخ  والكل  والنحيب  بالعويل  اذا  حدث  ما  واكت�صفوا 
�صرقونا وال�صخط واللعن واللطم، فقال لهم �صاحبنا ل ي�صح 
اإن قطيعك  فعل ذلك وقد �صرقت قبلكم .. فقالوا ل واهلل 
في القرية المجاورة قد د�ص�صناه عنك لنختبر كلمة الخير 
التي يرددها ل�صانك دائما مع كل م�صائبك، لقد �صرقت كل 
اأغنام القرية اإل اأغنامك لأنها كانت فى القرية المجاورة. 
اأن  اأرادوا  فقد  فر�صي  الر�صي  نعمة  اهلل  رزقه  العبد  نعم 
من  اهلل  فحفظه  الكلمة  بهذه  اإيمانه  �صدق  في  يختبروه 
ُ َخْيُر  ُ َواهلَلّ ل�صو�س حقيقيون قادمون )َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اهلَلّ

اْلَماِكِريَن(.
اأحمد ال�صعدي الجويلي العلقات العامة اأ�صوان

فرع جنوب الوادى

م. ��سرف عبد �لعليم

اللغة .... هويه األمة
وذاكرة تاريخها

كلــه خيــر



93

الحبارى : طائر ي�صبه الدجاج فى الحجم وال�صكل وي�صرب به  ●
المثل فى الغباء وذلك لأنه كثير الن�صيان لدرجة اأنه لو ترك 
ع�صه �صل طريق العودة اإليه وقد يرقد على بي�صه غيرها من 

الطيور وهى ل تدرى .
�صغارها  ● تاأكل  التى  الحيوانات  من   : النمر  اأنثى 

ال�صعفاء وتبقى على الأقوياء فهى تلد من 5 : 6 كل 
مرة .

الزرافة : ت�صتطيع اأن ترى ما خلفها دون اأن تلتفت  ●
تحريكها  وت�صتطيع  جاحظتان  عينيها  لأن  وذلك 

ب�صكل دائرى .
عن  ● يزيد  ل  فمه  بفتح  قمنا  اإذا  يموت   : ال�صفدع 

دقيقة.
العقرب : ي�صتطيع اأن يعي�س بل طعام ول �صراب  لمدة اأربعة اأ�صابيع.  ●
ناقة الجمل : فى اأيام الجفاف حين ي�صح ماء ال�صرب يعمل  ●

الج�صم تلقائيًا على رفع ن�صبه الماء فى لبنها لي�صبح م�صبعًا 
بالماء من اأجل �صغارها خ�صية من النفاق عط�صًا .

�صمك القر�س : ل ينام ول يتوقف عن الحركة منذ ولدته حتى  ●
موته لأن لي�س بج�صمه اأكيا�س هوائية ت�صاعده على العوم .

الأرنب : ينام وعيناه مفتوحه. ●
الخيول : تنام واقفه لأن اأج�صامها ثقيلة فعندما تنام راقدة على  ●

الأر�س ي�صغط وزنها على القلب والرئتين وي�صعب عمليه التنف�س.
اأو اأ�صنان  ● الثعبان : يبتلع فري�صته بالكامل لعدم وجود لثه 

وحا�صه  القوية  بطنه  بع�صلت  بتحطيمها  ويقوم  للم�صغ 
ال�صمع عندها هى التقاط الذبذبات من الأر�س .

البعو�س : ذكر البعو�س ل ي�صتطيع اأن يلدغ لأن فمه غير مجهز باداه  ●
اللدغ اأما الذى يلدغ فهو اأنثى البعو�س وتف�صل اأن تلدغ الب�صرة البي�صاء.

الأخطبوط : له ثلث قلوب . ●
النحل : ذبابه النحل لها خم�س عيون وت�صتطيع روؤية ال�صعة  ●

فوق البنف�صجية ولغة التخاطب بينهم الرق�س فى الهواء .
نحو  ● �صرعته  ي�صل  الأر�س  وجه  على  حيوان  اأ�صرع   : الفهد 

110 كيلو متر فى ال�صاعة ويعي�س فى غابات اأفريقيا .
الجمل : اأقوى الحيوانات ذاكره . ●
الدلفين : اأذكى الحيوانات . ●
�صمكة التونة : اأ�صرع المخلوقات البحرية . ●

ال�صلحفاه : اأطول الكائنات الحيه عمرًا . ●
الحوت : من اأح�صائه ي�صتخرج عطر العنبر . ●
عطر  ● ي�صتخرج  الذكر  الغزال  بطن  دم  من   : الغزال 

الم�صك . 
  اأبجدية �صخ�صية

اأ- اإذا كنت ل ت�صتطيع الإبت�صام فل تفتح دكانًا.
ب- بين البائع وال�صارى �صم�صار .

ت- تفاحه اأخرجت اآدم من الجنة ومازلنا ناأكل التفاح.
ث- ثعبان وحيه .. الثنين بيلفوا على بع�س.

ج- جميع اأ�صدقائى لي�صوا اأ�صدقاء بالفعل .
ح- حب ما تعمل حتى ل تف�صل من العمل.

خ- خير لك اأن ت�صاأل مرتين من اأن تخطئ مرة واحدة.
د- دوام الحال لي�س من المحال �صديقى ولد غينًا وما يزال !!.

ذ- ذنبى الكبير اأننى اأظن دائما ل ذنب لى .
ر- رب �صارة اأحيانًا لي�صت نافعة .

ز- زرونى كل �صنة مرة بدون اأولدكم.
�س- �صامح النا�س ي�صامحك اهلل.

�س- �صر البلية ما ي�صحك اأعدائك.
�س- �صاجبت �صاحب مطلع�س �صاحب.

�س- �صرب الحبيب كرهنى فى الزبيب.
ط- طريق النجاح اأطول من طريق �صلح �صالم .

ظ- ظل راجل ول ظل حيطة فى عز ال�صيف.
ع- علمك الذى ل ينفعك دليل على انك لم تتعلمه ا�صًل.

غ- غنى من يمد يدة اإلى اهلل.. فقير من يمد يدة اإلى النا�س.
ف- فا�صل ولن نوا�صل مع كل فيلم يعر�س فى التليفزيون.

ق- قوتى تكمن فى دموعى .. اإم�صاء اإمراأه.
ك- كلبك الوفى �صياأتى يوم يع�صك اإذا لم تبادله الوفاء .

ل- ل تحفر حفره لخيك حتى ل تتركها البلدية اإلى البد .
م- من يتطلع اإلى ما فى يد غيره تظل يده فارغة دائمًا.

ن- نار الغيرة حرقت ثيابها .
ه- هو : دبحلها القطة .. هى : اأكلت القطة .

و- ويل لمن ادرك اأنه ل يدرك �صيئًا .
ي- يوم بل فائدة يوم �صائع .

