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 مت الت�صميم والإخراج الفنى و الطبع
 مبطابع املقاولون العرب

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

الرئي�س  باإفتتاح  الجديد  العام  بداية  مع  الخير  ب�صائر  هلت 
عبدالفتاح ال�صي�صى رئي�س الجمهورية اأكبر �صرحين من �صروح 
العبادة " م�صجد الفتاح العليم " و " كاتدرائية ميالد الم�صيح " 
" فى اإحتفالية م�صرية جميلة ج�صدت وحدة الن�صيج الوطنى 

وم�صاعر المحبة والأخوة بين الم�صريين .
الأجرا�س  اأ�صوات  يعانق  الع�صاء  اأذان  التاريخ  عبر  مرة  فالأول 
فى �صماء المحرو�صة الجديدة لتر�صيخ مبادئ التعاي�س ال�صلمى 

ووفاًء بالوعد والعهد.
المقاولون  اأبناء  �صطره  الذى  التاريخى  الإنجاز  هذا  اإن  حقًا 
فى  الم�صلحة  للقوات  الهند�صية  الهيئة  اإ�صراف  تحت  العرب 
 106 م�صاحة  على  اأقيم  الذى   " العليم  الفتاح  م�صجد   " بناء 
متر   95 باإرتفاع  ماأذن   4 وي�صم  م�صلى  األف   17 وي�صع  فدان 
وقبة رئي�صية بقطر 33 مترًا واإرتفاع 44 مترًا من �صطح الأر�س 
مر  على  الأجيال  اأمامه  تتوقف  ول�صوف  الأعمال  من  وغيرها 

انجاز  في  الم�صريين  وعظمة  قدرة  على  �صاهدة  الزمان 
هذه التحفة المعمارية الرائعة والتى تمت بخبرة 

واأيدى م�صرية %100 .

بشائر الخير 2019
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ال�صي�صى   الفتاح  عبد  الرئي�س  افتتح 
يناير   6 الأحد  يوم  الجمهورية  رئي�س 
العليم"، والذى ي�صع 17  "الفتاح  م�صجد 
األف م�صلي ويعتبر درة العمارة الإ�صالمية 
داخل  الإن�صاءات  وجوهرة  الحديثة، 

العا�صمة الإدارية للدولة، ويمثل اإنجازًا 
جديدًا  ي�صاف ل�صل�صلة اإنجازات الدولة 
والت�صييد  البناء  مجال  فى  الم�صرية 
المنطقة  فى  الم�صاجد  اأكبر  من  لي�صبح 

العربية. 

الرئيس السيسي يفتتح مسجد
"الفتاح العليم" بالعاصمة اإلدارية الجديدة
المسجد يعد من أكبر المساجد حول العالم

يسع 17 ألف مصلي ويعتبر درة العمارة 
اإلسالمية الحديثة
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الهائلة ثم  اأذان  من على مئذنته  اأول  الرئي�س  و�صهد 
اأدى �صالة الع�صاء ب�صحبة الرئي�س الفل�صطينى محمود 
عبا�س اأبو مازن وف�صيلة الإمام الأكبر الدكتور اأحمد 
الطيب، �صيخ الأزهر ال�صريف والدكتور علي عبد العال 
رئي�س مجل�س النواب والدكتور م�صطفى مدبولي  رئي�س 
والمجتمعات  والمرافق  الإ�صكان  وزير  الوزراء  مجل�س 
العام  القائد  زكي  محمد  اأول  والفريق  العمرانية 
للقوات الم�صلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، وعدد 
وال�صرطة  الم�صلحة  القوات  رجال  وكبار  الوزراء  من 
وكبار رجال الدولة واللواء كامل الوزير رئي�س الهيئة 
الهند�صية للقوات الم�صلحة التي ت�صرف علي الأعمال 
�صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن  والمهند�س 

المقاولون العرب المنفذه لأعمال الم�صجد.
الم�صيح  ميالد  كاتدرائية  الرئي�س  افتتح  ذلك  عقب   
بــح�صــور قــدا�صــــة البــــابــــا تــوا�صــرو�س الثانى بابا 

الإ�صكندرية  وبطريرك الكرازة المرق�صية.
وفي كلمته بهذه المنا�صبة اأعرب ف�صيلة الإمام الأكبر 
م�صجد  بافتتاح  �صعادته  عن  ال�صريف،  الأزهر  �صيخ 
كـ"اأكبر   ، الم�صيح  ميالد  وكاتدرائية  العليم  الفتاح 
اإلى  اأق�صاها  من  العبادة في م�صر  �صرحين من �صروح 
ا  ا�صتثنائيًّ حدًثًا  يعد  الحدث  هذا  اأن  وقال  اأق�صاها" 
الم�صيحية  تاريخ  مدى  على  قبل  من  يحدث  لم  وربما 
م�صجًدا  اأن  اأعرف  فما  اأعلم،  ما  ح�صب  والإ�صالم، 
واحد  وقت  في  وانتهيا  واحد  وقت  في  ُبنيا  وكني�صة 
المتبادلة  والمودة  الأخوة  م�صاعر  تج�صيد  وبق�صد 

اأعرف  ما   - الم�صيحيين  واإخوتهم  الم�صلمين  بين 
هذين  اليوم  ن�صاهد  اأن  قبل  حدث  كهذا  حدثا  اأن 
الفنية  العمارة  حيث  من  القدر  البالغين  ال�صرحين 
التي يحق لم�صر اأن تفخر بها على �صائر الأم�صار ويحق 

لعا�صمتها الجديدة اأن تزهو بها على �صائر الأم�صار.
للرئي�س  الجزيل  �صكره  عن  الأكبر  الإمام  وعبر 
عبدالفتاح ال�صي�صي على هذا الإنجاز الرائع الذي يحق 
الأمثل  النموذج  هي  م�صر  واأن  به  تفتخر  اأن  لم�صرنا 
والقدوة في التحاب والتاآخي بين الأديان بخا�صة بين 
ومن  توا�صرو�س  للبابا  قدم  كما  والم�صيحية  الإ�صالم 
خلفه اإخوتنا الم�صيحيين في م�صر وخارج م�صر اأجمل 
�صتقف دون  التي  الجديدة  الكاتدرائية  التهاني بهذه 
�صك �صامخة اإلى جوار الم�صجد الجديد م�صجد الفتاح 
العبث  محاولت  لكل  يت�صديان  �صمود  في  العليم، 
الطائفية وقدم ف�صيلته  الفتن  الوطن وبث  با�صتقرار 
التي  العظيمة  الفتية  الم�صرية  ال�صواعد  لكل  ال�صكر 
به  ي�صهد  قيا�صي  وقت  في  ال�صرحين  هذين  اأنجزت 

الجميع.
والكاتدرائية   الم�صجد  افتتاح  بمنا�صبة  كلمته  وفي 
قال قدا�صة البابا توا�صرو�س الثانى، بابا الإ�صكندرية 
اليوم   ن�صهد  اإننا   : المرق�صية  الكرازة  وبطريرك 
ونرى  فيها  نحتفل  التاريخ  فى  م�صبوقة  غير  منا�صبة 
ون�صاهد ونعاين و�صط هذا الح�صور الكريم ماأذن هذا 
ميالد  كاتدرائية  منارات  مع  تتعانق  الكريم  الم�صجد 
الإفتتاح   توا�صرو�س  البابا  واعتبر  الم�صيح  ال�صيد 
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اإنجازًا وتنفيذًا للم�صتحيل كما اأنه وفاء لوعد الرئي�س 
عبد الفتاح ال�صي�صى الذى قطعه على نف�صه فى بداية 
عام  2017وهذا يعتبر درب من الم�صتحيل لأنها �صروح 
�صخمة وكيف اأنها تبنى فى هذا الوقت الوجيز ولكننا 
وها  الوعد  بهذا  وفيتم   �صيادتكم  نرى  اليوم  هذا  فى 
المنا�صبة  هذه  فى  العظيم  الفتتاح  هذا  ن�صهد  نحن 
الجليلة كما اأتقدم بال�صكر لكل ال�صركات والمهند�صين 
الذين  والعمال  الإ�صت�صارية  والمكاتب  والفنيين 
الم�صلحة  للقوات  بال�صكر  واأتقدم  البناء،  في  �صاركوا 
خططت  التي  الم�صلحة  للقوات  الهند�صية  والهيئة 
فترة  في  العظيم  العمل  هذا  اإنجاز  على  واأ�صرفت 

وجيزة.
الو�صف العام

الم�صجد  ● اأقيم   : �صالح  مح�صن  المهند�س  يقول 
على الطريق الدائري الأو�صط الجديد ويعد من 
اأكبر الم�صاجد حول العالم حيث ت�صل الم�صاحة 
الإجمالية للم�صجد حوالى 106 فدان بما يعادل 

450 األف متر م�صطح  ويت�صع لـ 17 الف م�صلى.
�صحن الم�صجد بم�صاحة  6325 م2  ويت�صع لعدد  ●

اإ�صافة  رئي�صية  مداخل   5 وله  م�صلى(   6300(
لمدخلين لل�صيدات.

●  )6700( لعدد  تت�صع  الخارجية  ال�صالة  �صاحة 
م�صلى.

الميزانين م�صلى �صيدات بم�صاحة 1080 م2  ● دور 
بالطراز  الخ�صب   من  روؤية  بحاجب  مزود  وهو 

الإ�صالمى بطول حوالى 95 متر م�صطح .
بدروم بم�صاحة 6325 م2 )اأ�صفل �صاحة ال�صالة  ●

الخارجية ( ي�صم مدخلين كل مدخل بطول 900 
متر وعر�س 14 متر ومزود ب�صاللم من الجرانيت 
اإ�صافة اإلي �صاللم متحركة لخدمة رواد الم�صجد 
 1200( لـ  يت�صع  للرجال  م�صلى  من  يتكون  وهو 
م�صلى(   300( لـ  يت�صع  �صيدات  م�صلى  ـ  م�صلى( 
مي�صاأة   )2( عدد  ـ  للرجال   مي�صاأة   )2( عدد  ـ 
للن�صاء  باإجمالي عدد 94  دورة مياه و عدد 2 دار 
تحفيظ للقراآن للبنين والبنات علي م�صاحة 340 
اإلى  ، ومكتبة علي م�صاحة 395م2 بالإ�صافة  م2 
غرفة  و2  للمولد  وغرفة  اإداريه  مكاتب   5 عدد 
اإجتماعات  وقاعة  ومخازن  الكهرباء  فى  للتحكم 

ت�صع 40 فرد.
القبة الرئي�صية

القبة  اأن  العرب  المقاولون  �صركة  رئي�س  وي�صيف 

ال�صرق  فى  تنفيذها  يتم  قبة  اأول  تعد  الرئي�صية 
الأو�صط بقطر 33م واإرتفاع 44م من اأر�صيه الم�صجد 
للعوامل  مقاومة   GRC بماده  الخارج  من  مغطاه 
الجوية ومن الداخل  مادة GRP المقاومة للحريق 
فورم  عمل  تم  وقد  الإ�صالمية  بالر�صومات  ومطرزة 
وزن  باإجمالي  معدني  �صا�صيه  علي  محمولة  معدنية 
و84  كابولي  و24  جاكات  بوا�صطة  ورفعها  طن    107
نقطة تثبيت رئي�صية  باإجمالي  360 نقطة لحمايتها 
وتم  اأيام   4 تركيبها  عملية  وا�صتغرقت  الزلزل  من 
تركيب نجفة رئي�صية بها ثالث اأدوار باأقطار مختلفة 

15 م و 12م و 9 م .
رئي�صية  اأعمدة   8 الداخل  من  الم�صجد  ي�صم  كما 
نجمى  �صكل  علي  كمرة  اإلى  بالإ�صافة  للقبة  حامله 
حول القبة الدائرية ويحيط بها عدد 4 قباب فرعية 
بماده  الخارج  من  مغطاة  وهي  م   17 قطرالواحدة  
GRC المقاومة للعوامل الجوية ومن الداخل بمادة 
على  ماآذن   4 اإلى  بالإ�صافة  للحريق  المقاوم   GRP
الطراز الفاطمى كل ماأذنة باإرتفاع حوالى 95م وي�صل 
من  مزودة  وهي  102م  اإلى  الهالل  اإ�صافة  بعد  طولها 
الداخل ب�صاللم من الحديد من من�صوب الأر�صية حتى 
اأخر بلكونه لأعمال ال�صيانة اإ�صافة الي اأنه تم تزويد 
للطائرات  واإنذار  فال�س  بـ  الرئي�صية  والقبة  الماآذن 

وموانع لل�صواعق .
بمهارة ودقة عالية

اأحمد عبا�س ع�صو مجل�س الإدارة  وي�صيف المهند�س 
 Slip الماأذنة عن طريق نظام  اأنه تم �صب خر�صانة 
تنفيذه  تم  والباقى  متر  اإرتفاع70  حتى   Form
متر   95 ارتفاع  حتى  الأر�س  على  حديد  هيكل  من 
وتم  طن   20 وزنه  وبلغ   GRC بمادة  وت�صطيبه 
خطورة  وتتمثل  جوايط   8 عدد  طريق  عن  تركيبه 
الهند�صية  مقا�صاتها  اعتبار  يجب  بحيث  التنفيذ 
اأق�صى تجاوز من 3:2 مم وبحمد اهلل تم تركيب هذا 
الجزء باإ�صتخدام الأونا�س ومعدات ال�صركة والعمالة 

المدربة بمهارة ودقة عالية.
ويقول المهند�س اأحمد عبا�س  اأن الم�صجد ي�صم خزان 
و�صبكة  مكعب  متر   3000 �صعه  للحريق  واآخر  للمياه 
بطول  للتغذية  و�صبكة  كم   2 بطول  ال�صحى  لل�صرف 
الكهرباء  و�صبكة  كم   2 بطول  الحريق  و�صبكة  كم   2
بتكييف  البدروم  تزويد  وتم  كم   20 حوالى  بطول 
 VRV مركزى عبارة عن وحدتين لتكييف الهواء من
 DX اأما الم�صجد من الداخل في�صم 45 وحده من الـ
الم�صجد  �صطح  اأعلى  موجودة  منف�صلة  وحدات  وهى 
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كما يحتوى الم�صجد علي محطة كهرباء جهد متو�صط 
ت�صم موزع خاليا وعدد)2( لوحة ربط حلقى وعدد 
جهد  كهرباء  ومحطة  ك.ف.اأ(   1600( محول   )2(
منخف�س  جهد  لوحه   )5( على  يحتوي  منخف�س 
والموقع  بالم�صجد  لوحة   )70( عدد  اإلى  بالإ�صافة 
العام كما يحتوى الموقع العام على عدد 20 هاى ما�صت 
باإرتفاع 20 م وعدد 1500 وحدة اإ�صاءه بالإ�صافة اإلى 
والبدروم  بالم�صجد  اإ�صاءة  وحدة   )5000( من  اأكثر 
و�صبكات  والإنذار  الإ�صاءة  اأنظمة  اأحدث  اإلي  اإ�صافة 
المعلومات وكاميرات المراقبة وال�صوتيات والإيريال 

و التليفونات.   
الطراز الفاطمى

كم   3.2 بطول  �صور  به  يحيط  الم�صجد  اأن  واأ�صـار 
ي�صم 5 بوابات رئي�صية على الطراز الفاطمى باإرتفاع 
الأو�صطى  الطريق  على  2بوابة  عدد  منها  اأمتار   6
الجهات  من  الأ�صوار  على  بوابات   3 اإلى  بالإ�صافة 
مم�صى  يوجد  كما  والجنوبية  وال�صرقية  ال�صمالية 
وال�صخ�صيات  ال�صهداء  لتكريم  الجنائزى  للم�صهد 
حوالى  بطول  الفرعونى  الطراز  على  م�صمم  الهامة 
 24 باإرتفاع  برجين  وي�صم  28متر  وعر�س  متر   406
"فريم" من  متر و 22 �صاهد علي الجانبين عبارة عن 

الخر�صانة اأعاله تاج ومن الجانبين اآيات قراآنية .
لإنتظار  واأماكن  للطائرات  بمهبط  مزود  الم�صجد 
مبنى  ي�صم  كما  �صيارة   2650 حوالي  ت�صع  ال�صيارات 
خدمى واإدارى للعاملين القائمين على ت�صغيل الم�صجد 
ي�صع 60 فردًا ،هذا وتمثل الم�صاحة الخ�صراء ن�صبة 
فدان   30 حوالى  للم�صروع  الإجمالى  الم�صطح  ثلث 
الطرق  ،وتمثل  م�صطح  متر  األف   120 يعادل  بما 
حوالى  يعادل  بما  الإجمالى  الم�صطح  من   %10 ن�صبة 
الهند�صية  الهيئة  حر�صت  وقد  م�صطح  متر  األف   45
للقوات الم�صلحة على اأن يكون كل الرخام الم�صتخدم 
بالم�صجد من الرخام الم�صرى ويكون التنفيذ بخبره 

وباأيدي م�صرية 100 % .
 18 اإ�صتغرق  الكبير  ال�صرح  هذا  ت�صييد  اأن  يذكر 
فى  للم�صجد   الفعلى  العمل  بداأ  حيث  فقط  �صهرا 
من  الإنتهاء  تم  فقط  �صهور   6 وخالل   2017/6/16
اأعمال  وا�صتغرقت  والإن�صاءات  الخر�صانات  اأعمال  
وانتهت   2018/4/1 في  بداأت  والتي  الت�صطيبات 
في2018/12/31 حوالى 9 �صهور .. وقد اأكد اأ�صاتذة 
المجال  هذا  في  المتخ�ص�صين  وكبار  الهند�صة  كليات 
اأن اإن�صاء مثل هذا الم�صجد ي�صتغرق حوالي 5 �صنوات.

اأرقام تعك�س حجم الإنجاز
اإجمالى كميات الحفر 15.700 األف م3 ●
اإجمالى الردم 13 األف م3 ●
اإجمالى الخر�صانة العادية 4300 م3  ●
●   27.500 الم�صلحة  الخر�صانة  الحوائط  اإجمالى 

األف م3
اإجمالى خر�صانة الأر�صيات 23 األف م3 ●
اإجمالى الأعمال المعدنية 350 طن ●
اإجمالى الكراني�س 1150 متر طولى    .  ●
وتحت  ● الأ�صطح  على  المزيكو  البالط  اإجمالى 

ال�صجاد 8000 متر م�صطح
اإجمالى المبانى 7000 متر مكعب  ●
اإجمالى بيا�س تخ�صين  45األف متر م�صطح  ●
اإجمالى الدهان 10 األف متر م�صطح . ●
اإجمالى الكراني�س والحليات : 300 متر طولى . ●
اإجمالى الفيبر �صيمنت 2100 متر م�صطح ●
المزودة  ● الخر�صانة   GRC اأعمال  اإجمالى 

بالألياف الزجاجية  حوالى 3450 متر م�صطح
اإجمالى عدد الموتيفات 151 موتيفه بم�صطحات  ●

مختلفة
من  ● م�صطح  متر  األف   18 حوالي  الرخام   اإجمالى 

برونز  الإميريال   - الأفريقي  الأ�صود   : اأنواع 
الرخام   - تمارا  الكريما   - رويال  اأحمر  جرانيت 

الأتون
اإجمالى طول الكابالت الكهربية حوالى 80 كيلو  ●

متر.
من  ● الم�صجد  ي�صم  و  قبة   13 القباب  اإجمالى 

من  الم�صنوع    CNC من  �صباك   25 الداخل 
الزجاج العاك�س فى الحوائط العادية و48 �صباك 
له فريم معدنى داخله زجاج مع�صق فى الأعمدة.

6اأونا�س  ● عدد  الم�صتخدمة  المعدات  اإجمالي 
الماأذن  لخدمة  م   100 من  اأكبر  باإرتفاع  برجيه 
لرفع  طن   100 حمولة  ون�س   2 وعدد   ، القباب  و 
طن   60 حمولة  ون�س   8 وعدد  المعدنية  الفرم 
 9 وعدد  بلدوزر   2 وعدد  والأ�صقف  للحوائط 
لودر و وعدد 3 قالبات وعدد 3 بوكات مينى لودر 
ل�صرعة التحرك والمناولة وبمب رئي�صى وواحد 
خالل  من  الم�صلحة  الخر�صانة  وتوفير  اإحتياطى 
لإدارة   تابعين  بالعا�صمة  خلط  محطة   2 عدد 

الخر�صانة الجاهزة تعمل 24 �صاعة ..
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السيسي

يفتتح

توسعات 

محطة مياه 

المحمودية 

و شبكاتها 

بمحافظة 

البحيرة
ال�صي�صي  عبدالفتاح  الرئي�س  �صهد 
رئي�س الجمهورية عبر تقنية الفيديو 
نوفمبر   15 ال�صبت  يوم  كونفران�س 
القومية  الم�صروعات  من  عدد  افتتاح 
ال�صرب  مياه  تنقية  محطة  بينها  من 
قام  والتي   ، المحمودية  بمركز 
بتكلفة  الأ�صكندرية   فرع  بتنفيذها 
اأعمال  �صاملة  جنيه  مليون   225
بح�صور  وذلك  وال�صبكات  المحطة 
رئي�س  مدبولي  م�صطفى  الدكتور 
مجل�س الوزراء وزير ال�صكان والمرافق 
من  وعدد  العمرانيه  والمجتمعات 

الوزراء والم�صوؤولين بالدولة.
وقد اأو�صح  اللواء ه�صام اآمنه محافظ 



11

المحطة  اإن�صاء  من  الهدف  اإن  البحيرة: 
الجديدة اإحداث نقلة كبيرة في تح�صين 
م�صكلة  على  والق�صاء  المياه  �صغوط 
في  القرى  باأطراف  والإنقطاع  ال�صعف 
والرحمانية  المحمودية  وهي  مراكز   5
اأن  موؤكدًا  واأبوحم�س  ودمنهور  ور�صيد 
الرئي�س  حر�س  من  انطالقا  ياأتي  ذلك 
ال�صي�صي، على دعم وم�صاندة الم�صروعات 
الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة 
المواطنين  كاهل  عن  الأعباء  لتخفيف 

والتي�صير عليهم.
على  اأقيمت  المحطة  اأن  بالذكر  جدير 
 86 بطاقة  وتعمل  فداًنا،   16 م�صاحة 
من  وتتكون  اليوم  في  مكعب  متر  األف 
 4 وعدد  العكرة  المياه  وخط  الماأخذ 
المر�صحات  ومبنى  توزيع  وبئر  مروق 
خزان   2 و  مر�صحات   10 على  ويحتوى 
اأر�صى لك�صح الروبة واأحوا�س التجفيف 
وعنبر المياه المر�صحة وتركيز الروبة 
واأعمال  والور�صة  والتوليد  والمحولت 
الموقع العام وال�صور الخارجى بالإ�صافة 
اإلى خطوط المياه الناقلة بطول57 كم.



12

أميــر دولـــة الكــويــت
يفتتح مستشفى

الشيخ جابر األحمد الصباح
الأحمد  �صباح  ال�صيخ  الملكي  ال�صمو  �صاحب  اإفتتح 
الجابر ال�صباح  اأمير دولة الكويت �صباح يوم الأربعاء 
اأكبر  يعد  الذي  الأحمد  جابر  م�صت�صفى  نوفمبر   28
مركز طبي في منطقة ال�صرق الو�صط واأفريقيا ومنارة 
للعلم وتدريب الكوادر الطبية وتقديم الخدمة الطبية 
�صركة  بتنفيذه  وقامت  ن�صمة  األف   600 من  لأكثر 

المقاولون العرب بتكلفة304 مليون دينار كويتى.
�صهد حفل الإفتتاح �صمو ولي العهد ال�صيخ نواف الأحمد 
الجابر ال�صباح ومعالي رئي�س مجل�س الأمة مرزوق علي 
ال�صباح  الحمد  المبارك  جابر  ال�صيخ  و�صمو  الغانم 

با�صل  الدكتور  ال�صيخ  و  الوزراء  مجل�س  رئي�س 
وكبار  ال�صحة  وزير  ال�صباح  حمود 

الم�صوؤولين بالدولة.
من جانبه اأو�صح المهند�س مح�صن �صالح رئي�س �صركة 

الأحمد  جابر  م�صت�صفى  اأن  العرب  المقاولون 
 720 تبلغ  اجمالية  م�صاحة  على  اأقيم 

اأكثر  يحاكي  بما  مربع  متر  األف 
م�صطح  اأ�صعاف   10 من 

الأكــبــــر  الــهـــــرم 
وقــــد بلــغ 
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الف   650 التنفيذ  في  الم�صتخدمة  الخر�صانة  حجم 
عدد  وبلغ  بالكامل  الهرم  حجم  يعادل  بما  مكعب  متر 

العاملين به 13 األف مهند�س وفني وعامل.
و قال �صالح: اليوم وفى ظل اهتمام ال�صيد الرئي�س 
لدورها  م�صر  با�صتعادة  ال�صي�صى  الفتاح  عبد 
اأفريقيا  قارتى  م�صتوى  على  الريادى 
المجالت وحر�س  واأ�صيا فى جميع 
�صيادته على دخول ال�صركات 
فــــــــــى  الم�صــــريــــــة 
فى  الم�صاركــة 
البناء 

والدول  العرب  لإ�صقائنا  الإعمار  واإعادة  والت�صييد 
خا�صة  ال�صحيح  الطريق  علي  اأننا   نجد  الأفريقية  
بعد افتتاح �صاحب ال�صمو الملكي ال�صيخ �صباح الأحمد 
المقاولون  �صركة  �صيدته  الذي  ال�صرح  هذا  الجابر 
العرب طبقًا للمعايير القيا�صية العالمية للم�صت�صفيات 
وفازت بجائزة التميز لعام 2017 من معهد الخر�صانة 
 The American Concrete" الأمريكى 
الو�صائل  اأحدث  لإ�صتخدمها  وذلك   "Institute
ليقف  العالمية  الجودة  ذات  والتقنيات  التكنولوجية 
اإنجاز  على  �صاهدًا  التاريخ  ويقف  �صامخًا  ال�صرح  هذا 
غير م�صبوق في الوطن العربي وال�صرق الأو�صط باأ�صره 
اإنجاز يعلن بداأ حقبة �صحية جديدة من تقدم محقق 

وم�صتحق... على اأر�س دولة الكويت.. درة الخليج.
اأربعة  ي�صم  الم�صت�صفى  اأن  �صالح  واأ�صار 
األف   230 بم�صــاحة  مبــــانــــي 



الطبية  الخدمات  اأحدث  فيه  ويتوفر  مربع  متر 
 1168 للم�صت�صفى  ال�صتيعابية  الطاقة  وتبلغ 

عيادات  من  والع�صرات  عمليات  غرفة   36 �صرير 
للقلب  ق�صطرة  مختبرات   4 و   المختلفة  التخ�ص�صات 
بال�صافة   CT مختبرات   4 و   )MRI( مختبرات  و4 
الى اأحدث الأجهزة الطبية على م�صتوى العالم اأجمع 
في  لالإ�صابات  مركز  واأكبر  التخ�ص�صات  مختلف  في 

ال�صرق الأو�صط.
الغربي  ال�صمالي  المدخل  عند  الم�صت�صفى  ويقع  هذا 
تقاطع  جنوب  ال�صرة  جنوب  في  الوزارات  لمنطقة 
في   401 �صارع  مع  العزيز  عبد  خالد  الملك  �صارع 
للرعاية  العامة  الموؤ�ص�صة  مقر  من  ال�صمالية  الجهة 

من  جهة  اأي  من  للموقع  الو�صول  ويمكن  ال�صكنية 
الجهات با�صتخدام 3 طرق رئي�صية : الول متفرع من 
�صارع الملك خالد بن عبد العزيز من الجهة ال�صمالية 
والطريقين الخرين من �صارع 401 من الجهة الغربية 
للقادم  بوابة  المتميز  الموقع  بهذا  الم�صت�صفى  ليكون 
هامًا  و�صرحًا مدنيًا  بارزًا  ومعلمًا   ، الكويت  من مدينة 
دولة  في  والثقافي  الح�صاري  التطور  لمرحلة  رمزًا  و 

الكويت.
بها  مداخل  خم�صة  من  للموقع  الطرق  نظام  يتاألف 
الموقع  داخل  اإلى  بالحركة  تتحكم  �صيطرة  بوابات 
خ�صراء  م�صاحات  و  تجميلية  زراعات  مع   ، خارجه  و 

خالبة.

عدد البوابات للدخول للموقع او الخروج منه تبلغ 6 

بوابات 
وم�صممة  منا�صب  ب�صكل  م�صاءة 
بت�صميمات فريدة و هي كالتالي :

العيادات  مر�صى  مدخل  من  بالقرب  )اأ(:  البوابة 
الخارجية في الجزء الجنوبي ال�صرقي.

البوابة )ب( : بالقرب من مدخل كبار ال�صخ�صيات في 
الجزء ال�صرقي.

البوابة )ج( : بالقرب من المدخل الرئي�صي في الجزء 
ال�صمالي و تتميز بنافورة تمثل معلمًا للم�صت�صفى.

امرا�س  عيادات  مدخل  من  بالقرب   : )د(  البوابة 
الن�صاء و الولدة في الجزء ال�صمالي الغربي.

الن�صاء  اأمرا�س  عيادات  من  بالقرب   : )هـ(  البوابة 
في  الخارجية  العيادات  مر�صى  مدخل  و  والولدة 

الجزء الغربي .

من  ال�صرقي  الجنوبي  الجزء  في   : الخدمات  مدخل 
الموقع بالقرب من موقع تنزيالت �صيارات ال�صعاف

ال�صيارات  مواقف  و  المرور  حركة  البوابات  وتخدم 
تنقل  نظام  يتوافر  المرور  حركة  ففي  عالية  بكفاءة 
باربع  الموقع  داخل  دائري  طريق  باإ�صتخدام  �صهل 
حارات وفا�صل لي�صل ال 6 بوابات الخارجية مع مداخل 
مركز   : من  كل  كامل  ب�صكل  لتخدم  الرئي�صية  المبنى 
المركزية  والوحدة  الموظفين   �صكن  و  ال�صنان  طب 
وور�س ال�صيانة ،كما تدعم دورات المرور عملية اإنزال 
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وتحميل 
من  مركبة  اأي  ُتمكن  و  المر�صى 
ب�صهولة  الم�صت�صفى  اآخر داخل  اإلى  الإنتقال من مكاٍن 

و ي�صر .
�صيارة   5000 من  لكثر  تت�صع  انتظارال�صيارات  اأماكن 
وتم ت�صميمها ب�صكل جمالي غير تقليدي مع م�صاهدة 
مبا�صرة لواجهة الم�صت�صفى ويوجد 6 منحدرات ب�صكل 
حلزوني موزعة بدقة على المحيط الخارجي للطريق 
الدائري الداخلي ، 3 منحدرات للدخول و3 منحدرات 

ولتخفيف  الإنتقال  م�صافة  لتق�صير  للخروج 
وتحقيق  المنحدرات  على  ال�صغط 

توزيع  في  حقيقية  ان�صيابية 
و�صالت  مع  المرور  حركة 

 U-Turn التفــــــــــاف 
م�صــافــــات  لتقليـــــــل 
الم�صــــي للمــر�صــــى 
مواقف  مع  والزوار 
�صممــــت  �صطحيــــة 

لمــركبـات  خ�صي�صـــًا 
الإحتيــــاجــــــات  ذوي 

الخــــا�صــــة ومــــواقــــــف 
للمبــانــي  منف�صلــة  �صطحيــة 

ور�صيف  ال�صنان  وعيادة  ال�صكنية 
ا�صافية  ومواقف  الخدمات  و�صاحة  التحميل 

في ال�صراديب تحت م�صتوى �صطح الأر�س م�صممة على 
ثالثة اأدوار بحيث يمكن للمر�صى والزائرين الو�صول 
الى  الر�س  �صطح  م�صتوى  من  بي�صر  الم�صت�صفى  اإلى 
المنظومة  وتكتمل  لل�صيارات  والثاني  الأول  الم�صتوى 
ت�صهيل  مع  الإ�صعاف  ل�صيارات  �صطحية  بمواقف 
عائالت  لمركبات  منف�صلة  ومواقف  اليها  الو�صول 

مر�صى الطوارئ  ومدخل منف�صل لمواقف مركبات 
كبار ال�صخ�صيات يحتوي على 16 موقفًا للمركبات 
لموقف  الو�صول  ي�صبح  المتكاملة  المنظومة  وبتلك 
مهما  والي�صر  ال�صهولة  م�صمون  وا�صتخدامه  ال�صيارات 

اأزدادت اإعداد المركبات.

توزيع  للموقع  الدقيق  الحترافي  التخطيط  اأعتمد 
هذه  وت�صمل  �صليمة  بطريقة  ال�صا�صية  العنا�صر 

التق�صيمات :
مبنى برج المر�صى : 

الموقع  من  ال�صمالي  الق�صم  في  موقعه  اإختيار  وكان 
الخالبة  الطبيعية  المناظر  م�صاهدة  لإتاحة  يهدف 
لل�صم�س  المنا�صب  التوجيه  مع  المر�صى  غرف  من 
الخدمات  جميع  المبنى  هذا  وي�صمل 
اأجنحة  وخــدمــــات  الإداريــــة 
وخدمات  ال�صخ�صيات  كبار 
التي  بالمر�صى  العناية 
الم�صت�صفى  محور  هي 
و لــــب ر�صــــالتهـــــــــا
الت�صخيــ�س  مبنـــــى 

والعالج : 
الجــزء  هــــذا  يقــــع 
المر�صى  برج  جنــوب 
المول  يــربــط بينهمـا  و 
الهاللي  ال�صكـل  ذو  الطبــي 
بواجهــات  محــــاط  الأخــــاذ 
على  يحتوي  و  الأنيق  ال�صلب  الزجاج  من 
خدمات المخازن العامة و خدمات الت�صخي�س و العالج 
و خدمات الحوادث واأمرا�س الن�صاء والولدة وجميعها 
ُتقدم باأحدث الجهزة والو�صائل في العالم مثل كل ما 

ُيقدم في هذا ال�صرح الطبي العظيم. 
مبنى العيادات : 

ويحتوي على جميع خدمات مر�صى العيادات الخارحية 
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يقع  و  الولدة   و  الن�صاء  امرا�س  عيادات  عدى 
جنوب �صرق ق�صم الت�صخي�س و العالج .

مركز ال�صابات :
جنوب  موقعه  اختيار  دقيق  بتخطيٍط  وتم 

الدور  في  معه  واأرتباطه  العالج  و  الت�صخي�س  ق�صم 
الر�صي بهدف دعم خدمات الم�صابين و تقديم كل ما 
معايير  لأعلى  طبقًا  الم�صابة  للحالت  تقديمه  يمكن 

الرعاية العالمية.
مركز طب ال�صنان :

وهو مبنى قائم بذاته ، و هو المركز الوحيد في ال�صرق 
الو�صط الذي يحتوي على 65 عيادة طب ا�صنان تعمل 
تحاليل  غرف  الى  بال�صافة  الوقت  نف�س  في  جميعها 
ومعامل خا�صة به جميعها مجهزة باأحدث اجهزة طب 
الجنوبي  الركن  من  بالقرب  يقع  العالم.  في  ال�صنان 

الغربي للموقع .

�صكن الموظفين : 
208وحدة  ب�صعة  للممر�صات  �صكنًا  المبنى  هذا  يوفر 
فندقية مريحة فاخرة و هو مزود بنظام �صكاي ليت 
الركن  في  يقع  و  طبيعي  ب�صكل  لياًل  المبنى  لإ�صاءة 

ال�صمالي الغربي من الموقع 
الوحدة المركزية : 

 يقع بالقرب من الحد الجنوبي للموقع و ي�صم  م�صبغة 
بال�صافة  لل�صيانة  خارحية  �صاحة  و  �صيانة  وور�صة 
الــى خــدمــات الــوحــدة المــركـزيــة  في تكامل لل�صكل 
الهند�صي للت�صميم الداخلي للمبنى ي�صاهم في قيام كل 

ق�صم فيه باأعلى م�صتويات الداء.
3 من�صات هبوط للمروحيات :

خدمة  لتقديم  دائم  اإ�صتعداد  على  الم�صت�صفى  ليكون  
بناء  تم  التوقعات  كل  يفوق  قيا�صي  وقت  في  �صريعة 
مبنى  فوق  الول  المهبط  يقع  للطائرات  مهابط 
المهبطين  اما  للم�صابين  �صريع  نقل  لتوفير  ال�صابات 
من  الثامن  الدور  �صطح  على  فيقعان  والثالث  الثاني 

اأبراج مر�صى الم�صت�صفى ال�صرقية و الغربية
الم�صاحات الخ�صراء و الزراعات التجميلية :

محيط  كامل  على  طبيعي  زراعي  حاجز  في  تتمثل 
جمال  تعك�س  تجميلية  زراعية  م�صاحات  مع  الموقع 
الطبيعة الخالبة على �صطح مبنى الت�صخي�س و العالج 
�صكن  مبنى  و  الداخلي  الدائري  الطريق  وبمحاذاة 
الممر�صات و �صفين من ال�صجار الحاجزة و ال�صجيرات 
مع  جمالها  في  تتبارى  الم�صت�صفى  محيط  طول  على 
�صفوف  مع  الطرق  بمحاذاة  الوارفة  ال�صجار  �صفوف 
لمداخل  رئي�صية  الوارفة كعنا�صر  الأ�صجار  اأخرى من 
ال�صيارات يغلفها عبير �صجيرات الزهور بين المداخل 
موقع  الطبيعة  جمال  ليكتنف  للم�صت�صفى  الرئي�صية 

م�صت�صفى جابر الأحمد الجابر ال�صباح بالكامل ليجد 
ما  الجمال  العاملين من  و  الزائرين  و  المر�صى  كل من 

يجلب الراحة و ال�صترخاء و الهدوء الى نفو�صهم.
الفريدة  الهند�صية  ت�صميماته  في  الم�صت�صفى  ويدمج 
الزخرفيــة  العمــــارة  وفــــن  التخطيــط  مفهــــوم  بيــن 
ال�صالمية ومدلول المنارة التي ترمز التاريخ البحري 

الغني لدولة الكويت . 
الهند�صي  النجمة  ل�صكل  الخم�صة  الأطراف  ت�صكل 
اأعلى الم�صت�صفى تاجا  فكما اأن ال�صحة تاج على روؤو�س 
الأ�صحاء كذلك التاج على راأ�س �صرحنا الطبي في رمز 

ملكي في غاية الفخامة والجمال.
فيمتد ال�صوء من التاج الخما�صي ال�صكل المرتفع بفخر 
كالمنارة لير�صد القادمين من اأطراف الموقع والمناطق 

المحيطة.
وقد تم عمل لون محدد لكل برج لت�صهيل التعرف على 

نوعية الق�صم.
العظيم  الطبي  ال�صرح  ذلك  مبني  هند�صة  تتكون 
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الن�صان  �صحة  محورّي  يمثال  اأ�صا�صيين  عن�صرين  من 
المر�س و الطب - النقاهة و العالج

يتيح  مما  العالج  ق�صم  عن  النقاهة  ق�صم  ف�صل  تم  و 
كل  في  الفاعلية  من  الأعلى  بالحد  الخدمات  تقديم 

ق�صم على حدة .
مكونًا  يعلو  ال�صطح  بحدائق  المتوج  المر�صى  فق�صم 
المزخرف  والزجاج  الرخام  من  الجمال  رائعة  واجهة 
نحو  المبنى  واجهة  وتومئ  ممتع  ملفت  تنا�صق  في 
بت�صميمها  و  المنحني  ب�صكلها  مت�صمة  الكويت  مدينة 

كمنارة فاخرة .
ُمفعمة  ردهة  النقاهة  و  العالج  ق�صمي  بين  يف�صل  و 
بالحياة في المول الطبي الممتد على م�صاحة 300 متر 
المول  �صقف  لإن�صاء  زجاجي  نظام  ا�صتخدام  تم  وقد 
ليكّون  الجمال  و  الرقي  المرتفع بم�صافة 25 مترًا من 
النقاهة مع  و  العالج  هالًل متوهجًا يف�صل بين ق�صمي 
الزجاج  و  المعدن  و  الرخام  من  للمبنى  جذابة  واجة 
في امتزاج متناغم بالم�صربيات والألواح �صابقة ال�صب 
في جمال ل ي�صاهيه �صوى الواجهات الأخريات لل�صرح 
الطبي  ال�صرح  هذا  في  العامة  الواجهات  فكل   ، ذاته 
العظيم تتاألف من مواد غنية نقية كالزجاج المنقو�س 
الجمالية  ال�صورة  تثري  زخرفية  مواد  مع  رفيع  بفٍن 
المر�صى  اأبراج  واجهة  ت�صميم  فيكّون   ، للم�صت�صفى 
المامية  الم�صت�صفى  لواجهة  �صامخًا  خارجيًا  مظهرًا 
ال�صخ�صيات  كبار  اأجنحة  تتوجها  البراج  فترتفع 
وتتجه واجهة المبنى نحو ال�صمال في ان�صيابية تليق 
بمكانة المعمار العربي ويك�صو ال�صكل المنحني اأحجار 
من  خطوط  يتخللها  البي�صاء  الك�صميرية  الجرانيت 
الموؤتد  اللومنيوم  من  �صريط  و  الأخ�صر  الجرانيت 
الجرانيتية  الك�صوة  داخل  اأفقيًا  ال�صبابيك  نق�س  وتم 
ال�صوء  �صندوق  بجوار  البداع  من  قالب  في  كالجمال 
الذي يدمج اآفاق النمط الإ�صالمي المعا�صر و تكنولوجيا 
الفن المعماري الحديثة في تجلٍي لتناغم فنون حقب 
متباينة ، مع الم�صربيات المزخرفة بالنمط الإ�صالمي 
من  الم�صت�صفى  لتحمي  �صممت  التي  و  فنان  يد  بمهارة 
تاأثيرات الحرارة والغبار والتربة وت�صمح في الوقت 
بالزجاج  الإبداع  لُيغلف كل ذلك  ال�صوء  ذاته بدخول 
الم�صنفر الم�صتخدم في الواجهات لإ�صفاء بريق خا�س 

للواجهة.
اأما عن الت�صميم الداخلي فالأثاث يبرز تناغمات هادئة 
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متوازنة باإ�صتخدام مواد غنية ذات األوان عميقة 
و مجموعة مختارة من الخ�صاب الطبيعية و قد 

اأعلى  لتوفر  الم�صت�صفى  اأثاث في  انتقاء كل قطعة  تم 
م�صتويات الراحة و ال�صحة .

من  الردهة  نموذج  يتكون  دخول  ردهات   6 الـ  ففي 
منحنية   جانبية  وحوائط  ع�صري  ب�صكٍل  م�صتويين 
انيق لالر�صيات  ا�صطح من بالط زجاجي  و  باإن�صيابية 
والواح من اجود المعادن لل�صقف يتخللها مزيج متناغم 
لتعك�س  الردهة  اأر�صية  نحو  موجهة  ا�صاءات  من 
الخ�صبية  باللواح  المك�صوة  الحوائط  على  بريقها 
والمعدنية وفقًا لنماذج هند�صية و معمارية تغلفها من 
تلك  روعة  تفا�صيل  بكل  العيون  تمتع  اإ�صاءة  الخلف 

في  المحت�صنة  الإ�صاءة  جمال  ويمتد   . الت�صميمات 
م�صاعد  من  الإقتراب  فعند  المعماري  الت�صميم  بهاء 
البرج يبرز طفيف األوان جذاب من خلف األواح مبنية 

بعناية و دقة و اتقان في تجاويف الحوائط .
�صغيرة  محال  بها  فيوجد   ، الطبي  المول  ردهة  واأما 

مختلفة 
اأماكن  اإلى  بالإ�صافة  كافيتريا  و 

الجرانيت  ار�صيات  على  محمولة  هادئة  مريحة 
بالزراعات  مزينة  الرجاء  عبر  الممتدة  الفاخرة 

التجميلية  للجلو�س والراحة .
والنقاهة  العالج  يدعم  اأثاث  باإنتقاء  الإهتمام  يمتد 
مراكز  ففي  الم�صت�صفى  اأرجاء  كل  لي�صمل  والراحة 
عمل  يدعم  حديث  مرن  اثاث  اختيار  تم  التمري�س 
التمري�س وي�صمن راحة المري�س وفي غرف المر�صى 
ووظيفتها  الغرفة  ا�صتخدام  ح�صب  الأثاث  توزيع  تم 

بحيث ت�صاهم كل قطعة اأثاث في راحة المري�س و في 
ارجاء  من  نقطة  كل  في  و   ، النقاهة  و  العالج  ت�صهيل 
هو  الثاث  اختيار  اأ�صا�س  يكون  اأن  روعي  الم�صت�صفى  

اأعلى مقايي�س الت�صاميم ال�صحية في العالم اأجمع.
للممرات في هذا الم�صت�صفى اأهمية خا�صة فالممر هو 



مرحلة 
تمهيدية للغرفة المراد الو�صول 
اليها �صواء كانت الغرفة هي اإحدى العيادات الدقيقة 
المنا�صبة  المبهجة  بت�صميماتها  الأطفال  غرفة  اأو 
لالأطفال  اأو �صالة اللعاب الريا�صية ، فلكل ممر اأهمية 
خا�صة ، فتم ت�صميم الممرات لتوفر الحد الأق�صى من 
الإح�صا�س بال�صعة والإنفتاح للهيئة الطبية و المر�صى 
والزوار على حد �صواء . و تعك�س حوائط الممرات 6 
الوان مما يدعم اإح�صا�س الراحة لدى المارة و ي�صفي 

جماًل متفرد على كل ممر على حدة.

ممرات  فهناك  الممرات  هذة  اأهمية  من  الرغم  وعلى 
األ  كانت غير ظاهرة  اإن  و  اأهمية عنها  اأخرى ل تقل 
لغرفة  الدواء  و�صول  فعملية  الأدوية  ممرات  هي  و 
ال�صباح  الجابر  الأحمد  جابر  م�صت�صفى  في  المري�س 
بين  معدودة  ثوان  في  الدواء  فينتقل  زر  ب�صغطة  تتم 

انابيب  عبر  الهواء  دفع  بقوة  الم�صت�صفى  اأرجاء 
في  المري�س  ليد  و�صرعة  بدقة  لي�صل  دقيقة 

موعده.
ومع وجود اأحدث واأف�صل ما يتوفر في العالم من عالج 
لم يغفل تخطيط الم�صت�صفى اأهمية التدريب كالدرب 
الوحيد ل�صمان ا�صتمرارية اف�صل خدمة عالجية في 
مقعد   300 ب�صعة  محا�صرات  قاعة  بناء  فتم  العالم 
والتدريبات  والمحا�صرات  العرو�س  لتقديم  ت�صتخدم 
المختلفة مع تجهيزات عر�س وتقديم مماثلة لكبر 
اإ�صافية  وت�صهيالت  العالمية  الموؤتمرات  قاعات 
الراأ�س  و�صماعات  الفورية  الترجمة  كنظام  حديثة 
وال�صقف  الحوائط  معالجة  وتمت  ال�صمع  ل�صعاف 

تتكامل  �صوتية  فاعلية  اأق�صى  لتوفر  خا�صة  بعوازل 
لت�صبح  العالم  في  النظم  اأحدث  من  اإ�صاءة  نظام  مع 
للحا�صرين  المحا�صرات تجربة فريدة محببة  قاعة 

والمحا�صرين معًا.
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رئي�س  ماجوفولي  جوزيف  بومبى  جون  الرئي�س  �صهد 
مدبولي  والدكتورم�صطفي  المتحدة  تنزانيا  جمهورية 
والمرافق  الإ�صكان  ووزير  الوزراء  مجل�س  رئي�س 
الفتاح  عبد  الرئي�س  عن  نيابة  العمرانية  والمجتمعات 
ال�صي�صى  يوم الربعاء 12 دي�صمبر مرا�صم توقيع عقد 
م�صروع ت�صميم وتنفيذ  �صـــد ومحطة روفيجى للكهرباء  
بتنفيذه  والفائز  التنزانية،  الطاقة  لوزارة  المملوك 
تحالف �صركتي المقاولون العرب وال�صويدي اإليكتريك، 

بقيمة 2.9 مليار دولر.
وزير  �صاكر  محمد  الدكتور  الم�صري  الجانب  من  ح�صر 
عبد  محمد  والدكتور  المتجددة،  والطاقة  الكهرباء 
كامل  واللواء  والري  المائية  الموارد  وزير  العاطي 
الم�صلحة  للقوات  الهند�صية  الهيئة  رئي�س  الوزير 
�صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن  والمهند�س 
الرئي�س  ال�صويدي  اأحمد  والمهند�س  العرب  المقاولون 
والمدير التنفيذي ل�صركة ال�صويدي اإليكتريك وعدد من 

والمهند�س  والم�صتثمرين  ال�صناعة  ورجال  الم�صئولين 
المقاولون  �صركة  لرئي�س  الأول  النائب  فاروق  �صيد 
العرب والدكتور محمد يو�صف والدكتور اأن�صي الب�صوتي 
ع�صوا مجل�س الإدارة والمهند�س اإبراهيم مبروك رئي�س 
قطاع افريقيا والأ�صتاذ عماد عبيد رئي�س القطاع المالى 
لقطاع اأفريقيا، بينما ح�صر من الجانب التنزاني نائبة 
الوزراء  من  وعدد  الوزراء،  ورئي�س  الجمهورية،  رئي�س 

والم�صئولين.
عظمة الم�صريين

بداأ حفل التوقيع بال�صالم الجمهورى لكل من جمهورية 
م�صر العربية وجمهورية تنزانيا وفي كلمته قال  جون 
الم�صيح  �صيدنا  اإن  تنزانيا:  رئي�س جمهورية  ماجوفولى 
اأردنا  عندما  ونحن  اأعدائه  من  هربا  لم�صر  ولجاأ  فر 
لم�صر  وذهبنا  لجاأنا  روفيجى  �صد  وت�صييد  النهو�س 
وعظمة  بقدرة  لإيماننا  الم�صروع  هذا  فى  لم�صاعدتنا 
الم�صريين، موجهًا ال�صكر والتحية للرئي�س عبد الفتاح 

الرئيــس جــون مـــاجــوفـــولـــي
و الدكتـور مصطفـى مدبولـي 

يشهـــدان تـوقيــــع عقــد مشـــــــروع
تصميم وتنفيذ  ســـد و محطة روفيجى 
للكهـربـاء بتنـزانيـا  بقيمـة 2.9 مليار دوالر
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ال�صي�صى على دعمه لل�صعب التنزانى.
وقال رئي�س تنزانيا: تحدثت كثيرًا مع 
ال�صي�صى وهو  الفتاح  الرئي�س عبد  اأخى 
بناوؤه  �صيتم  الم�صروع  هذا  اأن  لى  اأكد 
بح�صارتهم  العالم  علموا  فالم�صريون 
ال�صي�صى  الفتاح  الرئي�س عبد  اأن  موؤكدا 
م�صروعه  هو  الم�صروع  هذا  اأن  اأكد 

الخا�س واأن الم�صريون جاهزون له.
�صركة  تنزانيا  جمهورية  رئي�س  ونا�صد 
المقاولون العرب بالنتهاء من الم�صروع 
قبل الموعد المحدد له وهو 3 �صنوات، 
قبل  الم�صروع  اأنجزتم  لو   " قائال: 

موعده �صاأكون �صاكر لكم".
وقال اإن الم�صريين يحبون دولتهم واإذا 
نظرنا  "لو  م�صيفا:  فعلوه  �صيئا  اأرادوا 

الأهرامات  مثل  ح�صارة  بنت  العالم  فى  دولة  نجد  لن 
فم�صر لديها العقل والكفاءات فى مختلف القطاعات".

التنزانى  لل�صعب  التهنئة  الجمهورية  رئي�س  ووجه 
موؤكدًا  الم�صروع  هذا  على  العرب  المقاولون  ول�صركة 
اأن هذا الم�صروع �صيولد كهرباء لتنزانيا لمدة 60 عامًا 

قادمة.
اإ�صتك�صاف اآفاق جديدة للتعاون

"ي�صرفنى  مدبولى:  م�صطفى  الدكتور  قال  كلمته  وفي 
اإن�صاء  عقد  توقيع  مرا�صم  لأ�صهد  اليوم  هنا  اأكون  اأن 
م�صروع روفيجى للطاقة الكهرومائية، والذى يعد دلياًل 
تنزانيا  فى  التنموية  الجهود  بدعم  م�صر  اإلتزام  على 
اآفاق  لإ�صتك�صاف  بوابة  الم�صروع  هذا  يكون  اأن  وناأمل 

جديدة للتعاون بين بلدينا".
الذى  الكبير  بالزخم  �صعداء  نحن  اليوم  واأ�صاف: 
اكت�صبته العالقات الثنائية بين م�صر وتنزانيا فى العام 
الما�صى بعد زيارة فخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي 

اإلى  العربية  م�صر  جمهورية  رئي�س 
وقال   ،2017 اأغ�صط�س  فى  ال�صالم  دار 
على  البناء  من  مزيد  اإلى  نتطلع  نحن 
العالقات  لدفع  المهمة  الإنجازات  تلك 

الثنائية فى جميع المجالت.
الم�صروعات الم�صتركة

واأو�صح مدبولى اأنه فى ال�صنوات القليلة 
ال�صركات  من  العديد  بداأت  الما�صية 
وعملت  تنزانيا  فى  العمل  الم�صرية 
التنزانيين  الأ�صقاء  مع  جنب  اإلى  جنبًا 
التنموية  الجهود  تدعم  م�صروعات  فى 
وال�صناعية فى تنزانيا. و�صهدت الأ�صهر 
من  العديد  و�صول  الما�صية  القليلة 
ما  وهو  تنزانيا  اإلى  الم�صرية  الوفود 
الموجود  الزخم  على  دليل  خير  يعد 
من  العديد  اأي�صا  وهناك  الثنائية  عالقتنا  فى  حاليا 
الم�صروعات الم�صتركة المهمة الجارى العمل عليها بين 
بلدينا فى مختلف المجالت. ومع ذلك، فاإننا نعتقد اأنه 
مازالت هناك اإمكانيات هائلة يمكننا ا�صتغاللها لتعزيز 
م�صر  التزام  على  نوؤكد  اأن  ونود  بلدينا  بين  التعاون 
بالعمل جنبًا اإلى جنب مع ا�صقائنا فى تنزانيا لتعظيم 

ال�صتفادة من هذه الإمكانات.
تحيا اإفريقيا

اإطار  فى  اأنه  اإلى  الوزراء  مجل�س  رئي�س  واأ�صار 
الإفريقى  لالإتحاد  لرئا�صتها  الم�صرية  ال�صتعدادات 
مع  والتن�صيق  التعاون  موا�صلة  اإلى  نتطلع   ،2019 لعام 
تنزانيا فى الق�صايا  ذات الإهتمام الم�صترك فى �صوء 
الإفريقى  التعاون  بتعزيز  واإلتزامها  م�صر  اإ�صتعداد 
فترة  خالل  ملمو�صة  نتائج  تحقيق  على  وحر�صها 
رئا�صتها، واأن تكون تلك النتائج نابعة من الإحتياجات 

الفعلية للبلدان وال�صعوب الأفريقية.

جون ماجوفولي 
الرئيــس 

السيســــى
قال لي إن السد 
مشروعه الخاص 

والمصريون
 إذا أرادوا شيئًا 

فعلوه
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الحكومة  اأن  كلمته  ختام  فى  واأكد 
موؤ�ص�صاتها  بمختلف  الم�صرية 
بجد  تعمل  والقت�صادية  ال�صيا�صية 
تنزانيا  مع  الثنائية  عالقاتها  لتعزيز 
قائال: تحيا م�صر وتحيا تنزانيا وتحيا 

اإفريقيا.
�صكرًا .. م�صر

بن  بكر  اأبو  ال�صيخ  حيا  كلمته  وفي 
زبير، مفتي دولة تنزانيا م�صر وال�صعب 
تنزانيا  مع  تعاونهم  علي  الم�صرى 
"اأ�صكر  قائال:  روفيجي  �صد  بناء  في 
ورئي�س  م�صر  في  ال�صيا�صية  القيادة 
الوزراء الم�صرى علي م�صاندتهم لل�صعب 
الذي  ال�صد"  هذا  بناء  في  التنزاني 
تن�صئه المقاولون العرب ونرجو من اهلل 

اأن يبارك بناء هذا ال�صد.   
الهيئة الهند�صية

من جانبه  اأكد المهند�س مح�صن �صالح اأن  دعم الرئي�س 
في  للغاية  مهما  كان  الم�صرية  ولل�صركات  لنا  ال�صي�صي 
اأن م�صــروع  التو�صع في الم�صروعات الأفريقية ،م�صيرًا 
للكهرباء  روفيجى  ومحطة  �صـــد  وتنفيذ   ت�صميم 
المقاولون  �صــركتى  تحالف  بتنفيذه  يقوم  والذي 
الطاقة   وزارة  ل�صالح  اإليكتريك  ال�صويدي   - العـرب 
للقوات  الهند�صية  الهيئة  ا�صراف  وتحت  التنزانية 
كهربائية  طاقة  توليد  الي  يهدف  الم�صرية  الم�صلحة 
الطاقة  اإحتياجات  وتوفير  وات   ميجا   2115 بقدرة 
العام  طوال  المياه  ت�صرفات  فى  والتحكم  الكهربائية  

وبالتالى  الفي�صان  فترات  فيها   بما 
الالزمة  المائية  الإحتياجات  توفير 
بدولة تنزانيا  ومدة تنفيذه   42 �صهر 
-  )�صاملة 6 اأ�صهر لتجهيزات الموقع (.

ان�صاء اأربعة  �صدود اأخرى
تت�صمن  العمال  اأن  اإلي  �صالح   واأ�صار 
لتخزين  خر�صانى  رئي�صى   �صـد  ان�صاء 
الطاقة  لتوليد  الالزمة  المياه 
الكهرباء   محطة  من  الكهرومائية 
وت�صتمل الأعمال على اأعمال الخر�صانة  
1025م  اإجمالى   بطول  الرئي�صي  لل�صد 
متر   130 حوالى  باإرتفاع  و  القمة  عند 
اأخرى  �صدود  اأربعة   اإن�صاء  جانب  اإلي 
لتخزين المياه  باأطوال 1.4 كم و7.9 كم 
و4.6  كم و 2.6 كم و باأق�صى ارتفاعات 
على  و5.5م  م   12.4  ، 14م   ، م   21.3 كالتالى   هى  لها 
المتوقعة  المياه   مخزونات  اإجمالي  ويبلغ  التوالي 
لتوليد  محطة  اإن�صاء  الي  اإ�صافة  مكعب  متر  مليار   33
الطاقة الكهرومائية بقدرة لتقل عن 2115 ميجاوات 
 400 فرعية   كهرباء  ربط  محطة   sub-stationو
كيلوفولت بالإ�صافة لخطوط نقل الكهرباء 400 ك.ف 

لأقرب نقطة بال�صبكة العمومية.
RCC   صــد خر�صانى من�

واأ�صاف المهند�س اإبراهيم مبروك اأن ال�صركة دخلت في 
وبرازيلية  ولبنانية  �صينية  �صركات  مع  قوية  مناف�صة 
الأقل  المالي  عطائنا  ولكن  الم�صــروع  لتنفيذ  وتركية 
بالم�صروع  للفوز  ال�صركة  كفة  رجحت  خبرتنا  و�صابق 

مدبولي :
 تنفيذ  ســـد 
نهر روفيجى 
بتنزانيا وفقًا 

ألعلي المعايير
تحيا مصر، وتحيا 

تنزانيا، وتحيا 
أفريقيا
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،م�صيفًا اأن نطاق الأعمال  المدنية للمقاولون العرب 
اإن�صاء طرق دائمة  تربط الموقع ب�صبكة  تت�صمن 
الطرق الحالية بطول حوالى 21 كيلو متر و طرق 
المن�صاآت  جميع  تربط  الداخلية  للخدمة  موؤقتة 
الدائمة  بطول حوالى 59  كم  ا�صافة الي اإن�صاء 
ي�صيد  والذي   RCC من    خر�صانى  رئي�صى  �صــد 
على نهر روفيجي  ومحطة كهرباء  ومبانى الإدارة 

، والتحكم والمراقبة ، وور�س  ومخازن  
ومحطة ربط  كهربائية  400 كيلو فولت  
الكهرباء   نقل  خطوط   اأعمال  ت�صمل 
متغيرة  فرعية  �صدود  اأربعة  واإن�صاء 
الأبعاد  لطول القمة واإرتفاع ال�صد لزوم 
لتحويل  ونفق  المياه   وتخزين  تجميع 
مياه النهر بطول  660 م بالإ�صافة الى 
للمياه   ومفي�س  موؤقتة   ركامية  �صدود 
يتكون  الرئي�صى  ال�صد  منت�صف  في 
ومفي�س  قطاعـية   بوابات  �صبعة  من 
للطوارئ على  ال�صد الفرعى الأول بدون 
بوابات وكوبرى خر�صانى  دائم على  نهر 
على  متكامل  �صـكنى  ومجمع   روفيجي  
ي�صمل على  متر مربع،  األف  م�صاحة 19 

الأثاث   �صاملة  دائمة  ومكاتب  ومالعب  اإعا�صة  م�صاكن 
بالإ�صافة اإلى  مجمع �صكنى ومكاتب موؤقتة  اإلي جانب 
اأعمال المرافق والإنارة ومياه ال�صرب و معالجة المياه 

..... األخ .
حفر4 ماليين متر مكعب

اإلي  ت�صل  الحفـر  مكعبات  اإجمالى  اأن  بالذكر  جدير 
للركام  الردم  ومكعبات  مكعب  متر  مليون   4 حوالى  

حوالى 7.5 مليون متر مكعب و مكعبات 
الخر�صانة حوالى  2.6 مليون متر مكعب 
واأوزان حديد الت�صليح  حوالى  64 األف 
طن وتت�صمن الأعمال الكهروميكانيكية 
محطة    : الكهرباء  لمحطة  الرئي�صـية 
توليد الكهرباء 2115  ميجا وات - عدد 
)9( توربينة عمودية فران�صي�س قدرة 
وات  ميجا   235 الواحدة  التوربينة 
للمداخل  -  عدد )9(  محاب�س فرا�صة 
 - الراأ�صي  المحور  - عدد )9( مولدات  
ال�صحي  وال�صرف  المياه  تبريد  اأنظمة 
الهواء  وتكييف  التهوية  اأنظمة   -
ومكافحة الحريق والإت�صالت - معدات 
الحماية والمراقبة والر�صد - عدد 3 مولدات كهرباء 
لزوم محطة التوليد وبوابات المفي�س بال�صد الرئي�صى 
منال  المهند�صين  بذلك  ،�صرح  مكملة  اخري  عنا�صر   -
محمد داخلي رئي�س قطاعات ال�صئون الفنية و  اأ�صرف 
ح�صن مدير اإدارة العطاءات وخالد مكاوي نائب مدير 
الإدارة وال�صيد عبد اللطيف ودينا ر�صدي وهاجر ف�صل 

وم�صطفي حبيب باإدارة العطاءات.

صالح :

 المقاولون العرب : 

دعم السيسي لنا 

وللشركات المصرية

كان مهما للغاية 

للتوسع في 

المشروعات األفريقية
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الدكتور مصطفى مدبولي يعقد 
إجتماعًا مـع المهندس محسـن صـالح
لمتابعة تنفيذ مشروع سد روفيجي 

الوزراء  مجل�س  رئي�س  مدبولي  م�صطفى  الدكتور  اأكد 
اأن  العمرانية،  والمجتمعات  والمرافق  الإ�صكان  وزير 
نهر  �صد  م�صروع  ي�صع  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  الرئي�س 
و�صيتابعه  ال�صخ�صية،  رعايته  تحت  بتنزانيا  روفيجي 
مثلما يتابع الم�صروعات الُمنفذة في م�صر لفتًا اإلى اأن 
الم�صروع �صيفتح اأمام ال�صركات الم�صرية اأبوابًا للعديد 
من الم�صروعات الأخرى �صواء في تنزانيا اأو غيرها من 

الدول الأفريقية.
يوم  الوزراء  مجل�س  رئي�س  اإجتماع  خالل  ذلك  جاء 
الثالثاء 18 دي�صمبر مع المهند�س مح�صن �صالح رئي�س 
مجل�س اإدارة �صركة المقاولون العرب لمتابعة ترتيبات 
والذى  بتنزانيا  روفيجي  �صد  م�صروع  تنفيذ  في  البدء 
وال�صويدى  العرب،  المقاولون  �صركتي  تحالف  ينفذه 
اإلكتريك وذلك بح�صور المهند�صة رانده المن�صاوي نائب 
وزير الإ�صكان للمتابعه والمرافق- الم�صرف على مكتب 
النائب  فاروق  �صيد  والمهند�س  الوزراء  مجل�س  رئي�س 
اإبراهيم  والمهند�س  الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول 
بال�صركة والأ�صتاذ عماد  اأفريقيا  مبروك رئي�س قطاع 

عبيد رئي�س القطاع المالي لأفريقيا بال�صركة.
الم�صري  التحالَف  مدبولي  طالب  الجتماع  وخالل 
بح�صد مختلف طاقاته لإتمام هذا الم�صروع المهم، من 
خالل ا�صناد المهام اإلى اأعلى فرق العمل وو�صع برنامج 

اأن  يجب  قائاًل:  الم�صروع  مراحل  لتنفيذ  مكثف  زمني 
بقدرتكم  التنزانيين  للمواطنين  ثقة  ر�صالة  تعطوا 
وبالجودة  المحدد،  التوقيت  في  الم�صروع  تنفيذ  على 

الفائقة.
من جانبه اأطلــع المهنــد�س مح�صــــن  �صــــــالح  الدكتور  
تفا�صيل  على  الوزراء  مجل�س  رئي�س  مدبولي  م�صطفى 
الم�صروع  تنفيذ  في  بالبدء  الخا�صة  الترتيبات 
مو�صحًا اأنه يتم حاليًا فتح الح�صابات المختلفة واإنهاء 
الت�صميم  من  النتهاء  يتم  كما  الورقية  الإجراءات 
اأيام  وخالل  الإ�صت�صاري  المكتب  قبل  من  ومراجعته 
فريقًا  ي�صم  تنزانيا  في  عمل  فريق  هناك  �صيكون 
من  عدد  مع  التعاقد  �صيتم  اأنه  اإلى  م�صيرًا  م�صاحيًا 
واإزالة  التاأمين  في  المتخ�ص�صة  التنزانية  ال�صركات 
ال�صد وكذا الإ�صتعانة بعدد من  اإن�صاء  الأ�صجار بموقع 
العمل  العديد من فر�س  المحليين بما يتيح  المقاولين 
ثقة  قدر  على  نكون  اأن  على  نحر�س  موؤكدًا:  بتنزانيا 
القيادة ال�صيا�صية ونتطلع لتلبية اآمال ال�صعب التنزاني 

في التنمية.
يذكر اأن هذا الجتماع يعُد بداية للقاءات دورية �صتتم 
التنفيذي  للموقف  باأول  اأوًل  للمتابعة  �صهري،  ب�صكٍل 
في  الكهرومائية  الطاقة  لتوليد  �صد  اإن�صاء  لم�صروع 

حو�س نهرروفيجي بدولة تنزانيا.
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تجديد شهادة
التصنيف لفرع المقاولون العرب

بالسعودية لمدة 4 سنوات

قامت وكالة ت�صنيف المقاولين بالمملكة 
�صهادة  بتجديد  ال�صعودية  العربية 
الت�صنيف الخا�س بفرع �صركة المقاولون 
)4�صنوات(  لمدة  بالمملكة  العرب 
)الفنية  الم�صتندات  اإعتماد  بعد  وذلك 
من  المقدمة  والقانونية(  والمالية 
�صليمان  المهند�س  بذلك  �صرح  ال�صركة، 

يون�س مدير فرع ال�صركة بال�صعودية.
جاء  التجديد  ذلك  اأن  يون�س  واأكد 
زيارة  بعمل  الوكالة  مندوبي  قيام  بعد 
بالقاهرة  الرئي�صي  ال�صركة  لمقر 

وزيارة  المقدمة  الم�صتندات  لمراجعة 
تقوم  التي  العمالقة  الم�صروعات 
ال�صركة بتنفيذها حاليًا في م�صر، حيث 
ال�صركة  في  المتبعة  بالأنظمة  اأ�صادوا 
يتيح  الذي  الأمر  المجالت،  جميع  في 
العمالقة  للم�صروعات  التقدم  لل�صركة 
المملكة خا�صة  التي يتم طرحها داخل 
اأنه قد تم ت�صنيف ال�صركة درجة اأولى 
وال�صرف  والمياه  الطرق  مجالت  في 
واأعمال  الكهربائية  والأعمال  ال�صحي 

ال�صدود.
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رئيــس الــوزراء يشهــد بــدء العمــل 
بـ"النهر األخضر" بالعاصمة اإلدارية الجديدة

وزير  الوزراء،  مجل�س  رئي�س  مدبولى،  م�صطفى  الدكتور  �صهد 
 14 الأثنين  يوم  العمرانية،  والمجتمعات  والمرافق  الإ�صكان 
الأخ�صر"  "النهر  المركزية  بالحديقة  العمل  بدء  يناير 
�صركات   7 بها  تعمل  حيث  الجديدة  الإدارية  بالعا�صمة 
باإجمالى  العرب  المقاولون  �صركة  مقدمتها  في  مقاولت 
اأن  مو�صحًا  العمال،  من  مئات  بخالف  معدة   500 نحو  معدات 
العربية  م�صر  جمهورية  وتقدم  ح�صارة  �صتج�صد  الحديقة 
العمرانية  الأحياء  من  �صل�صلة  بين  الو�صل  حلقة  و�صتكون 
ومواكبة  والمرونة  الإمكانيات  بوفرة  تتميز  والتى  الذكية، 
الع�صر، و�صتكون اإحدى الحدائق المميزة على م�صتوى ال�صرق 
الأو�صط والعالم حيث ي�صل طولها اإلى اأكثر من 10 كم وتزيد 
حول  الحدائق  اأكبر  من  يجعلها  مما  فدان  األف  عن  م�صاحتها 

العالم.
المهند�صين  التد�صين  حفل  خـــالل  الـــوزراء  رئيــ�س  رافــق 
 - والمرافق  للمتابعه  الإ�صكان  وزير  نائب  المن�صاوي  رانده 
الم�صرف على مكتب رئي�س مجل�س الوزراء وخالد عبا�س نائب 
وزير الإ�صكان للم�صروعات القومية وعبد المطلب عمارة نائب 
تطوير  ل�صوؤون  الجديدة  العمرانية  المجتمعات  هيئة  رئي�س 
تنمية  جهاز  رئي�س  المق�صود  عبد  ومحمد  المدن،  وتنمية 
العا�صمة الإدارية الجديدة واأ�صرف يونان ثروت نائب رئي�س 
جهاز العا�صمة الدارية الجديدة وعمرو عبد ال�صميع المن�صق 
العام -العا�صمة الإدارية الجديدة واإمام عفيفي نائب رئي�س 
الإدارة  واأحمد عبا�س ع�صو مجل�س  العرب  المقاولون  �صركة 
ل�صين  ومحمد  الكبري  القاهرة  قطاع  رئي�س  �صندي  و�صيد 

مدير فرع القاهرة وطارق �صند نائب مدير الفرع.
الغرب  اإلى  ال�صرق  من  تنق�صم  الحديقة  اأن  بالذكر  جدير 
بالمحيط  ترتبط  متجان�صة،  تخطيطية  قطاعات   3 اإلى 
المبا�صر، ويعك�س كل منها �صخ�صية، وطابعًا ب�صريًا وعمرانيًا 
تقريبًا  كم   4 بطول   ،"CP 01" الأول  فالقطاع  مميزًا، 
النادى   - الُمغطاة  الحديقة   - الإ�صالمية  )الحديقة  وي�صم 
البحيرات   - المتكامل  ال�صحى  المنتجع   - الجتماعى 
والمطعم( ، والقطاع الثانى "CP 02" ، بطول 3 كم تقريبًا، 
 - التراثية  الحديقة   - الفنية  الأعمال  )حديقة  وي�صم 
والم�صرح  الإحتفالت  �صاحات   - الترفيهية  الألعاب  منطقة 
القطاع  اأما  فدانًا   60 من  اأكثر  م�صاحة  باإجمالى  المفتوح( 
)حديقة  وي�صم  تقريبًا  كم   4 بطول   ،  "CP 03" الثالث 
 - للقراءة  وحدائق  مفتوحة  مكتبة   - لالأطفال  تعليمية 
الريا�صى  النادى   - المطاعم  ومنطقة  المركزية  ال�صاحة 

الترفيهى(.
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يوم  �صباح  النقل  وزير  عرفات  ه�صام  الدكتور  قام 
كوبري  اأ�صا�س  حجر  بو�صع  نوفمبر   15 الخمي�س 
ال�صرقاوية ب�صبرا الخيمة لربط منطقة �صرق ال�صكة 
مبا�صرًة  الزراعى  بالطريق  وال�صرقاوية  الحديد 
الوزير  اأعرب  وقد  جنيه  مليون  حوالي200  بتكلفة 
اأكثر  �صيخدم  الذي  الكوبري  بم�صروع  �صعادته  عن 
والمدن  الخيمة  �صبرا  اأبناء  من  مواطن  ماليين   4 من 
المجاورة موؤكدًا في الوقت ذاته علي ثقته الكبيرة في 
�صركة المقاولون العرب لكونها من اأكبر واأعرق �صركات 
خبرات  ولديها  الأو�صط  وال�صرق  م�صر  فى  المقاولت 

كبيرة في هذا المجال.
ح�صر مرا�صم الحفل الدكتور عالء عبد الحليم مرزوق 
هيئة  رئي�س  ترك  عادل  واللواء  القليوبية  محافظ 
رئي�س  �صالح  مح�صن  والمهند�س  والكباري  الطرق 
والدكتور �صالح  العرب  المقاولون  �صركة  اإدارة  مجل�س 
ح�صب اهلل ع�صو مجل�س النواب عن دائرة غرب �صبرا 
�صبرا  مدينة  رئي�س  الو�صيف  مجدى  واللواء  الخيمة 

الخيمة وحمدى �صالمة رئي�س حى غرب والمهند�صين 
محمد الح�صينى ع�صو مجل�س تنفيذى ال�صركة واأ�صامه 
نوار مدير اإدارة الإن�صاءات البحرية المنفذة لالأعمال 
وه�صام علي نائب مدير الإدارة وعلي عبد العليم مدير 
الكوبري يتكون من مطلعين  اأن  اأو�صح  الم�صروع والذي 
ومنــــزليـــــن  ويمـــر اأعلـــى ترعـــة ال�صرقاوية وال�صكة 
اإجمالي  بطول  الخيمة  �صبرا  غرب  بمنطقة  الحديد 
مرورية  حارة   2 وي�صم  اأمتار   9 وعر�س  متر   1300
بكل اإتجاه ومدة تنفيذه 18 �صهرًا وذلك لربط مناطق 
وميدان  الزراعى  بالطريق  ومنطاى  نما  وميت  بيجام 
عن  والإ�صتغناء  واإيابًا  ذهابًا  والكورني�س  الموؤ�ص�صة 
المرورية  الحركة  تعطيل  فى  يت�صبب  الذي  المزلقان 
بنها  لمدينة  ومتجهين  الموؤ�ص�صة  ميدان  من  للقادمين 
الطريق  تو�صعة  جانب  اإلي  هذا  المحافظات  وباقى 
اأعلي الكوبري القائم علي ترعة ال�صرقاوية  الزراعي 
البحري  الوجه  اإلي  القاهرة  من  القادم  الإتجاه  في 

والعك�س من حارتين اإلي 3 حارات.