من غرائب المخلوقاتمن غرائب المخلوقات

كابنت / بركة
مدير �لإذ�عة �لد�خلية
مب�سيف مر�سى مطروح
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الم�صلحة  قواتنا  انت�صار  ذكري  علي  مرت  عاما   45
الن�صر  ن�صائم  ولتزال  المجيدة  اأكتوبر  حرب  في 
جيل  بعد  جيل  والفخر  بالعزة  وت�صعرنا  تعطرنفو�صنا 
المكللة  والعطاء  والبذل  الت�صحية  ب�صور  وتذكرنا 
،غير  الوطن  اأر�س  من  غالى  جزء  لإ�صترداد  بالنجاح 
العطرة  اأرواحهم  ح�صاد  ول  دمائهم  بنزيف  مبالين 
الذكية ففى �صبيل الن�صر وتحرير الأر�س يهون كل �صيئ 
.. ولقد فتحت �صيحة »اهلل اأكبر« التى رددها المقاتل 
رجالنا  ودفعت  الن�صر،  طريق  العبور  اأثناء  الم�صرى 
منقطعة  ب�صجاعة  القتال  نحو  �صائمون  وهم  البوا�صل 
تاريخية  ملحمة  ودمائهم  باأيديهم  ف�صطروا  النظير 
�صتبقى �صاهدة على عظمة الم�صريين و�صتكون بمثابة 
في  القادمة  والأجيال  والأحفاد  للأبناء  حية  درو�س 
والم�صاركة  والعزيمة  عليه  والتوكل  باهلل  الإيمان 
والت�صحية  والإعداد  والتخطيط  ال�صادقة،  الوطنية 
والفداء،وها هي مقتطفات من اأقوال بع�س �صناع الن�صر 

والقادة العظام عن ملحمة العبورالعظيم .. 
»اهلل اأكبر«

رئي�س هيئة  الجم�صى  الغنى  الم�صير محمد عبد  يقول 
تمام  في  مذكراته  فى   1973 اأكتوبر  بحرب  العمليات 
ال�صاعة 14:00 من يوم 6 اأكتوبر/ت�صرين الأول 1973 
�صربة  م�صرية  حربية  طائرة   200 من  اأكثر  نفذت 
ال�صرقية  بال�صفة  الإ�صرائيلية  الأهداف  على  جوية 

من  الأولى  الموجات  بداأت   1420 ال�صاعة  وفى  للقناة 
قواتنا الم�صلحة فى اقتحام قناة ال�صوي�س ، م�صتخدمة 
و�صع  دقائق  عدة  وبعد   ، مطاط  قارب  األف  حوالى 
ال�صرقية  ال�صفة  على  اأقدامهم  جندى  اآلف  ثمانية 
وبداأوا   .. اأكبر  اهلل   .. حناجرهم  بملء  يهللون  وهم 
 ، بارليف  لخط  المرتفع  الترابى  ال�صاتر  ت�صلق  فى 
على  وال�صتيلء  الح�صينة  العدو  دفاعات  واقتحام 
وخم�س  الثانية  ال�صاعة  وفى   ، للعدو  قوية  نقطة   15
وثلثين دقيقة قامت طلئع القوات التى عبرت القناة 
برفع اأعلم م�صر على ال�صاطىء ال�صرقى للقناة ،وهكذا 
خط  �صاعات  �صت  من  اأقل  فى  الم�صلحة  قواتنا  دمرت 
العدو  ا�صتمر  التى  ح�صونه  وحطمت  الدفاعى  بارليف 

يتغنى بها..
القدوة والمثل

ويوؤكد الم�صيرالجم�صى اأن من الملمح البارزة فى قتال 
هذا اليومـ  وطول مدة الحربـ  اأن القادة كانوا ي�صربون 
القدوة والمثل لرجالهم ، يتقدمون جنودهم ، ويقاتلون 
بينهم..  وي�صت�صهدون   ، الأمامية  الخطوط  فى  معهم 
وال�صرايا  الف�صائل  قادة  ال�صباط  اأن  نعلم  اأن  ويكفى 
عبروا فى الدقائق الأولى ، واأن قادة الكتائب قد عبروا 
خلل 15 دقيقة من بدء القتال ، وعبر قادة اللواءات 
خلل 45 دقيقة ، وقادة الفرق خلل �صاعة ون�صف من 
بدء الحرب ، ولذلك كانت ن�صبة الخ�صائر فى ال�صباط 

تعظيم سالم  لقادة الحرب والسالم
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والقادة عالية عن المعدل ، اإل اأن الإ�صرارعلى تنفيذ 
المهام كان يتطلب منهم ذلك ..

النقطه الم�صحوره
ويقول اللواء مجدى الدالى قائد �صرية اقتحام النقطة 
المره  البحيرات  جنوب  بمنطقة  الم�صحورة  القوية 
بالقوارب  القناه  نزول  بداأنا  لنا  الأوامر  �صدور  بعد 
اقتربت  وعندما  القوارب  مواتير  و�صغلنا  المطاطية 
من ن�صف الم�صافة فى القناه تم فتح قوه نيران هائلة 
معظم  تدمير  الى  اأدى  مما  العبور  اأثناء  �صريتى  على 
اأن  الثالثة  ال�صرية  لرجال  اأوامرى  وكانت  القوارب 
�صعوبة  وجدنا  وبالفعل  �صباحه  ونعبر  القوارب  نترك 
بع�س  وا�صت�صهد  ال�صرقية  لل�صفة  و�صلنا  كبيرةحتى 
الجنود واأ�صيب الخر وقررت رغم ذلك اأن افتح ثغرتين 
القوية  للنقطة  فرد  اأى  دخول  تعيق  اللغام  حقل  فى 
قبل  منهم  نعبر  وبداأنا  فتحهم  تم  وبالفعل  الم�صحوره 
تطهيرهم من اللغام وكان الدافع لنا كلمه "اهلل اكبر" 
تطهيرها  دون  الثغرات  ندخل  باأننا  ت�صعرنا  لم  التى 
ومن  الخارج  من  الم�صحوره  القوية  النقطة  واقتحمنا 
العربات  اإحدى  ركوب  على  العدو  اأجبر  مما  الداخل 
الن�صف جنزير بغر�س الإن�صحاب منها اإلى ال�صرق ولكن 
�صيد  �صبرى  والعريف  عمران  للعريف  اأوامرى  اأعطيت 
اأحمد بتتبع العربه فقتل معظمهم وهرب الباقى داخل 
فيها  وتح�صنوا  اأخرى  مره  الم�صحوره  القويه  النقطه 
تدور  وبداأت  الإ�صرائيلية  بو�صه  الن�صف  مدافع  خلف 
فى  موجودين  اأننا  حيث  وبينهم  بيننا  رهيبة  معركة 
�صحن النقطة وهم موجودون فى الد�صم خلف المدافع 
دون  يدويه  وقنابل  كثيفه  بنيران  معانا  ويتعاملوا 
توقف فقررنا التعامل معهم بالقنابل اليدويه وال�صلح 
الأبي�س داخل الخنادق وكان لبد اأن ن�صل اإلى اأبواب 
الد�صم المتح�صنين داخلها وتفجيرها وفى هذه الأثناء 
ال�صهيد  اأن  دارت معركة رهيبة بيننا وبينهم وفوجئت 
الرقيب اأحمد �صلمه يجرى فى اتجاه اإحدى الفتحات 
ودمرها  اتجاهنا  فى  كثيفه  نيران  منها  يخرج  التى 
بقذف قنابل يدويه داخلها وقذف ج�صده على الفتحه 
حتى ل يخرج منها طلقه واحدة بعد ذلك وتم ا�صقاط 
د�صمة قوية من الثلث د�صم تتكون منهم النقطة فتم 
اأن بداأ يحل النهار وتم �صرب  اإلى  محا�صره الد�صمتين 
الإ�صرائيلين  الجنود  يخرج  حتى  بال�صواريخ  النقطة 
الموجودين بداخلها وبداأنا اأ�صر من بداخلها وت�صليمه 
للقيادة حتى تم تطهير النقطة القوية من الإ�صرائليين 
بالكامل وتاأمينها واإ�صترك معى فى هذه العمليه الملزم 
فى ذلك الوقت ح�صن اإ�صماعيل والملزم اأول �صيد عبد 