وزير النقل ومحافظ القليوبية
يضعان حجر أساس "كوبري الشرقاوية" 

في شبرا الخيمة
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بمنا�صبة اإحتفالت ال�صعب الم�صري والقوات الم�صلحة 
نقابة   كرمت  المجيدة  اأكتوبر  حرب  باإنت�صارات 
اأبو�صنة  ه�صام  المهند�س  برئا�صة  القاهرة   مهند�صي 
العام  النقيب  �صاحي  هاني  المهند�س  رعاية  وتحت 
المهند�صين  من  المحاربين  م�صر  اأبطال  للمهند�صين 
دور  لها  كان  التي  ال�صركات  النقابة  تكرم  مرة  ولأول 
فعال في تحقيق اإنت�صار اأكتوبر ومنها �صركة المقاولون 
ال�صواريخ  �صاهمت في ملحمة بناء حائط  التي  العرب 
اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  وت�صلمها 
ال�صركة وا�صم المرحوم المهند�س عثمان اأحمد عثمان 
موؤ�ص�س ال�صركة  وت�صلمها نجله المهند�س اأحمد عثمان، 
كما تم تكريم المهند�س اإبراهيم محلب رئي�س مجل�س 
المقاولون  ل�صركة  الفخري  والرئي�س  ال�صابق  الوزراء 

الهند�صية  الهيئة  رئي�س  الوزير  كامل  واللواء  العرب 
رئي�س  حجازى  محمود  والمهند�س  الم�صلحة  للقوات 
للت�صييد وعدد كبير من قادة حرب  القاب�صة  ال�صركة 

اأكتوبر.

نقابة مهندسي القاهرة تكرم
أبطال أكتوبر والمقاولون العرب 

وعثمان ومحلب والوزير والشركات 
المشاركة في تحقيق اإلنتصار
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وفى كلمته قال المهند�س هاني �صاحي نقيب المهند�صين، 
اأكتوبر، قدموا  اإن المهند�صين الذين �صاركوا فى حرب 
كثيرًا  عندها  واقفًا  التاريخ  �صيظل  كبيرة  ت�صحيات 
مازال  الع�صكريين  المهند�صين  عطاء  اأن  اإلى  م�صيرًا 
مختلف  فى  المهند�صين  كافة  مع  بالتعاون  م�صتمرًا 
اأر�س  على  الم�صتدامة  التنمية  لتحقيق  التخ�ص�صات 

م�صر.
باأع�صائها  النقابة ت�صعد وتفخر  اأن  اإلى  واأ�صار �صاحى 
كبيرة،  قومية  م�صروعات  فى  بالعمل  �صاعدوا  الذين 
والبالغ عددهم اأكثر من 600 األف مهند�صًا واأن التاريخ 
�صيظل يوؤرخ لهذه الفترة التى تبنى فيها م�صر الحديثة، 
المجالت  الع�صكريين فى كل  المهند�صين  وما يقوم به 
اإنجازات  من  الآن  حققوه  وما  والمدنية،  الع�صكرية 
تنفيذها  تم  عمالقة،  قومية  وم�صروعات  رائعة 
اأذهل  بكفاءة وجودة عالية، فى زمن غير م�صبوق مما 

المهند�صين على م�صتوى العالم. 
نقابة  رئي�س  �صنة،  اأبو  ه�صام  اللواء  اأكد   جانبه  ومن 
الذين  المهند�صين  القادة  اإن  بالقاهرة،  المهند�صين 
�صحوا فى حرب اأكتوبر مازالوا يعلمون الأجيال معنى 
اأن  الت�صحية، لذا فاإن نقابة المهند�صين حري�صة على 

تكون اأول من يقدر تلك الت�صحيات في الحرب وال�صلم 
المهند�صين  كتيبة  على  تعتمد  م�صر  اأن  اإلى  م�صيرًا 

الع�صكريين فى تنميتها.
واأ�صاف اأبو �صنة : �صنظل اأبد الدهر نقدر ما قدموه، لذا 
للبالد  قدموه  لما  وعرفانًا  وفاًء  اإل  لي�س  التكريم  فاإن 
نبرا�صًا  ت�صحياتكم  �صتظل  اأكتوبر،  حرب  ملحمة  فى 
تزين به م�صر جبينها، لما قدمه لها اأبنائها دائمًا واأبدًا 

تحت قيادة رئي�صها عبد الفتاح ال�صي�صى.
وطالب اأبو ال�صنة الح�صور بالوقوف دقيقة حداد على 

اأرواح �صهداء حرب اأكتوبر.
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اأوغندا  دولة  رئي�س  نائب  �صيكاندى  اإدوارد  ال�صيد  منح 
مقاولت  �صركة  اأف�صل  جائزة  العرب  المقاولون  �صركة 
باأوغندا لعام 2018 عن م�صاركتها في تنفيذ العديد من 
م�صروعات التنمية هناك وتميز اأعمالها التى روعى فيها 
�صرح  والآداء  الجودة  فى  العالمية  الموا�صفات  اإتباع 
المقاولون  �صركة  رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  بذلك 
لل�صمعة  تتويجًا  ياأتي  التكريم  هذا  اأن  م�صيرًا  العرب 
ال�صركة  تبذلها  التي  الح�صي�صة  والجهود  الطيبة 
بالقارة ال�صمراء وذلك من منطلق اإهتمام الرئي�س عبد 
بدول  الريادي  لدورها  م�صر  باإ�صتعادة  ال�صي�صى  الفتاح 
�صناعة  ت�صدير  علي  ال�صديد  وحر�صه  اأفريقيا  قارة 
التنمية  م�صروعات  في  الجادة   والم�صاهمة  المقاولت 

المختلفة  بهذه الدول ال�صقيقة.
رئي�س  مبروك  اإبراهيم  المهند�س  اأو�صح  جانبه  من 
بتفيذ  حاليًا  تقوم  العرب  المقاولون  اأن  افريقيا  قطاع 
م�صروع  منها  اأوغندا  بدولة  الم�صروعات  من  العديد 
دولة  جنوب  بوكاكاتا  ـ  ما�صاكا  طريق  وتطوير  تحديث 
لهيئة الطرق  اأوغندا بقيمة 54 مليون دولر وهو تابع 

العا�صمة كمبال  الأوغندية و يبعد حوالى 100كم من 
وتنفيذ  �صهرًا   24 تنفيذه  ومدة  كم   41 طوله  ويبلغ 
كم   67 بطول  ترابى  طريق  وتحديث  تطوير  م�صروع 
كمبال  العا�صمة  عن  200كم  يبعد  اأ�صفلتى  طريق  اإلى 
)جنوب �صرق اأوغندا( وهومكون من عدد 2 حارة بعر�س 
للحارتين  7.3م  عر�س  باإجمالى  حارة  لكل  3.65م 
بطول  اآخر  طريق  و  70كم/�صاعة  ت�صميمية  وب�صرعة 
والأعمال  المياه  م�صارف  اأعمال  اإلى  بالإ�صافة  كم   44

المقاولون العرب تحصل علي جائزة 
أفضل شركة مقاوالت بأوغندا عام 2018

م . ابراهيم مبروك م . محسن صالح
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ال�صناعية على طول الطريق بنحو 133 مليون دولر 
اإعادة  اأعمال  تنفيذ  و  �صهرًا،    36 تنفيذهما  ومدة 
 13.6 بقيمة  كايونجا  م�صت�صفى  وتو�صعة  تاأهيل 

مليون دولر .
الع�صو  طلبة  محمد  المهند�س  اأو�صح  جانبه  من 
المنتدب ل�صركة المقاولون العرب الأوغندية عقب 
تطوير  من  موؤخرًا  الإنتهاء  تم  اأنه  الجائزة  ت�صلمه 
واإعادة تاأهيل م�صت�صفى مولجو العام �صاماًل الأعمال 
المدنية والكهروميكانيكية بالعا�صمة كمبال ل�صالح 
 22.3 قيمة  باإجمالي  الأوغندية  ال�صحة  وزارة 
تخفيف  م�صروع   اأعمال  من  الإنتهاء  و  دولر  مليون 
اأثار ومخاطر الفي�صانات عن مقاطعة ك�صي�صى والتي 
ال�صخور  واإزالة  والتجريف  الحفر  اأعماله  �صملت 
من  اإزالتها  تمت  التى  وال�صخور  الجابيونات  وو�صع 
الج�صور  وتدعيم  لحماية  الرئي�صى  المائي  المجرى 
لمنع النحر ومواجهة الفي�صان بكفاءه عالية بقيمة 
2.7 مليون دولر ، هذا بالإ�صافة اإلى اأعمال م�صروع 
ل�صوق  الخر�صانى  للهيكل  الأولى  المرحلة  اإن�صاء 
بو�صيجا التجارى على م�صطح 7000 متر ل�صالح وزارة 
كمبال  العا�صمة  فى  الأوغندية  المحلية  الإدارة 
اأن  م�صيرًا  دولر  مليون   5.8 حوالي  اإجمالية  بقيمة 

ال�صوق الأوغندي من الأ�صواق الواعدة.

هناأت ال�صفيرة د. عبير ب�صيوني ر�صوان، �صفيرة م�صر لدي بوروندي، �صركة المقاولون العرب، لفوزها بجائزة 
اأف�صل �صركة مقاولت في اأوغندا لعام 2018 ، واأعربت ال�صفيرة عن اأمنيتها بدوام التوفيق والنجاح ل�صركة 

المقاولون العرب، وال�صركات الم�صرية العاملة بالقارة الإفريقية.

سفيرة مصر ببوروندي
 تهنئ "المقاولون العرب" لفوزها بجائزة أفضل 

شركة مقاوالت في أوغندا 2018
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النقيب  برئا�صة  المهند�صين  نقابة  نظمت 
تفوق  يوم  حفل  �صاحي  هاني  المهند�س 
 30 الجمعة  يوم  الخام�س  المدني  المهند�س 
نوفمبر بقاعة الحتفالت الكبرى في جامعة 
اإبراهيم  المهند�س  بح�صور  وذلك  القاهرة 
للم�صروعات  الجمهورية  رئي�س  م�صاعد  محلب، 
القومية وال�صتراتيجية ال�صابق رئي�س مجل�س 
عبدالعاطي  محمد  والدكتور  الأ�صبق  الوزراء 
الدكتور  و  الوزراء  رئي�س  عن  نائبًا  الري  وزير 
ه�صام  والمهند�س  الكهرباء  وزير  �صاكر  محمد 
ال�صعيد  جالل  والدكتور  النقل،  وزير  عرفات 
�صالح  مح�صن  والمهند�س  الأ�صبق  النقل  وزير 
ع�صو  العرب  المقاولون  اإدارة  مجل�س  رئي�س 
طارق  والمهند�س  للنقابة  الأعلى  المجل�س 

والمهند�س  ال�صابق  المهند�صين  نقيب  النبراوي 
اأحمد رمزي رئي�س �صعبة المهند�صين المدنيين.
وقد كرمت ال�صعبة المدنية بنقابة المهند�صين 
الم�صرية، المهند�س اإبراهيم محلب والمهند�س 
وزير  الوزراء  مجل�س  رئي�س  مدبولي  م�صطفى 
العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  الإ�صكان 

وفي يوم تفوق المهندس المدني الخامس
نقابة المهندسين تكرم محلب ومدبولي 

وعدد من شيوخ المهنة
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الأ�صبق  الوزراء  رئي�س  �صرف  ع�صام  والدكتور 
والدكتور محمد الخ�صت رئي�س جامعة القاهرة 
والمهند�س ه�صام عرفات وزير النقل وعدد من 

�صيوخ المهنة.
اإنه  محلب  اإبراهيم  المهند�س  قال  كلمته  وفي 
المتميز  التجمع  هذا  يح�صر  الرابعة  للمرة 
المدني مقدًما  المهند�س  بيوم تفوق  لالإحتفال 
وعلى  ومجل�صها  المهند�صين  لنقابة  التحية 

راأ�صهم المهند�س هاني �صاحي النقيب العام.
يعد  الأخيرة  الفترة  في  حدث  ما  اأن  م�صيرًا 
والكهرباء  والطرق  الطاقة  في  �صخًما  اإنجاًزا 
والمياه وم�صروعات الطرق تعد الأكبر والأطول 
كل  رغم  العربية  ومنطقتنا  بقارتنا  تم  فيما 

الظروف القت�صادية التى مرت بها م�صر.
وتابع محلب: اأن ما يحدث اإنجاز لم�صر والعالم 
نقابة  التي يجب على  الم�صرية  التجربة  فهي 
بها  كانت  لأنه  وتحللها  توثقها  اأن  المهند�صين 
�صعًرا  والأقل  الجودة  على  ت�صتمل  منظومة 

الهند�صي  بالعقل  وا�صتطعنا  التنفيذ،  في  ومدة 
لياًل  وعملهم  المهند�صين  وبعظمة  الم�صري 
واأو�صح:  الم�صروعات  هذه  نقدم  اأن  نهاًرا  و 
لأي  جاهًزا  اأكون  اأن  الهند�صة  مهنة  "علمتني 
والتحديات  الم�صاكل  لكل  اأنظر  واأن  ظروف، 
بالتحليل الإن�صائي لأ�صل اإلى التزان والثبات 
هذه هي الهند�صة المهنية، والهند�صة الم�صرية 
تكمل  ومازالت  الفراعنة  عهد  منذ  بداأت 
اأن  وعلينا  الحالية،  الأجيال  حتى  م�صيرتها 
نفخر بجامعاتنا الم�صرية واأنا فخور باأ�صاتذتى 

وما تقدمه مهنتنا واأنا فخور بكوني مهند�صًا ".
كلمة  محلب  اإبراهيم  المهند�س  ووجه 
م�صوار  المدنية  "الهند�صة  الجدد:  للخريجين 
طويل و�صاق يعتمد على الأمانة ويجب التركيز 
الإن�صائي  المهند�س  فخطاأ  المهنة  اأخطاء  على 
ويجب  المئات  بحياة  يتعلق  لأنه  مقبول  غير 
والجدية  عليه  والتوكل  اهلل  بتقوى  يتحلى  اأن 

واللتزام الطريق الوحيد للنجاح".
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الــرئيـــــس
يتفقــــــــد
مسجـــــد
الفتــــــاح
العليـم
ضمــن

عدد مـــن 
المشروعات 

القــوميــة
تفقد الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي �صباح يوم الجمعة 
قناة  اأنفاق  م�صروع  في  الأعمال  تطورات  نوفمبر   23
المراحل  وكذلك  الإ�صماعيلية  �صمال  ال�صوي�س 
بينها  من  الجديدة  الإدارية  بالعا�صمة  الإن�صائية 

العليم  الفتاح  وم�صجد  الم�صيح  ميالد  كاتدرائية 
الهيئة  اإ�صراف  تحت  العرب  المقاولون  تنفذه  الذي 
الهند�صية للقوات الم�صلحة وي�صتوعب 17 األف م�صلي.
الهند�صية  الهيئة  رئي�س  الوزير  كامل  اللواء  بح�صور 
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�صالح  مح�صن  والمهند�س  الم�صلحة  للقوات 
رئــيــــ�س مجلــــ�س اإدارة المقــاولــــون العــرب 
والمهند�س اأحمد عبا�س ع�صو مجل�س الإدارة 

وعدد كبير من  قيادات الهيئة الهند�صية.
جدير بالذكر اأن الم�صجد يتكون من دور اأر�صى 
 6300( لعدد  ويت�صع  الم�صجد  �صحن  ي�صم 
ومدخالن  رئي�صية  مداخل   5 وله  م�صلى( 
تت�صع  الخارجية  لل�صالة  و�صاحة  لل�صيدات 
ي�صم  الميزانين  ودور  م�صلى   )6700( لعدد 
ل�صحن  رئي�صية  وقبة  لل�صيدات  م�صلى 
�صطح  من  28م  واإرتفاع  م   33 بقطر  الم�صجد 
ثانوية  قباب   4 عدد  بها  يحيط  الم�صجد 
بقطر 12.5م واإرتفاع 10م هذا بجانب عدد 
4 قباب ثانوية فوق المداخل وعدد 4 ماآذن 
�صاحة  اأ�صفل  وبدروم  للماأذنة  95م  باإرتفاع 
رجال  م�صلى  من  يتكون  الخارجية  ال�صالة 
)1200 م�صلى( وم�صلى �صيدات )300 م�صلى( 
وعدد )2( مي�صاأة للرجال وعدد )2( مي�صاأة 
لل�صيدات وعدد 2 دار تحفيظ للقراآن للبنين 
للبنات  القراآن  تحفيظ  دار   2 وعدد  340م2 
وغرف  اإدارية  مكاتب  اإلى  اإ�صافة  ومكتبة 
اإدارية  وغرف  وكهرباء  وتكييف  خدمات 
 3.2 بطول  ب�صور  الم�صجد  ويحاط  ومخازن 

كم .
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الرئيــ�س  تقفـــد  اآخـر  جــانــب  علــى 
الجمهورية  رئي�س  ال�صي�صي   الفتاح  عبد 
اإنجازه  تم  ما  دي�صمبر  الخمي�س 13  يوم 
النهائية بم�صجد  الت�صطيبات  اأعمال  من 
الفتاح العليم وذلك بح�صور اللواء كامل 
بالقوات  الهند�صية  الهيئة  الوزير رئي�س 
ال�صافي  عبد  ح�صن  واللواء  الم�صلحة 
الع�صكريين،  المهند�صين  اإدارة  مدير 
اأركان  رئي�س  ال�صويفي   ه�صام  واللواء 
واللواء  الع�صكريين  المهند�صين  اإدارة 
اإدارة  مـديـر  م�صاعد  �صعفان  عماد 
من  وعدد  الع�صكــرييـن  المهنـد�صيــن 

ويتــــابــــع أعـمــــــــــــــــــــــــــال التشطيبات
 النهـــائيــــة بمسجــــــــــــــــــــد "الفتاح العليم"
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ويتــــابــــع أعـمــــــــــــــــــــــــــال التشطيبات
 النهـــائيــــة بمسجــــــــــــــــــــد "الفتاح العليم"

�صالح  مح�صن  والمهند�س  الم�صلحة  القوات  قادة 
فاروق  �صيد  والمهند�صين  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  واإمام  الأول  النائب 

الإدارة واأحمد عبا�س ع�صو مجل�س الإدارة ومفيدة 
قطاع  على  الم�صرف  ال�صركة  طرق  ا�صت�صاري  عالم 

المعامل وقيادات العمل بالم�صروع.
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تفقد الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي فجر يوم الخمي�س 
رو�س  محور  بم�صروع  الُملجم  الكوبري  دي�صمبر   27
تحت  العرب  المقاولون  �صركة  تنفذه  الذي  الفرج 
وذلك  الم�صلحة  للقوات  الهند�صية  الهيئة  اإ�صراف 
الهند�صية  الهيئة  رئي�س  الوزير  كامل  اللواء  بح�صور 
مدير  ال�صافي  عبد  ح�صن  واللواء  الم�صلحة  للقوات 
اإدارة المهند�صين الع�صكريين واللواء ه�صام ال�صويفي 
الم�صلحة  للقوات  الهند�صية  الهيئة  رئي�س  م�صاعد 
المهند�صين  اإدارة  مدير  م�صاعد  �صعفان  عماد  واللواء 
الع�صكريين وعدد من قادة القوات الم�صلحة والمهند�س 
مح�صن �صالح رئي�س مجل�س الإدارة والمهند�س اأحمد 
الع�صار ع�صو مجل�س الإدارة والمهند�صة مفيدة عالم 

المعامل  الم�صرف على قطاع  ال�صركة  اإ�صت�صاري طرق 
محمد  والعقيد  الم�صروع  مدير  �صقر  اأيمن  والعميد 
اأبو  هبة  والمهند�صين  الم�صروع  تنفيذ  مدير  حوا�س 
مدير  فوزي  ومحمد  الكباري  اإدارة  مدير  نائب  العال 

الم�صروع.
من جانبه �صرح المهند�س مح�صن �صالح اأن "الكوبرى 
الُملجم " العابر للنيل ال�صرقي يعتبر اأعر�س كوبرى 
معلق على م�صتوى العالم، من حيث الت�صاع حيث يبلغ 
عر�صه في المنت�صف 66.8 مترًا وهو بطول 540 متر 
وي�صم اأكبر فتحة مالحية عبر نهر النيل ي�صل عر�صها 
النيل  �صطح  اأعلى  مترا   14 ارتفاعه  ويبلغ  متر   300
لتي�صير الحركة النيلية وعبور اأكبر البواخر ب�صهولة 

رئيس الجمهورية
يتفقد أعمال "الكوبري الملجم" 

بمشروع محور روض الفرج
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اأعمدة  ثالث  اأعمدة   6 علي  الكوبري  ويرتكز  هذا 
بالجهة ال�صرقية ومثلهم بالجهة الغربية، م�صيفًا اأن 
ارتفاع الأعمدة يبلغ 100 مترًا من �صطح الماء وهي 
متر   2 بقطر  خازوقًا   80 ت�صم  قاعدة  علي  ترتكز 

وبعمق 46 مترًا ، ويتحمل الكوبري اأوزانًا ت�صل اإلي 
120 طنًا تتدلى منهما كابالت �صخمة ت�صل اأوزانها 
 6 كوبرى  غرار  علي  الكوبرى  لحمل  طن   1500 اإلي 

اأكتوبر المعلق بمنطقة غمرة.



الـرئيـس السيسـي
يتفقد طريق النفق شرم الشيخ

اللواء كامل الوزير يشيد بالمقاولون العرب 
ويصفها "بكتيبة التعمير"

قام الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي �صباح يوم الأربعاء 7 
نوفمبر بتفقد م�صروع طريق النفق �صرم ال�صيخ، حيث 
الهيئة  رئي�س  الوزير  كامل  اللواء  ا�صتقباله  في  كان 

الهند�صية للقوات الم�صلحة وقيادات الهيئة.
وقد اأو�صح المهند�س مبارك من�صور مبارك مدير فرع 
�صيناء اأن الطريق ي�صل من نفق ال�صهيد اأحمد حمدي 
اإلى �صرم ال�صيخ بطول 342 كيلومترًا وتنفذ المقاولون 
العرب منه 60 كيلو مترًا تبداأ من مفارق �صانت كاترين 
حتى  محمد  راأ�س  محمية  ومن  الطور  مدينة  حتى 

بوابة �صرم ال�صيخ.
في  ال�صيخ  �صرم  باإظهار  �صاهمت  ال�صركة  اأن  م�صيفًا 
العالم  �صباب  منتدى  خالل  العالم  اأمام  �صورها  اأروع 
حيث قامت بتطوير وتجميل طريق ال�صالم بمرحلتيه 
وطريق المطار ومنطقة خليج نبق ال�صياحية الواعدة 
اإلى  وتحويله  القديم  ال�صوق  حي  وتجميل  وتطوير 
منطقة  وتجميل  وتطوير  ال�صرق  "�صانزليزيه" 
الثقافة  ومنطقة  النهيار  من  وحمايتها  اله�صبة 
بن  الأو�صط  الطريق  واإن�صاء  ال�صالم  اأيقونة  وميدان 
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�صينا واأخيرًا ميدان ال�صداقة.
اأو�صح المهند�س يا�صر مح�صوب نائب مدير  من جانبه 
بالمقاولون  اأ�صاد  قد  الوزير  كامل  اللواء  اأن  الفرع 
"بكتيبة  اإياها  وا�صفًا  الرئي�س  زيارة  عقب  العرب 

التعمير".
اأعمال  كافة  اأنهت  قد  ال�صركة  اأن  مح�صوب  واأ�صاف 
منتدى  بها  المنعقد  المواقع  لجميع  التحتية  البنية 
وتجميل  وتخطيط  ر�صف  تم  حيث  العالم  �صباب 
الطرق الموؤدية ل�صالة الموؤتمرات والطرق الداخلية 

بتجهيز  قامت  كما  ال�صيارات  اإنتظار  و�صاحات  بها 
العالم  �صباب  بلقاء  الخارجي  الإحتفال  موقع 
لإحياء  التذكاري  الن�صب  بموقع  الجمهورية  برئي�س 
الإن�صانية في اأح�صان اأحد جبال �صرم ال�صيخ ال�صاهقة 
حيث �صملت الأعمال تجهيز الموقع وتهيئته من ر�صف 
للموقع وعمل  الداخلية  والطرق  والمخارج  المداخل 
والزراعة  الت�صجير  واأعمال  والأر�صفة  البردورات 
وكذلك  الفنية  الم�صاهدة  �صاحات  وتجميل  واإن�صاء 

�صاحات كبرى لإنتظار الحافالت.
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في اإطار جولته لمتابعة الم�صروعات التنموية 
م�صطفي  الدكتور  تفقد  الدقهلية  بمحافظة 
الإ�صكان  وزير  الوزراء  مجل�س  رئي�س  مدبولي 
والمرافق والمجتمعات العمرانية يوم الإثنين   
15اأكتوبر المم�صى ال�صياحي بمدينة المن�صورة 
بالعمل  الوزراء  رئي�س  اأ�صاد  وقد  الجديدة 
الجاري في المم�صي ال�صياحي حيث اإنتهى قطاع 
الأولى  المرحلة  اأعمال  من  بال�صركة  الدلتا 

بطول 800 م.
كما اإ�صتمع رئي�س الوزراء اإلى �صرح حول باقى 
بالمن�صورة  والجامعة  الإ�صكان  م�صروعات 
الجديدة حيث تقوم ال�صركة بتنفيذ52 عمارة 
�صكنية بم�صروع دار م�صر واإن�صاء 3 مراكز طبية 
تخ�ص�صات  ت�صمل  بالجامعة  جديدة  كبرى 
والأع�صاب  المخ  وجراحة  والولدة  الن�صاء 
والعظام، وقد تم زيادة الإعتماد المالي لها من 

120 مليونًا اإلى 435 مليون جنيه.

رافق رئي�س الوزراء خالل الزيارة وزراء التنمية 
المحلية والتربية والتعليم وال�صحة ومحافظ 
الدقهلية  والمهند�س محمد رجب رئي�س جهاز 
دمياط والمن�صورة الجديدة والمهند�س مح�صن 
العرب  المقاولون  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح 
مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  والمهند�صون 
مجل�س  ع�صو  الريفى  الدين  وح�صام  الإدارة 
ال�صركة  طرق  اإ�صت�صاري  عالم  ومفيدة  الإدارة 
م�صطفى  ورمزى  المعامل  قطاع  على  والم�صرف 
القــادر   واأحمـــد عبـــد  الدلتا  مدير فرع �صمال 

مديــر فـرع �صرق وو�صط.
تقوم  العرب  المقاولون  اأن  بالذكر  جدير 
المن�صورة  بمدينة  فيال   124 عدد  بتنفيذ 
الجديدة جاري العمل بالهياكل الخر�صانية لها 

من اإجمالي 1200 فيال.
الت�صطيــب  اأعمــال  تنفيــذ  حاليــًا  ويجــري 
بالكورني�س  العلوية  والم�صايات  بـ5 كافيتريات 

خالل جولته بالدقهلية ... رئيس الوزراء
يتفقد الممشي السياحي بالمنصورة الجديدة
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وكافيتريات،  مم�صى،  ي�صم  الذي 
دراجات  وحارة  ومقاعد  وبرجولت 
ومالعب ومناطق للقراءة والإنترنت 

ومناطق األعاب اأطفال وغيرها(.
الج�صات  اأعمال  من  النتهاء  تم  كما 
 30 اإجمالى  من  برجًا   12 لتنفيذ 
بمدينة  تنفيذها  المقرر  من  برجًا 
المن�صورة الجديدة وتتولى ال�صركة 

تنفيذ 6 اأبراج منها.
والإنتهاء من اأعمال الج�صات لمباني 
الجامعة المختلفة، كما يجرى العمل 
اإ�صافة  الجامعة  اأ�صوار  اإن�صاء  في 
الطرق  تخطيط  من  النتهاء  اإلى 
للمدينة  الأولى  بالمرحلة  الخا�صة 
اأعمال  تنفيذ  ن�صبة  تجاوزت  وقد 
الطرق )فرمة( بطول 44 كم، 50 %، 
ل�صبكة  العام  المخطط  اإعتماد  وتم 
المياه  و�صبكتي  ال�صحي،  ال�صرف 
اإ�صناد  وتم  المطر  و�صبكة  والري، 
من  ال�صرقي  للجزء  المرافق  اأعمال 
 1000 بم�صاحة  الأولى  المرحلة 
فدان لل�صركة بقيمة تقديرية 1.06 

مليار جنيه.
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الوزراء،  مجل�س  رئي�س  مدبولى،  م�صطفى  الدكتور  قام 
وزير الإ�صكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، �صباح 
يوم الإثنين 29 اأكتوبر بزيارة اإلى محافظة ال�صرقية 
فى  والتنموية  الخدمية  الم�صروعات  �صير  لمتابعة 

المحافظة. 
م�صروع  بتنفيذ  مدبولى  م�صطفى  الدكتور  اأ�صاد  وقد 
تو�صعات �صرف �صحى مدينة الزقازيق وم�صروع اإحالل 
وتجديد المرحلة الأولى لمحطة معالجة �صرف �صحى 
الزقازيق واللذين تنفذهما ال�صركة، موؤكدًا اأن الدولة 
بم�صروعات  المرحلة  هذه  فى  كبيرًا  اهتماما  تولى 

ال�صرف ال�صحى خا�صة بقرى م�صر.
الإجتماعى  الت�صامن  وزراء  الزيارة  خالل  رافقه   
والزراعة  وال�صحة،  المحلية،  والتنمية  والتموين، 
راندة  والمهند�صة  ال�صرقية  ومحافظ  وال�صباب 
والمرافق  للمتابعة  الإ�صكان  وزير  نائب  المن�صاوى 
اإمام  والمهند�صين  الوزراء  رئي�س  مكتب  علي  والم�صرف 

عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة ومحمود ال�صرنوبي 
واأحمد  الكهروميكانيكية  الم�صروعات  قطاع  رئي�س 
عبد القادر مدير فرع �صرق وو�صط الدلتا ونائبه محمد 

م�صطفي غنيم  الم�صرف علي م�صروعات ال�صرقية.
اأن م�صروع تو�صعات �صرف �صحى مدينة  جدير بالذكر 
 1.2 يخدم  و  يوم  م3/  األف   92 بطاقة  الزقازيق 
ويتكون  جنيه  مليون   600 تكلفته  وبلغت  ن�صمة  مليون 
اأحوا�س   - الرملى  والرا�صب  والم�صافى  المدخل  من 
 - ال�صطحية  التهوية  اأحوا�س   - الإبتدائى  التر�صيب 
الحماأة  اأحوا�س تركيز   - الكلور  مع  التالم�س  اأحوا�س 
التجفيف - مبنى  اأحوا�س   - النهائى  التر�صيب  - خط 
مبنى   - والمحولت  التوليد  مبنى   - والمعامل  الإدارة 
الكلور والمخزن والور�صة  - ال�صور وعدد 5 محطات رفع 
رفع  محطة   - الرئي�صية  الح�صينية  رفع  محطة   ( هى 
رفع  محطة   - الزقازيق  رفع  محطة   - الرئي�صية  غرب 
كفر الزند الفرعية - محطة رفع كفر الع�صر وبنايو�س 

مــدبــولـــي يشيد بمشروع توسعات صرف 
صحى مدينة الزقازيق لخدمة 1.2مليون مواطن
ويؤكد: الدولة تولى إهتمامًا كبيرًا بمشروعات 

الصرف الصحى خاصة بقرى مصر
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الفرعية - �صبكات اإنحدار اأقطار مختلفة تبداأ من 
طرد  خطوط   - تقريبًا  32كم  بطول   40 حتى   8
اأقطار من 500 حتى 800مم بطول22كم تقريبًا(.

الأولى  المرحلة  وتجديد  اإحالل  م�صروع  بينما 
لمحطة معالجة �صرف �صحى الزقازيق تبلغ طاقته 
80 األف م3/ يوم ويخدم  مليون ن�صمة وبلغت تكلفته 
الإبتدائى  والت�صليم  النهو  وتم  جنيه  مليون   53
ومن  م3/يوم  األف   )40  ( بطاقة  الولي  للمرحلة 
األف   )40( بطاقة  الثانية  المرحلة  نهو  المنتظر 
وقد  القادم  العام  من  فبراير  نهاية  فى  م3/يوم 
الأتيه  الوحدات  تاأهيل  اإعادة  اأعماله  ت�صمنت 
اأحوا�س   - الرملى  :)المدخل والم�صافى والرا�صب 
 - والمعامل  الإدارة  مبنى  الكلور-  مع  التالم�س 
اأحوا�س التهوية ال�صطحية - مبنى الكلور والمخزن 
اأحوا�س   - النهائى  التر�صيب  اأحوا�س   - والور�صة 
اأحوا�س   - الحماأة  تركيز  اأحوا�س   - التجفيف 
والمخزن  الكلور  مبنى   - الإبتدائى  التر�صيب 

والور�صة - ال�صور (.

العاملون بالمقاولون العرب
يؤدون صالة الجمعة بمسجد الفتاح العليم

�صالة  العرب  المقاولون  ب�صركة  العاملون  اأدى 
بم�صجد  اأكتوبر  من  الخام�س  الموافق   الجمعة 
وذلك  الجديدة  الإدارية  بالعا�صمة  العليم  الفتاح 
بح�صور المهند�س �صيد فاروق النائب الأول لرئي�س 
رئي�س  نائب  اإمام عفيفى  والمهند�س  الإدارة  مجل�س 
مجل�س الإدارة والمهند�س اأحمد عبا�س ع�صو مجل�س 
للقوات  الهند�صية  الهيئة  الإدارة و عدد من �صباط 
والإدارات  الفروع  قيادات  من  وعدد  الم�صلحة 
طوال  العمل  يوا�صلون  الذين  بالم�صروع  والعاملين 

الأ�صبوع من اأجل الإنتهاء من اأعمال الت�صطيبات.
وجاءت خطبة الجمعة لتنا�صب ذكري حرب اأكتوبر 
الم�صلحة  القوات  رجال  فيها  بذل  التي  العظيمة 
الم�صرية الغالي والنفي�س من اأجل تحرير واإ�صترداد 
على  ال�صيخ  بين  حيث  �صيناء  في  الغالية  اأر�صنا 
الدرو�س  العرب  المقاولون  نادى  خطيب  المطيعى 
الم�صتفادة من هذه المعركة واأثرها على ما نعي�صه 
تبني  "يد  �صعار  تحت  للبناء  اإعادة  من  الأيام  هذه 
واأخرى تحمل ال�صالح" وذلك في مواجهة الخارجين 

على القانون والعاملين على الهدم والتخريب.
موؤكدًا في الوقت ذاته على اأن الوطن نعمة عظيمة ل 
ت�صاويها الأموال والأرواح بل تبذل الأموال والأرواح 
في �صبيل الأوطان وا�صتلهامًا من روح اأكتوبر علينا اأن 
نتقن العمل واأن نبذل الكثير من الجهد والإخال�س 

في �صبيل رفعة هذا الوطن.
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رئي�س  مدبولي  م�صطفى  الدكتور  تفقد 
والمرافق  الإ�صكان  وزير  الوزراء  مجل�س 
 12 ال�صبت  يوم  العمرانية  والمجتمعات 
القاهرة  با�صتاد  الريا�صية  المن�صاآت  يناير 
الدولي، يرافقه الدكتور اأ�صرف �صبحي وزير 
دروي�س  علي  والدكتور  والريا�صة،  ال�صباب 
والمهند�س  القاهرة،  �صتاد  هيئة  رئي�س 

مح�صن �صالح رئي�س مجل�س الإدارة.
خالل  مدبولي  م�صطفى  الدكتور  وقام 
لكرة  الرئي�صي  الملعب  بتفقد  الجوله 
 400 و  األفا   72 لنحو  يت�صع  الذي  القدم، 
الرئي�صية  المالعب  اأحد  ويعُد  م�صجع، 
ي�صت�صيف مرا�صم حفل  اأن  بم�صر، والمقرر 

افتتاح بطولة الأمم الأفريقية 2019.
الجارية  الأعمال  الواقع  اأر�س  على  مدبولي  وتابع 
اأر�صية الملعب وتجهيزها وفق اأحدث  حاليًا لإ�صتبدال 
الجماهير  مدرجات  كرا�صي  وتحديث  العالمية  النظم 
وكبائن المعلقين، وغرف تبديل المالب�س وكافة بوابات 

ومداخل ومخارج ال�صتاد.
مناق�صات  دارت  القاهرة،  �صتاد  ملعب  اأر�صية  وعلى 
م�صتفي�صة بين الدكتور م�صطفى مدبولي ووزير ال�صباب 
خاللها  تم  العرب  المقاولون  �صركة  ورئي�س  والريا�صة 

طرح العديد من المقترحات والأفكار. 

با�صتاد  مدبولي  م�صطفى  الدكتور  جولة  �صملت  كما 
الدراجات  م�صمار  اإن�صاء  اأعمال  تفقد  الدولي  القاهرة 
وتجري  العرب  المقاولون  �صركة  تنفذه  الذي  العالمي 
اإقامته حاليًا وفق اأحدث المعايير الريا�صية العالمية 
ويعد الأول والأكبر من نوعه في ال�صرق الأو�صط وذلك 
ل�صباق  العالم  بطولة  لتنظيم  م�صر  ا�صتعداد  �صوء  في 

الدراجات على الم�صمار �صيف عام 2020. 
كما ت�صمنت جولة رئي�س مجل�س الوزراء با�صتاد القاهرة 
الدولي مجمع حمامات ال�صباحة وتم التعرف على نظم 

الإ�صتفادة منه لتقديم الخدمات للمواطنين.