المطلب وال�صهيد الملزم عبد المنعم ال�صريف والحمد 
الطبقه  من  الع�صكرى  الجمهوريه  نوط  منحى  تم  هلل 

الأولى لإقتحامى التبة الم�صحوره وتدميرها.
الجندي المجهول

هي ق�صة حقيقة لبطل من اأبطال حرب اأكتوبر قام بها 
الربان   " رواها  وقد  لوطنه  محب  م�صري  فلح  جندي 
و�صام عبا�س حافظ، كبير مر�صدى قناة ال�صوي�س اأحد 
اإ�صت�صهاد  بعد  يقول  �صاعقه    39 المجموعة  عمالقة 
�صدمه  حدثت  الرفاعي  اإبراهيم  الأ�صطوري  البطل 
العاده  فوق  اأبطال  ولأنهم  المجموعه  لأفراد  عنيفه 
مدينه  عن  بالدفاع  اإ�صتمروا   و  حزنهم  كتموا  فقد 
هجوم  اإنتظار  في  تواجدهم  واأثناء  الإ�صماعيليه 
من  من�صحبه  جماعات  عليهم  مرت  العدو  مدرعات 
.. جي وهو  بي   .. ار  ال..  بينها طاقم  من  كان  ال�صرق 
بي   .. ار  ال..  رامي  هو  ق�صتنا  بطل  له  وم�صاعد  رامي 
لحاجتهم  لهم  ين�صم  اأن  و�صام  منه  طلب  حيث  جي   ..
حديثه  اأثناء  و  معهم  اإنتظر  و  البطل  اإقتنع  لأ�صلحه 
مع و�صام قال له اأن اأف�صل طريقه لعرقله تقدم العدو 
ترعه  من  بالمياه  المدينه  جنوب  المنطقه  غمر  هي 
الربان و�صام طاقم  ال�صباح لم يجد  الإ�صماعيليه وفي 
وتوجه  الليل  خلل  اإن�صحبوا  اأنهم  فظن  الر.بي.جي 
الم�صئول  لإبلغ  الإ�صماعيليه  مخابرات  مكتب  الي 
واقتنع  المدينه  جنوب  الأرا�صي  تغريق  مقترح  عن 
الربان  واأثناء مغادره  بالفكره وتم تنفيذها  الم�صئول 
من  الثاني  الفرد  قابل  المخابرات  مكتب  حافظ  و�صام 
طاقم ال.. ار .. بي .. جي و�صاأل اأين ذهبوا خلل الليل 
اأيقظه  الطاقم  حكمدار  البطل  زميله  باأن  الجندي  رد 
خلل الليل و قال له لن ننتظر ح�صور العدو اإلينا يوجد 
اإلي موقع  العديد من دبابات العدو قريبه منا وذهبوا 
مدرعات العدو تمكن بطل ق�صتنا من تدمير 4 دبابات 
للعدو قبل اأن ينال �صرف ال�صهاده وهذه هى ق�صة بطلنا 
المجهول الذي لنعرف من اأين و لمن اأهله و في الكثير 
من  فمنهم  عليه  اهلل  عاهدوا  ما  �صدقوا  رجال  منهم 
ق�صي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل " فهنيئا 

لم�صر باأبنائها الأوفياء الأنقياء في كل زمان ومكان..
وفي النهاية تبقي كلمة ..

الكلم  حلو  ،ومن  وال�صلم  الحرب  لقادة  �صلم  تعظيم   
ننا�صل  �صيئًا  فيها  وجدنا  اإذا  اإل  قيمة  للحياة  "لي�س 
من  ،وبورك  العظام  القادة  هوؤلء  فعل  مثلما  اأجله  من 
اأن  من  اأق�صر  اأّنها  اأدرك  لأّنه  الخير،  بعمل  حياته  ملأ 
ي�صيعها بعمل ال�ّصروالإرهاب".         ◼ عمرو �صبري
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زهق من الم�صاكل .. 20 �صنة جواز .. وفى الأخر اأخد قراره 
اأنا عايز  رجع من �صغله قالت له اح�صر لك الغدا قال لها لأ 
طول  عليا  اللى  كل  عملت  اأنا  متهياألى  حاجة  على  اأقولك 
اأنا م�س قادر ا�صتحمل زيادة وخايف  ال�صنين اللى فاتت ب�س 
انى  قررت  اأنا  كده  ع�صان  خ�صرته  اللى  من  اأكتر  اأخ�صر  اإنى 
اأكمل حياتى معاكى الولد كبروا وتقدروا  اأبعد م�س هينفع 
تعتمدوا على نف�صكم من غيرى واأنا كده كده ها�صيب لكم اللى 
مافكرت�س  كعادتها  متما�صكة  قدامه  قاعدة  كانت  يكفيكم 
تانية  واحدة  بيقابل  انه  عارفة  اإنها  رغم  نف�صها  عن  تدافع 
كل اللى قالته له محتاجة منك �صهر واحد قال لها وايه اللى 
اإعتبره مكافاأة  اأخر طلب  هيح�صل فى ال�صهر ده قالت له دا 
واحد  �صهر  لها  قال  الأخر  وفى  �صوية  �صكت  الخدمة  نهاية 
عايزاك  اأنا  ب�س  يخليك  ربنا  له  قالت  ك�صرة  بكل  اأكتر  م�س 
ت�صيلنى لحد  الغدا  معانا وبعد  يوم تتغدى  ده كل  ال�صهر  فى 
اول  دى  له  قالت  ده  الغريب  الكلم  اإيه  لها  قال  الأو�صة 
لها  قال  تغ�صب  بكل  اأقبل   اأرجوك  طلب  منك  اأطلب  مرة 
موافق وفى �صره بيقول اأهو �صهر يعدى بالطول ول بالعر�س 
وبعدها هابقى بحريتى تانى يوم رجع فى ميعاد الغدا وقعد 
فى  واأمهم  الطباق  بيحطوا  وهم  لولده  ب�س  ال�صفرة  على 
له  بيحطوا   .. جدًا  ن�صاف   .. جدًا  منظمين  لقاهم  المطبخ 
بعينيه  بيراقبهم  وهو  ياكل  قعد   .. الأدب  بمنتهى  الكل 
فى  مامتهم  مع  بيتكلموا  لقاهم  معاهم  اأكل�س  ما  كتير  بقاله 
حياتهم وظروفهم وهى بكل حكمة بترد عليهم خّل�صوا الكل 
والولد دخلوا او�صتهم ف�صل قاعد م�صتنى الأم ع�صان ي�صيلها 
لحد الو�صة مر حوالى �صاعة وهى واقفة بتن�صف المطبخ 
بعد الغدا وجات له قام لف ايديه حواليها و�صالها فى الول 
كان م�صتغرب ومت�صايق و�صلها الو�صة وخرج علطول ع�صان 
الأحداث  نف�س  اإتكررت  يوم  تانى  يخرج  ع�صان  حاله  يرتب 
لأول  باله  اأخد  ب�س  مراته  �صيل  من  هيتعب  اإنه  متخيل  كان 
مرة انها خ�صت جدًا وبقت هزيلة ب�س ل�صة جميلة تالت يوم 
وهو �صايلها ب�س على �صعرها من غير ما تاخد بالها لقاه مليان 
مت�صايق  وهو  البيت  بيرجع  الول  فى  كان  بي�صا  خ�صلت 
ب�س بعد ا�صبوع بقى ي�صتنى ميعاد رجوعه ع�صان يطمن على 
ولده مر حوالى ن�س ال�صهر وكالعادة بعد ما �صال مراته لحد 
يقراأ  وقعد  كتاب  جاب  يخرج  عايز  م�س  نف�صه  لقى  الأو�صة 
اإيه  لها  قال  دوا  اأخدت  مراته  اإن  باله  اأخد  ب�س  جنبها  فيه 
دا ودى كانت اأول مرة يتكلم معاها من بعد الإتفاق قالت له 
ابدًا دا م�صّكن م�صّدعة �صوية كّمل قراية واإعتذر عن الخروج 
لقاها  كالعادة  �صايل مراته  بيومين وهو  بعدها  ده  اليوم  فى 
مت�صايق  مايبقا�س  مرة  ولأول  رقبته  حوالين  اإيديها  لفت 