رئيس الوزراء يتفقد إستاد القاهرة الدولي 
إستعدادًا إلستقبال بطولة أمم أفريقيا
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ويتفقــــد الحــــي السكنــــي
 بالعاصمــــة اإلداريــــة الجــديــدة

م�صطفــــــى  الـــــدكــتـــــــــور  تفقـد 
الــــوزراء  مجلــــ�س  رئيـــ�س  مــــدبـــولــــي 
والمجتمعات  والمرافق  الإ�صكان  وزيــــر 
نوفمبر   24 ال�صبت  يوم  العمرانية 
تقوم  والذي   R3 ال�صكني  الحي  م�صروع 
�صركة المقاولون العرب بتنفيذ عدد 78 
عمارة به وذلك بح�صور المهند�س خالد 
والمهند�س  الإ�صكان  وزير  نائب  عبا�س 
هيئة  رئي�س  نائب  عمارة  المطلب  عبد 
عالء  والمهند�س  العمرانية  المجتمعات 
الهيئة  رئي�س  نائب  م�صاعد  العزيز  عبد 
رئي�س  المق�صود  عبد  محمد  والمهند�س 
الجديدة  الإدارية  العا�صمة  جهاز 

اإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  والمهند�س 
عبا�س  اأحمد  والمهند�س  العرب  المقاولون  �صركة 
رئي�س  �صندى  �صيد  والمهند�س  الإدارة  ع�صو مجل�س 

قطاع القاهرة الكبرى بال�صركة الذي اأكد اإنه يجرى 
عمارة   44 وت�صمل  الأولى  المرحلة  ت�صليم  حاليًا 
المرحلة  الإنتهاء من  �صوف يتم  و  الت�صطيب  كاملة 

الثانية وت�صمل 34 عمارة فى 30 يونيو 2019.
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بحضور محلب ..
محسن صالح وحسام إمام ورضـا ربيع

يتفقدون مشروع طريق النويصيب بالكويت

الــمــهــنــــــــــد�س  بــحـــ�صــــــــــــور 
اإبــراهيــم محلــــب م�صاعد رئي�س 
الجمهورية للم�صروعات القومية 
الفخرى  والــرئيــــــ�س  ال�صــــابــق 
والذي  العرب  المقاولون  ل�صركة 
الكويت  لدولة  زيارته  تواكبت 
مع زيارة المهند�س مح�صن �صالح 
منت�صف  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
نــــوفمبــــــر يــرافقــــــــه الأ�صتاذ 
رئي�س  نائب  اإمام  الدين  ح�صام 
مجل�س الإدارة والمهنــد�س ر�صــــا 
التنفيــــــذي  الرئيــــ�س  ربيع 
ل�صــركــة المقـــــاولــــــون العـــرب 
محمــد  والمهــنــــد�س  الكويتية 

حيث  لل�صركة  التنفيذى  الرئي�س  نائب  الدكــرورى 
تفقدوا �صير الأعـمال بم�صروع النوي�صيب الذى تنفذه 

دينار  مليون   170 حوالى  اإجمالية  بقيمة  ال�صركة 
كويتى واأ�صـاد محلب بجودة التنفيذ ومعدلته وتركيب 

الكمرات الخر�صانية �صابقة ال�صب والإجهاد.
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�صـدقى   ه�صـام  المهند�س  اأو�صح  وقد 
اإنجاز  تم  قد  باأنه  الم�صروع  مدير 
18% من قيمة الم�صروع وفقا للبرنامج 

الزمنى للم�صروع.
نائب  �صـامى  خالد  المهند�س  واأ�صاف 
ي�صـمل  الم�صروع  اأن  الم�صـروع  مدير 
طريق  و�صيانة  واإن�صـاء  ت�صميم 
 )9( عدد  ي�صم  والذي  النوي�صيب 
ج�صـور وتطوير الطريق بطول 45 كم 
مع نقـل وحمـاية للخـدمــات القائمـة.

رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  كان 
بملتقى  �صارك  قد  الإدارة  مجل�س 
عقد  الذى  الكويتى  الم�صرى  الأعمال 
الوزراء  رئي�س  بح�صور  الكويت  بدولة 
والتجارة  ال�صناعة  ووزراء  الكويتى 
مجل�س  اأع�صاء  من  وعدد  بالبلدين 

التعاون الم�صرى الكويتى.
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ن�صتقبل عام 2019 وكلنا اأمل وتفاوؤل اأن يكون عام تعم فيه 
ال�صعادة والأفراح والأخبار ال�صارة واإن �صاء اهلل ن�صتكمل 
م�صر.... الحبيبة  بلدنا  مظلة  تحت  البناء  م�صيرة  فيه 
ون�صابق الزمن في ما بداأناه من الم�صروعات القومية التي 
اأطلق �صرارتها الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي  بعد اأن نطوي 
ال�صركة  حققتها  التي  والنجاحات  الإنجازات  من  �صفحة 
�صركة  الأبرز فيه هو فوز  الحدث  خالل عام 2018 ولعل 
الذي  الم�صروع  �صد تنزانيا وهو  باإن�صاء  العرب  المقاولون 
القومية  الم�صروعات  اأهم  من  هناك  الحكومة  تعتبره 
لتوليد الكهرباء وياأتى في اإطار حر�س م�صر الدائم بقيادة 
التنمية في  ال�صي�صي على دعم جهود  الرئي�س عبدالفتاح 
مح�صن  المهند�س  وجه  ولذا  ال�صقيقة  النيل  حو�س  دول 
�صالح، رئي�س مجل�س اإدارة �صركة المقاولون العرب ال�صكر 
للرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صى على دعمه ل�صركة المقاولون 
العرب معربًا عن �صعادته با�صتعادة م�صر لدورها الريادي 
بجميع  ال�صد  ال�صركة  و�صتنفذ  هذا  ال�صمراء  القارة  في 
التى  اإلكتريك  ال�صويدى  �صركة  مع  بالتعاون  مراحله 
�صتتولى تنفيذ محطة كهربائية �صمن الم�صروع كما افتتح 

حصاد عام 2018
المقاولون العرب تواصل اإلنجازات 

لبناء مصر الجديدة

الرئيس السيسي يتفقد سير العمل بمسجد العاصمة

االوسط ابن سينا  شرم

كوبري مزلقان قوص بقنا
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ا�صيوط  قناطر  العام  خالل  الرئي�س 
فين�صي  �صركات  اتحاد  نفذها  والذى 
ويعد  اأورا�صكوم  العرب  المقاولون   -
بعد   21 الـ  القرن  فى  مائى  م�صروع  اأكبر 
�صالح  المهند�س  افتتح  كما  العالى  ال�صد 
بهدف  العرب  للمقاولون  الطبى  المجمع 
للعاملين  متميزة  طبية  خدمة  تقديم 
الأيادى  زالت  ول  المعا�صات  ولأرباب 
البي�صاء لرجال المقاولون العرب توا�صل 
لإنجاز  �صاعة   24 الـ  مدار  على  العمل 
بور�صعيد  انفاق  فى  القومية  الم�صروعات 
ومدينة  الجديدة  الإدارية  والعا�صمة 

ي�صم  الذى  الفرج  رو�س  ومحور  الجديدة  العلمين 
اأعر�س كوبرى معلق فى العالم ويتم ت�صميمه وتنفيذه 
ب�صواعد م�صرية 100% كما تابعت الوكالت الإعالمية 
المحلية والعالمية فى موكب مهيب نقل تمثال رم�صي�س 
العرب  المقاولون  ابناء  ب�صواعد  الثانية  للمرة  الثانى 
لي�صتقر على عر�صه فى البهو الرئي�صى بالمتحف الكبير 
ومع طي عام 2018 فاز المهند�س مح�صن �صالح بع�صوية 
تم  الم�صرية  المهند�صين  لنقابة  الأعلى  المجل�س 
اإختيار المهند�س اأحمد ع�صام اأحد اأبناء ال�صركة نائبًا 
م�صطفى  الدكتور  حكومة  فى  الإ�صماعيلية  لمحافظ 
ن�صتعر�س  يلي  وفيما  الوزراء  مجل�س  رئي�س  مدبولى 

جانب اآخر من ح�صاد عام 2018 : 
إفتتاحات

محطة و�صبكات مياه دار ال�صالم بمحافظة �صوهاج  ●
والتى تخدم مدينة دار ال�صالم والقرى التابعة لها 
عام  حتى  ن�صمة  األف   350 حوالى  منها  وي�صتفيد 

2040 بتكلفة 245 مليون جنيه. 
بقنا  ● الحديد  ال�صكة  �صريط  اأعلى  قو�س  كوبرى 

بتكلفة حوالى 45 مليون جنيه.
العدوة  ● مركز  مهدى  كفر  �صحى  �صرف  محطة 

بتكلفة 10مليون جنيه.
●  75 بتكلفة   كم   60 بطول  نويبع   - طابا  طريق 

مليون جنيه.
بتكلفة  ● ال�صعيد  لتنمية  الجديدة  اأ�صيوط  قناطر 

6.5 مليار جنيه .

مليون  ● بقيمة120  ال�صيخ  ب�صرم  الأو�صط  الطريق 
جنيه.

المرحلة الأولى من اإحالل وتجديد م�صجد زغلول  ●
الأثرى بمدينة ر�صيد.

تطوير وترميم ق�صر خديجة هانم بحلوان. ●
الفنون  ● ومجمع  فهمي  عائ�صة  الأميرة  ق�صر 

بالزمالك.
الد�صوقي"   ● اإبراهيم  "�صيدي  م�صجــد  تــرميــــم 

كفــر ال�صيخ .

الرئيس يدشن العلمين الجديدة

قصر خديجة هانم بحلوان

محطة اليسر لتحلية مياه البحر بالغردقة
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تعاقدات جديدة
مبنى  ● تاأهيل  واإعادة  وتدعيم  ترميم 

بمحافظة  اليوريا  �صماد  تعبئة 
الدقهلية بقيمة 28 مليون جنيه.

ب�صـالتيـن  ● ال�صيـد  مينـائـى  اإنـ�صـاء 
واأبـو رمــاد بقيمة 70 مليون جنيه .

اأ�صا�صية  ● بنيه  م�صروعات  اإ�صناد 
بمدينة المن�صورة الجديدة تجاوزت 
�صبكة  وت�صمل  جنيه  مليار  الن�صف 
م�صر  دار  واإ�صكان  رئي�صية  طرق 

و�صبكات مرافق.
اإن�صاء واإنجاز و�صيانة عدد 509 بيت على الطراز  ●

الجهراء  محافظة  تيماء  �صرق  بمنطقة  الحديث 
بدولة الكويت بتكلفة 47.2 مليون دينار كويتى اأى 

ما يعادل 2.8 مليار جنيه م�صرى.
تنقية  ● محطة  من  الثانية  المرحلة  اأعمال  تنفيذ 

 35 بقيمة  الجديدة  اأ�صوان  بمدينة  ال�صرب  مياه 
مليون جنيه.

عن  ● عبارة  الجديدة  اأ�صوان  بمنطقة  م�صروعات 
ثالث م�صروعات بجامعة اأ�صوان هى كلية ال�صياحة 
بتكلفة  التمري�س  وكلية  جنيه  مليون   55 بتكلفة 
للجامعة  الداخلية  والطرق  جنيه  مليون   65

بتكلفة 35 مليون جنيه.
بتكلفة  ● اأمبو  بكوم  الكاجوج  �صحى  �صرف  م�صروع 

150 مليون جنيه.
م�صروع تحديث وتطوير طريق ما�صاكا - بوكاكاتا  ●

جنوب دولة اأوغندا بقيمة 54 مليون دولر.
م�صروع رفع كفاءه معالجة ال�صرف ال�صحى بمحطة  ●

التنقية بالإ�صكندرية بتكلفة 50 مليون يورو. 
تنفيذ محطة المياه المر�صحة بكفر �صكر بتكلفة  ●

تقديرية 220 مليون جنيه.
ومثلث  ● البرل�س  بحيرة  بوغازى  تطهير  اإ�صناد 

الديبة لالإن�صاءات البحرية بـ 523 مليون جنيه. 
لوحة شرف

ت�صجيل مهند�صى المقاولون العرب بال�صجل الدولى  ●
 ISO لمراجعى نظم الإدارة البيئية "IRCA"

.1400:2015
العرب  ● المقاولون  رئي�س  يهنئ  الإ�صكان  وزير 

جابر  م�صت�صفى  عن  الأمريكية  التميز  بجائزة 
ال�صباح بالكويت.

�صركة  ● رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  تكريم 
القاهرة  جامعة  درع  واإهداءه  العرب  المقاولون 
لدور ال�صركة الفعال وم�صاركتها فى تنفيذ العديد 

من م�صروعات التنمية بالقارة ال�صمراء.
المعار�س  ● هيئة  درع  يهدى   يون�س  �صامى  اللواء 

لرئي�س مجل�س الإدارة وذلك لجودة الأعمال التى 
القاهرة  اإعادة تاأهيل مركز  ال�صركة فى  تقوم بها 

الدولى للموؤتمرات والمعار�س.
وجمعية  ● العرب  المقاولون  بين  تعاون  بروتوكول 

مجالت  فى  الم�صرية  والمراجعين  المحا�صبين 
التدريب.

كوبري قوص بقنا

مسجد زغلول األثري

نقل تمثال رمسيس
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مجل�س  رئي�س  مدبولى  م�صطفى  الدكتور  تراأ�س 
والمجتمعات  والمرافق  الإ�صكان  وزير  الوزراء 
لمجل�س  الأ�صبوعى  الإجتماع  العمرانية 
الوزراءالذي عقد يوم الأربعاء 9 يناير لمناق�صة 
الجتماعية  الملفات  من  عدد  وا�صتعرا�س 

والقت�صادية.
م�صطفى  الدكتور  قال  الإجتماع  بداية  وفى 
ا�صتثنائيًا  حدًثا  �صهد  الأ�صبوع  هذا  اأن  مدبولى 
ال�صي�صى  الفتاح  عبد  الرئي�س  قيام  اإلى  اإ�صارة  فى 
ميالد  وكاتدرائية  العليم  الفتاح  م�صجد  بافتتاح 
الجديدة  الإدارية  بالعا�صمة  الم�صيح  ال�صيد 
اإيجابية  بر�صائل  بعثت  الخطوة  هذه  اأن  موؤكًدا 

للغاية محلًيا وعالمًيا.
الأزهر  �صيخ  "تواجد  الوزراء:  رئي�س  واأ�صاف 
الكني�صة  فى  الإ�صالمى  الدين  ورجال  ال�صريف 
وح�صور البابا ومعه الق�صاو�صة اإلى الم�صجد يبعث 
داخل  يمتزج  م�صر  �صعب  باأن  كله  للعالم  ر�صالة 

ن�صيج وطنى واحد". واأ�صاد باإنجاز هذين المبنيين 
فى وقت قيا�صى"، موجهًا ال�صكر للقوات الم�صلحة، 
و�صركات  الهند�صية،  والهيئة  العام،  والقائد 
اإنجازه هو  اأن ما تم  المقاولت الم�صرية، معتبرًا 
فيما  خا�صة  المقايي�س،  كل  على  هند�صى  اإعجاز 

يتعلق بالنواحى الفنية ذات الجودة العالية.
م�صر  ل�صعب  بالتهنئة  الوزراء  رئي�س  توجه  كما 
الأفريقية  الأمم  كاأ�س  بطولة  بتنظيم  بالفوز 
بمثابة  يعد  الحدث  هذا  اأن  اإلى  م�صيرًا   ،2019
اإيجابى  مردود  له  و�صيكون  لم�صر،  كبيرة  فر�صة 
الحكومة  اأن  موؤكدًا  و�صياحيًا،  واقت�صاديًا  �صيا�صيًا 
ح�صارية  ب�صورة  البطولة  خروج  على  �صتعمل 
م�صر  رئا�صة  مع  تتزامن  واأنها  ل�صيما  م�صرفة، 
لالتحاد الأفريقي. وفى هذا ال�صدد وجه مدبولى 
كفاءة  ورفع  وتجميل  تن�صيق  فى  الآن  من  بالبدء 
البطولة  مباريات  ت�صت�صيف  �صوف  التى  المدن 

لتكون فى اأبهى �صورها اأمام العالم.

رئيس الحكومة : إفتتاح مسجد 
وكنيسة العاصمة اإلدارية الجديدة 

حدث إستثنائي وإعجاز هندسي
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رئي�س  الوزير  كامل  اللواء  تفقد 
الم�صلحة   للقوات  الهند�صية  الهيئة 
الكوبري  نوفمبر   13 الثالثاء  يوم 
الفرج  رو�س  محور  بم�صروع  الملجم 
الذي تنفذه �صركة المقاولون العرب 
تحت اإ�صراف الهيئة الهند�صية للقوات 
الم�صلحة ، وذلك بمرافقة المهند�س 
اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن 
المقاولون العرب والمهند�صين اأحمد 
ومفيدة  الإدارة  مجل�س  الع�صارع�صو 
عالم ا�صت�صارى الطرق والم�صرف على 
ع�صو  كمال  واأ�صامة  المعامل  قطاع 
والعميد  لل�صركة  التنفيذى  المجل�س 
والعقيد  الم�صروع  مدير  �صقر  اأيمن 
الم�صروع  تنفيذ  مدير  حوا�س  محمد 

الكباري  اإدارة  مدير  نائب  العال  اأبو  هبة  والمهند�صين 
ومحمد فوزي مدير الم�صروع.

ال�صرقي  النيل  اأعلى  المار  الملجم"  "الكوبرى  اأن  يذكر 
يعتبر اأعر�س كوبرى معلق على م�صتوى العالم، من حيث 
الإت�صاع حيث يبلغ عر�صه في المنت�صف 66.8 مترًا وهو 
بطول 540 متر وي�صم اأكبر فتحة مالحية عبر نهر النيل 
اأعلى  مترا   14 ارتفاعه  ويبلغ  متر   300 عر�صها  ي�صل 

�صطح النيل لتي�صير الحركة النيلية وعبور اأكبر البواخر 
ب�صهولة هذا ويرتكز الكوبري علي 6 اأعمدة ثالث اأعمدة 
بالجهة ال�صرقية ومثلهم بالجهة الغربية و يبلغ اإرتفاع 
الأعمدة 100 متر من �صطح الماء وهي ترتكز علي قاعدة 
، ويتحمل  ت�صم 80 خازوق بقطر 2 متر وبعمق 46 متر 
اإلي 120 طن تتدلى منهما كابالت  اأوزانًا ت�صل  الكوبرى 
�صخمة ت�صل اأوزانها اإلي 1500 طن لحمل الكوبرى علي 

غرار كوبرى 6 اأكتوبرالمعلق بمنطقة غمرة .

اللواء كامل الوزير يتفقد أعمال "الكوبري الملجم"
بمشروع محور روض الفرج
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ويتفقـــد أنفـــاق قنـــاة الســويــس 
ببـــورسعيــد

قام اللواء اأ.ح كامل الوزير رئي�س الهيئة الهند�صية 
للقوات الم�صلحة يرافقه اللواء اأحمد فودة م�صاعد 
يوم  الم�صلحة  للقوات  الهند�صية  الهيئة  رئي�س 
اأنفاق  لم�صروع  تفقدية  بزيارة  اأكتوبر   14 الأحد 
بتنفيذه  يقوم  والذي  ببور�صعيد  ال�صوي�س  قناة 
اأورا�صكوم   - العرب  المقاولون  الم�صرى"  التحالف 
"تحت اإ�صراف الهيئة الهند�صية للقوات الم�صلحة.

وذلك بح�صور المهند�س مح�صن �صالح رئي�س مجل�س 
الأول  النائب  فاروق  �صيد  والمهند�صين  الإدارة 
الم�صروع  على  العام  الم�صرف  اأبود�صي�س  ومحمد 
المدير   - الم�صروع  مدير  نائب  طلبة  واأ�صرف 
التجاري ومحمد حافظ رئي�س قطاع القناة و�صيناء 
ومبارك من�صور مدير فرع �صيناء المنفذ لالأعمال 

�صماحة مدير تنفيذ  الغربية ومحمد  الجبهة  في 
التمهيدية  الأعمال  مدير  حامد  وعمرو  الم�صروع 

والتكميلية.
وقد اأو�صح �صالح اأن النفق يبلغ طوله الإجمالي 4 
كيلو متر وج�صم النفق 2.850 كم وقطره الخارجي 
12.6 متر والداخلي 11.4 متر بمن�صوب ي�صل اإلى 
وي�صمح  ال�صوي�س  قناة  قاع  تحت  مترًا   24 عمق 
5متر  �صافى  باإرتفاع  اإتجاه  بكل  �صيارتين  بمرور 
مما ي�صاعد على �صهولة حركة الحاويات من واإلى 
الم�صانع  اإقامة  وت�صجيع  التفريعة  �صرق  ميناء 
اأعمال  كمية  بلغت  وقد  �صعيد  بور  �صرق  بمنطقة 
الحفر 1.5 مليون متر مكعب حفر لمداخل ومخارج 
النفق واأعمال تح�صين التربة 3 مليون متر مكعب. 
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الثالثاء  العنانى وزير الآثار �صباح  الدكتور خالد  تفقد 
وذلك  بالظاهر  بيبر�س  الظاهر  م�صجد  اأكتوبر   16
والذى  الم�صجد  اإعمار  واإعادة  ترميم  اأعمال  ل�صتئناف 

توقف العمل به منذ عدة �صنوات. 
وقد اأ�صاد العنانى بدور �صركة المقاولون العرب الوطني 
في الحفاظ علي هذا الأثر الهام منذ عام 2011 وحتي 
الآن ووجه ال�صكر للمهند�س مح�صن �صالح رئي�س مجل�س 

اإدارة ال�صركة علي هذا الدور.
اأن م�صروع ترميم م�صجد  الوزير: لو�صائل الإعالم  وقال 
الحالة  ل�صوء  نظرًا  �صخم  م�صروع  بيبر�س  الظاهر 
الإن�صائية ووجود مياه جوفية، ب�صبب اإنخفا�س م�صتوى 
الم�صجد عن ال�صارع بنحو 3 اأمتار موؤكدًا اأن اإن�صاء م�صجد 

بالو�صع  ترميمه  اإعادة  من  كثيرًا  اأ�صهل  يكون  جديد 
الراهن لحالته المتردية ويحتاج اإلي كوادر فنية عالية 
تتواجد ب�صركة المقاولون العرب التى تعمل على اإتمام 
الم�صروع بكل دقة وحرفية وي�صتغرق وقت اأطول م�صيرًا 
من  �صهرًا   18 خالل  تنتهى  �صوف  الترميم  اأعمال  اأن  اإلى 
قبة  هناك  اأن  و  جنيه  مليون   100 الـ  و�صتتجاوز  الآن 
�صخمة يتم ت�صميمها للم�صجد و�صوف يتم اإعادة تركيب 
الماأذنة الخا�صة بالم�صجد للو�صول به اإلي �صكله الأ�صلى 
كما اأعرب  �صفير كازاخ�صتان بالقاهرة عن �صعادته بتولي 
باإعتبارها  الم�صجد  العرب تنفيذ هذا  المقاولون  �صركة 
خبرات  ولديها  بالمنطقة  المقاولت  �صركات  كبري  من 

كبيرة في هذا المجال.

وزير اآلثار وسفير كازاخستان يشيدان
 بالمقاولون العرب خالل تفقدهما مسجد
"الظاهر بيبرس" إلستئناف أعمال ترميمه
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المهند�س  قال  جانبه  من 
�صركة  رئي�س  �صالح  مح�صن 
المقــــــــاولــــــــون الــــعـــــرب 
اأن ال�صــــــركــــــة حــري�صـــــة 
اإلى ال�صكــل  على الو�صــــــول 
المعمارى  والطراز  الأ�صلى 
والمهم  للم�صجد  الأ�صلى 
على  الحفاظ  لنا  بالن�صبة 
ال�صبغة التاريخية للم�صجد 

والو�صول ل�صكله الأ�صلى.
كمــا رافــــق الــوزيــــر خالل 
الجــــــولــــــــــــة الأ�صتــــــــــاذ 
ع�صو  اأبــوحــامــــــد  محمــــد 
والدكتور  النـــواب  مجلـــ�س 
م�صطفــــى وزيـــــــرى الأمين 
العــــــام للمجلــــــ�س الأعلـــى 

لالآثار، والعميد ه�صام �صمير م�صاعد وزير الآثار لل�صئون 
عام  مدير  عبدالعزيز  محمد  الأ�صتاذ  و  الهند�صية 
عفيفي  اإمام  والمهند�س  التاريخية  القاهرة  م�صروع 
خ�صر  طارق  والمهند�س  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب 
رئي�س قطاع الت�صييد والأعمال التخ�ص�صية مديراإدارة 
�صيانة الق�صور والآثار ومحمود عبد الفتاح نائب مدير 

الإدارة.
جدير بالذكر الظاهر بيبر�س كان قائدًا ع�صكريًا ومن 
ع�صره  و�صهد  تميزًا  واأكثرهم  المماليك  �صالطين  اأبرز 
معمارية  نه�صة  الع�صكرية،  الإنت�صارات  جانب  اإلى 
مار�س   13 فى  م�صجده  بناء  فى  بداأ  كبيرة  وتعليمية 

على  الم�صجد  وبنى   1269 يونيو  فى  وافتتح   ،1267
م�صاحة كبيرة اإذ يبلغ م�صاحته 22 األف متر مربع وتم 
غرار  على  التقليدية  الم�صاجد  طراز  وفق  تخطيطه 
�صحن  من  الجامع  ويتكون  ال�صريف  النبوى  الم�صجد 
رواق  اأكبرها  اأروقة  اأربعة  به  تحيط  مك�صوف  اأو�صط 
تتخللها  مترًا   11 نحو  الواجهات  اإرتفاع  ويبلغ  القبلة 
الجامع  وي�صتمل  الجدران،  لتدعيم  بارزة  دعائم 
الرئي�صى  اأحدها  بارزة  تذكارية  مداخل  ثالثة  على 
بقايا  فوقه  يوجد  الغربية  ال�صمالية  بالواجهة 
الحملة  مجيء  حتى  قائمة  كانت  التى  المئذنة  بناء 
بالواجهة  جانبيان  والآخران  م�صر  اإلى  الفرن�صية 

ال�صمالية ال�صرقية والجنوبية الغربية.
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ال�صافى  عبد  ح�صن  اللواء  تفقد  مو�صعة  جولة  فى 
 8 الأثنين  يوم  الع�صكريين  المهند�صين  اإدارة  مدير 
اأكتوبر يرافقه اللواء عماد �صعفان م�صاعد مدير اإدارة 
المهند�صين الع�صكريين والمهند�س مح�صن �صالح رئي�س 
الدائرى  الطريق  م�صروع  العرب  المقاولون  �صركة 
الأو�صط بمنطقة تقاطعات حلوان بطول 5 كم الذي 
تنفذه ال�صركة تحت اإ�صراف الهيئة الهند�صية للقوات 
التي  المحاور  اأهم  من  الم�صروع  هذا  ويعد  الم�صلحة 
طريق  بين  يربط  عر�صي  كمحور  تنفيذها  يجرى 

العين ال�صخنة وطريق م�صر الفيوم ال�صحراوي.
واأكد �صالح اأنه يجرى العمل فى هذا الم�صروع  والذى 
نفق  منها  الأول  القطاع  ي�صمل  قطاعات   4 من  يتكون 
الأوتو�صتراد  طريق  مع  الأو�صط  الدائرى  تقاطع 
بطول 60 م وعر�س 55م وي�صم 5 حارات مرورية في 
كل اإتجاه ويتم تنفيذه بنظامي حائط من الخوازيق 
بالداخل  النفق  �صقف  عليها  يرتكز  الذي  المتقاطعة 
الخوازيق  على  المرتكزة  ال�صاندة  الحوائط  ونظام 

خارج النفق.
كما اأن القطاع الثانى عبارة عن كوبرى تقاطع الدائرى 
الأو�صط مع خط مترو الأنفاق بطول 750 م )�صاملة 

م   45 وعر�س  متر(   525 بطول  منزل   2 وعدد  مطلع 
ويتم تنفيذه بنظام الباكيات ال�صندوقية اإ�صافة اإلى 

باكية معدنية بطول 60 متر اأعلى مترو الأنفاق.
وي�صمل القطاع الثالث تنفيذ كوبرى الم�صاكن )عزبة 
الوالدة ( بطول 1250م )�صاملة عدد 2 مطلع وعدد 2 
منزل( وبعر�س 45م وي�صم 4 حارات مرورية في كل 
اإتجاه اأعلي �صارع الن�صر لل�صيارات ويتم تنفيذه بنظام 

الكمرات �صابقة ال�صب.
الدائرى  تقاطع  كوبرى  عن  عبارة  الرابع  والقطاع 
 4 عدد  وي�صم  م   590 بطول  نهرالنيل  مع  الأو�صط 
حارات مرورية ومطلع ومنزل بطول 525 متر في كل 
اإتجاه لربط طريق الفيوم ال�صحراوى بالأوتو�صتراد 
وعر�س 45م ويتم تنفيذه بنظام العربات المتحركة  

.
واأ�صار �صالح الى اأن هذا الم�صروع يمر بمنطقة تحوى 
طريق  عن  تحويلها  يجرى  المرافق  من  هائل  كم 
الجهات المعنية و بمجهود كبير من الهيئة الهند�صية 

للقوات الم�صلحة.
الثانية  المرحلة  زيارة  اأي�صا  الجولة  �صملت  كما 
لم�صروع محور رو�س الفرج و الذى يجرى حاليًا تنفيذ 

مدير المهندسين العسكريين يتفقد 
»الدائري األوسط« بمنطقة تقاطعات 

حلوان و محور روض الفرج
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قطاع النيل ال�صرقى منه بمنطقة المظالت حيث يتم اإن�صاء 
اأعر�س كوبرى ملجم فى العالم وي�صم الكوبري اأكبر فتحة 
مالحية عبر نهر النيل ت�صل اإلى 300 متر ويرتكز الكوبري 
الملجم علي 6 اأعمدة ثالث اأعمدة بالجهة ال�صرقية ومثلهم 
بالجهة الغربية باإرتفاع 100 مترترتكز على قاعدة ت�صم 
الكوبرى  متر ويتحمل  متر وبعمق 46  80 خازوق بقطر 2 
اأوزانًا ت�صل اإلي 120 طن و�صوف ي�صجل الكوبري الملجم فى 

مو�صوعة جين�س لكونه اأعر�س كوبرى فى العالم.
م�صروع  مدير  �صقر  اأيمن  العميد  الزيارة  خالل  رافقهم 
الم�صروع  تنفيذ  والعقيد محمد حوا�س مدير  الفرج  رو�س 
واأحمد  القطاعات  رئي�س  عي�صى  خالد  والمهند�صين 
الم�صرف علي  الت�صنيع و�صريف هندي  عي�صي رئي�س قطاع 
الكبارى  اإدارة  مدير  م�صطفى  وح�صن  الكباري  م�صروعات 
اإدارة  مدير  ال�صمد  عبد  وعلي  التخ�ص�صية  والإن�صاءات 
الأعمال الإعتيادية واأيمن عبده نائب مدير اإدارة الكبــاري 
مــديــر م�صــروع الطــريق الدائرى الأو�صط  وهبة اأبو العال  

نائب مدير اإدارة الكباري وعدد من قيادات ال�صركة.

الأحمر  البحر  محافظ  اهلل  عبد  اأحمد  اللواء  التقي 
الإثنين 8 اأكتوبر مع المهند�س طارق �صقر ع�صو مجل�س 
التى  لالأعمال  التنفيذي  الموقف  ل�صتعرا�س  الإدارة 
الطرق  م�صروعات  وكافة  الأحمر  البحر  بمدن  تتم 
عام  بديوان  وذلك  بالمحافظة  تنفيذها  الجاري 
رئي�س  عطية  اأ�صرف  المهند�صين  بح�صور  المحافظة 
قطاع الطرق و يا�صر عبد العال مدير اإدارة طرق وجه 

قبلي و مخل�س ثروت مدير فرع البحر الأحمر.
الداخلية  الطرق  تطوير  ب�صرورة  المحافظ  واأ�صار 
والخارجية و�صبكة الطرق بالمحافظة قائاًل: "الهدف 
الإرتقاء  هو  تنفيذية  كاأجهزة  اإليه  ن�صعى  الذي 
ال�صرايين  هي  فالطرق  المقدمة  المجتمعية  بالخدمة 

الأ�صا�صية لأي محافظة".
علي  العمل  ال�صركة  م�صئولي  مع  المحافظ  وبحث 
الجانبية  ال�صوارع  وتطوير  الم�صتدامة  التنمية 
النتهاء  �صرعة  بجانب  المرورية،  الحركة  لإن�صيابية 
وتركيب   - "ر�صف  والتجميل  التطوير  اأعمال  من 
اأ�صجار  زراعة  اإلى  بالإ�صافة  واأنترلوك"  بلدورات 

الزينة والنخيل ب�صوارع مدينة الغردقة.

الطرق  اأعمال ح�صر  ناق�س عبداهلل  اآخر  وعلى جانب 
اإلى  اإ�صافة  ال�صاحلية،  المحافظة  بنطاق  الموجودة 
و�صع ت�صور للطرق المقترحة بتلك المدن، وذلك للعمل 
لربطها  تمهيدًا  واأي�صًا  كفاءتها  ورفع  تطويرها  على 

بال�صبكة القومية للطرق.
ترتيب  اأهمية  اإلى  عبداهلل  اأ�صار  نف�صه  ال�صياق  وفى 
على  ت�صمل  التي  بالطرق  البدء  يتم  بحيث  الأولويات 
نموذج  و�صع  �صرورة  اإلى  م�صيرًا  المرافق  اأعمال  كل 
التنفيذ  في  البدء  قبل  المقترحة  للطرق  تجريبي 

الميداني.

محافظ البحر األحمر يستعرض 
مشروعات الطرق مع المقاولون العرب
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تفقد الدكتور م�صطفى مدبولي، رئي�س مجل�س الوزراء، 
يوم  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  الإ�صكان  وزير 
الأربعاء، 19 دي�صمبر عينات ت�صطيب الأبراج، والمنطقة 

الترفيهية ال�صاطئية بمدينة العلمين الجديدة.
وزير  نائب  عبا�س  خالد  المهند�س  بح�صور  وذلك 
عبد  اأ�صامة  والمهند�س  القومية  للم�صروعات  الإ�صكان 
العلمين الجديدة والمهند�س  الغنى رئي�س جهاز مدينة 
والمهند�س  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام 
والمهند�صة  الإدارة  مجل�س  ع�صو  الريفي  الدين  ح�صام 
على  الم�صرف  ال�صركة  طرق  ا�صت�صاري  عالم  مفيدة 
رئي�س  القادر  عبد  اأحمد  والمهند�س  المعامل  قطاع 
فرع  مدير  عطية  اأيمن  والمهند�س  الإ�صكندرية  قطاع 
مدير  نائب  الرازق  عبد  ي�صرى  والمهند�س  ال�صكندرية 
مدير  حمودة  يا�صر  والمهند�س  التنفيذ  ل�صئون  الفرع 
قطاع  رئي�س  حلمي  محمد  والمهند�س  الم�صروع  اإدارة 

ال�صئون الميكانيكية والكهربائية.
جدير بالذكر اأن المقاولون العرب قد اإنتهت من تنفيذ 
الكباري اأرقام 1 و3 و4 وجاري العمل بالكوبرى رقم 2، 
اإلى  بالإ�صافة  �صاهقة،  اأبراج  ثالث  تنفيذ  يجري  كما 
اأعمال  تنفيذ  والجاري  الم�صلحة  القوات  فندق  تنفيذ 

مبانيه حاليًا.

رئيس الوزراء يتفقد عينات تشطيب األبراج
 والمنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة
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المهندس محسن صالح يتفقد 
مشروعات الشركة بالعلمين الجديدة

مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  قام 
بزيارة  اأكتوبر   6 ال�صبت  يوم  الإدارة 
الجديدة  العلمين  لمدينة  تفقدية 
الم�صروعات  حول  �صرح  اإلى  اإ�صتمع  حيث 
بتنفيذها  ال�صركة  تقوم  التى  المختلفة 
بالمدينة كما تفقد مواقع العمل واإ�صتف�صر 
والبرامج  التنفيذ  تفا�صيل  كافة  عن 

الزمنية للم�صروعات.
رافق ال�صيد رئي�س مجل�س الإدارة المهند�س 
مجل�س  لرئي�س  الأول  النائب  فاروق  �صيد 
الإدارة والمهند�س اإمام عفيفى نائب رئي�س 
الدين  ح�صام  والمهند�س  الإدارة  مجل�س 
المهند�صة  و  الإدارة  مجل�س  ع�صو  الريفى 
ال�صركة  طرق  اإ�صت�صارى  عالم  مفيدة 
المهند�س  و  المعامل  قطاع  على  والم�صرف 
اأيمن عطية مدير فرع الأ�صكندرية و عدد 

الم�صاركة  الإدارات  ومديرو  القطاعات  روؤ�صاء  من 
فى الم�صروعات.

باإن�صاء  تقوم  ال�صركة  اأن  بالذكر  الجدير  من 
اأولى كما  ال�صياحى بطول 7 كم كمرحلة  المم�صى 
تقوم باأعمال الحواجز لحماية ال�صاطىء وت�صكيل 
و تقوم  للبواغيز  و 4 كبارى  ال�صناعية  البحيرات 
كذلك باإن�صاء 3 اأبراج �صكنية بالإ�صافة اإلى اأعمال 

البنية الأ�صا�صية.
كبارى   3 باإن�صاء  ال�صركة  تقوم  اأخر  جانب  على 
الطريق  تقاطعات  لتفادى  مارينا  جنوب  بطريق 
ال�صاحلى وال�صكة الحديد و طريق وادى النطرون 
لطريق  اإ�صتكماًل  ذلك  و  مارينا  جنوب  طريق  مع 
ال�صركة  نفذته  الذى  البديل  ال�صاحلى  العلمين 
وتم ت�صغيله كما تقوم ال�صركة اأي�صًا بتنفيذ فندق 

القوات الم�صلحة.
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�صالح  مح�صن  المهند�س  قام 
رئي�س مجل�س الإدارة يرافقه 
الدكتور اأن�صي الب�صوتي ع�صو 
الثالثاء  يوم  الإدارة  مجل�س 
�صرق  م�صروع  بتفقد  يناير   8
اأ�صاد  وقد  بالكويت  تيماء 
�صيـــادتـــه بن�صبــــة الإنجـــاز 
والتي بلغت 10.67% في حين 
بالبرنامج   %4.8 الن�صبة  اأن 
 %6.59 بفـــــــارق  المعتمــــد 
ووجــــــه ال�صكــــــر للعـــامليــن 
الآداء  هذا  علي  بالم�صــروع 
ح�صــور  فــي  وذلك  العــالـــي 

ورئي�س مجل�س  المنتدب  الع�صو  ربيع  ر�صا  المهند�س 
اإدارة �صركة المقاولون العرب الكويتية والمهند�صين 
قطاعات  على  الم�صرف  القطاع  رئي�س  فايد  ح�صام 
اآ�صيا وعوني توفيق مدير فرع الكويت  والذي اأو�صح 
علي  ويقام  ن�صمة   4500 حوالى  يخدم  الم�صروع  اأن 
اإن�صاء واإنجاز  األف متر م�صطح وي�صمل  م�صاحة 373 
بمنطقة  الحديث  الطراز  على  بيوت   509 و�صيانة 
اإجمالية  بتكلفة  الجهراء  بمحافظة  تيماء  �صرق 
47.2 مليون دينار كويتى ما يعادل 2.8 مليار جنيه 

م�صرى ومدة تنفيذ الم�صروع حوالى 30 �صهر  و يتكون 
للبيت  م2   300 تبلغ   بم�صاحة  حكومية  بيوت  من 
الواحد وهو عبارة عن دور اأر�صى واأول بم�صطح 200 
متر م�صطح للدور ،كما ي�صمل الم�صروع اإن�صاء م�صجد 
خدمات  مبانى  اإلى  بالإ�صافة  1720م2  بم�صاحة 
ومواقف خا�صة لل�صيارات ومحالت تجارية واأعمال 
طرق داخلية بطول 9 كيلو متر و�صبكات بنية تحتية 
مم   1600 وحتى  مم   200 قطر  من  متنوعة  باأقطار 
وعدد 9 محطات فرعية لمحولت الكهرباء ويحاط 

الم�صروع بحزام �صجرى بحوالى ثالثة اأفدنة .

المهندس محسن صالح يوجه الشكر 
للعاملين بمشروع شرق تيماء بالكويت
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ل�صل�صة  اإ�صتكماًل  الم�صروع  وياأتى  هذا 
نفذتها   التى  الكبرى  الم�صروعات 
ال�صركة فى ال�صوق الكويتى مثل م�صروع 
ال�صباح  الجابر  الأحمد  م�صت�صفى جابر 
وم�صروع تطوير طريق الجهراء هذا اإلي 
جانب م�صروع  تطوير طريق النوي�صيب 
بطول 37 كم الذى يعد اأحد ركائز خطة 
التنمية فى مجال تطوير �صبكة الطرق 

لحل م�صكلة الزحام بدولة الكويت.

محمود  المهند�س  الزيارة  خالل  رافقهم 
الجهراء  طريق  م�صروع  مدير  توكل 
قطاع  رئي�س  اإبراهيم  محمد  والأ�صتاذ 
والأ�صتاذ  والإمداد  المالية  ال�صئون 
محمد علي رئي�س قطاع ال�صئون المالية 
العرب  المقاولون  ل�صركة  والإمداد 
مدير  نجيب  اأمير  والمهند�س  الكويتية 
والأ�صتاذ  الكويت  لفرع  الفنية  ال�صئون 
الب�صرية  الموارد  مدير  �صمير  اأ�صرف 
والمهند�صين محمد عمر مدير الم�صروع 
وبالل الد�صوقي و�صريف كمال و حمدي 

ر�صا مديري التنفيذ .
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رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  تفقد 
مجل�س الإدارة  يوم ال�صبت 17 نوفمبر 
يجري  التي  المختلفة  الم�صروعات 
الجديدة  العلمين  بمدينة  تنفيذها 
الم�صلحة  القوات  فندق  بينها  ومن 
ال�صكنية  والأبراج  البواغيز  وكباري 
�صيد  المهند�صين  الزيارة  خالل  رافقه 
مجل�س  لرئي�س  الأول  النائب  فاروق 
رئي�س  نائب  عفيفي  واإمام  الإدارة 
الريفي  الدين  وح�صام  الإدارة  مجل�س 
عالم  ومفيدة  الدارة  مجل�س  ع�صو 
الم�صرف  بال�صركة  الطرق  ا�صت�صاري 
القادر  واأحمد عبد  المعامل  على قطاع 
رئي�س قطاع الإ�صكندرية واأيمن عطية 

واأيمن  الرازق  عبد  وي�صرى  الإ�صكندرية  فرع  مدير 
�صرحان نواب مدير الفرع ويا�صر حمودة مدير اإدارة 
الم�صروع ومحمد فودة مدير اإدارة الأنفاق وال�صدات 

المنزلقة.
النتهاء  تم  اأنه  حمودة  يا�صر  المهند�س  اأو�صح  وقد 
التنفيذ  ن�صبة  وو�صلت   4 و   3 و   1 اأرقام  الكبارى  من 

اأما بالن�صبة لم�صروع   ، اإلى 30 %  فى الكوبرى رقم 2 
الثالث اأبراج التى تقوم بتنفيذها ال�صركة تم النتهاء 
ال�صرقي   البرج  من  اأدوار  اأربع  و�صب  الأ�صا�صات  من 
والنتهاء من الأ�صا�صات وثالثة اأدوار بالبرج الغربى 

وجاري اإنهاء ال�صا�صات للبرج الأو�صط.
فيما اأو�صح حمودة اأنه �صوف يتم النتهاء من الهيكل 
العام  بنهاية  الم�صلحة  القوات  لفندق  الخر�صاني 

الحالى وجاري اأعمال المباني.

محسن صالح يتفقدمشروعات 
الشركة بالعلمين الجديدة
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قام المهند�س مح�صن �صالح رئي�س مجل�س الإدارة يوم 
قناة  اأنفاق  لموقع  ميدانية  بزيارة  اأكتوبر   7 الأحد 
التحالف  التى يقوم بتنفيذها  و  ال�صوي�س ببور�صعيد 
رافقه  اأورا�صكوم"   - العرب  "المقاولون  الم�صرى 
مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  المهند�صين  خاللها 
الإدارة ومفيدة عالم اإ�صت�صاري طرق ال�صركة ومحمد 
رئي�س  حافظ  ومحمد  القطاعات  رئي�س  الح�صينى 
الم�صرف  اأبود�صي�س  ومحمد  و�صيناء  القناة  قطاع 
العام على الم�صروع ومبارك من�صور مدير فرع �صيناء 

المنفذ لالأعمال فى الجبهة الغربية.
وقد تفقد المهند�س مح�صن �صالح ومرافقوه الأعمال 
الجارية بالنفق ال�صمالي والذي يبلغ طوله الإجمالي 
4 كيلو متر وج�صم النفق 2.850 كم وقطره الخارجى 
ي�صل  بمن�صوب  متر   11.4 والداخلى  متر   12.6
وي�صمح  ال�صوي�س  قناة  قاع  تحت  مترًا   24 عمق  اإلى 
باإرتفاع �صافى 5متر مما  اإتجاه  �صيارتين بكل  بمرور 

ميناء  واإلى  من  الحاويات  حركة  �صهولة  على  ي�صاعد 
�صرق  الم�صانع بمنطقة  اإقامة  التفريعه وت�صجيع  �صرق 

بور�صعيد وقد بلغت كمية اأعمال الحفر 1.5 مليون متر 
تح�صين  واأعمال  النفق  ومخارج  لمداخل  حفر  مكعب 

التربة 3 مليون متر مكعب.

ويتفقد أنفاق قناة السويس
ببــورسعيــد
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وزير النقل يتفقد موقع مشروع
محور كوبري دراو علي النيل بأسوان

قام الدكتور ه�صام عرفات وزير النقل يوم 
اأحمد  اللواء  يرافقه  نوفمبر   5 الإثنين 
عادل  واللواء  اأ�صوان  محافظ  اإبراهيم 
ترك رئي�س الهيئة العامة للطرق و الكبارى 
بتفقد موقع م�صروع محور كوبري دراو علي 
المقاولون  �صركة  �صتنفذه  والذي  النيل 
العرب بمحافظة اأ�صوان بتكلفة 1.56مليار 
تاريخ  من  �صهرًا   36 تنفيذه  ومدة  جنيه 
اإهتمام  اإطار  في  وياأتي  الموقع  ا�صتالم 
الوادي  جنوب  وتعمير  بتنمية  الدولة 
باأ�صوان  الرئي�صية  الطرق  �صبكة  وتطوير 
وتدعيمها، وربط مدينتي دراو �صرق النيل 
مع  بالتبادل  ليعمل  النيل  غرب  وبنبان 

�صيربط هذا  القبلي حيث  الوجه  القائمة في  الكباري 
اإلي  ال�صرقي  الزراعي  الطريق  من  العر�صي  المحور 
الطريق ال�صحراوي الغربي عابرًا نهر النيل والطريق 

الزراعي الغربي كمحور رئي�صي من محاور التنمية.
الرفع  اأعمال  بنهو  العرب  المقاولون  قامت  وقد  هذا 
واإعداد  كم   18 بطول  الم�صروع  م�صار  لكامل  الم�صاحي 

اأعمال  واعتماد  نهو  وجاري  النيل  بحوث  درا�صات 
الحلول  وتقديم  للمحور  والت�صميم  التخطيط 
الطبيعة  علي  التنفيذ  لمتطلبات  طبقًا  والمقترحات 
م�صروعات  مدير  كمال  هانى  المهند�س  بذلك  �صرح 
الكبارى بالجنوب والمهند�س محمد ال�صهابى مدير فرع 

جنوب الوادى.



67

اإلنتهاء من األعمال الكهروميكانيكية 
لمحطة معالجة صرف صحى شبرا شهاب 

بتكلفة 40 مليون جنيه

ال�صوي�س  قناة  هيئة  رئي�س  ممي�س  مهاب  الفريق  �صهد 
ال�صوي�س  محافظ  �صقر  عبدالمجيد  اللواء  يرافقه 
الثالثاء  يوم  الهيئة  رئي�س  نائب  ربيع  اأ�صامة  والفريق 
الرائد  ال�صهيد  لكوبرى  التجريبي  دي�صمبرالت�صغيل   18
وذلك   ، بال�صوي�س  ال�صط  بمنطقة  �صبراوي  عمر  اأحمد 
بح�صور المهند�س مبارك من�صور مبارك مدير فرع �صيناء 
والمهند�س �صيد فريد نائب مدير الفرع والمهند�س �صيد 
فوؤاد  اأحمد  والمهند�س  المعدات  �صئون  مدير  عبداهلل 
مدير الم�صروع والذي اأو�صح اأن كوبري ال�صهيد �صبراوي 
من  متر  األف   120 من  اأكثر  ورفع  بقطع  به  العمل  بداأ 
الأتربة باإرتفاعات من 8 : 10 اأمتار وبعر�س 45 م وقد 
تم تنفيذ واإن�صاء المداخل والمخارج للكوبرى من ال�صفة 

الغربية بطول 200م وعر�س 50م كما تم اإن�صاء حارات 
و�صاحات انتظار عبارة عن بالطات خر�صانية �صمك 30�صم 
وقد تم و�صع طبقات اإحالل 60 �صم دق�صوم و50�صم رمل 
و�صن وفي ال�صفة ال�صرقية يبلغ طول المداخل والمخارج 
من  ان�صائها  تم  حيث  الإنتظار  �صاحات  �صاملة  700م 
خالل طبقات اإحالل �صمك 50 �صم واأ�صا�س �صمك 60 �صم 
وطبقتين اأ�صفلت رابطة و�صطحية كما ي�صمل اأي�صا جميع 
اأعمال البردورات والأر�صفة والكهرباء والإنارة وتجميل 

وت�صجير وزراعة الم�صطحات.
ال�صركة قامت بتنفيذ مداخل ومخارج كوبري  اأن  يذكر 
وكوبرى  الإ�صماعيلية  بمدينة  من�صى  اأحمد  ال�صهيد 

ال�صهيد اأبانوب جرج�س بالقنطرة.

�صــرح المهنــــد�س محمــــود ال�صــــرنــــوبــــي رئيــــ�س قطــــاع 
العمال  من  الإنتهاء  تم  اأنه  الكهروميكانيكية  الم�صروعات 
الكهروميكانيكية لمحطة معالجة �صرف �صحى �صبرا �صهاب 
وت�صليمها  عالية  بجودة  مكعب/يوم  متر   9000 بطاقة 
عادل  المهند�س  واأ�صاف  جنية  مليون   40 بتكلفة  اإبتدائيا 
للمياه  الكهروميكانيكية  الم�صروعات  اإدرة  مدير  حماد 
وال�صرف والم�صانع اأن المحطة تتكون من المدخل والم�صافى 
ت�صم عدد)3( م�صافي ميكانيكية - منظومة ف�صل - عدد 14 
قدرة  ذات  التوليد  وحدة  مبنى  و  مختلفة   باأقطار  بوابة  
)1000 ك.ف.اأ( واأحوا�س التهوية و غرف التوزيع و عدد 
المعادة  الحماأة  و مبنى طلمبات  نهائى  )2( حو�س تر�صيب 
 3 وعدد  المعادة  للحماأة  طلمبات   4 عدد  ي�صم  والزائدة 
والطرد  ال�صحب  بخطوط  كاملة  الزائدة   للحماأة  طلمبات 

للطلمبات وعدد 2 طلمبة نزح و ون�س وعدد 4 مراوح تهوية 
�صعة 6000م3/�س �س و مبنى طلمبات الحماأة المركزة ي�صم 
عدد 3 طلمبات للحماأة المركزة ت�صرف )6ل/ث( وعدد 2 
حمولة  ذات  وون�س  م3/�س   10 الى   5( ت�صرف  نزح  طلمبة 
)2طن( و مبنى طلمبات مياه الت�صافى ي�صم عدد 3 طلمبات 
للت�صافى ت�صرف )21 ل/ث(، وون�س حمولة )1طن( وعدد 
)2( حو�س تركيز الحماأة و مبنى المحولت ولوحات الربط 
والمتو�صط  المنخف�س  الجهد  لوحات  و   R.M.U الحلقى 
الكلور  حقن  ومنظومة  التحكم  ولوحات  القيا�س  واجهزة 
ذات  ون�س  ي�صم  الور�صة  ومبنى  اإنارة  عمود   )54( عدد  و 
حمولة )2طن( وعدد)2( مراوح تهوية مثبتة على الحائط 

�صعة 2550م3/�س �س.

مميش وصقر يشهدان التشغيل التجريبي 
لكوبري الشهيد شبراوي العائم بالسويس
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فى مؤتمر األهرام اإلقتصادى
محسن صالح : الدولة تركز بقوة على 

اإلستثمار بالبنية التحتية

اأكد المهند�س مح�صن �صالح، رئي�س مجل�س الإدارة خالل الموؤتمر 
 1 ال�صبت  يوم   عقد  الذي  القت�صادى  لالأهرام  الثالث  ال�صنوى 
دي�صمبر بعنوان "القت�صاد الم�صري من التعافي اإلى الإنطالق" 
الوزراء وبم�صاركة 5  رئي�س  الدكتور م�صطفى مدبولي  برعاية 
خلق  في  نجحت  القومية  الم�صروعات  اإن  بنوك  وروؤ�صاء  وزراء 

فر�س عمل �صخمة و�صلت اإلى 3.5 مليون عامل م�صري.
اأن ال�صوق الخارجي لم يعد كما كان في ال�صابق، حيث  واأ�صاف 
عامل  مليون   1.5 اإلى  ليبيا  من  العائدة  العمالة  عدد  و�صل 
الم�صروعات  في  توجيهم  وتم  تقريبا  مثلهم  العربي  والخليج 

القومية.
كانت تمثل خطرا على  الخارج  العائدة من  العمالة  اأن  واأو�صح 
والذي  البطالة،  ن�صبة  ت�صاعف  ظل  في  للدولة  القومي  الأمن 
في  الت�صغيل  معدلت  زيادة  ظل  في  كثيرا  التراجع  في  بداأ 
م�صروعات المدن الجديدة �صواء م�صروعات البنية التحتية اأو 

الإ�صكان اأو الخدمات.
ن�صتوعب  حتى  ورديتين  نظام  تطبيق  تم  اأنه  اإلى  �صالح  واأ�صار 
القومية  الم�صروعات  من  النتهاء  �صرعة  واأي�صًا  العمالة  كل 
فكرت  الدولة  اأن  اإلى  لفتًا  جديد  لع�صر  م�صر  لتاأهيل  الكبرى 
فى ال�صتثمار العقارى من خالل نماذج متعددة لالإ�صكان تنا�صب 
مختلف المواطنين والطبقات ولذلك اإنتهجنا �صيا�صة العمل فى 
الم�صاريع الكبيرة حتى ن�صتطيع ال�صرف على الإ�صكان المتو�صط 

لذوى الدخل المنخف�س و تدعمهم.
بالبنية  ال�صتثمار  على  بقوة  تركز  الدولة  اأن  اإلى  واأ�صار 
التحتية، مما حقق عدة اأهداف اإيجابية ياأتي في اأبرزها خلق 
المقاولت  �صركات  اأمام  م�صبوقة  وغير  �صخمة  عمل  فر�س 

بجانب تهيئة المناخ للم�صتثمرين.
يجرى  الذي  الجديدة  الإدارية  العا�صمة  م�صروع  اأن  واأو�صح 
�صركات  من  �صخم  لعدد  قوى  تواجد  ي�صهد  حاليًا  تنفيذه 
الإن�صاءات المحلية، ف�صال عن عدد كبير من �صركات الإ�صتثمار 
الإ�صتثمار  م�صتقبل  الإدارية  العا�صمة  في  ترى  التي  العقاري 

وتوجه الدولة.
�صل�صلة  طرح  نحو  الدولة  اإتجاه  اإن  ال�صركة  رئي�س  واأو�صح 
الما�صية  ال�صنوات  خالل  القومية  الم�صروعات  من  �صخمة 
�صاهمت في اإعادة اإحياء �صوق الإن�صاءات واإنهاء جزء كبير من 

اأزماته المتعلقة بالركود.
الأزمات  اإنهاء  في  �صت�صاهم  القومية  الم�صروعات  اأن  واأ�صاف 
تفريغ  بعد  وذلك  حاليًا  القاهرة  منها  تعانى  التي  والم�صكالت 
اإلى  ونقلها  الحكومية  والهيئات  الوزارات  مقرات  من  القاهرة 
من  متنوعة  مجموعة  طرح  عن  ف�صاًل  الجديدة  العا�صمة 
احتياجات  تلبية  في  �صت�صاهم  التى  ال�صكنية  الم�صروعات 
ال�صوق المتزايدة نحو الوحدات ال�صكنية والتى �صتخاطب كافة 

ال�صرائح ال�صكنية.
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�صارك المهند�س مح�صن �صالح رئي�س مجل�س الإدارة 
فى الإحتفال الذى اأقامته �صفارة غينيا ال�صتوائية 
خم�صون  مرور  بمنا�صبة  نوفمبر   15 الخمي�س  يوم 

عاما على ا�صتقاللها.
العالقات  عن  الغينى  ال�صفير  عبر  كلمته  وخالل 
المتميزة بين م�صر وغينيا ال�صتوائية والزيارات 
عبد  الرئي�س  بين  القوية  والعالقات  المتبادلة 
نجيما  اوبيانج  الغينى  والرئي�س  ال�صي�صي  الفتاح 
التى  التنمية  جهود  اإلى  ال�صفير  ا�صار  وكذلك 

تحققت بعد ا�صتقالل بالده.
وزير  م�صاعد  ن�صر  وائل  ال�صفير  اأكد  كلمته  وفى 

التى  العالقات  على  الإفريقية  لل�صئون  الخارجية 
تتميز  وما  الأفارقة  واأ�صقاءها  م�صر  بين  تربط 
بكونها  الإ�صتوائية  وغينيا  م�صر  بين  العالقات  به 
اأن  قبل  ال�صعبى  الم�صتوى  على  بداأ  فريدا  نموذجا 
�صركة  بداأت  حيث  الر�صمى  الم�صتوى  على  تكون 
المقاولون العرب اأعمالها وقامت بتنفيذ عدد كبير 
من الم�صروعات اإ�صتطاعت من خاللها ان تعمل على 

بدء تفعيل التمثيل الدبلوما�صى بين البلدين.
وروؤ�صاء  ال�صفراء  من  كبير  عدد  الحفل  ح�صر 
غينيا  فى  م�صر  �صفير  و  الدبلوما�صية  البعثات 

الإ�صتوائية.

ويشـــارك فــى العيــــد
 الــ ٥0 إلستقــالل غينيـا اإلستــوائيــة
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ال�صيخ  الكويتى  الوزراء  مجل�س  رئي�س  افتتح 
جابر المبارك الحمد ال�صباح فعاليات الملتقى 
عقد  والذى  الكويتى(  )الم�صرى  للتعاون  الأول 
�صعار  تحت  بالكويت  نوفمبر  الأربعاء7  يوم 
)�صركاء اأ�صقاء( ويعد نافذة مهمة للتعرف على 
بما  البلدين  كال  في  والتجارة  الإ�صتثمار  فر�س 

يدعم ال�صراكة القائمة بينهما.
وال�صنــــاعــــة  التجــــــــارة  وزيــــــرا  حــ�صــــــر 
بالكويت  م�صــر  و�صفيــــر  والكويتــى  الم�صــري 
الجانب  رئي�س  ال�صقر  جا�صم  محمد  وال�صيد/ 
الكويتى  الم�صرى  التعاون  لمجل�س  الكويتى 
رئي�س  نائب  دروي�س  عبدالقادر  بحرى  واللواء 

والمهند�س  ال�صوي�س،  لقناة  القت�صادية  المنطقة 
مجل�س  وع�صو  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن 
ال�صخ�صيات  كبار  من  وعدد  الكويتى  الم�صرى  التعاون 
الحكومية والقت�صادية والإعالمية والم�صتثمرين من 

الجانبين.
التعاون  مجل�س  ن�صاأة  فكرة  اأن  اإلى  الإ�صارة  تجدر 
الم�صرى الكويتى ولدت خالل زيارة الرئي�س عبدالفتاح 
اإلى الكويت فى ال�صاد�س من يناير  ال�صي�صى التاريخية 
2015 وعقب لقاء الرئي�س ال�صي�صى باأع�صاء المجل�س 
الجانب  ت�صكيل  اللقاء  تبع  حيث  الكويتى  الجانب  من 
والتجارة  ال�صناعة  وزير  من  قرار  بموجب  الم�صرى 
اآنذاك بغر�س تطوير العالقات القت�صادية والثقافية 
والفنية والريا�صية والعالمية بين البلدين لإحداث 
نقلة نوعية فى م�صتوى العالقات، من خالل ال�صعى لدى 
المنا�صبة فى  الأعمال  بيئة  لتهيئة  البلدين،  حكومتى 

ت�صاهم  عالقات  اإقامة  ل�صيما  اليها  الم�صار  المجالت 
جديدة  اآفاق  وفتح  وال�صتثمار  للعمل  فر�س  خلق  فى 

للتنمية.
كما كان للقاء اأمير الكويت ال�صيخ �صباح الأحمد الجابر 
ومباركته   2015 يونيو  فى  المجل�س  باأع�صاء  ال�صباح، 
الدافع  بمثابة  للمجل�س  وت�صجيعه  دعمه  واإبداء  لهم 
القوى لنطالقته حيث عقد الإجتماع الأول للمجل�س 
الإجتماع  عقد  بينما  القاهرة  فى   2015 مايو   17 فى 
الثانى فى 9 دي�صمبر 2016 فى �صرم ال�صيخ، بمبادرة من 
المجل�س مع حملة )دعم  الكويتى ت�صامنا من  الجانب 
تلك  وتخلل  اإنذاك  الم�صرية(  ال�صياحة  وت�صجيع 
عبدالفتاح  الرئي�س  مع  اللقاءات  بع�س  الإجتماعات 
ال�صي�صى كان اآخرها فى 22 اأبريل الما�صى لبحث �صبل 
والتن�صيق  البلدين،  بين  والتعاون  المجل�س  دور  تفعيل 
حول تنظيم ملتقى التعاون الم�صرى الكويتى الأول فى 

7 نوفمبر الجارى فى الكويت.

رئيس مجلس اإلدارة يشارك في
الملتقى األول للتعاون "المصرى الكويتى"



ب�صركة  الرائدة  الفروع  من  الدلتــــا  �صمال  فرع  يعتبر 
حقق  وقد  العقاري  ال�صتثمار  مجال  في  العـرب  المقاولون 
م�صروعي  تنفيذ  خالل  من  المجال  هذا  في  كبيرة  نجاحات 
البر  راأ�س  �صفوة  فيالت   & دمياط  بمدينة  ال�صفـوة  اأبراج 
بمدينة راأ�س البر والذي تخطى حجم الإيرادات لكل منهما 

100 مليون جنيه وقد تم بيعهما وت�صليمهما بالكامل .
المهند�س  برئا�صة  لل�صركة  العليا  الإدارة  لتوجيهات  وطبقًا 
بفكر  ال�صركة  اإدارة  اإلى  تهدف  والتي  �صالح  مح�صن  محمد 
ذات  تقليدية  غير  م�صروعات  وتنفيذ  الأعمال  رجال 
فقد  العمل  �صوق  في  ال�صركة  ن�صيب  لزيادة  عالية  ربحية 
الإدارة  مجل�س  ع�صو  الريفي  الدين  ح�صام  المهند�س  قام 
المهند�س  و  الدلتا  قطاع  رئي�س  م�صطفى  رمزي  والمهند�س 
بو�صع  العقاري  الإ�صتثمار  اإدارة  مدير  الخولني  محمد 
العقاري  الإ�صتثمار  مجال  في  العمل  لتعظيم  ا�صتيراتيجية 
من خالل خطة عمل تهدف اإلى تحقيق النجاح الكامل لتلك 
الم�صروعات بهدف الإ�صتحواذ على ال�صوق العقاري بالمنطقة 
اعتمادًا على ال�صمعة الطيبة لل�صركة والثقة الكاملة للعمالء 

و ذلك من خالل: 
لمعايير  ● طبقًا  الأعمال  بتنفيذ  الإلتزام  على  التاأكيد 

الجودة وال�صالمة والبيئة 
والتي  ● والفريدة  المبتكرة  الت�صميمات  على  الإعتماد 

تت�صم بالجمال والرقي والإبهار 
متطلبات  ● مع  يتوافق  بما  للم�صاحات  الأمثل  الإ�صتغالل 

العمالء واحتياجاتهم.
المرونة في الت�صميمات ب�صكل ي�صمح بدمج الوحدات مع  ●

بع�صها اأو التعديالت الداخلية بها .
بال�صركة  ● المتاحة  والمهارات  القدرات  من  الإ�صتفادة 

والمكانيات العالية واتباع النظم الحديثة في التنفيذ.
في  ● الم�صروعات  وت�صليم  بتنفيذ  العمالء  مع  الإلتزام 

الوقت المحدد لها.
وو�صع  ● فيها  والمرونة  للعمالء  المقدمة  الخدمات  تنوع 

نظم مختلفة لل�صداد .
خطة العمل الحالية

والتجارية  ال�صكنية  الوحدات  وبيع  ت�صويق  اإلى  تهدف 
بم�صروع كمبوند ال�صفوة الجاري تنفيذه على قطعة الأر�س 
هيئة  من  ال�صراء  طريق  عن  لل�صركة  ملكيتها  اآلت  التي 
المجتمعات العمرانية الجديدة ،ويقع الم�صروع �صمال الحي 
ال�صاحلية  المنطقة  في  الجديدة  دمياط  بمدينة  المتميز 
الأكثر تميزًا حيث القرى ال�صياحية وال�صاليهات والتجمعات 
المتو�صط  البحر  �صاطئ  عن  وتبعد   ، المتكاملة  ال�صكنية 
بم�صافة 300 مترًا ، والم�صروع مقام على م�صاحة 6.3 فدان 
مكونة من )4(  فيال  �صكنية كل  فيال  ويتكون من عدد )22( 
وحدات �صكنية بم�صاحات من 115 م2 حتى 160م2 )وحدتين 

بكل دور( بالإ�صافة اإلى دور البدروم ودور الرووف.
 كما يحتوي الم�صروع على مبنى تجاري واإداري على م�صاحة 
بكامل  م�صجد  على  ي�صتمل  اأدوار  اأربعة  بارتفاع  م2   208

م�صاحة البدروم وعدد  )12( وحدة تجارية واإدارية لخدمة 
�صاغلي الفيالت بالم�صروع ، بخالف المنطقة المركزية التي 
)كرة  متعدد  وملعب  خما�صية  قدم  كرة  ملعب  على  تحتوي 
�صباحة ن�صف  �صلة - كرة طائرة - كرة يد - تن�س( وحمام 
اأوليمبي . والم�صروع محاط من الخارج ب�صور يعطيه الأمان 
بالم�صروع  الأعمال  نهو  مخطط  ،ومن  والهدوء  والخ�صو�صية 
والت�صليم للعمالء فى 2019/12/31 وجارى العمل بالم�صروع 
وتم  بالكامل  ال�صور  نهو  تم  حيث  الزمنى  للبرنامج  طبقًا 
اأعمال  وجارى   %90 بن�صبة  للفيالت  الخر�صانى  الهيكل  نهو 

الت�صطيبات للوجهات الخارجية  .
الخطة المستقبلية

التي  الأرا�صي  من  جديدة  اأر�س  قطعة  �صراء  اإلى  تهدف 
اأو  الجديدة  دمياط  بمدينة  تباعًا  بطرحها  الدولة  تقوم 
المغلقة  بالمظاريف  المزايدة  بنظام  الجديدة  المن�صورة 
ال�صتثمار  مجال  في  العاملة  ال�صركات  على  مالي(   - فني    (
اأن  ، على  متكامل  �صكني  م�صروع تجمع  اإقامة  بهدف  العقاري 
يتم توفير قيمة هذه الأر�س من عائد ت�صويق وبيع الم�صروع 

الحالي )كمبوند ال�صفوة(. 
لل�صركة  المملوكة  الأر�س  قطعة  من  ال�صتفادة  كذلك 
والبالغ  الجديدة   دمياط  بمدينة  ال�صناعية  بالمنطقة 
عقاري  ا�صتثمار  م�صروع   باإقامة  تقريبًا  فدان   7 م�صاحتها 
( خا�صة  ومناطق تجارية وخدمية  عليها )كمبوند عمارات 
اأعاد تخطيط  واأن جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة قد 
مباني  م�صروعات  عليها  و�صيقيم  لها  المجاورة  المنطقة 
التقديرية  الجدوى  درا�صة  اإعداد  حاليًا  وجاري   ، �صكنية 
للم�صروع طبقًا لال�صتراطات البنائية المحددة بمعرفة جهاز 

تنمية مدينة دمياط الجديدة .  
اأفدنة   7 بم�صاحة  اأر�س  قطعة  الدلتا  �صمال  فرع  ويمتلك 
تقريبا يوجد بها ور�س منطقة دمياط ومحطة خلط خر�صانة 
وم�صنع للطوب تم اإدراج هذه المنطقة منذ �صتة اأ�صهر �صمن 
الحيز العمرانى المعتمد للمدينة وجارى حاليًا الدرا�صة مع 
جهاز مدينة دمياط الجديدة لأخذ الت�صاريح الالزمة للبدء 
اإدراجها  بعد  الأر�س  بهذه  جديد  �صكنى  م�صروع  تنفيذ  فى 
�صمن الحيز العمرانى للمدينة مما ي�صاعف من �صعر الأر�س 
اإلى ثالث اأ�صعاف ليكون هذا الم�صروع من باكورة م�صروعات 

الإ�صتثمار العقارى بفرع �صمال الدلتا.
كما تم توجيه تعليمات من المهند�س مح�صن �صالح للمهند�س 
رمزى  والمهند�س  الإدارة  مجل�س  ع�صو  الريفى  الدين  ح�صام 
لم�صروعات  زيارته  اأثناء  الدلتا  قطاع  رئي�س  م�صطفى 
المن�صورة الجديدة ب�صاأن تعظيم العمل بالإ�صتثمار العقارى 
ال�صركة  واإدارات  فروع  جميع  مع  بالتعاون  �صيادته  وطلب 
وعلى الفور تم توجيه تعليمات من المهند�س رمزى م�صطفى 
اأر�س  البحث عن  فورًا  فى  للبدء  الخولنى  للمهند�س محمد 
لم�صروعات  اإمتداد  لتكون  الإيرادات  من  ل�صرائها  جديدة 

الإ�صتثمار العقارى بالفرع.

طفرة كبيرة بمشروعات اإلستثمار العقاري
بفـــرع شمـــال الدلتـــا
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افتتاح معامل قسم الباثولوجيا 
اإلكلينيكية بجامعة أسيوط

رئي�س  الجمال  اهلل  عبد  طارق  اأ.د  قام 
ق�صم  معامل  باإفتتاح  اأ�صيوط  جامعة 
طب  بكلية  الإكلينيكية  الباثولوجيا 
عميد  المن�صاوى  اأحمد  بح�صور  اأ�صيوط 
اأ.د ح�صن عبد اللطيف نائب  كلية الطب و 
رئي�س مجل�س اإدارة الم�صت�صفيات الجامعية 
الق�صم  اأ.د عزة محمود عز الدين رئي�س  و 
اأ�صيوط  فرع  مدير  التواب  ماهرعبد  ود.م 
المنفذ لالأعمال والمهند�صين م�صطفى عبد 
على  الم�صرف  الفرع  مدير  نائب  المق�صود 
م�صروعات الجامعة واإيهاب اأحمد م�صطفى 
مدير م�صروعات الجامعة والمهند�س عماد 

الدين عمر مدير تنفيذ ق�صم المعامل والتي ت�صم 
  pcrمعامل للطواريء والهيماثولوجي والمناعة و

والدرا�صة  لالإجتماعات  وقاعات  العينات  و�صحب 
والخدمات الإدارية وبلغت تكلفتها 15مليون جنيه 

ومدة تنفيذها 12�صهرًا .

البحر  محافظ  اهلل  عبد  اأحمد  اللواء  تفقد 
اأعمال  دي�صمبر   25 الثالثاء  يوم  الأحمر 
ال�صالتين  مياه  تحلية  بمحطة  الإن�صاءات 
يومًيا  مكعب  متر   3000 اإنتاجية  بقدرة 
تدخل  اأن  المقرر  من  والتى  اأولى  كمرحلة 
الخدمة خالل الفترة القادمة واأ�صار المحافظ 
ت�صل  حتى  بها  العمل  ا�صتكمال  جارى  اأنه 
من  مكعب  متر  األف   20 لها  الإنتاجية  الطاقة 
 300 الـ  تتجاوز  بتكلفة  يومًيا  المحالة  المياه 

مليون جنيه.
تحلية  محطة  التالي  اليوم  فى  تفقد  كما 
اإنتاج  ت�صتهدف  والتي  مدينة  جنوب  حاليب 

لل�صرب  �صالحة  محالة  مياه  يومى  مكعب  متر   4500
اأولى  اإنتاجية 2000م3 كمرحلة  البدء بطاقة  و�صيتم 
لتخدم اأهالي قرية راأ�س حدربة ومدينة حاليب اأي�صا 
وجارى اإن�صاء الماأخذ البحري للمحطة بقدرة اإنتاجية 
تبلغ 20 األف متر مكعب وبتكلفة ت�صل اإلى 250 مليون 

جنيه.

للوحدات  الإن�صائية  الأعمال  المحافظ  تابع  كما 
ليتم  للع�صوائيات  بديلة  حاليب  بمدينة  ال�صكنية 

ت�صليمها لم�صتحقيها وموقع ان�صاء الوحدة المحلية 
جهاز  رئي�س  من�صور  ح�صنى  المهند�صين  بح�صور  وذلك 
الإ�صكان والتعمير بالبحر الأحمر ومخل�س ثروت مدير 
فرع البحر الحمر المنفذ لالأعمال وعدد من القيادات 

التنفيذية بالمحافظة.

محافظ البحر األحمر يتفقد محطتي 
تحلية المياه بشالتين وحاليب
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تفقد المهند�س مح�صن �صالح رئي�س مجل�س الإدارة يوم 
الأحد 4 نوفمبر م�صروع كوبري النيل ال�صرقى بمحور 
اإ�صراف  تحت  ال�صركة  تنفذه  والذى  الفرج  رو�س 
الهيئة الهند�صية للقوات الم�صلحة و ذلك بح�صور كل 
اأ�صرف  الم�صروع والعميد  اأيمن �صقر مدير  العميد  من 
محمد  والعقيد  ال�صت�صارى  المكتب  رئي�س  العربى 
الع�صار  اأحمد  والمهند�صين  التنفيذ  مدير  حوا�س 
الطرق  اإ�صت�صارى  عالم  مفيده  و  الإدارة  مجل�س  ع�صو 
وخالد  كمال  واأ�صامة  المعامل  قطاع  على  والم�صرف 
واأحمد  لل�صركة  التنفيذى  المجل�س  ع�صوا  عي�صى 
رئي�س  هريدى  وطارق  الت�صنيع  قطاع  رئي�س  عي�صى 
الور�س  اإدارة  مدير  �صاهين  وع�صام  المعدات  قطاع 
قطاع  رئي�س  عطية  واأ�صرف  المركزية  والم�صانع 
الداخلية  الطرق  اإدارة  مدير  اأمين  ومحمد  الطرق 
الإعتيادية  الأعمال  اإدارة  مدير  ال�صمد  عبد  وعلى 
وهبه اأبو العال نائب مدير اإدارة الكباري ومحمد فوزى 

مدير الم�صروع.
يذكر اأن الم�صروع ي�صمل تنفيذ كوبرى النيل ال�صرقي 
يعتبر  الذي  النيل  اأعلى  المار  الملجم(  )الكوبرى 

حيث  من  العالم،  م�صتوى  على  معلق  كوبرى  اأعر�س 
مترًا   66.8 المنت�صف  في  عر�صه  يبلغ  حيث  الإت�صاع 
وي�صم اأكبر فتحة مالحية عبر نهر النيل ي�صل عر�صها 
اأعمدة  ثالث  اأعمدة   6 علي  يرتكز  ،وهو  متر   300
يبلغ  و  الغربية  بالجهة  ومثلهم  ال�صرقية  بالجهة 
اإرتفاع الأعمدة 100 متر من �صطح الماء وهي ترتكز 
علي قاعدة ت�صم 80 خازوق بقطر 2 متر وبعمق 46 

متر ، ويتحمل الكوبرى اأوزانًا ت�صل اإلي 120 طن.
مهند�س  اآلف   4 الأعمال  تنفيذ  في  وي�صارك  هذا 
اإدارات  من  العمل  فى  كبيرة  خبرة  ذوى  وعامل  وفني 
على  منهم  الم�صروع  فى  الم�صاركة  المختلفة  ال�صركة 
�صبيل المثال من يعمل تحت �صطح نهر النيل فى اأعمال 
الخوازيق وقواعد الأعمدة يعملون علي مدار الـ�صاعة 
اإ�صافة اإلي عدد كبير من المعدات حيث يتم ا�صتخدام 
 600 الي  ت�صل  مختلفة  حمولت  ون�س   50 من  اأكثر 
طن و27 ماكينة دق خوازيق وعدد كبير من المعدات 
وعبارتين تم ت�صنيعهما بتر�صانة ال�صركة بالمع�صرة 
خ�صي�صًا للم�صروع بتكلفة 46 مليون جنيه اإ�صافة اإلي 

لن�صات وعبارات و�صالت بحرية اأخري.