نف�صه بيرفع  اأيام لقى  الوقت يعّدى عّدوا كمان 10  او عايز 
�صماعة التليفون الو انا ا�صف م�س هينفع نتقابل تانى اأنا لزم 
اأكون موجود فى البيت كل يوم اليوم اللى بعدها اأخد اأجازة 
لأنه كان نف�صه يق�صى يوم فى البيت جه جواب باإ�صم مراته 
الم�صت�صفى  من  عاجل  طلب  لقاه  يفتحه  انه  الف�صول  دفعه 
بالإت�صال بيهم لل�صرورة اإت�صل بالم�صت�صفى وكانت المفاجاأة 
يا فندم زوجة ح�صرتك المفرو�س ترد علينا هتعمل عملية 
اإ�صتئ�صال الورم ول لأ الدكتور المعالج قدامه يومين وي�صافر 
�صئيلة  عملها  اللى  هو  غيره  حد  لو  العملية  نجاح  وفر�صة 
جدًا  كان بي�صمع الكلم ده و�صريط بيمر قدام عينيه يومين 
وي�صافر ؟ هم اليومين اللى فا�صلين فى المهلة الدوا ماكان�س 
م�صّكن لل�صداع دا كان مخّدر ع�صان تقدر تتعاي�س مع اللم  رد 
يجرى  وقام  معاهم  وقفل  الحجز  باأكد  اأنا  لهم  وقال  عليهم 
وبا�صها  ايديها  على  وّطى  قبله  بتجرى  ودموعه  مراته  على 
مالك  عليه  مخ�صو�صة  نومها  من  قامت  و�صحيت  بيه  ح�صت 
فيه اإيه؟  قال لها خبيتى عليا ليه اإنك عيانة اإزاى تختارى 
تختارى  ما  بدل  دى  بالطريقة  المهلة  ال�صهر  تعي�صى  اإنك 
اإنك تتعالجى  قالت له اإيه فايدة اإنى اخف واف�صل عاي�صة 
ع�صته  اللى  ال�صهر  جدًا  واح�صنى  كنت  اأ�صلك  انت  لوحدى 
معاك كان اأح�صن مكافاأة نهاية خدمة ليا قال لها وحياة كل 
اللى  ولدى  وحياة  بيتى  جوا  را�صك  فى  طلعت  بي�صا  �صعرة 
�صايبهم  كنت  ع�صان  تربيتهم  فى  بتعب  عمرى  ماح�صيت�س 
�صاكتة  واإنتى  راحوا  اللى  و�صبابك  عمرك  �صنين  وحياة  لك 
وعاي�صة ع�صان خاطر البيت والولد وحياة كل حباية م�صّكن 
ب�س  عمرى  فى  يمد  ربنا  بتعبك  حا�ص�س  م�س  واأنا  اأخدتيها 
ع�صان اأعو�صك اللى اأخدته منك خرجوا جرى ع الم�صت�صفى 
اتعملت  والعملية  المطلوبة  والأ�صعات  التحاليل  خل�صوا 
ونجحت ب�س النجاح الأكبر كان فى حياتهم اللى اإبتدت بعد 
العملية لو بيتك ن�صيف وولدك متربيين كوي�س لو هدومك 
ن�صيفة ومكوية ودولبك ريحته حلوة لو �صراباتك موجودة 
من  حاجة  كل  لو  تراب  عليها  مافي�س  وكتبك  مكانها  فى 
حاجتك بتدّور عليها وتلقيها وبتاكل الأكل اللى نف�صك فيه 
اللى بيعمل  اإن مافي�س قوى خفية بتعمل كل ده  تاأكد  يبقى 
كدة مراتك يابختك لو ل�صة عندك فر�صة تراجع نف�صك يا 
بختك لو قادر تاخد قرارك اإنك تعي�س اأبّوتك �صح يا بختك 
نظر  بوجهة  الحقيقة  ت�صوف  ع�صان  عينك  تفتح  عرفت  لو 

تانية يابختك لو عرفت تعمل كل ده �صدقنى هتفرح اأكتر.
ياريت نتعلم نحافظ علي النعمه اللي في اإيدينا بدل ما نب�س 

على اللى فى ايد غيرنا .
غانم محمود عبداللطيف

ياريـت نتعلـم نحـافـظ علـي النعمـة
 اللـي فـي إيدينـــا

ياريـت نتعلـم نحـافـظ علـي النعمـة
 اللـي فـي إيدينـــا
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كما  الأحياء  الأموات  هم  الزومبى  اأن  تعتقدوا  ل 
اأرادوا  من  الغرب  بل  ل  هوليوود  اأفلم  فى  يحدث 
وا�صتخدم  الم�صلم  )زومبى(  القائد  �صورة  ت�صويه 
الأوروبيين  دخول  بعد  الحقائق،  لت�صليل  ا�صمه 
البي�س اإلى الأمريكتين ال�صمالية والجنوبية ، ق�صّم 
النحو  على  بينهم  الجديدة  الأرا�صي  الأوروبيون 