رئيس مجلس اإلدارة يتفقد أعمال
 الكوبري الملجم بمشروع محور روض الفرج
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مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  تفقد 
مدير  م�صاعد  �صعفان  عماد  واللواء  الإدارة 
يوم  �صباح  الع�صكريين  المهند�صين  اإدارة 
الفتاح  م�صجد  م�صروع  دي�صمبر   3 الثنين 
العليم بالعا�صمة الإدارية الجديدة لمتابعة 
بالم�صجد  الجارية  الت�صطيبات  اأعمال 
نائب  عفيفي  اإمام  المهند�صين  بح�صور  وذلك 
ع�صو  عبا�س  واأحمد  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
ا�صت�صاري  عالم  ومفيدة  الإدارة  مجل�س 
المعامل  قطاع  على  والم�صرف  ال�صركة  طرق 
الم�صروعات  قطاع  رئي�س  ال�صرنوبى  ومحمود 
الكهروميكانيكية ومحمد يو�صف الم�صرف علي 

اإدارة  مدير  خ�صر  ومحمد  الكهربائية  العمال  اإدارة 
العمال الكهربائية وطارق مرزوق مدير ادارة اعمال 

ال�صحى و الت�صطيبات وهاني ماهر مدير الم�صروع.
م�صلى  الف   17 لـ  يت�صع  الم�صجد  اأن  بالذكر  جدير 
ويتكون من بدروم علي م�صاحة 6325 م2 واأر�صى ي�صم 
لعدد  ويت�صع  م2   6325 م�صاحة  علي  الم�صجد  �صحن 
)6300 م�صلى( وله 5 مداخل  و 2مدخل جانبى لم�صلى 

الخارجية  لل�صالة  و�صاحة  الأول  بالدور  ال�صيدات 
تت�صع لـ 6700 م�صلى وبدروم ي�صم م�صلى رجال )1200 
م�صلى( و م�صلى �صيدات )300 م�صلى( وعدد )2( مي�صة 
للرجال وعدد )2( مي�صة للن�صاء ودار تحفيظ قراآن ، 
للماأذنة  م  باإرتفاع 95  ماأذن  الم�صجد عدد 4  كما ي�صم 
وقبة رئي�صية ل�صحن الم�صجد بقطر 33م واإرتفاع  28م  
 12.5 بقطر  الم�صجد  ل�صحن  ثانوية  قباب   4 وعدد 

واإرتفاع 10م .

محســن صـــالح
يتابع أعمال مسجد الفتاح العليم

بالعاصمة اإلدارية الجديدة
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مح�صن  المهند�س  توجيهات  اإطار  فى 
�صالح رئي�س مجل�س الإدراة نحو �صرورة  
العقارية  لالأ�صول  الأمثل  الإ�صتغالل 
وذلك  لل�صركة  المملوكة  والأرا�صى 
بهدف تحقيق  اأف�صل ال�صبل الإ�صتثمارية 
لجنة  وافقت  الأ�صول  هذه  مع  للتعامل 
بتاريخ   587 رقم  بجل�صتها  ال�صيا�صات 
من  المقدم  الكتاب  على   2018/12/5
و�صيناء  القناه  قطاع  رئي�س  المهند�س 
العقارى  لالإ�صتثمار  وحدة  اإن�صاء  على 
داخل الهيكل التنظيمى للقطاع وتتولى 
الإقت�صادية  الأن�صطة  بجميع  القيام 
لتحقيق  الالزمة  والإ�صتثمارية 

الإ�صتغالل الأمثل لهذه الأ�صول.
حاليًا  الوحدة  هذه  تقوم  اهلل  وبحمد 
الالزمة  التراخي�س  اإجراءات  باإنهاء 
فورًا  التنفيذ  حيز  الم�صروعات  لتدخل 
محمد  المهند�س  به  �صرح  لما  طبقا 
و�صيناء  القناه  قطاع  رئي�س  حافظ 
الوحدة  مديره  نافع  نان�صى  والمهند�صه 

وهى كالتالى :

عثمان  زهرة  كمباوند  م�صروع   : اأوًل 
م�صاحة  على  الإدارى  التجارى  ال�صكنى 
داخل  زايد  ال�صيخ  بحى  30.000م2 
اإعتماد  تم  والذى  الإ�صماعيلية  مدينة 
اإ�صدار  وجارى  له  العام  المخطط 
تراخي�س البناء وباإ�صتثمارات ت�صل اإلى 

800 مليون جنيه .
على  متكامل  كمباوند  م�صروع   : ثانيًا 
طريق   4.5 بالكيلو  ال�صركة  اأر�س 
مدينة  بمدخل  القاهرة  الإ�صماعيلية 
فدان   178 م�صاحة  على  الإ�صماعيلية 

ويتكون الم�صروع من : 
1- منطقة تجارية اإدارية على م�صاحة 

50 فدان.
�صكنية  وعمارات  فيالت  منطقة   -2
باقى  على  وخ�صراء  ترفيهية  ومناطق 
 5 اإلى  ت�صل  وباإ�صتثمارات  الم�صاحة 

مليار جنيه.
يجرى  كما  اأولى  كمرحلة  وذلك 
الإقت�صادية  الأن�صطة  درا�صة  حاليًا 

والإ�صتثمارية لجميع الأ�صول للقطاع . 
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اإدارة  مجل�س  رئي�س  خ�صر  اإيهاب  مهند�س  اللواء  قام 
ال�صحي يرافقه  وال�صرف  ال�صرب  لمياه  القومية  الهيئة 
المهند�س اإمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة بزيارة 
تفقدية لعدد من م�صروعات ال�صرف ال�صحي لمدن وقري 
اأ�صوان �صملت م�صروع �صرف �صحي مدينة الردي�صة وقرى 
الكوجوج والموي�صات والمحاميد باأ�صوان، وذلك بح�صور 

المهند�س �صمير �صعد اهلل ع�صو مجل�س تنفيذي ال�صركة، 
الم�صروعات  قطاع  رئي�س  ال�صرنوبي  محمود  والمهند�س 
الكهروميكانيكية، والمهند�س محمد ال�صهابي مدير فرع 
و محمد عيد  المغازي  والمهند�س محمد  الوادي  جنوب 
ف�صل وم�صلم اأحمد عبد النعيم واأمير نور الدين مديرو 

الم�صروعات بفرع جنوب الوادي.

اللـواء إيهاب خضر 
والمهندس

إمام عفيفي يتفقــدان 
مشــروعــات

 الصــرف الصحــي
بمـــدن وقــرى أســـوان

اأ�صرف  المهند�س  تفقد 
الهيئة  رئي�س  نائب  زكريا 
ال�صرب  لمياه  القومية 
ال�صحي والمهند�س  وال�صرف 
رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام 
الأحد  يوم  الإدارة  مجل�س 
محطة  م�صروع  نوفمبر   18
بالمنيا  قرقا�س  اأبو  مياه 
المهند�صين  بح�صور  وذلك 
رئي�س  الكريم  عبد  اأيمن 
للتنفيذ  المركزية  الإدارة 
�صعد  و�صمير  القبلى  بالوجه 
تنفيذي  مجل�س  ع�صو  اهلل 
النزهي  وح�صام  ال�صركة 
ال�صعيد  �صمال  فرع  مدير 

وخالد بديع نائب مدير الم�صروع ومحمود الزين مدير 
اإدارة التنفيذ بالهيئة، واإيمان على عبد الرازق رئي�س 
ناجى  وعثمان  المنيا،  لم�صروعات  التنفيذي  الجهاز 
مدير تنفيذ الجنوب بالهيئة و�صيد ح�صان نائب مدير 

الفرع لم�صروعات المنيا.
مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  المهند�س  اأن  يذكر 

الإدارة تفقد قبيل الزيارة محطة المعالجة الثالثية 
وبتكلفة  يوم  م3/  20األف  بطاقة  الجديدة  بالمنيا 
285 مليون جنيه بح�صور المهند�صين محمود ال�صرنوبي 
وح�صام  الكهروميكانيكية  الم�صروعات  قطاع  رئي�س 
عبد  واأحمد  اأمين  ذكى  واأحمد  الفرع  مدير  النزهي 
الفتاح نائبي مدير الفرع ومحمد حب�صي مدير الم�صروع 

وكريم الكا�صف مدير المكتب الفني.

أشرف زكريا و إمام عفيفي يتفقدان محطة مياه 
أبو قرقاص بالمنيا بتكلفة 750 مليون جنيه
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المهندس
إمام عفيفي

يتفقد
مشروعات 

الشركة
بالجزائر

رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  المهند�س  تفقد 
بالجزائر  ال�صركة  م�صروعات  الإدارة  مجل�س 
خاللها  تفقد  حيث  الفرع  اأعمال  لمتابعة 
الواد  بباب  الأطفال  �صرطان  مركز  م�صروع 
في  اإنجازها  و�صرعة  الأعمال  بجودة  واأ�صاد 
م�صروع  زيارته  عن  ف�صاًل  المحدد،  الموعد 
الأعمال  لمتابعة  المالحة  عين  اإ�صكان 
المتبقية، موؤكدًا على �صرورة ا�صتمرار العمل 
بالم�صروع على مدار 24 �صاعة يوميًا وت�صليمها 

في الموعد المحدد.
كما توجه "عفيفي" اإلى ولية ب�صار لمتابعة 
ت�صليم 750 وحدة �صكنية، من اإجمالي 1500 
كبير  حفل  في  ب�صار  بم�صروع  �صكنية  وحدة 
العام  والأمين  ب�صار،  ولية  والى  بح�صور 
  OPG الـ  ال�صكن ومدير عام  ومدير مديرية 
وقيادات  ب�صار  بوليه  الأمن  مجل�س  واأع�صاء 

من الجي�س وال�صرطة.
بعد  ال�صكنية  الوحدات  بزيارة  قام  ثم 
الت�صليم، حيث اأبدى ال�صكان اإعجابهم باإرتفاع 
وتوجهوا  بالم�صروع  التنفيذ  جودة  م�صتوى 

بال�صكر لل�صركة وللعاملين بالفرع.
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حسام الدين إمام يتفقد أحد مشروعات 
السعودية و يثنى على جهود العاملين بالفرع

اإمام  الدين  الأ�صتاذ ح�صام  قام 
الإدارة   مجل�س  رئي�س  نائب 
بزيارة تفقدية لم�صروع تنفيذ 
تقاطع طريق المدينة المنورة 
بمكة  الهجرة  �صوق  طريق  مع 
ا�صتقبال  فى  وكان  المكرمة 
�صليمان  المهند�س   �صيادته 
ال�صركة  فرع  مدير  يون�س 
اإلى  اأ�صار  والذى  بال�صعودية 
من  واحد  يعتبر  الم�صروع  اأن 
اأهم الم�صاريع لتحرير الطريق 
مكة  بين  الرابط  ال�صريع 
المنورة  والمدينة  المكرمة 
من الإ�صارات واإلغاء التقاطعات 
عليه وذلك عند الإ�صارة بجوار 
لحركة  تي�صيرًا  الهجرة  �صوق 
الحجاج والمعتمرين للمتجهين 
والعك�س  المدينة  اإلى  مكة  من 
مطار  من  الوافدين  وكذلك 
الدولي  العزيز  عبد  الملك 
مدينة جدة اإلى مكة المكرمة.
الم�صروع يتكون من  اأن  واأ�صاف 
اأحدهما  اإتجاهين  في  ج�صرين 
المدينة  اإلى  المكرمة  من مكة 
المدينة  من  والآخر  المنورة 
المكرمة  مكة  اإلى  المنورة 
ط   . م   700 بطول  منهما  كل 
اإتجاه  لكل  20،60م  وبعر�س 
مرورية  حارات   4 وبعدد 

للج�صر الواحد.
من  النتهاء  تم  اأنه  يون�س  �صليمان  المهند�س  واأو�صح 
من  الولى  )المرحلة  تمامًا  الأول  بالج�صر  الأعمال 
العمل  وجارى  المرورية  للحركة  وفتحه  الم�صروع( 
المتوقع  النهــــو  وتــــاريــــخ  الثــــانيــــة  بالمــرحلــــة 

2/ 8/ 2019م  بم�صيئة اهلل تعالى.
جهود  على  اإمام  الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  اأثنى  فيما 
ال�صعودية  العربية  بالمملكة  ال�صركة  بفرع  العاملين 
للفرع  المالية  الموؤ�صرات  تح�صن  من  ذلك  �صاحب  وما 

وكذلك  الجارية  الم�صروعات  اإنتهاء  على  والعمل 
التقدم لعدد من الم�صروعات المطروحة وخا�صة بعد 
قريبًا  الت�صنيف  �صهادة  على  ال�صركة  ح�صول  توقع 
حجم  لرفع  ذلك  و  ال�صعودية  الت�صنيف  وكالة  من 
اإ�صم ال�صركة و تاريخها  العمل بالفرع بما يتنا�صب مع 

بالمملكة.
رافق نائب رئي�س مجل�س الإدارة خالل الزيارة كل من 
والمهند�س  الم�صروع  مدير  اهلل  فتح  اأ�صرف  المهند�س 
محمد ال�صيخ مدير المكتب الفنى والأ�صتاذ �صامح البنا 

مدير الموارد الب�صرية بفرع ال�صعودية.
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ح�صام  الأ�صتاذ  اإ�صتقبل  كبير  ترحيب  و�صط 
الدين اإمام نائب رئي�س مجل�س الإدارة والدكتور 
ال�صيخ  الإدارة  مجل�س  ع�صو  الب�صوتي  اأن�صي 
�صالح هابيمانا �صفير روندا بالقاهرة ووفد �صم 
بدولة  المقاولت  �صركات  كبري  اإحدي  ممثلوا 
روندا وقد اأعرب ال�صفير خالل اللقاء عن رغبة 
لل�صوق  العرب بقوة   المقاولون  بالده في عودة 
الرواندي نظرًا لما تتمتع به ال�صركة من �صمعة 
طيبة في اأفريقيا و�صابقة اأعمالها الم�صرفة في 
تنفيذ مبنى وزارة الدفاع بالعا�صمة الرواندية 

وطالب  عالية  وخبرة  بجودة  كيجالي 
تنفيذ  في  العرب  المقاولون  م�صاركة  ال�صفير 
بال�صوق  طرحها  �صيتم  التي  التنمية  م�صروعات 
جانب  علي  المقبلة  المرحلة  خالل  الرواندي 
رئي�س  خ�صير  اأماني  المهند�صة  اأو�صحت  اآخر 
جهازمتابعة م�صروعات اأفريقيا اأنه تم الإتفاق 
بين  تعاون  برتوكول  توقيع  علي  اللقاء  نهاية 
المقاولت  و�صركة  العرب  المقاولون  �صركة 
الرواندية للتعاون في تنفيذ عدد الم�صروعات 

هناك قريبا.

الشيخ صالح هابيمانا
يطالب المقاولون العرب بتوسيع نشاطها 

بــــدولـــــة روانــــــدا
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رئي�س  نائب  اإمام  الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  قام 
مجل�س الإدارة وال�صفير اأ�صرف اإبراهيم �صفير 
م�صر بالمغرب يوم الأحد23 دي�صمبر بتفقد 
م�صر  جمهورية  �صفارة  مبنى  م�صروع  اأعمال 
العربية فى المغرب وذلك بح�صور المهند�س 
افريقيا  قطاع  رئي�س  مبروك  اإبراهيم 
ال�صركة  فرع  مدير  اأنور  م�صطفى  والمهند�س 
بالمغرب والذي اأو�صح اأن الم�صروع �صمم علي 
اأكبر  ثاني  ويعتبر  الأندل�صية  العمارة  طراز 
ال�صفارات الم�صرية باأفريقيا حيث اأقيم علي 

واأر�صى  بدروم  من  ويتكون  م�صطح  متر   7000 م�صاحة 
واأول ويبلغ تكاليف اإن�صائه حوالي10 ماليين دولر ومن 

المخطط الإنتهاء من اأعماله منت�صف مار�س المقبل.
علي جانب اآخر اإلتقي نائب رئي�س مجل�س الإدارة رئي�س 
غرفة ال�صناعة والتجارة موؤكدًا لهم حر�س مجل�س اإدارة 
بالمغرب  التنمية  اأعمال  في  الم�صاركة  علي  ال�صركة 
لتعميق العالقات بين الدولتين و�صط ترحيب كبير منهم 
بالدور الفعال الذي تقوم به  ال�صركة في كافة الم�صاريع 

التي �صاركت فيها هناك خالل الـ 20 عامًا الما�صية،

الي  اإمام  الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  توجه  ذلك  عقب 
لالإطالع  به  العاملين  قيادات  مع  واجتمع  الفرع  مقر 
والخطط  حاليًا  تنفيذها  يتم  التي  الم�صروعات  علي 
الم�صتقبلية لزيادة حجم الأعمال في �صوء درا�صة عدد 

من الم�صروعات المطروحة هناك.
ال�صكر  اللقاء  نهاية  في  اإمام  ح�صام  الأ�صتاذ  وجه  وقد 
حجم  لزيادة  الجهد  من  مزيد  ببذل  وطالبهم  للعاملين 

العمل بالفرع.
يذكر اأن فرع المغرب قد اإنتهى موؤخرًا من اأعمال القطار 

فائق ال�صرعة.

األستـــاذ حســـام إمــــام
 يتفقد مبني السفارة المصرية بالمغرب

ويوجه الشكر للعاملين بالفرع
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نشـاط مكثـف للمعهد 
التكنولوجي لهندسة 

التشييـــــد واإلدارة
فــــي 2019

ا�صتكمال للدور البناء الذي تقوم به �صركة المقاولون 
مدرو�صة  علميه  اأ�ص�س  على  جدد  قاده  خلق  فى  العرب 
والإدارة  الت�صييد  لهند�صة  التكنولوجي  المعهد  يقوم 
مجل�س  ع�صو  يو�صف  محمد  الدكتور  اإ�صراف  تحت 
الإدارة والمهند�س �صريف حمدي مدير المعهد بن�صاط 
مكثف في عام 2019 وذلك من خالل مجالت التدريب 
التى  الم�صتقبل  قادة  اإجتماعات  ومتابعة  المختلفة 
لخلق  وذلك  ال�صركة  واأفرع  اإدارات  كافة  فى  تعقد 
الإبتكارات  ودعم  الم�صاكل  حل  فى  التفاعل  من  نوع 
المختلفة  الإدارات  اأعمال  مجال  تخدم  التي  والأفكار 
مجال�س  لأع�صاء   PMP الـ  فى  دورات  تنفيذ  وجارى 
اإطار دور  الم�صتقبل لكافة الأفرع والإدارات وفى  قاده 
التطوير الدائم والبناء لل�صادة المهند�صين والموظفين 
قادة  مجل�س  اأع�صاء  ال�صادة  لإقتراح  واإعماًل  العاملين 
الم�صتقبل لإدارة تر�صانة المع�صرة فقد تم عقد دورة 

في اللغة النجليزية بعنوان
Business EnglishCommunication 

التكنولوجي  المعهد  بين  التعاون  لبرتوكول  وتفعياًل 

فقد  الم�صرية  والمراجعين  المحا�صبين  وجمعية 
نوفمبر  في  التا�صع  الدولي  المعيار  ندوة  عقد  تم 
الما�صي لعدد 20 من مديري ال�صئون المالية لالإدارات 
والم�صروعات وذلك بح�صور الأ�صتاذ �صامي هالل  مدير 
الإدارة العامة لل�صئون المالية و الأ�صتاذة هالة خيري  
�صريف  المهند�س   و  للتدريب  المبا�صر  القطاع  رئي�س 
الح�صور  ال�صادة  اأ�صاد  وقد  المعهد.  مدير  حمدي 
تكرارها  يجب  والتي  المقدمة  المو�صوعات  باأهمية 
المحا�صبين  الم�صتقبلية مع جمعية  الدورات  في جميع 
على  المعهد  حر�س  وكذلك  الم�صرية  والمراجعين 

تقديم اأحدث الدورات التدريبية.
الثقافية  الموؤ�ص�صة  مع  اإتفاقية  بعقد  المعهد  قام  كما 
مو�صوعات  في  بال�صركة  العاملين  لتدريب  العمالية 
فقد  لالإتفاقية  ،وتفعياًل  المهنية  وال�صحة  ال�صالمة 
اأ�صا�صي(  فني    - )اأخ�صائي  لـ  تدريبية  دورة  عقد  تم 
الإعتيادية   والأعمال  والآثار  الق�صور  �صيانة  لإدارتي 
ودورة تدريبية لـ )اأع�صاء لجان �صالمة اأ�صا�صي ( لإدارة 

�صيانة الق�صور والآثار .

د. محمد يوسف



82

فرق حملة القضاء على فيروس سى تصل 
الحي الحكومي بالعاصمة اإلدارية الجديدة

الفتاح  عبد  الرئي�س  مبادرة  اطار  في 
مليون   100" الجمهورية  رئي�س  ال�صي�صى 
�صحة"  للق�صاء على فيرو�س �صى والأمرا�س 
غير المعدية والتى بداأت فعاليات مرحلتها 
الثانية يوم ال�صبت 1 دي�صمبر وت�صتمر لمدة 

3 �صهور حتى نهاية �صهر فبراير 2019.
بالحى  البرلمان  مبنى  م�صروع  مقر  ا�صتقبل 
الحكومى بالعا�صمة الدارية و الذى تنفذه 
من  طبية   فرق  العرب  المقاولون  �صركة 
الإدارية  العا�صمة  اإلي  القومية  الحملة 
الهيئة  مع  بالتعاون  وذلك  الجديدة 
وال�صركات  الم�صلحة  للقوات  الهند�صية 
لت�صتهدف  هناك   للم�صروعات  المنفذة 
الحكومي  بالحي  العاملين  جميع  فح�س 

العا�صمة  اأحياء  باقي  ثم  عامل  األف   23 وعددهم 
البرلمان  مبني  بم�صروع  بالعاملين  البداية  وكانت 

و�صط  عامل   2000 حوالي  به  يعمل  الذي  الجديد 
مواقع  في  لهم  الفر�صة  لتاحة  الجميع  من  فرحة 

عملهم .
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الأنفاق  اإدارة  مدير  فوده  محمد  المهند�س  �صرح 
وال�صدات المنزلقة باأن   الإدارة تنفذ اأعمال م�صروع 
طريق  و  الإ�صماعيلية  ترعة  اأ�صفل  بلبي�س  �صحارة 
مليون   104 بتكلفته  الزراعى  الإ�صماعيلية  ـ  القاهرة 
قطر  ذو  اأنفاق   5 ي�صم  الم�صروع  اأن  واأ�صاف  جنيه 
داخلي 3.20 م من الموا�صير الخر�صانية بطول 245 م 
للنفق الواحد وباإجمالي 1225 م وتم تنفيذها بنظام 
وتعمل   )Micro Tunneling( النفقي  الدفع 
بمناطق  الخا�صة  ال�صرف  مياه  تمرير  على  ال�صحارة 
بت�صرف  بلبي�س  م�صرف  اإلى  والقلج  الأ�صفر  الجبل 
طرفي  وربط   ، اليوم   /  3 م  مليون   4.1 ت�صميمي 

ال�صحارة مع الم�صرف عن طريق اإن�صاء مدخل ومخرج 
بنظام  تنفيذها  تم  م�صلحة  بيارات  عن  عبارة  لها 
 )Diaphragm Wall( اللوحية  الحوائط 
وبها حوائط داخلية تم تنفيذها بنظام ال�صدات من 
الخر�صانة الم�صلحة  )slip forms( بالإ�صافة اإلى 
بغالت  )Piers( من الخر�صانة الجاهزة بالإ�صافة 
اإلى الأعمال التكميلية لل�صحارة وهي تركيب البوابات 
العازل  النطاق  وتنفيذ  الحاملة   الأعمدة  وعمل 
واأعمال   ، م�صافي  تركيبات  به  كوبري  من   والمكون 
والمبنى  والمخرج  المدخل  عند  للم�صرف  التدبي�س 

الإدارى لل�صحارة.

نادي  اأقامها  التي  الدينية  الأم�صية  من  جانب 
عثماثون جنوب الوادي بمنا�صبة الإحتفال بالمولد 
محمد  المهند�س  رعاية  تحت  ال�صريف  النبوي 
ال�صهابي مدير الفرع وتم خاللها اإ�صت�صافة عدد من 
الر�صول  �صيرة  عن  للحديث  ال�صريف  الأزهر  علماء 

�صلي اهلل عليه و�صلم و توزيع بع�س الهدايا العينيه 
لأبناء العاملين الأيتام وذلك بح�صور عدد كبير من 
بذلك  �صرح  بالفرع  العاملين  واأ�صر  العمل  قيادات 
اإدارة  مجل�س  رئي�س  العظيم  عبد  طارق  الأ�صتاذ 

النادي .

إدارة األنفاق تنفذ أعمال 
مشروع سحارة بلبيس بتكلفــة

 104 مليــون جنيــه

صوره وخبر
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�صوف  المتميز  العدد  هذا  في   
تكنولوجيا  اأهمية  نتناول 
والمعلومات  الت�صالت 
العائدة  الفوائد  و   )ICT(
الت�صييد  �صناعة  على 
تكنولوجيا  ا�صتخدام  من 
من  والت�صالت  المعلومات 
والتغلب  العمل  ا�صتمرارية 
وتحقيق  ال�صوق  ظروف  على 
ور�صاء  ممكن  ربح  اأق�صى   

العمالء يقدمها الأ�صتاذ عمر �صليم موؤ�ص�س مجلة بيم اأرابيا 
والمهند�س اإ�صالم خليل بفرع الإ�صكندرية

 BIM Senior engineer 
و�صنبدء بنمذجة معلومات المن�صاآت )ن. م. م(

   BIM Building Information Modeling
مقدمة: 

البيم )BIM( هو تكنولوجيا اأو تقنية تعتمد في اأ�صا�صها 
على دمج عملية التو�صيف والنمذجة مع هيئة �صكل المبنى، 
 Building( البناء  معلومات  لنمذجة  اخت�صار  وهو 
ت�صميم  تعني  والتي   ،)Information Modeling
الخا�صة  والبيانات  المعلومات  جميع  �صامل  للمبنى  نموذج 
مجرد  بناء  مفهوم  حدود  يتعدى  هنا  نموذج  ومعنى  به، 
�صكل ثالثي الأبعاد. اإن المق�صود بنموذج للمبنى في تقنية 
البيم هو عمل محاكاة وتو�صيف لكل عملية يمر بها المبنى 
ك�صكل  بناوؤه  ي�صمل  فهو  وبالتالي  الواقع،  في  بناوؤه  عند 
اإدخالها،  التي يمكننا  ثالثي الأبعاد )3D( له خ�صائ�صه 
وي�صمل اأي�صا اإدراكه بعامل الوقت اأو الزمن )4D(، وكذلك 
اإدخال عامل التكلفة )5D( .... وغيرها من العوامل التي 

تتعدى كونه مجرد �صكل ثالثي الأبعاد.
تاريخ مفهوم البيم:

خالل  من  مرة  لأول  ظهر  فقد  حديثا،  لي�س  البيم  مفهوم 
المهند�س الأمريكي دوغال�س انجلبرت

Douglas C. Englebart عام 1962م حيث يقول 
الموا�صفات  من  �صل�صلة  باإدخال  المهند�س  يبداأ  ذلك  )بعد 
بو�صة  و12  البالطة،  ل�صماكة  بو�صات   6 والبيانات، 
 ... اأقدام   8 بعمق  المثبتة  الخر�صانية  الجدران  ل�صماكة 
هيكال  ال�صا�صة  على  الم�صهد  يظهر  ينتهي،  وعندما  وهكذا، 
هذه  قوائم  تزداد  ثم  وتعديله،  بمعاينته  المهند�س  يقوم 
المعلومات المدخلة، وتترابط اأكثر مما ي�صكل فكرا نا�صجا 

الفعلي(،   للت�صميم  داعما 
حيث و�صع دوغال�س مبداأ دمج 
واحد،  هيكل  في  المعلومات 
ان�صاقت  كما  الف�صــل  ولــيــ�س 
التخ�ص�صــــات  اأغلــــــب  وراءه 
العلميــــــــة لحقــــــًا بهــــــدف 
التخ�ص�س في �صتى المجالت 
ولي�س في مجال البناء فقط. 

ورغم اأن النظرية قديمة لكن   
لم تكن اأجهزة الحا�صب قوية 
من  الكم  هذا  معالجة  باإمكانها  يكن  ولم  الكفاية،  فيه  بما 
البيانات، وعندما تطورت هذه الأجهزة حدثت نقلة كبيرة 
في توفير التكلفة، مثل تكلفة التعديل، وتقلي�س الجدول 
الزمني عن طريق حل م�صاكل التعار�صات م�صبقا قبل البدء 

الفعلي للتنفيذ.
ا�صتخدمت   GRAPHISOFT �صوفت  جرافي  �صركة 
م�صطلح المبنى الفترا�صي Virtual Building، وكان 
ل�صالحها  كان  البيم  بنظام  كامل  ب�صكل  ُيبنى  نموذج  اأول 

.ArchiCAD بداية عام 1987م ممثال في برنامج
لبرنامج   Graphisoft داخل  من   1984 عام  �صورة 

ArchiCAD و الذي �صمي لحقا ب  Radar CH
تحليل اخت�صار البيم:

Building: وتعني كل اأنواع المباني كالمدار�س والمنازل 
المن�صاآت وكذلك  من  والأبراج وغيرها  والبيوت  والم�صانع 
المدن و الطرق و ت�صمل عملية البناء وكذلك المبنى بعد 

انتهاء البناء واأثناء ت�صغيله  وحتى عند هدمه.
Information: وتعني توافر معلومات وبيانات خا�صة 

بنوع المبنى وجميع عنا�صره المكونة له.
المرفقة  للمعلومات  مرئي  نموذج  وتعني   :Modeling

وتو�صيف حي لخ�صائ�س العنا�صر.
لعنا�صر  كاملة  بمكتبة  البناء  معلومات  نمذجة  تمدنا 
الأمر  للمبنى، وفي جوهر  المادي  للتمثيل  الأبعاد  ثالثية 
فاإن البيم هو طريقة عملية لإن�صاء المبنى قبل تنفيذه في 
الواقع. فهو محاكاة رقمية لخ�صائ�س المبنى الفيزيائية 
والوظيفية. وبناء نموذج باإ�صتخدام تقنية البيم مختلف 
الأبعاد  وثالثية  ثنائية  ر�صومات  عمل  مجرد  عن  تماما 
)كما هو الحال في تقنية الكاد(، فالإعتماد الأ�صا�صي عند 
بناء نموذج بيم للمبنى هو ا�صتخدام عنا�صر ذكية، وبالتالي 
فاختالفه عن نموذج الكاد يكون جذريا. وللحديث بقية..

نمذجة معلومات المنشآت )ن. م. م(
BIM Building Information Modeling 
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اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  اأعرب 
م�صر  بفوز  �صعادته  عن  العرب  المقاولون  نادى 
فى  �صتقام  التى  الأفريقية  الأمم  بطولة  بتنظيم 
يونيو 2019 وتتويج نجم المنتخب الوطنى محمد 
اأف�صل  بجائزة  التوالى  على  الثانية  للمرة  �صالح 
رئي�س  توجه  ،كما   2018 لعام  اأفريقيا  فى  لعب 
ال�صي�صى   الفتاح  عبد  للرئي�س  بالتهنئة  النادي 
الأتحاد  اأع�صاء  ثقة  على  الم�صرى  وال�صعب 
التنظيمية  م�صر  قدارت  فى  "كاف"  الـ  الأفريقى 
بالفوز  اأَهلتها  عال  م�صتوى  على  ريا�صية  بنية  من 

اأفريقيا  جنوب  دولة  مناف�صتها  على  باإكت�صاح 
فعاليات  وقيادة   ، واحد  �صوت  �صد  �صوت   16 بـ 
كما   ، عالية  وكفاءة  بجدارة  البطولة  ومبارايات 
الفوز  عن  �صعادته  مدى  عن  �صالح  عبرالمهند�س 
المنتخب  ونجم  العرب  المقاولون  لإبن  الم�صتحق 
التوالى  على  الثانية  للمرة  �صالح  محمد  الم�صرى 
فى  اأقيم  الذى  الحفل  فى  اأفريقى  لعب  كاأف�صل 
العا�صمة ال�صنغالية "داكار" لتوزيع جوائز الإتحاد 

الأفريقى لكرة القدم يوم 8 يناير 2019 .

بشــائــر 
عـام 
2019

فوز مصر 
بتنظيم 
بطولة 
األمم 

األفريقية
وتتويج 

صالح ملك 
أفريقيا 
للعام 
الثانى



86

المقاولون  لنادي  العمومية  الجمعية  اإنعقدت 
 22 الموافق  الإثنين  يوم  الريا�صي  العرب 
من  ع�صو   2091 عدد  بح�صور   2018 اكتوبر 
اأع�صاء الجمعية العمومية حيث بداأ الت�صجيل 
ال�صابعة  ال�صاعة  حتي  �صباحًا  التا�صعة  من 
اإكتمل الن�صاب القانوني لإنعقاد  م�صاًء وبذلك 
اإجتماع الجمعية العمومية حيث تن�س لئحة 
عدد  ح�صور  �صرورة  علي  الأ�صا�صي  النظام 
الجمعية  لإنعقاد  اأدني  كحد  ع�صو   1000

العمومية .
الأ�صا�صي  النظام  للمادة 28 من لئحة  وطبقا 
للنادي يكون ذلك بمثابة تفوي�س من الجمعية 
لمناق�صة  النادي  اإدارة  لمجل�س  العمومية 
العمومية  الجمعية  اأعمال  جدول  بنود  جميع 
فاإنها  الختامي  والح�صاب  الميزانية  بند  عدا 
بدورها  تقوم  التي  الإدارية  للجهة  تر�صل 
للمحا�صبات  المركزي  الجهاز  اإلي  باإر�صالها 

لإعتمادها .
مح�صن  المهند�س  وجه  الإجتماع  وخالل 
�صالح ال�صكر لأع�صاء الجمعية العمومية علي 
مجل�س  اأن  اإلي  لفتًا  وح�صورهم  اإ�صتجابتهم 

إنعقـاد الجمعيـة العمـوميـة العـاديـة لنادي 
المقـاولـون العـرب

إنعقـاد الجمعيـة العمـوميـة العـاديـة لنادي 
المقـاولـون العـرب
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العرب  المقاولون  لنادي  العمومية  الجمعية  اإنعقدت 
للتجديف باأ�صوان يوم الجمعة 26 اكتوبر 2018 بح�صور 
اأع�صاء الجمعية العمومية حيث بداأ الت�صجيل من التا�صعة 
�صباحًا حتي ال�صاعة ال�صابعة م�صاًء وبذلك اإكتمل الن�صاب 

القانوني لإنعقاد اإجتماع الجمعية العمومية.
ال�صركة  فرع  مدير  ال�صهابي  محمد  المهند�س  �صرح  وقد 
بجنوب الوادي باأن الجمعية العمومية اأ�صفرت عن اإختيار 
محمد  طارق  برئا�صة  الجديد  الإدارة  لمجل�س  الأع�صاء 
ونا�صر  للرئي�س  نائبًا  زيدان  �صعد  وممدوح  عبدالعظيم 
وعمرو  الدين  �صراج  و�صماح  لل�صندوق  اأمينًا  زكي  عابدين 
عرفة ونور الدين محمد اأع�صاء فوق ال�صن وعمرو محمد 

عبد الرا�صي واأحمد عبد الفتاح ع�صوًا تحت ال�صن.

وعمومية نادي المقاولون العرب بأسوان
تختار مجلس إدارة جديد

الخدمة  لتح�صين  كبيرًا  مجهود  بذل  قد  الإدارة 
والأن�صطة الريا�صية والإجتماعية م�صيرًا اإلي تواجد 
اأع�صاء المجل�س في النادي لتحقيق طلبات الأع�صاء .