التالي : اأمريكا ال�صمالية بيد الإنجليز والفرن�صيين ، اأما 
اأمريكا الجنوبية فقد تقا�صمتها البرتغال واإ�صبانيا على 
النحو التالي : تاأخذ البرتغال اأر�س البرازيل الوا�صعة 
احتلت  وفعلأ   ، الدول  بقية  اإ�صبانيا  وتاأخذ   ، والغنية 
ال�صكان  بقتل  وقامت  النار،  بقوة   ! البرازيل  البرتغال 
النهب  عملية  وكانت  خيراتهم،  تنهب  لكي  الأ�صليين 
الوا�صعة لنقل اأهرامات الذهب اإلى البرتغال تحتاج اإلى 
مزيد من الأيدي العاملة ، فقاموا بالهجوم على �صواحل 
الدول الإ�صلمية في الغرب الأفريقي ، لكي يدخلوا على 
�صكان  جميع  لياأ�صروا   ، الليل  منت�صف  في  الآَمنة  القرى 
في  ينقولنهم  ثم  ومن   ، كالحيوانات  ب�صباكهم  القرية 
�صجون في قيعان ال�صفن اإلى البرازيل ، حتى و�صلت اأفواج 

العبيد الم�صلمين اإلى البرازيل لأول مرة عام 1538 م .
ولم تم�س 40�صنه حتى نقل اإليها 14األف م�صلم م�صت�صعف 
المتاحف  في  المحفوظة  التاريخية  الوثائق  وتوؤكد 
الذين  المنحدرين من الأفارقة  اأكثرية  اأن   ، البرازيلية 
 ، اإ�صلمية  جذور  من  هم  البرازيل  اإلى  "كعبيد"  جاءوا 

واأنهم كانوا يقراأون القراآن باللغة العربية .
وعندما ظن الغرب اأنهم اأطفاأوا نار الإ�صلم في البرازيل 
اإ�صلمي  بطل  النار  تلك  رماد  بين  من  خرج  الأبد،  اإلى 
عظيم ا�صمه )زومبي( قام هذا القائد الإ�صلمي ومن معه 
من �صيوخ الإ�صلم بالتوجه اإلى اأفراد ال�صعب الم�صطهد 

والم�صتعبد، يعظونهم وير�صدونهم ويفقهونهم في الدين 
ومبادىء  القراآن  ويعلمونهم  الكواخ  معهم  وينزلون   ،
عددهم  ازداد  اأن  وبعد  ال�صمحاء،  الإ�صلمية  ال�صريعة 
"دولة  قيام  زومبي  الزعيم  اأعلن   ، عزيمتهم  وقويت   ،
البرازيل الإ�صلمية" عام 1643 واأعلن في د�صتورها اأن 
الحرية هي اأ�صا�س الحكم ، فاأعلنت البرتغال الحرب على 
تلك الدولة الإ�صلمية النا�صئة ، فانت�صرت قوات القائد 
فتو�صعت   ، الأخرى  تلو  المرة  عليهم  زومبي  الإ�صلمي 
زومبي  البطل  فاحتل  ٍكبير،  ب�صكل  الإ�صلمية  الدولة 

اكثر من ع�صرين موقعًا لولية "باهاية" البرازيلية .
لكثر  البرازيلية  الإ�صلمية  الدولة  هذه  وا�صتمرت 
�صور  اأروع  الأحرار  الم�صلمون  فيها  قدم  عاما   50 من 
من  فنونا  الم�صلمون  ال�صود  اأظهر  فقد  وال�صمود،  الإباء 
البرتغاليين  اأمام  ي�صمدون  جعلتهم  الجليلة  الت�صحيات 
�صخ�صيًا  يتدخل  اأن  البرتغال  اإمبراطور  قرر  عندها   ،
اكثر  ينت�صر  اأن  قبل  الوليد  الإ�صلمي  الحلم  ِهذا  لينهي 
فاكثر، فاأر�صلت البحرية الإمبراطورية اآخر ما تو�صلت 
عام  الم�صلمين  ليحا�صروا  البرتغالية  القتل  اآلة  اإليه 
1916 م ، وقتلوا العديد منهم قبل اأن ي�صت�صهدوا واحدًا 

تلو الَخر.
الم�صدر : المو�صوعة الحرة ويكيبيديا 

اإعداد / م�صطفى محمد على

قصـة الزعيـم 
المسلـم 
)زومبـي(

وأول دولـة 
إسالميـة فـي 

البـرازيـل



98

نبضات وخواطريـا إبــن بلــــدى

اإلى اأين نتجه بوطننا ؟ هل اإلى بر الأمان ؟ 
�صير  عن  بعيدا  الخلف  الي  التراجع  اإلى  اأم 
م�صالحنا  اأ�صبحت  وهل  ؟  والإزدهار  التقدم 
اأو الفئوية اأهم من م�صلحة الوطن  الفردية 
وح�صارتنا  تاريخنا  ورغم  اأننا  اأم  ؟  العليا 
الحقيقّية؟  الوطنية  فهم  في  بق�صور  اأ�صبنا 
ول  ال�صلح  يتحقق  الأفعال  بهذه  لي�صت   ..

تر�صى دعائم العدالة والم�صاواة بل على العك�س تمامًا.. 
ففي تعطيل الم�صالح والإعتداء على الممتلكات العامة 
نعود اإلى الوراء ع�صرات ال�صنين.. رفقًا بالوطن يا اأبناء 
ناأخذ بيد الوطن ل  اأن  الوطن، فالمواطنة تتطلب منا 
اأن نلوي ذراعه من اأجل تحقيق م�صالحنا. .اإن الإرادة 
اأن  علينا  ولكن  الإ�صلح   تحقيق  فى  جادة  ال�صيا�صية 

نوؤدى ما علينا من واجبات حتى نح�صل على ما لنا من 

حقوق .. فلنتوحد جميعا حبا واإنت�صارًا لبلدنا م�صر، 
وتع�صًا لكل مخططات التاآمر والحقد وال�صغينة.

الم�صري  ال�صعب  ثم  اهلل،  بف�صل  اأنه  اإعتقادي  في 
الم�صلحة  القوات  المنظومة  هذه  راأ�س  وعلى 
الم�صرية وال�صرطة التى ا�صتطاعت اأن تحمى م�صر 
من الإنهيار ) تحيا م�صر( قد رفرف ن�صيم الحرية 
اأعادت  التي  ثورة  30  يونيو  نجاح  بعد  م�صر  علي 
،        وها هو الغد يطل علينا نورًا  اإلي �صعبها الأ�صيل   م�صر 
والعدالة  والحرية  العي�س  في  مطالبنا  يلبي  �صاطعًا 
الوطن  هذا  ليكن   .. الإن�صانية   والكرامة  الإجتماعية 
ون�صعي  نتكاتف  الذي  هدفنا  هو  جميعا  يحت�صنا  الذي 
واأن  لم�صلحته  جميعا  نعمل  واأن  �صوء  كل  من  لحمايته 

نت�صامي فوق م�صالحنا لأجله.
عماد كاظم 

المعهد التكنولوجي لهند�صة الت�صييد والإدارة 

مهما ق�صت الحياه ، ففرج  ●
اهلل قريب ، ومهما �صاقت 
اهلل  فرحمة   ، الدنيا 
اأو�صع ، ومهما ا�صتد ظلم 
يعقبه  اأن  فلبد  الليل 

فجر جميل ... فكن دومًا واثقًا بربك .
●  - ال�صعراوى"  متولى  "محمد  ال�صيخ  يقول 

رحمة اهلل عليه - حذارى اأن تمل َمن ال�صبر 
طرفة  فى  مرادك  لك  لحقق  اهلل  �صاء  لو   ..
ول  رجائك  دموع  عليه  تخفى  ل  فهو   ، عين 
حالك  اإ�صلح  يعجزه  ل  وهو   ، همك  زفرات 
لكن يحب ال�صائلين باإلحاح . ويقول �صبحانه 

َبُروا "  "اإنى جَزيُتهْم ِبَما �صَ
بما  ● اأو  �صاموا  بما  اأو  �صلوا  بما  يقل  ولم 

ت�صدقوا ، بل �صبروا لأن ال�صبر عبادة توؤديها 
واأنت تنزف وجعًا .