اأي  بتقديم  العمومية  الجمعية  اأع�صاء  �صالح  وطالب 
فكر اأو راأي لتطوير الأن�صطة الإجتماعية والترفيهية 

بالنادي.
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المقـاولـون يفـوز بـ 4 كـؤوس في بطـولة 
الجمهوريـه للشــراع ويتصدر البطولة

العام  الترتيب  العرب  المقاولون  نادي  ت�صدر 
تناف�س  التي  لل�صراع  الجمهورية  بطوله  في 
وهيئات  اأنديه   8 من  ولعبة   لعبًا   22 فيها 
والإ�صماعيلية  والجيزة  القاهرة  من  ريا�صيه 
وفاز  مراحل  ثالثة  علي  واأقيمت  واأ�صوان 
مـن  كـوؤو�س   4 بــــ  العرب  المقاولـون  نادي 
وكانت  باأكملها  للبطولة  كوؤو�س   9 اإجمـالـي 
النتائج كالتالي اأوًل �صباقات الطراز الأوليمبي 
RS: X فاز فيها بالمركز الأول والميدالية 
بالمركز  وفاز  �صلطان  علي  المهند�س  الذهبية 

واإن�صم كل  يا�صر  البرونزية يو�صف  الثالث والميدالية 
�صفوف  اإلي  يا�صر  ويو�صف  �صلطان  علي  الالعبين  من 
لت�صفيات  اإ�صتعدادًا  لل�صراع  الوطنية  المنتخبات 
الري�صبورد  طراز  �صباقات  اأما   2020 طوكيو  اأوليمبياد 
وفاز  �صالح  محمد  الدكتور  فيها  الأول  بالمركز  ففاز 

بالمركز الثاني اإ�صالم يو�صف.
من جانبه اأو�صح اأحمد الرويعي مدير نادي التجديف 
ال�صراع  لعبو  حققها  التي  المبهره  النتائج  هذه  باأن 
م�صبوق  الغير  والمعنوي  المادي  الدعم  نتيجه  تاأتي 

المهند�س  برئا�صة  النادي  اإدارة  مجل�س  يقدمه  الذي 
اإمام نائب رئي�س النادي  مح�صن �صالح والأ�صتاذ ح�صام 
النادي  اإدارة  مجل�س  ع�صو  طاهر  ر�صدي  والدكتور 
جهدًا  ليدخروا  الذين  الجهاز  علي  العام  والم�صرف 
�صفوف  ودعم  والريا�صيين  الريا�صة  رفعة  اأجل  من 
الريا�صية  الألعاب  كافة  في  الوطنية  المنتخبات 
المختلفه الفرديه منها والجماعيه من اأبناء المقاولون 
نخبه  الفائزين  الالعبين  علي  اأ�صرف  وقد  هذا  العرب 
من خبراء اللعبه منهم الكابتن اإ�صماعيل مجاهد مدير 

الجهاز والكابتن اأحمد عبد المنعم مدرب الفريق.
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نادى  اإدارة  كرم المهند�س مح�صن �صالح رئي�س مجل�س 
المقاولون العرب الالعبة اآية عي�صى لعبة المقاولون 
بالميدالية  فوزها  بعد  ال�صرعة،  لكرة  م�صر  ومنتخب 
خالل  عالميًا  الأول  المركز  على  وح�صولها  الذهبية 
الكويت  بدولة  اأقيمت  التي  العالم  بطولة  فاعليات 
خالل الفترة من 25 اإلى 30 اأكتوبر الما�صي واإ�صتطاع 
 - )كبار  ال�صرعة  لكرة  الم�صري  المنتخب  لعبي 
للكبار  العالم  بطولة  لقب  على  الح�صول  نا�صئين( 
والنا�صئين لكرة ال�صرعة بمجموع 12 ميدالية ذهبية 

وف�صيتان.
مجل�س  ع�صو  راأفت  كريم  المهند�س  التكريم  ح�صر 
التنفيذى  المدير  الباجوري  ي�صري  والأ�صتاذ  الإدارة 
الن�صاط  مدير  اهلل  ح�صب  خالد  والدكتور  للنادي 
الريا�صى بالنادى والكابتن هالة اأحمد خطاب المدير 

الفنى لفريق كرة ال�صرعة ومدرب منتخب م�صر.
بم�صتوى  النادي  رئي�س  اأ�صاد  التكريم  حفل  وخالل 
المتقدمة  الدول  من  العديد  على  وتفوقها  الالعبة 
حققت  الالعبة  اأن  موؤكدًا  ال�صرعة  كرة  لعبة  في 
اإنجاز جديد ي�صاف لإنجازات الألعاب الفردية داخل 
ومتزايد  كبير  الإهتمام  واأن  الأخ�صر  الجبل  جدران 
من قبل مجل�س الإدارة بالألعاب المختلفة داخل نادى 
المقاولون العرب من اأجل الم�صاهمة في رفع علم م�صر 
يبخل  لن  النادى  اأن  كما  الدولية  المحافل  جميع  في 

على الالعبين ويتم تجهيزهم ب�صكل جيد.
الكابتن  �صالح  مح�صن  المهند�س  كرم  الحفل  وخالل 
هالة اأحمد خطاب المدير الفنى لفريق كرة ال�صرعة 
�صالم  الحكيم  عبد  والأ�صتاذ  م�صر  منتخب  ومدرب 

اإداري فريق كرة ال�صرعة.

مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س 
وجهازه  الأول  الفريق  مع  يحتفل  الإدارة 
الفني عقب المباراة والفوز على التحاد 
واحد  هدف  مقابل  بهدفين  ال�صكندري 
فتحى  عادل  محمد  المهند�س  بح�صور 
ع�صو مجل�س الإدارة والم�صرف العام على 
المدير  الباجوري  ي�صري  والأ�صتاذ  الكرة 
لفريق  مبروك  األف  للنادي..  التنفيذي 
نادينا العريق وتمنياتنا الفوز بالبطولة.

صــوره وخبــر



1- ال�صبق القراآنى فى علم القلوب :-
من  ● يتاألف  القلب  فى  موجود  دماغ  عن  اليوم  العلماء  يبحث 

العقل  ن�صميه  ما  واأن  ع�صبية  خلية   )40000( األف  اأربعين 
موجود فى مركز القلب وهو الذى يقوم بتوجيه الدماغ لأداء 
فاإن  ولذلك  الج�صم  اأجهزة  كافة  وتوظيف  توجيه  فى  مهامه 
اهلل تعالى جعل القلب و�صيله يعقل بها الإن�صان فقال تعالى: 
" اأفلم ي�صيروا فى الأر�س فتكون لهم قلوب يعقلون بها اأو اآذان 
ي�صمعون بها فاإنها ل تعمى الأب�صار ولكن تعمى القلوب التى فى 
" )النعام  " لهم قلوب ل يفقهون بها  " ) الحج 46(  ال�صدور 
179( اأى اأن القراأن حدد لنا مركز الإدراك لدى الإن�صان وهو 

القلب وهو ما يك�صفه العلماء اليوم .
كالحجارة  ● فهى  ذلك  بعد  من  قلوبهم  ق�صت  ثم   " تعالى  وقال 

القراآن �صفة من  لنا  " )البقرة 74( فقد حدد  اأ�صد ق�صوة  اأو 
الكافرين  عن  قال  ولذلك  واللين  الق�صوة  وهى  القلب  �صفات 
" )الزمر 22( وقال عن  "فويل للقا�صية قلوبهم من ذكر اهلل 
الذين يخ�صون ربهم " ثم تلين جلودهم وقلوبهم اإلى ذكر اهلل" 

)الزمر 23(.
للمعلومات  ● م�صتودعًا  ت�صكل  القلب  خاليا  من  خليه  كل 

اهلل  باأن  القلب  ذاكرة  عن  يتحدثون  بداأو  ولذلك  والأحداث 
تعالى  اهلل  واأن  القلب  فى  موجود  �صئ  كل  اأن  لنا  اأكد  تعالى 
يختبر ما فى قلوبنا :"وليبتلى اهلل ما فى �صدوركم وليمح�س 

ما فى قلوبكم" ) الأعراف 154(.
ال�صمع  ● فقدان  اإلى  يوؤدى  القلب  عمل  نظام  فى  الكبير  الخلل 

المعنوى "ونطبع على قلوبهم فهم ل ي�صمعون")الأعراف 100(.
خاليا  ● على  يوؤثر  القلب  لأن  والتعلم  العلم  فى  مهم  دور  للقلب 

والعلم  القلب  بين  ربط  القراآن  فاإن  ولذلك  ويوجهها  الدماغ 
"وطبع على قلوبهم فهم ل يعلمون " ) التوبة 93(.

ومقدمة  ● اأعلى  فى  النا�صية  منطقة  فى  هو  الكذب  مركز 
المعلومات  اأما   )16 )العلق  خاطئة"  كاذبة  "نا�صية  الدماغ 
وهكذا  �صادقة  حقيقية  معلومات  فهى  القلب  يختزنها  التى 
عك�س  يقول  فاإنه  بل�صانة  يكذب  عندما  عندما  الن�صان  فاإن 
فى  لي�س  ما  باأل�صنتهم  "يقولون  معلومات  من  قلبه  يختزنه  ما 
النا�صية  من  باأمر  يتحرك  هنا  فالل�صان  )الفتح11(  قلوبهم" 
التى فى الدماغ ولذلك و�صف اهلل هذه النا�صية باأنها نا�صية 

كاذبة خاطئة".
بع�س  ● يوؤكد  وهكذا  بالدماغ  ولي�س  بالقلب  يكون  اليمان 

ايها  "يا  والعقيدة  اليمان  فى  القلب  اأهمية  على  الباحثن 
الر�صول ل يحزنك الذين ي�صارعون فى الكفر من اللذين قالوا 

اآمنا باأفواههم ولم توؤمن قلوبهم " )المائدة 41(.
ب�صئ  ● يهتم  ول  يتاأثر  ول  يخاف  ل  ال�صناعى  القلب  �صاحب 

اأكد  عندما  القراآن  به  �صبق  ما  وهذا  الم�صتقبل  اأمور  من 
 " تفزع  اأى   : وتوجل  تخاف  اهلل  خلقها  التى  القلوب  اأن  على 
تليت  واإذا  قلوبهم  وجلت  اهلل  ذكر  اإذا  الذين  الموؤمنون  اإنما 
اهلل  جعل  وكذلك   )2 )الأنفال   " اإيمانًا  زادتهم  اآياته  عليهم 
 " "وقذف فى قلوبهم الرعب  مكان الخوف والرعب هو القلب 

)الح�صر 2(.
�صلى  ● الأعظم  النبى  �صبق  فقد  المطهره  النبوية  ال�صنة  وفى 

القلب  دور  عن  الحديث  اإلى  الغرب  علماء  و�صلم  عليه  اهلل 
واأهميته فى �صالح النف�س لأنه جعل للقلب دورًا مركزيًا فاإذا 
�صلح هذا القلب فاإن جميع اأجهزة واأنظمة الج�صم �صوف ت�صلح 
واإذا ف�صد ف�صوف تف�صد فقال �صلى اهلل عليه و�صلم " األ اأن فى 
ف�صد  ف�صدت  واإذا  كله  الج�صد  �صلح  �صلحت  اإذا  م�صغة  الج�صد 
 " و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  وقوله   " القلب  وهى  األ  كله  الج�صد 

الإيمان ما وقر فى القلب و�صدقة العمل ".
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الدعاء  واإجابة  القدر  لرد  وو�صيلة  قراآنى  اأمر  الت�صبيح   -2
وال�صتغفار والر�صا وال�صفاء :-

اأنه كان من  ● قال تعالى فى ق�صة يون�س عليه ال�صالم :" فلول 
الم�صبحين للبث فى بطنه اإلى يوم يبعثون " )ال�صافات 144( 
كنت  اإنى  �صبحانك  انت  اإل  اله  ل   " ت�صبيحه  فى  يقول  وكان 
ننجى  وكذلك  الغم  من  ونجيناه  له  ف�صتجبنا  الظالمين  من 

الموؤمنين " ) النبياء 88-87(.
اأخاه هارون وزيرًا له  ● دعا مو�صى عليه ال�صالم ربه باأن يجعل 

يعينه فى اأمور الر�صالة والت�صبيح والذكر " واجعل لى من اأهلى 
هارون اأخى ا�صدد به اأزرى واأ�صركه فى اأمرى كى ن�صبحك كثيرا 

ونذكرك كثيرًا " )طه- 29-34(  فا�صتجاب اهلل لدعائه.
المالئكة ي�صبحون بحمد ربهم وي�صتغفرونه للموؤمنين التائبين  ●

ي�صبحون  حوله  ومن  العر�س  يحملون  "الذين  لهم  ويدعون 
اآمنوا ربنا و�صعت  بحمد ربهم ويوؤمنون به وي�صتغفرون للذين 
كل �صئ رحمًة وعلمًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا �صبيلك وقهم 
عذاب الجحيم " ) غافر 7( " والمالئكة ي�صبحون بحمد ربهم 

وي�صتغفرون لمن فى الأر�س " ) ال�صورى 5( .
بعطاء  ● الر�صا  وثمرته  اليوم  �صاعات  �صائر  الت�صبيح  ا�صتوعب 

اهلل فى الدنيا والآخره " و�صبح بحمد ربك قبل طلوع ال�صم�س 
لعلك  النهار  واأطراف  ف�صبح  الليل  اآنائ  ومن  غروبها  وقبل 

تر�صى") طه 130(.
ي�صت�صفى  ● الذى  الدواء  هو  الت�صبيح  اأن  اإلى  ت�صير  كريمة  اآيه 

به من �صيق ال�صدر والترياق الذى ت�صتطب به النفو�س " ولقد 
نعلم اأنك ي�صيق �صدرك بما يقولون ف�صبح بحمد ربك وكن من 

ال�صاجدين " ) الحجر 98(.
بع�س الت�صابيح الماأثورة عن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: ●

عر�صه  - وزنه  نف�صه  ور�صا  خلقه  عدد  وبحمده  اهلل  �صبحان 
ومداد كلماته .

�صبحان ذى الملكوت والجبروت والكبريا والعظمة . -
�صبحان اهلل والحمدهلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكبر -
�صبوح قدو�س رب المالئكة والروح . -
اهلل  - �صبحان   - الأعلى  ربى  �صبحان   - العظيم  ربى  �صبحان 

وبحمده �صبحان اهلل العظيم .
3- قال تعالى "وما خلقت الجن والأن�س اإل ليعبدون " )الذاريات 
�صالة  من  العبادات  لتاأدية  الدنيا  هذه  فى  اهلل  خلقنا  فهل   )16
ال�صالة  فرائ�س  لأداء  وقت  اأق�صى  اإن  ؟  فقط  وحج  وزكاه  و�صيام 
اليومية الخم�س ل يتجاوز �صاعة واحدة اأى اأقل من 5% من مجموع 
�صاعات اليوم الأربع والع�صرين كذلك فاإن �صيام �صهر رم�صان يعادل 
يملك  ممكن  تدفع  والزكاة  ال�صنة  �صهور  مجموع  من   %  8.5 نحو 
لمن  العمر  والحج مرة واحدة فى   . - مرة كل عام  الن�صاب فقط 

اإ�صتطاع اإليه �صبيال:-
وهى  ● نوافلها  اأو  فقط  الفرائ�س  تلك  تاأدية  لي�صت  العبادة  اإن 

والإ�صتغفار  والدعاء  القراآن  قراأة  اأو  التطوعية  العبادات 
واأذكار ال�صباح والم�صاء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
الن�صان  بين  العالقة  فى  يدخل  ذلك  كل  المعا�صى  واجتناب 
ومالئكته  باهلل  الإيمان  )وهى  عقيدة  الدين  لأن  ولكن  وربه 
وكتبه ور�صله واليوم الأخر والقدر خيره و�صره ( وعبادات كما 
تقدم ومعامالت فاإن المعامالت تواأم العبادات التى ولدت من 

رحم الدين ول يكتمل الدين اإل بهما .
اإن المعامالت على الجانب الذى يخت�س بالعالقة بين الن�صان  ●

وغيره وهى ترقى اإلى مرتبة العبادة فاأنت فى عبادة عندما 

جارك  وتكرم  اأرحامك  ت�صل  بيتك  واأهل  والديك  اإلى  تح�صن 
محتاجًا  وت�صاعد  جائعًا  وتطعم  يتيمًا  وت�صعد  مري�صًا  وتزور 
ظمك  عمن  وتعفو  غيظك  وتكتم  متخا�صمين  بين  وت�صلح 
ل�صانك  وتن�صر علمك وتكون �صمحًا فى بيعك و�صرائك وتكف 
وتبت�صم  ب�صرك  وتغ�س  البذئ  والكالم  والنميمة  الغيبة  عن 
ظلمًا  وتمنع  متوا�صعًا  اأمينًا  �صادقًا  وتكون  اأخيك  وجه  فى 
وتقيم عدًل وتوا�صى مبتلى وتعتذر اإذا اأخطاأت وت�صهد بالحق 
ذلك  وكل  �صاًل  وتن�صح  �صديقًا  وتجامل  بالزور  ت�صهد  ول 
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  عليها  حث  تعاملية  عبادات 

)الدين المعاملة(.
4- "ول تن�صوا الف�صل بينكم " :-

اآيه كريمة هى كنز من كنوز القراآن العديدة وقاعدة ربانية  ●
اإليك  اأدى  لكل من  الجميل قوًل وعماًل  ورد  الوفاء  تحث على 
دينك  خير  فيه  لما  ن�صحك  اأو  مكروهًا  عنك  دفع  اأو  معروفًا 
ودنياك فاإن من كريم الأخالق وكمال الأدب األ تن�صى ف�صل من 
كانت بينك وبينه مودة وح�صن ع�صرة واأن ن�صيان ف�صل �صاحب 

الف�صل اأو اإنكاره هو من خ�صي�س الطباع و�صوء الأخالق.
و�صهرا  ● ربياك  اللذان  وهما  عليك  والديك  ف�صل  تن�صى  كيف 

تكون  باأن  عمرهما  طول  يحلمان  يزالن  ول  لمر�صك  الليالى 
اأف�صل واأ�صعد مهما فى دنياك واأخرتك ؟

التى ر�صيت ووثقت بك زوجًا  ● كيف تن�صى مودة تلك الزوجة 
وهموم  اأثقال  معك  وحملت  لأولدها  واأبًا  لحياتها  و�صريكًا 

الحياة و�صبرت على حلو المعي�صة ومرها ؟
اأخوك الذى ولدته اأمك تخا�صمت معه وقاطعته ل�صبب دنيوى  ●

اأو اإختالف فى الراأى فقد كنتما تتقا�صمان اللقمة �صويا  تافه 
يوم كنت فى كنف والديك اأين ف�صل الأخوة واأين �صلة الرحم 

التى اأو�صى بها رب العزة ؟
جارك وهو اأقرب النا�س اإليك عند الحاجة وكنتم من قبل مثل  ●

الأخوة بل ربما اأ�صد والآن ل تلقى عليه ال�صالم ل�صوء ظن اأو 
و�صاية من اأخرين ، اأين حق الجار ؟

عنه  ● واأخذت  ودنيويًا  دينيًا  العلم  منه  تعلمت  الذى  معلمك 
�صماحة الأخالق حتى اأ�صبح لك �صاأنًا فى اأعين النا�س ل ي�صح 

اأبدًا اأن تتعالى عليه اإن هو لجاأ اإليك لق�صاء حاجة له .
العمل  ● م�صاق  وي�صاركك  ي�صاعدك  كان  الذى  العمل  فى  زميلك 

العمل  �صئون  فى  والن�صيحة  والم�صورة  الراأى  معه  وتتبادل 
على  ت�صبر  ول  وتتاأفف  منه  ت�صتكى  الآن  الخا�صة  و�صئونك 
اإلى قلبك تمزح معه  لع�س هفواته وقد كان من اأقرب النا�س 

وتالطفه وترحب بكل اأفكارة .

مهندس / رزق الشناوى
 دبلوم الدراسات العليا

المعهد العالي للدراسات اإلسالمية
دبلوم معهد إعداد الدعاه
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 مهند�س / حممد مو�سى

1- تكرار قراءة �صور الفاتحة

الفاتحة �صورة عظيمة وقد اأفا�س ال�صادة العلماء 
فى تف�صيرها وبيان ف�صلها واأخ�س بالذكر ف�صيلة 
موقعه  على  وتف�صيره  المطيعى  على   / الدكتور 
العلم  ال�صتزادة من  اأراد  لمن  " يوتيوب"  الـ  على 

والتف�صير .

عر�س لى �صوؤال : لماذا نكرر قراءة �صورة الفاتحة 
المكتوبة عالوة على  ال�صلوات  يوميًا 17 مرة فى 
�صلوات النفل وغيرها من المنا�صبات فما الحكمة 

من تكرارها يوميًا بهذا ال�صكل ؟

لهذا  فوائد  ثالثة  هناك  اأن   - اأعلم  واهلل   - يبدولى 
التكرار :

الموؤمن فى �صراع دائم مع ال�صيطان الرجيم الذى - 1
والأمر  للنف�س  الو�صو�صة  عن  يفتر  ول  ينفك  ل 
 ": قولة  فى  وجل  عز  الحق  حذرنا  كما  بال�صوء 
الم�صتقيم  �صراطك  لهم  لأقعدن  اأغويتنى  فبما 
خلفهم  ومن  اأيديهم  بين  من  لآتينهم  ثم   -
اأكثرهم  تجد  ول  �صمائلهم  وعن  اأيمانهم  وعن 
العون  اإلى  يحتاج  الموؤمن  فاإن  ولذلك  �صاكرين". 
من اهلل تعالى فى كل اأوقاته وعلى جميع اأحواله 

فيردد: " اإياك نعبد واإياك ن�صتعين " .

الموؤمن دائمًا يعي�س بين الخوف من اهلل والرجاء - 2
اهلل  رحمه  فى  يدخل  اأنه  يعلم  لأنه  رحمته  فى 
اأن  باهلل  وي�صتعيذ  الرحيم  الرحمن  مظلة  تحت 

يح�صر مع المغ�صوب عليهم ول ال�صالين .

كان الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم يلح فى الدعاء - 3
فى  الإلحاح  اأن  العلماء  ال�صادة  ويقول  ويكرره 
وعن  الدعاء  اإجابة  اأ�صباب  من  �صبب  الدعاء 
الدعاء  فى  الإلحاح  الأدوية  اأنفع   ": القيم  ابن 
تحقيق  هو  اإنما  الفاتحة  �صورة  قراءة  فتكرار   "
اهلل  على  بالإلحاح  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  لهدية 
الم�صتقيم  �صراطه  اإلى  الهداية  طلب  فى  تعالى 
والإ�صتعاذه من ال�صيطان الرجيم الذى وكما قال 
مجرى  اآدم  ابن  من  يجرى  باأنه  الكريم  الر�صول 

الدم .

2- تكرار ال�صالة على النبى :

الكريم  اأمرنا ربنا بال�صالة وال�صالم على ر�صوله   -
عليه  �صلوا  اآمنوا  الذين  اأيها  يا   "  : تعالى  بقوله 
و�صلموا ت�صليما " ويب�صرنا الر�صول �صلى اهلل عليه 
ي�صلى  لمن  تعالى  اهلل  من  الجزيل  بالأجر  و�صلم 
" .... فاإنه من �صلى على �صالة �صلى  عليه فيقول 

اهلل عليه بها ع�صرًا " 

- ولكن ما الحكمة من ال�صالة وال�صالم عليه ؟

- اإن الإ�صالم دين جد وعمل ف�صلعة اهلل غاليه وهى 
من  وعلى  متواكل  اأو  ك�صول  ينالها  اأن  بعيد  الجنة 
يريد الفوز بالجنة اأن ي�صتعد للدخول فى ال�صباق 
والم�صارعة والتناف�س مع مليارات الموؤمنين لإيجاد 
مكان له فى الدرجات العلى مع النبيين وال�صديقين 
وتعالى  �صبحانه  الحق  لقول  م�صداقا  وال�صهداء 
عر�صها  وجنة  ربكم  من  مغفرة  اإلى  �صابقوا   "
ختامه   :" تعالى  وقوله   "... والأر�س  ال�صماوات 
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م�صك وفى ذلك فليتناف�س المتناف�صون ".

- اإن اأ�صرف درجة من درجات الجنة واأعالها منزلة 
محمد  �صيدنا  يتبواأها  حيث  الأعلى  الفردو�س  هى 
�صلى اهلل عليه و�صلم فمن اأراد اأن يفوز فى ال�صباق 
وينال معيته ومرافقته فعليه بالإكثار من ال�صالة 
عليه حيث قال �صلى اهلل عليه و�صلم : اأولى النا�س 
بى يوم القيامة اأكثرهم على �صالة ، واأولى النا�س 

بى : اأى اأقربهم منى مكانًا ومكانة .

وال�صالم  ال�صالة  من  يوميًا  ورد  باإتخاذ  فلنبادر   -
اأو  مرة  ماأئة  اأو  مرات  ع�صر   : محمد  �صيدنا  على 
عنت  بدون  وظروفه  طاقته  ح�صب  كل  مرة  األف 
معنى  واإ�صتح�صار  النية  اإخال�س  والمهم  م�صقة  اأو 
اهلل  اإلى  الت�صرع  وهو  القلب  فى  وال�صالم  ال�صالة 
تعالى اأن يرفع درجات الر�صول الكريم واأن يبعثه 
المقام المحمود الذى ل ينبغى األ لواحد من خلقه 
هو  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  محمد  �صيدنا  يكون  واأن 

�صاحب هذا المكان .

3- ب�صروا ول تنفروا   :

ت�صيب  التى  الأخبار  ن�صر  فى  ي�صارك  لمن  اأقول   -
النا�س بالكاآبة والياأ�س �صواء من ن�صرها متعمدًا اأو 
اأعاد ن�صرها دون وعى بعاقبة فعلته هذه اأقول لهم 
ا�صتمعوا وتدبروا قول ر�صولنا وتدبروا قول ر�صولنا 
الفرائ�س  اإلى اهلل بعد  اأحب الأعمال   "  : الكريم 
اإدخال ال�صرور على م�صلم " وقوله �صلى اهلل عليه 
و�صلم : " من اأدخل على اأهل بيت الم�صلمين �صرورًا 

لم ير�س اهلل له ثوابًا اإل الجنة " .

من  على  ال�صرور  اإدخال  بو�صعنا  يكن  لم  فاإن   -
وهم  والمعنوية  المادية  للم�صاندة  يحتاجون 
يح�صى  مال  جمع  فباإمكاننا  حولنا  من  كثيرون 
اإليها  الحاجة  اأ�صد  فى  نحن  التى  الح�صنات  من 
الكريم  الر�صول  يب�صرنا  حيث  والآخرة  الدنيا  فى 
الم�صلمين  من  بين  اأهل  على  اأدخل  من   ": بقولة 
�صرورًا خلق اهلل من ذلك ال�صرور خلقًا ي�صتغفرون 

له اإلى يوم القيامة " .

- ل اأريد ذكر ما يلقاه المخالفون ودعنا نعي�س فى 

�صلى  قوله  ولنتذكر  ور�صوله  اهلل  من  الب�صارة  جو 
اهلل عليه و�صلم :" الكلمة الطيبة �صدقة " وقوله 
المعروف  من  تحقرن  ل   ": و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 

�صيئًا ولو اأن تلقى اأخاك بوجه طلق ". 

4- " وكذلك جعلناكم اأمة و�صطا " 

فى  ما  له  و�صخر  وكرمه  الن�صان  اهلل  خلق   -
الب�صر  وق�صم  الر�س  فى  خليفته  ليكون  الكون 
لكل  وحدد  متكاملة  ولكن  مختلفة  مجموعات  فى 
قال  حيث  الخالفة  فى  مهامها   ب�صرية  مجموعة 
تعالى : " لو �صاء ربك لجعل النا�س اأمة واحدة ول 

يزالون مختلفتين ولذلك خلقهم ... " 

- اإن دور ومهمة الم�صلمين فى خالفة الأر�س تعتبر 
اإذا قال  اأوكلها اهلل للب�صر  اأ�صمى المهمات التى  من 
لتكونوا  و�صطا  اأمة  جعلناكم  وكذلك   "  : تعالى 
�صهداء على النا�س ويكون الر�صول عليكم �صهيدًا... 
على  الم�صلمين  اأمة  �صهادة  اأن  المف�صرون  يقول   "
الأمم الأخرى تعنى تبليغهم بمراد اهلل من خلقه 
اأو  لهم  القيامة  يوم  ال�صهادة  الدنيا ثم  الحياة  فى 
لهم  يقوم  ول  بدين  اإل  الن�صيحة  بقبولهم  عليهم 
ملك اإل على نبوة واأن العالم ل يعترف لهم بميزة 
بال�صماء  اإنقطعت  فاإذا  وحى  حملة  كانوا  اإذا  اإل 
وغ�صيهم  رحبت  بما  الأر�س  عليهم  �صاقت  �صلتهم 

الذل من كل مكان .

بماآثر  ي�صهد  الإن�صانية  الح�صارة  تاريخ  اإن    -
على  الخيرة  واآثارها  الإ�صالمية  الح�صارة 
اإلى  فليرجع  �صاء  ومن  الأخرى  الح�صارات 
منهم  الم�صلمين  غير  حتى  المن�صفين  الموؤرخين 
بدء بح�صارات ال�صرق الأو�صط وجنوب �صرق اآ�صيا 

واأفريقيا وبالد ما بين النهرين والأندل�س غربًا .

- ولتتذكر اأمتنا اأمجادنا حتى نجتاز الهوة و نلجاأ 
اإلى اهلل عز وجل القائل : " ...ولين�صرن اهلل من 
ين�صره اإن اهلل لقوى عزيز " ون�صاأله اأن يهدينا واأن 
يخرجنا من هذه الهوة اإنه ولى ذلك والقادر عليه 

ولن�صتعيد المكانة الرفيعة التى ن�صتحقها.
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خواطر إيمانيه وحياتيهجزيرة " المؤنسية " 

اْلَقْرَنْيِن  ُلوَنَك َعن ِذي   قال تعالى  )َوَي�ْصاأَ
ذو  كان  ِذْكًرا(  ْنُه  ِمّ َعَلْيُكم  ْتُلو  �َصاأَ ُقْل 
القرنين من اأقوى ملوك الدنيا اأعطاه اهلل 
الملك واأعطاه من كل �صئ �صببا ..واأعطاه 
كل  يحكم  تجعله  التي  المقومات  كل 
اإلى  �صرقها  من  الدنيا  فملك  العالم  هذا 
الغرب  نحو  واتجه  جي�صه  فاأخذ  غربها 
ل  قومًا  فيها  فوجد  ال�صم�س  مغرب  اإلى 
ذوالقرنين  يدعوهم  فبداأ  اهلل  يعبدون 
لالإيمان باهلل  بعد ذلك اتجه نحو ال�صرق 
فوجد  ال�صم�س  منه  ت�صرق  الذي  المكان 
فبداأ  �صتر  دون  ال�صم�س  في  يعي�صون  قوم 
فبنى  ال�صم�س  عن  ي�صترهم  ما  لهم  يقيم 
بعد  اتجه  ثم  والمن�صاآت  الم�صاكن  لهم 
" فوجد  ال�صدين  بين   " ال�صمال  اإلى  ذلك 
قوما ل يفقهون قول يعي�صون بين �صدين 
وكان هناك قوم مف�صدون ي�صمون بياأجوج 

وماأجوج يهجمون 
منهم  فيقتلون  البالد  هذه  اأهل  على 
 . امالكهم  ويخربون  اأموالهم  وي�صرقون 

�صرهم،  من  يلقون  ما  القوم  له  فا�صتكى 
وطلبوا منه اأن يبني بينهم وبين "ياأجوج 
فاأجابهم  منهم،  يحميهم  �صّدًا  وماأجوج" 
قطع  من  منيعًا  �صدًا  واأقام  طلبهم،  اإلى 
واأذاب  عظيمين،  جبلين  بين  الحديد 
تما�صكًا،  اأ�صّد  اأ�صبح  حتى  عليه،  النحا�س 
فح�صرهم بذلك ال�صد واندفع �صرهم عن 

البالد والعباد .
اأكثر  مالمح  النبوية  الأحاديث  ر�صمت 
و"ماأجوج"  "ياأجوج"  عالم  عن  و�صوحًا 
الغمو�س  نواحي  من  كثير  عن  وك�صفت 
وقائدًا  نظامًا  لديهم  اأن  فبينت   . فيهم 
يحتكمون لراأيه، واأن ال�صد الذي ح�صرهم 
به ذو القرنين ما زال قائمًا، واأنه يمنعهم 
الأر�س  غزو  في  مطامعهم  تحقيق  من 

واإف�صادها.
اأحمد ال�صعدي 

مدير العالقات العامة
فرع جنوب الوادي

خواطر  التالية  ال�صطور  خالل  نعي�س 
منها  نتعلم  لعلنا  وحياتيه  اإيمانيه 

ونتعظ ونعمل بها .
متولى  محمد  ال�صيخ   ف�صيلة  يقول 

ال�صعراوى :-
 اإن لم ت�صتطع قول الحق فال ت�صفق  ●

للباطل .
 اإذا لم تجد لك حاقدًا فاعلم انك اإن�صان فا�صل . ●
 ل تقلق من تدابير الب�صر ، فاق�صى ما ي�صتطيعونه هو تنفيذ  ●

اإرادة اهلل.
 لن يحكم اأحد فى ملك اهلل اإل بما اأراده اهلل . ●
 ل تعبد اهلل ليعطى ، بل اعبده لير�صى فاإن ر�صى اأده�صك  ●

بعطائه.
 ل يقلق من له اأب ، فكيف يقلق من له رب . ●
●  ، باهلل  ال�صلة  هى  ال�صالة  اأن  يعى  من  الأر�س  اأهل  اأ�صعد   

ولي�صت الِحمل الذى نذهب لنرميه عن كاهلنا .
اأقوال لها معنى :-  

، وكلما تمنيت  ●  كلما اأح�صنت ظنك باهلل اأح�صن اهلل حالك 
الخير لغيرك جاءك الخير من حيث ل تحت�صب .

ما  ● ل   ، يفعلونه  ما  راقب   ، النا�س  فيه  يفكر  ما  تعرف  لكى   
يقولونه .

ما الفرق بين ال�صخاء والجود والإيثار :-
 ال�صخاء : اإعطاء الأقل واإبقاء الأكثر . ●
 الجود : اإعطاء الأكثر واإبقاء الأقل . ●
 الإيثار : اإعطاء الكل من غير اإبقاء �صيء . ●
اهلل  ● يد  فى  ولكنها  دموع  اأعينهم  فى  هى  الظالمين  دموع   

�صواعق َي�صرب بها الظالم.
 ل تجعل الدعاء كالدواء ، ت�صتعمله عند المر�س فقط ، بل  ●

اجعل الدعاء كالهواء ، ادعو ربك فى كل وقت ، فى ال�صراء 
وال�صراء .

قال الإمام اأن�س بن مالك ر�صى اهلل عنه :-
 اإن العبد ليبلغ بُح�صن خلقه اأعلى درجة فى الجنة وهو غير  ●

عابد، 
 ويبلغ ب�صوء خلقه اأ�صفل درك جهنم وهو عابد.  ●

كالم اأعجبنى :-
الأر�س ل تن�صى جباه ال�صاجدين . ●
والليل ل ين�صى اأنين العابدين . ●
والخد ل ين�صى دموع التائبين . ●
واهلل يعلم اأننا رغم المعا�صى موؤمنين . ●
فاحفظ ل�صانك من الزلل واإياك من طول الأمل .  ●

حكمتان احفظهما فى الحياه : -
ل تتخذ قرارًا واأنت فى �صدة الغ�صب .

ل تعطى وعدًا واأنت فى قمة ال�صعادة .
يارب 

اللهم افردنى لما خلقتنى لِه ، ول ت�صغلنى بما تكفلت لى به ، 
ول تحرمنى واأنا اأ�صاألك ، ول تعذبنى واأنا ا�صتغفرك .

بمدينة  الحميدات  منطقة  �صاحية  هي 
اهلل  اآيات  تجلت  م�صر  ب�صعيد  قـنــا 
كجزيرة  ن�صاأتها  في  وتعالى  �صبحانه 
من  اأكثر  منذ  الأعلى  م�صر  ب�صعيد 
ن�صبًة   " الموؤن�صية   " و�ُصميِّت  عام   1100
ُجنـد  اأمير  الخادم  موؤن�س  لموؤ�ص�صها 
العراق  العبا�صية والذي قِدَم من  الدولة 
من  الخام�س  الخمي�س  يوم  م�صر  اإلى 
ومعه   ، 308هـ/920م  �َصنة  المحرم 
جندي  اآلف  وثالثة  الأمراء  من  َجْمع 
العبا�صي  باهلل  المقتدر  الخليفة  باأمر 
�صد  حروبه  في  م�صر  والي  لم�صاعدة 
ر اأمر  المغاربة ، و�صار موؤن�س الخادم يدبِّ
م�صر ويراجع الخليفة العبا�صي في �صئون 

الدولة من تلك الجزيرة.
�صارت  العبا�صي  الجي�س  مغادرة  بعد 
ُكثيْر  اأنظار  محط  الموؤن�صية  جزيرة 

ا�صتغاللها  اأجل  من  اإليها  الوافدين  من 
نهر  من  وقربها  اأر�صها  لجودة  للزراعة 
معروفة  الجزيرة  ،وا�صتمرت  النيل 
بالدولة  مروًرا  الموؤن�صية  با�صمها 
دولة  بداية  حتى  والأيوبية  الفاطمية 
�صلطة  وبزوغ  ال�صراك�صة  المماليك 
ويذكر  )جرجا(  بدجرجا  هوارة  قبائل 
تر�صل  كانت  الجزيرة  اأرا�صى  خراج  اأن 
الحجاز  ببالد  الأ�صراف  على  لالإنفاق 

ال�صريف .       
منطقة  كتاب   في  تناولت  اهلل  وبف�صل 
الحميدات " هوارة قـنــا " بين الجغرافيا 
والتاريخ �صرد كافة التحولت والتغيرات 
الموثقة   والتاريخية  الجغرافية 

لمنطقتنا الحميدات بمدينة قنا 
مهند�س بخيت تركى عبداهلل طايع

 فرع جنوب الوادي

قصة السد الذي بناه ذي القرنين

أ.جمال أبو اإلسعاد
مدير عام اإلعالم 

ســــــابـقــــًا
بالمقاولون العرب 
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ببرهما  الإلهي  بالأمر  الوالدين  مكانة  تت�صح 
�صبحانه  اهلل  بعبادة  الأمر  بعد  اإليهما  والإح�صان 
و�صكر  �صكره  بين  �صبحانه  قرن  كما  وحده ،   وتعالي 
الوالدين في قوله �صبحانه اأن ا�صكر لي ولوالديك اإلي 

الم�صير . 
والإح�صان  البر  وجوب  الكريمة  الآيات  وتو�صح 
وهي  العمر  مراحل  اأهم  من  مرحلة  في  للوالدين 
اأو يتبرم  اأن يت�صجر  مرحلة الكبر فينهي اهلل البن 
لهما  يقول  فال  اأف  وهي  كلمة  اأقل  حتي  والديه  من 
اأف ول ينهرهما ول يزجرهما بغلظة فيما ل يعجبه 
اأن يقول لهما قوًل كريمًا وهو القول  منهما بل عليه 

الح�صن الذي يت�صم بالإحترام والتوقير للوالدين.
ويالحظ اأن اهلل تعالي قال: اإما يبلغن عندك الكبر 
يرعي  اأن  البن  واجب  اأن  اإلي  ت�صير  عندك  وكلمة 
الوالدين عند الكبر وال�صعف واأن يكون الوالدان في 
كل  وتقديم  بخدمتهما  فيقوم  وعنده  وكنفه  رعايته 

ما يحتاجان اإليه.
دور  اأو  ا�صتراحة  اأو  اآخر  مكان  في  يتركهما  واأل 
الم�صنين اإل عند ال�صرورة حيث ل يتمكن من توفير 
دور  قيمة  من  ننق�س  ول�صنا  يريحهما  الذي  المكان 
يقيما  اأن  الممكن  من  كان  اإذا  نقول  ولكن  الم�صنين، 
للهدي  واأوفق  واأكمل  اأف�صل  ابنهما كان هذا  في كنف 
كنفه  في  يكونا  اأن  اأي  عندك  يبلغن  اإما  القراآني: 
التي  المرحلة  لأنها  الكبر  مرحلة  وخ�س  ورعايته، 
المزيد  اإلي  ويحتاجان  فيها  �صعيفين  الوالدان  يكون 
بالقول  اهلل  واأمر  والرحمة  والخدمة  الرعاية  من 
والفعل الح�صن فقال وقل لهما قوًل كريمًا. واإخف�س 
يقول  اأن  الإبن  فاأمر  الرحمة  من  الذل  جناح  لهما 
التوقير  علي  ي�صتمل  الذي  الح�صن  القول  لوالديه 
يري  ثم  عليهما  بتذلل  لهما  يتوا�صع  واأن  والإحترام 
يجب  ما  اأداء  ي�صتطيع  فلن  وفعل  قال  مهما  باأنه 
لأبويه فيكل الجزاء اإلي اهلل اأكرم الأكرمين فيدعو 

اهلل تعالي اأن يرحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني 
اهلل  �صلي  النبي  اأن  عنه  اهلل  ر�صي  اأن�س  عن  �صغيرا 
اآمين اآمين اآمين   " عليه و�صلم لما �صعد المنبر قال: 
جبريل  اأتاني  قال:  اأمنت؟  عالم  اهلل  يار�صول  قيل: 
فقال: يا محمد رغم اأنف رجل ذكرت عنده فلم ي�صل 
اأنف رجل  اآمين ثم قال: رغم  اآمين فقلت:  عليك قل 
دخل عليه �صهر رم�صان ثم خرج فلم يغفر له قل اآمين 
والديه  اأدرك  رجل  اأنف  رغم  قال:  ثم  اأمين،  فقلت 
فقلت:  اآمين،  قل  الجنة،  يدخاله  فلم  اأحدهما  اأو 

اآمين"رواه الترمذي.
ولأهمية بر الوالدين جعل اهلل برهما م�صتمرًا حتي 
لهما  وال�صتغفار  لهما  بالدعاء  وذلك  وفاتهما  بعد 
الذي  الحديث  البر كما جاء في  اأمور  وغير ذلك من 
رواه الإمام اأحمد بال�صند عن اأبي اأ�صيد وهو مالك بن 
ر�صول  عند  جال�س  اأنا  قال:"بينما  ال�صاعدي  ربيعة 
اإذ جاءه رجل من الأن�صار  اهلل �صلي اهلل عليه و�صلم 
�صيء  اأبوي  بر  من  علي  بقي  هل  اهلل  يار�صول  فقال: 
اأربع:  خ�صال  "نعم  فقال:  به؟  اأبرهما  موتهما  بعد 
عهدهما  واإنفاذ  لهما  وال�صتغفار  عليهما  ال�صالة 
لك  رحم  ل  التي  الرحم  و�صلة  �صديقهما،  واإكرام 
بعد  برهما  من  عليك  بقي  الذي  فهو  قبلهما،  من  اإل 

موتهما" رواه اأحمد واأبو داود وابن ماجة.
فيه  اأن  يري  الحكيم  النبوي  للهدي  المتتبع  اإن  بل 
تاأكيدًا وتف�صياًل لما جاء في القراآن الكريم فاأهمية 
بر  اإن  بل  العبادات  كل  علي  تتقدم  الوالدين  بر 
الوالدين يوازي الجهاد ويف�صل عليه اأحيانًا وخا�صة 
بن  معاوية  عن  الحديث  في  جاء  كما  بالأم  البر 
اإلي النبي �صلي اهلل  اأن جاهمه جاء  جاهمة ال�صلمي 
الغزو وجئتك  اأردت  و�صلم فقال:"يار�صول اهلل  عليه 
قال:  نعم  قال:  اأم؟  من  لك  فهل  فقال:  اأ�صت�صيرك 

فالزمها فاإن الجنة عند رجليها".
غانم محمود

مكـانــــة الـوالــــديـــــــن  .. 
ووجــوب البـــر بهمـا
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يئن الفوؤاد توجــــــــعًا للذكريات
فاأ�صــــــــــطر اإليك بع�س الكلمات
لما علمت بمر�صـــــــك كدت اأن
هم�صات قلبى يالها مــــن �صفات

عندما مر�صت �صاع منى الطريق
فاإلى متى يا �صديقى تفــــــــــيق

ون�صم عــــــبق ال�صداقة الجميل
فمالى اأراك فى لحظات األم وتخاذل

فــــــاهلل مــــــعك فقلبك من ذهب
ول تنـــــ�صى اأيام الما�صى التليد

ول تـــياأ�س فـــالأمـــــــــل فيك
فتحـــلى بال�صبر وقاوم مر�صك

وكـــن للمر�س �صلدًا �صــبورًا
وع�س بالأمل واأنه�س من فرا�صك
فــــــقد اأجمع على حبك الجميع
وا�صـــتعن بــاهلل ال�صافى المعافى

وابت�صــــم واأن�صـــــرح �صـــدرًا
بالحــــــــــب والود قــــد اإلتقينا

وثق بربك يا هانى وكن �صبورا 
فهذى ر�صالتى لك من اأعماق قلبى
فهيا اأنه�س من فرا�صك يا عزيزى

واأبداأ حياتك يا �صديق العمر معافًا 

ليت اأن يــــــــــــاأتى مــــا فــــــــات
التــــــــــــى تغمرنى وتكمن فى الذات

اأ�صـــــرع واأن�صى الهمـــــــــــــــ�صات
توؤرقنى بالثوانى والدقائق وال�صاعات

وغــــــــــــاب مـــــن مقلتى الطريق
ون�صـــــــــــق طريقنا �صويًا كالرفيق
ويفــــــــوح منها ال�صـــذى والرحيق

و�صـــــعف وهــــــــوان وترنـــــــيق
ول تعو�س اأبدًا يا اأعز واأغلى �صديق

ففيها كل الذكريات القديم منها والجديد
فلم يجد لى الزمان بمثلك بقريب اأو بعيد

ول تذوب منى كذوبان الماء من الجليد
وقـــــــوى العزيـــــــمة وكـــن عــنيد

فالغد حتما اآت باإذن اهلل بكل خير وجديد
لما فيك من �صفات وتاريخ م�صرف مجيد

فــــهو �صـــــبحانه الفــعال لمـا يريد
وكـــــــــــــن �صلٌب وثابٌت كالحديد

وبالعهــــــد والبرام وبعزم ل يلين
فهـــذا اختبار لك يا بن خــــير الدين
ول تحتاج اأبـــــــدا لر�صالة فى بريد
واأمالأ الدنيا فرحـــة وبهجـــة وعيد

واأعلم اأنك قد ولدت من جديد
واأعلم باأنك قد ولدت من جديد

كلمات ال�صاعر / عادل عوي�س اأبو الهنا - نائب مدير ال�صئون المالية والمداد - اإدارة طرق وجه قبلى

لمسة وفاء ألغلى وأعز صديق

هممهم  والتحمت   .. فاأثمرت  جهودهم  تالقت 
فوق  وارتفعت  للكفاح  طريقًا  فر�صمت  فاأبدعت 
بع�س  نعر�س  اأن  علينا  فوجب  الطموح  هامات 
باأمر  عماًل  وعطاءهم  بذلهم  ونكافئ  انجازاتهم 
من  قال  عندما  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الم�صطفى 
ا�صتعاذكم باهلل فاأعيذوه ، ومن �صاأل باهلل فاأعطوه 
معروفا  اإليكم  �صنع  ومن   ، فاأجيبوه  دعاكم  ومن   ،
له  ؛فادعوا  تكافئونه  ما  تجدوا  لم  فاإن   ، فكافئوه 

حتى تروا اأن قد كافاأتموه.
يريد  الذي  فالإن�صان   ، �صدفه  ياتي  لم  النجاح  هو  هذا 
الروحية  الطاقة  لديه  تتوافر  اأن  لبد  وين�صده،  النجاح 
الهائلة التي تدفعه دفعًا لتحقيق هذا النجاح فمن المهم اأن 

يقنع الإن�صان نف�صه باأن النجاح �صيكون حليفه في النهاية
اأعجبني كثيرًا قول اأحد الناجحين: اإني ل اأفكر في الف�صل 
اأبدًا عندما اأقدم على اأي عمل..! واإذا حدث لي ما ل اأتوقع 
اأبدًا..!  النجاح  في  ثقتي  ذلك  يفقدني  فال  عملي  خالل 
وحافزًا  دافعًا  اإخفاق  اأو  ف�صل  من  يعتر�صني  ما  واأعتبر 
للتغلب على هذا الف�صل اأو ذاك الإخفاق. فال�صربة التي ل 

تميتني فاإنها تقويني..!
تتوافر  اأن  لبد  وين�صده،  النجاح  يريد  الذي  الن�صان  اإن 

دفعًا  تدفعه  التي  الهائلة  الروحية  الطاقة  لديه 
هذه  تحريك  يتم  ولكي  النجاح،  هذا  لتحقيق 
قد  نف�صه  تكون  واأن  فالبد  الروحية  الطاقة 
وتلك  اليقين  وهذا  بالنجاح،  وثقة  يقينًا  امتالأت 
الم�صتمر  التفكير  خالل  من  اإّل  تكونا  لن  الثقة 
النجاح  النجاح، والتحدث عن هذا  والمتوا�صل في 
مع نف�صـه ب�صكل م�صتمر، وكاأنه �صيتحقق ل محالة 
بكل  ال�صابقة  نجاحاته  دومًا  متذكرًا  اهلل  باإذن 
ومعاي�صته  اأمامه  وا�صتح�صارها  الجميلة  ذكرياتها 
نف�س ال�صعور الجميل الذي عاي�صه لحظة تحقيقه للنجاح 
جاعاًل هذه ال�صورة هي الم�صيطرة على ذهنه وهو ي�صير في 

تنفيذ مهام عمله اأو درا�صته اأو طلب وظيفة اأو… الخ.
وعلى هذا فالنا�صد للنجاح اأن يبعد عن ذهنه تمامًا ذكريات 
ف�صله ، في اأي عمل �صابق ، وما تعّر�س اإليه من اآلم و�صعور 
بالإحباط ول يجعل �صورة الف�صل ماثلة اأمامه اأبدًا.. واأن 
اأهدافه  اإلى  ي�صير  حتى  النجاح  باإرادة  الباطن  عقله  يمالأ 
بروح معنوية عالية وهو واثق باأن اهلل �صبحانه لن ي�صيع 
عمله، واأنه �صيحقق النجاح اإن �صاء اهلل، و�صيجد المردود 
من   المزيد  ويكت�صف  الحالة  هذه  في  المبا�صر  النف�صي 

حيويته وهمته ون�صاطه واإقباله على تنفيذ عمله.

طريق النجاح بين الفشل والعطاء

أ . عماد كاظم
المعهد التكنولوچي لهندسة 

التشييد واإلدارة
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للفواكه مكانتها الخا�صة في القراآن الكريم، وقد ذكر العنب 
ًبا" �صورة عب�س وللعنب اأ�صناف  في قوله تعالى : "َوِعَنًبا َوَق�صْ
،الأخ�صر  ،البنف�صجي  الأ�صود  الأحمر،  ،منها  مختلفة  واألوان 
ل�صحة  جدا  هامة  فوائد  نوع  ،ولكل  )الزبيب(  والمجفف 
كالجلوكوز  الب�صيطة  ال�صكريات  علي  يحتوي  لأنه  الإن�صان 
بالكربوهيدرات  وغني  الأك�صدة  وم�صادات  والفركتوز 
مثل  الغذائية  والعنا�صر   E, B، C، K ,A وفيتامينات  
والكوبالت  والكال�صيوم  والبوتا�صيوم  والمغني�صيوم  الحديد 
من  الكثير  من  الوقاية  في  ت�صاعد  التي  وغيرها  والمنجنيز 

الأمرا�س .
الج�صم  في  الكول�صترول  م�صتويات  �صبط  فوائده   اأهم  ومن 
فقر  من  والوقاية  المناعة  وتعزيز  ال�صوائل  لتوازن  ومنظم 
القلب  �صحة  على  يحافظ  ،كما  وعالجهم  والأنيميا  الدم 
وال�صرايين وارتفاع �صغط الدم وتعزيز �صحة الجهاز اله�صمي 
عملية  وي�صهل  ال�صموم  من  الج�صم  وتنظيف  اله�صم  وعملية 
الإخراج والتخل�س من الف�صالت وي�صاهم في منع تكون الح�صى 
الأي�س  وعمليات  الإم�صاك  من  والوقاية  والكلى  المرارة  في 
وم�صاد لاللتهابات المختلفة وخا�صة المفا�صل والوقاية من 
من  التخفيف  على  وي�صاعد  المعدية  والأمرا�س  ال�صرطان 

الخاليا  وحماية  والأ�صنان   الفم  �صحة  وتعزيز  الت�صنجات 
في  التقدم  عالمات  من  الوقاية  في  والم�صاهمة  التلف  من 
وتعزيز  والزهايمر  التجاعيد  مثل  وال�صيخوخة  العمر 
الذاكرة و�صحة الب�صر وفي التخفيف من اأعرا�س الح�صا�صية 
المو�صمي وي�صاعد ب�صكل فعال في عالج حب ال�صباب وتطهير 
ووقاية الب�صرة والتخل�س من �صوائبها وحمايتها من الأ�صعة 
الفوق بنف�صجية واأ�صعة ال�صم�س ال�صارة، وي�صاعد في تهدئة 
يو�صي  وقد  ال�صفاء  عملية  وت�صريع  عنها  الناتجة  الحروق 
من  اأكثر  الأ�صود  اأو  الأحمر  العنب  على  بالتركيز  الخبراء 
الأخ�صر وذلك لكونه يحوي كمية اأعلى من المركبات  الم�صاد 
العنب  في  اأ�صعاف  بثالثة  المركبات  هذه  وتزيد  لاللتهابات 
والقيم  الفوائد  كل  من  الرغم  وعلى  )الزبيب  المجفف 
بكميات  تناوله  اأن  اإل  العنب  يحملها  التي  العالية  الغذائية 
زائدة قد يحمل بع�س المخاطر ال�صحية، لذا يجب الإعتدال 

في تناوله دون الإفراط لال�صتفادة منه دون ال�صرر .
اعداد / ح�صن عبد الوهاب عطا

 بكالوريو�س الزراعة جامعة القاهرة

من  الرغم  على  ن�صيناها  كثيرة  اأ�صياء  حياتنا  فى 
اإرتباطنا بها مثل :

المنديل : عبارة عن ن�صيج من القطن اأو الحرير اأو 
نحوها مربع ال�صكل يم�صح به العرق اأو الماء ت�صعه 
به  تع�صب  اأو  وجهها  به  ت�صتر  اأو  راأ�صها  على  المراأه 
اأو عند �صعورها بال�صداع  راأ�صها عند تنظيف البيت 
وت�صع فيه النقود يقى ال�صخ�س من الحر ويتعمم به  
والثياب  الوجه  من  الغبار  به  وينف�س  عليه  وي�صلى 
وقاتاًل  لالأفواه  مكممًا  الراأ�س  على  مع�صوبًا  تراه 

حول الأعناق .
وملوحًا  ● مودعًا  اليد  فى  غرام  ر�صاله  اأنه 

وم�صتقباًل اأو مجفف للدموع.
المهن فكثير  ● لكثير من  بالن�صبة  اأ�صا�صيًا  المنديل  وكان 

من  خوفًا  القمي�س  ياقة  على  ي�صعونه  الموظفين  من 
اأو  القمي�س  ياقة  حول  ي�صعونه  المرور  ورجال  العرق 

اأ�صفل طاقيه ال�صرطة .
)الدللة(  ● الأرياف  فى  المناديل  يبيع  من  اأ�صهر  ومن 

المناديل  لبيع  البيوت  تدخل  ان  ت�صتطيع  امراأه  وهى 
باأنواعها المختلفة للن�صاء .

تتدلى  ● اأويه"  بـ  "منديل   : المناديل  انواع  ا�صهر  ومن 
الذى  ترتر"  بـ  "منديل    ، الألوان  مختلفة  كرات  منه 
كان يزين راأ�س المراأة فى دلل ودلع ، "منديل محالوى 
"لمتانته وات�صاعه ونراه فى الرياف ت�صع فيه الزوجه 

الطعام لزوجها وهى ذاهبه له فى الغيط .

وب�صبب المنديل  ●
الماليين  حياه  م�صار  تغير  المحالوى 

من العمال فى م�صر عندما القاه اأحد عمال التراحيل 
للرئي�س جمال عبدالنا�صر وهو يركب قطار ال�صعيد 
وعندما فتحه وجد به )ب�صله ورغيف عي�س بتاو ( 
وقد فهم الرئي�س جمال مغزى الر�صالة فاأ�صدر قانون 
الإجتماعى  التاأمين  نظام  وتطبيق  اأجورهم  بزيادة 

وال�صحى لهم لأول مرة .
فى  ● منازع  دون  بطاًل  المنديل  ويظل 

جيب  فى  العري�س  منديل  من  بدءًا  الزواج  طقو�س 
البدلة ومنديل كتب الكتاب الذى يغطى يد العري�س مع 
والد العرو�س حتى منديل ف�س البكارة الذى يطلق عليه 

" المحارم " اأو " محرمه" .
ما  ● �صخ�س  على  كدليل  يتحول  ال�صحراء  فى  المنديل 

الوفاة  على  ويو�صك  الطريق  ال�صخ�س  يفقد   فعندما 
فاأنه يربط المنديل بطرف الع�صا ويموت بجواره وهنا 

يعرفون من مات من منديله .
وفى الفن له دول بارز كما فى م�صرحية " ريا و�صكينه "  ●

وهما تكممان به فم اإحدى �صحاياهم ول نن�صى منديل 
المنديل  وكاأن  باأغانيها  ت�صدو  وهى  كلثوم  اأم  ال�صيدة 

ي�صاركها الغناء .
اأبى تتردد فى اذنى كلما هممت بالخروج من  و�صتظل كلمه 
البيت : معك منديل ؟ فالمنديل هو برهان اإهتمام اأبى بى .

أشيــاء 
منسيــة

كابنت / بركة
مدير �لإذ�عة �لد�خلية
مب�سيف مر�سى مطروح

العالج بالعنب
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والمت�صوف  والفيل�صوف  العالم  وفاة  علي  �صنوات   9 مرت 
الدكتور م�صطفى محمود اأديب الأطباء وطبيب الأدباء 
علي  ب�صري  عقل   20 كاأف�صل  الـ11  المركز  احتل  الذي 
م�صتوي العالم في القرن الـ20 طبقا لإح�صائيات دوليه 
يجود  فقلما  والإ�صالمي  العربي  العالم  �صيرته  ومالأت 
لغيرها  تعي�س  التي  النيرة  العقول  بتلك  علينا  الزمان 
بـنواتج عقولها فت�صحح لنا الم�صار وتدفعنا للم�صي قدمًا 

علي الطريق ال�صحيح .
ال�صهير  ببرنامجه  محمود  م�صطفى  الدكتور  اأمتعنا  لقد 
اأذكر موعد  والمتميز )العلم والإيمان( .. والذي لزلت 
يوم  �صهرة  في  الآن  حتي  التلفزيون  �صا�صة  علي  عر�صه 
ومقدمة  م�صاًء  التا�صعة  ال�صاعة  اأ�صبوع  كل  من  الإثنين 
ونبرته  الحنون  ب�صوته  وافتتاحيته  الحزينة  الناى 
عجائب  لتري  العقول  تاأخذ  التي  بكم(!  )اأهال  الهادئة 
الكون  هذا  في  وتعالى  �صبحانه  اهلل  وقدرات  وغرائب 

العجيب الذي نعي�س فيه ومن المبهر والجميل اأنه اإ�صتطاع 
من  والعلم  العلم  من  الإيمان  فجعل  بالإيمان  العلم  مزج 
�صبق  واع  بفكر  الأخرى  العقول  خبرات  ونقل  الإيمان 
اآيات اهلل  الب�صيط عندما ي�صاهد  الإن�صان  ع�صره فجعل 
"�صبحان اهلل" وكما كان لبرنامجه وقع  في الكون يردد 
عن  تزيد  التي  المتنوعة  موؤلفاته  اأن  اإل  علينا  ال�صحر 
89 كتاب  ومقالته واأقواله التي تطل علينا من �صبابيك 
الإن�صان  لهذا  العطرة  الذكري  لتخليد  ميديا  ال�صو�صيال 
الب�صيط والذي اإنتقيت بع�س من اأجمل اأقواله في الحياة 

لإقتنا�س فر�س ال�صعادة واإ�صعاد الآخرين:
يتمنى  ● من  فهناك  عائلتك  مع  تجل�س  عندما  اإبت�صم 

عائلة.. 
ابت�صم عندما تذهب اإلى عملك فالكثير ما زال يبحث  ●

عن وظيفة.. 

الدكتور مصطفى محمود
أديب األطباء وطبيب األدباء ..

من العلم إلي اإليمان
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ابت�صم لأنك ب�صحة وعافية فهناك من المر�صى من  ●
يتمنى اأن ي�صتريها باأغلى الأثمان.. 

الحياة  ● يتمنون  فالأموات  ترزق  حي  لأنك  ابت�صم 
ليعملوا �صالحًا.. 

على  ● تكذب  اأن  فقط:  اثنتان  رذيلتان  الحياة  في 
نف�صك، واأن تخاف من ان�صان يمر�س مثلك ويموت 
رجاًل  تكن  القلب  جرئ  وكن  منهما  تخل�س  مثلك، 

فا�صاًل. 
قيمة الإن�صان هي ما ي�صيفه اإلى الحياة بين ميالده  ●

وموته.
تجاور  ● ول  ح�صودًا  ت�صاألن  ول  غيورًا  ت�صارك  ل 

ول  بخياًل  ت�صاحب  ول  مرائيًا  توؤاخ  ول  جاهاًل 
ت�صتودع �صرك اأحدًا.

من  ● اإل  ينجو  فال  البحر  اإلى  وكافر  موؤمن  نزل  اإذا 
فالم�صلم  الجهالء  يحابي  ل  فاهلل  ال�صباحة،  تعلم 

الجاهل �صيغرق والكافر المتعلم �صينجو. 
ال�صيام الحقيقي لي�س تبطاًل ول نومًا بطول النهار  ●

قيامًا  ولي�س  الليل..  بطول  التلفزيون  اأمام  و�صهر 
نرفزة  ولي�س  العمل..  اإلى  ال�صباح  في  متكا�صاًل 
و�صيق �صدر وتوتر مع النا�س.. فاهلل في غنى عن 
مثل هذا ال�صيام وهو يرده على �صاحبه ول يقبله 

فال ينال منه اإل الجوع والعط�س. 

اأو  ● القوة  اأو  المال  في  تكون  اأن  يمكن  ل  ال�صعادة 
والقوة  بالمال  نفعل  )ماذا  في  هي  بل  ال�صلطة 

وال�صلطة(. 
على  ● والغ�صن  التيار  يحركها  البحر  في  الق�صه 

ال�صجرة تحركه الريح والإن�صان وحده.. هو الذي 
تحركه الإرادة. 

فيها  ● واأطهر،  واأ�صفى  الحب  من  اأعمق  الرحمة 
وفيها  الذات  اإنكار  وفيها  الت�صحية  وفيها  الحب، 
الكرم  وفيها  العفو  وفيها  العطف  وفيها  الت�صامح 
الب�صرية  الجبلة  بحكم  الحب  على  قادرون  وكلنا 

وقليل منا هم القادرون على الرحمة.
ِلَك َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَك َتْهِدي  ● اللَُّهمَّ اإِنِّي اأَ�ْصاأَُلَك ِمْن َف�صْ

 ، َعَمِلي  ِبَها  ي  َوُتَزكِّ  ، �َصْمِلي  ِبَها  َوَتْجَمُع   ، َقْلِبي  ِبَها 
ُمِني  �َس ِبَها َوْجِهي ، َوُتْلِهُمِني ِبَها ُر�ْصِدي ، َوَتْع�صِ َوُتَبيِّ
اللَُّهمَّ   .. اأَْنَت  اإِلَّ  َيْمِلُكَها  َل  َفاإِنَُّه   ، �َصْوٍء  ُكلِّ  ِمْن  ِبَها 
اْجَعْل ِلي ُنوًرا ِفي َقْلِبي ، َوُنوًرا ِفي َقْبِري ، َوُنوًرا َبْيَن 
َيَديَّ ، َوُنوًرا ِمْن َخْلِفي ، َوُنوًرا َعْن َيِميِني ، َوُنوًرا َعْن 
اللَُّهمَّ   ، َتْحِتي  ِمْن  َوُنوًرا   ، َفْوِقي  ِمْن  َوُنوًرا   ، �ِصَماِلي 

ِزْدِني ُنوًرا ، َواأَْعِطِني ُنوًرا ، َواْجَعْل ِلي ُنوًرا .
كتاباته  ● وجعل  محمود  م�صطفى  د.  اهلل   رحم 

واأعماله في ميزان ح�صناته.
 عمرو �صبري



من منا لم تكن له هواية خا�صة به ... بع�صها ت�صتمر 
الإحتراف  �صكل  تاأخذ  واأحيانًا  الكبر  حتى  معنا 
والبع�س الأخر تتوقف عند مراحل اأخرى من العمر 
ومن الهوايات التى كانت تجمعنا فى ال�صغر " الر�صم ، 

جمع الطوابع ، النحت ، الريا�صة ،......... 
�صيطرت  الذى  الأ�صخا�س  هوؤلء  اأحد  "�صالح"  وكان 
الهواية على تفكيره اإلى حد اأن حياته تدور في فلك 
الهواية ، �صهرته "�صالح عربية"  لأنه داأب من �صغره 
على ركوب �صيارات الأقارب والجيران وكان ل يتنازل 
اإل اأن يجل�س مع �صواق العربة مم�صكًا بيديه ال�صغيره 
وكبر   ... بداخلها  �صيء  كل  عن  وي�صتف�صر  ي�صاأل   ..
واإزداد حبه لعالم ال�صيارات وقراءة كل ما يخ�س هذا 
، لمتابعة الجديد في  المجال من موديالت وماركات 
هذا  الأولى  ال�صركة  هى  ومن  ال�صيارات  تكنولوجيا 
العام التى حققت اأعلى مبيعات في العالم  ؟ وي�صتطيع 
خبراته  نتيجة  ومقالت  كتب  يكتب  اأن  �صالح 
المتراكمة عبر �صنوات اإلى اأن اأ�صبح م�صدر موثوق فيه 
لأقاربه وجيرانه واأ�صدقائه عند رغبتهم فى  �صراء 
امكانيتهم  حدود  في  ماركة  باأف�صل  لين�صحهم  �صيارة 

المادية المتاحة... بل كان يعلمهم فن القيادة وعلى 
ال�صائق اأن تكون عالقته ب�صيارته هات وخد ... يعنى 
يح�س بيها ويفهمها وهى لن تخذله فى يوم من الأيام 
اإليه طالبًا ا�صت�صارته فى  ... لم يتاأخر عن من يلجاأ 
ال�صيارة  ليفح�س  م�صرعاأ  ينه�س  ب�صيارته  ما  م�صكلة 
وي�صخ�س حالتها بدقة واحتياجها اإلى تغيير كذا اأو 
العيب فى كذا .... ولما ل ؟! فعالم ال�صيارات هو حبه 
وغرامه الذى قارب  اأن ي�صيبه بلط�صه فى عقله !!!!! 
اليد  �صيق  نتيجة  �صيارة  يمتلك  لم  الذى  �صالح   ....
بعد اأن ا�صتنزف كل مدخراته في الزواج اوًل نتيجة 
المجال  هذا  في  لذكرها  داعى  ل  اجتماعية  ظروف 

 ................
اآ�صعار  اإرتفاع  خبر  على  يوم  ذات  �صالح  اأ�صتيقظ 
عالمات  فاأرت�صمت  اليومية  بجريدته  ال�صيارات 
واأخذ    ... محملقًا  عيناه  وت�صمرت  والحزن  الده�صة 
يهبد ويرزع بيديه ورجليه متح�صرًا على حظه ال�صىء 
اأخرى  �صهورا  تاأخر حلمه ب�صعة  �صيجبره على  الذى 
وي�صتيقظ  ينام  الذى  ال�صيارة  ثمن  يدخر  فكلما    ...
على  البخل  لحد  الحر�س  ومع  اقتناءها  اآمل  على 
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نف�صه حتى في اأب�صط الأ�صياء في �صبيل تحقيق حلم 
بين  ما  تاأرجحه  باأمور  يفاجىء  وال�صبا   الطفولة 

القرب والبعد من �صراءها  .........
وذهب �صالح متوجهًا اإلى عمله حزينًا مهمومًا فدخل 
عليه اأحد زمالءه ولمحه متجهم الوجه فاقترب منه 
ظنًا في وجود ما يثقل قلبه وبعد الحاح عرف �صبب 
حزنه .. فقال له : تاهت ولقيناها ، فيه جمعية ل�صه 
اأقدر بعالقتى تقب�صها بعد  واأنا  القادم  ال�صهر  هتبداأ 
كر�صيه  على  من  �صالح  قفز  هنا   !!! كده  كوي�س  �صهر 
بجانبه  لوقوفه  وعرفانًا  �صكرًا  زميله  محت�صنًا  مهلاًل 
... ومرت الأيام �صريعة ولكن ثقيلة على �صالح الذى 
عليها  وقع  والتى  المن�صودة  ال�صيارة  روؤية  على  دام 
يوميًا  ال�صيارات  معر�س  في  نظره  اأول  من  اختياره 
بعد  على  من  دقائق  وينتظر  وجودها  على  يطمئن 

يتاأملها وكاأنه ي�صلم عليها ....
�صالح  لإقتناء  المنتظرة  اللحظة  اأخيرًا  حانت  وقد 
�صيارة  اأول  تكون  اأن  اأ�صر  والذى  الحمراء  �صيارته 
 ... اأحدَا  يلم�صها  لم  الزيرو  على  جديدة  ي�صتريها 
وكاد قلبه يتوقف وهو يتح�ص�س كل جزء فيها ليتاأكد 
ب�صيارته  �صالح  واأنطلق  التمام  تمام  حاجة  كل  اأن 
القيادة  بعجلة  مم�صكًا  الظهر  م�صدود  وهو  مزهوًا 
بذراعه  متكىء  وي�صاراأ  يمينًا  وخفة  بر�صاقة  يلفها 
مبا�صرة   اتجهه  ثم  و�صموخ  بكبرياء  ال�صباك  على 
ل�صراء غطاء قد حدد لونه �صابقًا واأخذ يلف ويدور 
يحلم  كان  التى  لل�صيارة  بقيادته  �صعيدًا  ال�صوارع  في 
لبيته وركنها بحر�س وحرفية عالية  ... وو�صل  بها 
اأبوابها  واأخرج الغطاء وقبلها تاأكد من اإغالق جميع 
برغم معرفته باإغالقها من بابه الرئي�صى ... و�صعد 
�صاللم بيته مناديًا زوجته وحاماًل طفليه اإلى ال�صباك 
البيت  تحت  اللى  المتغطية  العربية  �صايفين  قائال: 
ا�صتريت  لحقت  انت   !! متعجبة  الزوجة  فردت 
من  يوم  عليها  يفوت  عايزه  واأنتى    : فرد  غطاء  ليها 

غيرغطاء انتى مجنونة ؟! 
كانت  �صالح  لعائلة  بال�صيارة  نزهة  اأول  وكانت 
زوجته بجواره وطفليه يت�صحكان ويقفزان باأرجلهم 
ال�صغيرة على كنبة ال�صالون �صعيدين فرحين ... واإذ 
ب�صرارة الغ�صب تقفز على وجهه محذراأ طفليه بعدم 
عمل دربكة داخل ال�صيارة وعلينا احترامها والجلو�س 

بداخلها  ال�صرب  اأو  الأكل  باتًا  منعًا  وممنوع  بهدوء 
و..... و......  واإل �صتحرموا من ركوب ال�صيارة وقد 
كانت هذه هى القواعد والتعليمات التى و�صعها �صالح 
لأ�صرته .... حتي انه من �صدة حر�صه وخوفه الزائد 
عليها كان يمكث بال�صاعة حين يذهب الي اي م�صوار 

للبحث عن مكان للركنة يكون �صف اول ....
وفي اأحد الأيام عند عودته فى م�صهد معتاد اأن يفعله 
الأبواب  جميع  مم�صكًا  ال�صيارة  باب  يغلق  اأن  �صالح 
مرة  من  اكثر  حولها  والدوران  غلقها  من  للتاأكد 
النظر  وطال   ... الجوانب  جميع  �صالمة  لمالحظة 
واقترب اأكثر وكاد اأن يقع من طوله فاقدًا الوعى عند 
روؤيته لخد�س رفيع بعر�س اأحد الأبواب ولم يهداأ له 

بال اإل بعد اإ�صالحه  .
حاماًل  اأ�صبوعيا  ي�صاهدوه  اأن  �صالح  جيران  اأعتاد 
الرابع  الدور  من  التنظيف  واأدوات  المياه  جردل 
ليغ�صل ال�صيارة بنف�صه من الداخل ومن الخارج ور�س 
ال�صالون بالمعطر الخا�س بها .......  اأخذت ال�صيارة 
دائمًا  واأعطاها   ، تفكيره  و  وقته  من  والكثير  الكثير 
واإن تعار�صت  المقدمة حتي  لتكون فى  اأهمية كبري 

مع الإحتياجات ال�صرورة �صواء له اأو لأ�صرته. 
ومرت �صنوات و�صنوات ولم يجراأ اأولد �صالح وزوجته 
طلب قيادة ال�صيارة ولو مرة واحدة ، لأنهم يعلموا اأن 
خالل  �صالح   يدرك  ولم   ... مقدماأ   مرفو�س  طلبهم 
رحلته الطويلة عالمات ال�صنيين التى ر�صمت بخطوط 
الخدمة  خارج  اأ�صبحت  واأنها  �صيارته  على  وا�صحة 
اإنها  والعجب  للرثاء  تدعوا  التى  التراث  من  و�صارت 
ل زالت تجوب ال�صوارع ، ولكنه ظل محافظًا ومتم�صكًا 
التى  يديه  و�صعف  ج�صده  وهن  من  الرغم  على  بها 
ل  ولكن   ........ قيادتها  على  قادر  غير  جعلته 
ظل  والذى  والأخير  الأول  والع�صق  الحب  هى  زالت 
المعا�س ب�صنوات  اأن تخطى �صن  على وعده معها بعد 
اأ�صاهده يوميًا وهو خارج من عمارته متجهًا ل�صيارته 
معًا  العليل  الهواء  ليتنف�صا  غطاءها  رافعًا  الحمراء 
ويجل�س بداخلها لدقائق ثم يغلقها جيدًا ويلف حول 
جوانبها ثم يذهب لحاله ..........................
الهام المليجى
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محمود فرج وعروسه آيه عبدالعظيم

نبيل راضى وعروسه بسمه كمال

محمد السيد وعروسه دعاء محمود

محمود كمال وعروسه آيه فرج

أحمدسالمة وعروسه سهام عبدالسميع

أحمد كمال وعروسه نعمت حسين

أفــراح
المقاولون العرب

أفــراح
المقاولون العرب



ياسمين عمادالدين ابراهيم

دهب رامى محمد

سارة احمد عبدالحميد

رقية محمود كامل

مينا ايمن ابراهيم

رودينا اشرف جابرجمانه هانى الكومى

رويدا خالد احمد

ملك سيد سعيد

عمر محمد سمير

شاهندة احمد عبدالحميد

محمد مدثر

ديمه عمرو سعيد يارا شوقى ابو السعود

جيسكا هانى سعد

ايمان حسن محمد

ندى عبدالحميد حسن

مالك محمد صالحسيف اشرف جابر مروان احمد عبدالحميدكريم عبدالحميد حسن

مكه أيمن عبد العزيزياسين أيمن طه احمد طهمحمد امجد الشريفمحمد سعيد أبو حسنين

ادم مدثر ماجد محمد عبدالعزيزجورى محمد عبد العزيزجنا محمد عبد العزيزفاطمه احمد طه جودى ومحمد احمد صديق

روضة خالد احمد

سعيد ورحمه ومحمود محمد سعيد

دينا احمد عبدالحميد

كيرلس ايمن ابراهيم
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