اإذا راأيت اهلل يحب�س عنك الدنيا ويكثر عليك  ●
ال�صدائد والبلوى فاعلم اإنك عزيز عنده .

قال الح�صن الب�صرى : المتكبر كال�صاعد فوق  ●
الجبل يرى النا�س �صغارًا ويرونه �صغيرًا .

ل تتع�صم اإَل  فى الذى خلقك . ●

يااإبن بلدى .. قول للـ رايح قول
للـ جاى

ي�صوف همتنا .. ي�صوف فرحتنا
لما الدنيا تبقى عمار

لما ي�صوف البحر ان�صق
الحر  لهيب  و�صط  ال�صحراء  لما 

.. باأيد رجالة تبقى مدق
لما جبين واإيدين رجالة .. فوق 

ال�صعب عرق ين�صب
لما نعلى فـ البنيان .. لما ن�صوف 

غابة عمدان
يبقى �صاعتها الياأ�س اإتهد

يابن بلدى .. قول للـ رايح قول
للـ جاى

ي�صوف همتنا .. ي�صوف فرحتنا
لما الدنيا تبقى عمار

ول �صركتنا هما الحل فـ الأزمات
اإيد رجالة �صايلة الحمل

على اأكتافها
م�صروبة باأعظم حكايات

جوه البحر وتحت الأر�س
وفوق الأر�س

ب�صمتهم دايما محفورة
عزيمة وهمه فـ اأى مهمة

غنوة يغنوها الأجيال
جيل ورا جيل .. لأجل وطنا

يبقى منار
يااإبن بلدى .. قول للـ رايح قول

للـ جاى
ي�صوف همتنا .. ي�صوف فرحتنا

لما الدنيا تبقى عمار
من اأيام ال�صد حلفنا

لزم ال�صحراء تبقى عمار
ب�صمة جدى واأبويا وولدى

�صكله ولونه فـ كل جدار
اإنتى يـ بلدى همى وغايتى

اإنتى ح�صن الخير يـ غالية
اأنتى ب�صتان الأمان

فيكى وبيكى نعلى ونعلى
ع�صتى نغمة فى كل مكان

يااإبن بلدى .. قول للـ رايح قول
للـ جاى

ي�صوف همتنا .. ي�صوف فرحتنا
لما الدنيا تبقى عمار

كلمات / اأحمد راجح - رئي�س 
قطاع مدير الموارد الب�صرية 

فرع �صيناء 

الوطن بين الرخاء والمعوقات

عماد كاظم

أ.جمال أبو اإلسعاد
مدير عام اإلعالم 

ســــــابـقــــًا
بالمقاولون العرب 
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للب�صر  اأنواعها  بكافة  المن�صاآت  و�صروره  لأهمية  نظرًا 
ي�صتلزم  مما  �صليمه  اأ�ص�س  على  اإن�صاءها  من  فلبد 
)الأكواد  ال�صناعه  لهذه  الحاكمه  بالقوانين  الإلتزام 
ببرامج  الإلتزام  وكذلك  الإن�صاء  عند  والموا�صفات( 
عليها  حفاظا  المن�صات  ت�صغيل  عمر  طوال  ال�صيانه 

باإعتبارها ثروه قوميه .
اأحداث  ويلزمها  اإنتاجيه  عمليه  هى  الإن�صاءات  �صناعه 
تطوير م�صتمر واإدخال الآليات والأ�صاليب الحديثه فى 

هذه العمليه الإنتاجيه .
الى  الإن�صاءات  ل�صناعة  المختلفه  المراحل  تحتاج   
مراجعة دقيقه ودائمه لت�صويب الم�صار وحتى ن�صتطيع 

تحقيق الهداف المرجوه من هذه ال�صناعه 
 ومن اأهم مجالت �صناعة الإن�صاءات هو مجال �صناعة 
اإحداث نقله نوعيه بهذا  اأجل  الخر�صانه الم�صلحه ومن 
المجال  من خلل خطوات ي�صتغرق بع�صها ب�صع دقائق 
الخرالى  بع�صها  ويحتاج  بها  والإلتزام  عليها  للتعرف 
للمطلوب  طبقا  واإنجازها  عليها  للتدريب  �صاعات  ب�صع 

ح�صب الليات المتاحه .
لهذه  الحاكمه  والقوانين  القواعد  على  التعرف  بعد 
ال�صناعه وهى متطلبات الكواد وا�صتراطات الموا�صفات 
لمواد الن�صاء فلبد من ايجاد الليه المنا�صبه لي�صال 
وهذه   التنفيذ   لم�صئولى  �صهله  بو�صيله  المفاهيم  هذه 

الو�صيله هى ما �صوف يحدث النقله النوعيه المن�صوده.
للح�صول على التطور المن�صود ، فانه يلزم تقييم الو�صع 
الحالى مع درا�صة ال�صباب التى توؤدى الى وجود �صلبيات 
بهذه ال�صناعه ثم عر�س خطة ت�صويب او احداث النقله 

النوعيه بخطوات �صريعه.
الخطوات الب�صيطه للح�صول على هذه النقله النوعيه.

وا�صتراطات  الكواد  متطلبات  على  التعرف   -1
الموا�صفات لمواد الن�صاء وخا�صة حديد الت�صليح.

المعلومات  لو�صول  المنا�صبه  الو�صيله  على  التعرف   -2
كل  اإلى  والموا�صفات  الأكواد  با�صتراطات  الخا�صه 
يرفق  اإحدهما  جدولين  طريق  عن  التنفيذ  م�صئولى 

بالر�صومات التف�صيليه والآخر بقوائم التفريدات .
الر�صومات  لإنجاز  المختلفه  الآليات  على  التعرف   -3
 form work dwg الخر�صانه  لأعمال  التنفيذيه 
الت�صليح  لحديد  التف�صيليه  اأو  التنفيذيه  والر�صومات 
reinforcement dwg وقوائم تفريدات الحديد 
bar list هذه الخطوات الب�صيطه والتى تم اإي�صاحها 
�صناعة  بمجال  العامله  ال�صركات  كبرى  بها  تلتزم 
ال�صنين فهذه  العالم من ع�صرات  الخر�صانه على م�صتوى 
اللحظه ويتم تطبيقها على جميع  لي�صت وليدة  الأفكار 
تقوم  التى  الأعمال  بجميع  وكبيرها  �صغيرها  الأعمال 

بها هذه الكيانات .
الإلتزام  هو  المن�صودة  النوعية  النقلة  اإحداث  وبداية 
بالإتجاه  ن�صير  تجعلنا  والتى  الب�صيطه  الخطوات  بهذه 
ال�صحيح ، والإتجاه ال�صحيح فى مجال �صناعة الخر�صانه 
ح�صيلة  لأنه  الكيانات  هذه  به  تلتزم  الذى  الإتجاه  هو 

الكثير من التجارب والبحوث والدرا�صات التخ�ص�صيه .
وعند الإلتزام بهذه الأمور ال�صابق عر�صها نكون �صائرين 
بالإتجاه ال�صحيح ، ذلك الإتجاه الذى ت�صير فيه كبرى 
نكون  وبذلك  العالم  م�صتوى  على  المقاولت  �صركات 
عالميًا  الإن�صاءات  �صناعة  ب�صوق  للمناف�صه  موؤهلين 
تلك  تطبقها  التى  الأنظمة  تلك  لدينا  يكون  �صوف  لأنه 
نكون  وبذلك  التنفيذ  تكلفة  من  الكثير  وتوفر  الكيانات 
ال�صناعة  بهذه  المن�صودة  النوعية  النقله  حققنا  قد 

المهمه من اأجل نه�صة ورقى المجتمع . 

مهند�س اإ�صت�صارى محمود عدوى
مدير اإدارة دعم التنفيذ  �صابقًا  قطاع الإ�صت�صارات الهند�صية

خطة إحداث نقله نوعية بصناعة 
الخرسانة المسلحة



كان الم�صرى القديم اأحر�س ما يكون على اأبراز اأهمية 
و�صية  فى  ما  اأهم  فكان  الحياتية  المظاهر  فى  القيم 
الأب قبل وفاته الجانب الأخلقى حيث نجد الكثير من 
الحكماء والفراعنة يو�صون ابناءهم بالعدل والتقوى 
القيم  تلك  خلود  تو�صيح  على  حري�صين  كانوا  كذلك 
على  مقابرهم  جدران  تحتوي  لذلك  الموت  عالم  فى 
العمل باق معهم  اأن  "ماعت" ليتذكروا  العدل  اآله  رمز 
جمي�س   " الأمريكى  الم�صريات  عالم  اأكده  ما  هذا   ..
والذى  ال�صمير"  "فجر  كتابه   فى  بري�صتيد"  هنرى 
األفه فى بدايات القرن الما�صى ليثبت للعالم اأجمع اأن 
اأر�س م�صر منذ  �صمير الإن�صانية بداأ فى الت�صكل على 
ح�صارتهم  القدماء  الم�صريين  حفظ  لذى  5000عام 
حياتهم  تحكم  التى  والمبادىء  القيم  من  بمجموعة 
نفخر  اأن  لذاعلينا   ... العدالة   فكرة  على  قائمة 
باأجدادنا الفراعنة وهم اأ�صحاب اأول لغة مكتوبة فى 
واأول من در�صوا  الكيمياء  اأ�ص�صوا علم  التاريخ وهم من 
علم الفلك .. ول يزال العالم يقف مذهوًل من كيفية 
بناء الأهرامات ، وتقنية التحنيط التى تحفظ الجثث 
لآلف ال�صنيين ... ولنا اأن نفخر باأجدادنا التى ُن�صخت 
وُقلدت الح�صارة والفن والعمارة الم�صرية على نطاق 
وا�صع فى العالم واأخذ منها اليونانيون وتلهم الرومان  
..... م�صر القديمة هى اأول دولة مركزية فى التاريخ 

اأى اول من نظم العلقة بين الحاكم والمحكوم وو�صع 
مكانة  كانت  والواجبات هكذا  الحقوق  قوانين تحترم 

م�صر !!!!!!!  
اأراد محمد على تحقيق حلمه فى بناء م�صر   وحينما 
الفراعنة  اأحفاد  الم�صريين  على  اأعتمد  الحديثة 
وبالعلم والعمل الجاد م�صتغًل ما حبى م�صر من موقع 
ا�صتراتيجى يربط بين قارتى اأ�صيا واأفريقيا وبداأ فى 
تكوين جي�س م�صرى قوى وكون كوادر من المهند�صين 
والأطباء واأ�ص�س المدرا�س المختلفة وحفز الم�صريين 
غداء  وجبة  والمتفوقين  النابهين  بمنح  التعليم  على 
هى  الم�صريين  ثقافة  اأ�صبحت  اأن  اإلى  �صهرى  وراتب 
بعثات  اإر�صال  وتوالت  المدار�س  فى  اأبناءهم  تعليم 
الم�صريين المتفوقين للخارج لتعود تلك الكودار لتحل 
فى  و�صاعد   ، المختلفة  المدار�س  فى  الأجانب  محل 
والذى  القطن  مح�صول  ناتج  على  محمد  حلم  تمويل 
اإليه  تو�صل  ما  باأحدث  بزراعته  النهو�س  على  عمل 
وتغيير  الترع  وحفر  الطرق  باإن�صاء  واأمر  وقتها  العلم 
نظام الرى المتبع منذ اآلف ال�صنيين واأدخل ال�صناعة 
لتقليل الأ�صتيراد من الخارج ومنها �صناعة المن�صوجات 
التى اأ�صبحت فى عهده تناف�س بقوة الأ�صواق العالمية 
، اإلى اأن اأحدث نه�صة حديثة فى ال�صناعة والزارعة 

والثقافة والفن وجميع النواحى 

عودة

التى كانت..!!

100



هذه م�صر التى كانت منارة علم و�صعاع ي�صيء المنطقة  
حين  التميز  لجين  حاملين  لأنهم  الم�صريين  ب�صواعد 
تاأتيه الفر�صة والبيئة لذلك .....  وتعر�صنا ل�صنوات 
فى  لنا  حدث  اأن  اإلى  منا  الهدف  وتوهان  الجمود  من 
لبناء م�صر  اإن�صائية حديثة  نه�صة  الأخيرة  ال�صنوات 
النجاح ل يحدث  اأن  ندرك  اأن  ولكن علينا  اأخرى  مرة 
�صدفة ولكن نتيجة معاناة وجهد واأرادة واأن النهو�س 
فى  نبداأ  اأن  وعلينا  الجماعى  العمل  نتيجة  والتقدم 

معالجة ال�صلبيات وال�صلوكيات التى طراأت علينا 
بالأخلق  بل  والأغانى  بال�صعارات  لي�س  الوطن  حب 
مع  فاعلين  نحن  فماذا  ال�صعوب  مراأة  وهى  وال�صلوك 
يكون  ولماذا  القومى  للدخل  هام  م�صدر  وهم  ال�صياح 
ما  اأن  الإهتمام  دون  الإ�صتغلل  هو  بع�صنا  �صلوك 
اأنحاء العالم  نفعله ينقل بال�صوت وال�صورة فى جميع 
التواجد فى  الأنترنت من  لتظهر �صور تحذيرات على 
هذه البلد ..... ولماذا ل تكون بلدنا واأهلها مثل ما 
راأينا من تنظيم بطولة كاأ�س العالم برو�صيا وال�صورة 
وترحاب  ونظام  نظافة  من  جمعيًا  ابهرتنا  التى 
�صوارعنا  فى  النظافة  اأين   .... الجن�صيات  بجميع 
وهى م�صئوليتنا جمعيًا كاأفراد قبل اأن تكون م�صئولية 
محافظات           ولماذا اأ�صبحنا ن�صتهين عندما  نرى 
اأ�صفل  اأو  ال�صارع  و�صط  القمامة  بكي�س  يلقى  �صخ�س 
�صيارة مركونة ، م�صئوليتنا لي�س فى نظافة �صقتنا فقط 
ن�صتعيد  اأن  علينا   ،  ... وال�صارع  العمارة  اإلى  تمتد  بل 
اأح�صا�س قد�صية الملكية والمنافع العامة واأن نحافظ 
قبل  اأنف�صنا  على  رقباء  نكون  واأن   ... الجمال  على 

الأخرين واأل ننتظر ع�صكرى المرور لنحترم الإ�صارة 
، وان نتعلم ثقافة النظام والطابور فى ق�صاء م�صالحنا 
 ، اأنف�صنا  عن  ونقدمهم  ال�صن  كبار  ونحترم  نوقر  واأن 
ونرقى  نهذب  وان  الأخرين  حرية  على  نتعدى  واأل 
الفاظنا وعلينا اإعلء القيم والأخلق فعليًا فى �صلوكنا 
يد  تمد  واأن  المزيفة،  الدينية  للمظاهر  اللجوء  دون 
الم�صاعدة لجارك المحتاج وت�صارك فى جمع الأموال 
من الحى التى تقطن فيه ليتم �صرف هذه الأموال فى 
دون  خدمات  من  يحتاجه  وما  الحى  وت�صجير  تجميل 

انتظار الدولة ان تقوم بكل كبيرة و�صغيرة ...... 
ال�صخ�صية  الم�صلحة  على  الحر�س  هو  الوطن   حب 
دون تعار�س مع الم�صلحة العامة ، وان تكون ال�صيادة 
اللجوء  دون  النا�س  بين  الفا�صل  وهو  فقط  للقانون 
اأن العمل عبادة"  ولياأخذ   " لطرق اأخرى .. وان نرى 
ال�صباب من تجربة محمد �صلح الناجحة وكيف علم 
نف�صه بنف�صه وجد واجتهد اإلى اأن و�صل اإلى العالمية 
م�صاركة  على  اأ�صر  حينما  لوطنه  حبه  ونرى   ...
اأ�صابته قبل  العالم برغم  المنتخب الوطنى فى كاأ�س 
اأخفق  كيف  ونتفكر  وندر�س   ... قليله  باأيام  البطولة 
المنتخب فى تحقيق ح�صور م�صرف لعدم توافر العمل 
 ... م�صبقًا  ومعدة  مرتبة  منظومة  داخل  الجماعى 
ب�صعبها  اإل  الحبيبة  بلدنا  وتتقدم  تنه�س  لن  ولهذا 
العلم  ي�صاوى  النجاح  واأن  الجماعى  بالعمل  وايمانه 
والعمل والأخلق التى تجعل ال�صمير فى قلب ووجدان 

كل اإن�صان دون رقيب 
  الهام المليجى
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مصطفى حامد إبراهيم وعروسة إسراء

محمـد كمـال وعـروسـه وسـام

معتز على  وعروسه أمانى بركة

حازم محمد جاد وعروسه هدير حسام الدين إمام

أحمــد أشــرف وعــروســه هنــا

محمد عماد وعروسه منه اهلل محمدكريم محمد محمود وعروسه ساره سعيدأحمد محمد عبد الحميد وعروسه

إبــراهيـم جــابــر وعـروســه

النقيب محمد السيد شوقي وعروسه د. تقوي السيد

أفــراح
المقاولون العرب

أفــراح
المقاولون العرب

عالء السيد و عروسه ٓاالء مصطفىمحمد محمود وعروسه رضوىأحمد  محسن وعروسه ياسمين عبد الخالق إسماعيل مصطفى وعروسه رباب



ليلى أسامة إسماعيل

رويدا خالد مصطفى

محمد عاطف لطفي

حافظة اشرف عابدين

آالء عبدالرازق احمد

هاجر محمود الحسيني

هاجر عبدالباسط احمد

سيف عادل ممدوحخديجة اشرف عابدين

محمود عاطف لطفىشهد سيف الدين احمد وفاطمه وسارة اكرم فاروق

سماح السيد محمد عبده

خالد حمد ابو العنين

يوسف سعد حسان

يوسف سيد نصر

آالء عاطف لطفي

فرح خالد مصطفى

حمزة اشرف عابدين

روان هانى ابوهاشم

آسر ابراهيم جابر

حبيبه سعد حسان

آدم ابراهيم جابر

ايمان سليمان جمعه احمد يوسف حمدى

كارما محمد حجاج

مالك محمد مصطفى

تسنيم عبدالعظيم

حماده سليمان جمعه

محمد واحمد ويوسف عادل الشربيني

محمد عبدالعظيم

كارين احمد محمد محمد نور ميسره محمد عامرزينب ابراهيم حسان رويدا محمود كامل فؤادحنين محمد خطاب احمدمحمد حسني محمد

احمد محمد سالم

عمر يسرى محمد

دنيا وفاطمة يوسف حمدى

ادهم عادل ممدوح

رنيم محمد غريب

مريم محمود رشادمروان محمود رشادمازن محمود رشادمالك محمد محمود شوقى مكة محمود عبد الفتاح

چودى محمد سالم

المتفوقين



المهند�س  م�صاركة  خلل  ذلك  جاء 
اإبراهيم محلب في اأعمال منتدي القت�صاد 
قبل  من  تكريمه  وتم  ببيروت  العربي 
خلل  لبنان  وزراء  رئي�س  الحريري  �صعد 
مجموعة  تنظمه  الذي  المنتدي  اإفتتاح 
زكي،  رءوف  برئا�صة  والأعمال  الإقت�صاد 
و�صهده فوؤاد ال�صنيورة رئي�س وزراء لبنان 

ونائل  الكويتي  الأمة  ورئي�س  ال�صابق، 
العربية،  الغرف  اتحاد  رئي�س  الكباريتي 
والدكتور خالد حنفي اأمين عام التحاد، 
وال�صفير الم�صري ببيروت، وحاكم م�صرف 
لبنان، واأحمد الوكيل رئي�س اإتحاد الغرف 
والأعمال  الإقت�صاد  وخبراء  الم�صرية، 

من 20 دولة عربية واأجنبية..

الدكتور

 خالد حنفي
يهــدي 

المهنـدس 

إبراهيم محلب

درع إتحـــاد

الغرف العربية

اأهدى الدكتور خالد حنفي اأمين عام اتحاد الغرف العربية درع الإتحاد للمهند�س 
اإبراهيم محلب م�صاعد رئي�س الجمهورية للم�صروعات القومية والإ�صتراتيجية 
ال�صابق، وذلك خلل الزيارة التي قام بها المهند�س اإبراهيم محلب لمقر اإتحاد 
الغرف العربية ببيروت العربية يوم ال�صبت  14 يوليو حيث اطلع علي اأن�صطة 

التحاد والدور الذي تقوم به في توحيد ال�صف العربي اقت�صادًيا وتجارًيا.
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