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ي�صعد مجل�س اإدارة ال�صركة برئا�صة المهند�س محمد مح�صن �صالح ونواب 
باأ�صدق  يتقدموا  اأن  بال�صركة  العاملين  وجميع  الإدارة  مجل�س  واأع�صاء 
الحميد  عبد  عا�صم  الدكتور  لل�صيد  الأمنيات  واأرق  القلبية  التهاني 
ال�صي�صي  الفتاح  عبد  الرئي�س  ال�صيد  من  الغالية  الثقة  على  الجزار 
رئي�س  مدبولى  م�صطفى  الدكتور  ال�صيد  وحكومة  الجمهورية  رئي�س 
مجل�س الوزراء في تولي م�صئولية وزارة الإ�صكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية داعين اهلل عز وجل اأن يعينه علي تلك الم�صئولية التي تحتاج 
منه اإلى جهد كبير من اأجل خدمة هذا الوطن وعلو �صاأنه وتحقيق اآمال 

واأحالم �صعبنا العظيم  ومتمنين ل�صيادته كل التوفيق والنجاح.
المهند�س   برئا�صة  العرب  المقاولون  �صركة  اإدارة  مجل�س  ي�صعد  كما 
التهاني  بخال�س  يتقدم  اأن  بال�صركة  العاملين  وجميع  �صالح  مح�صن 
من  الغالية  الثقة  علي  الوزير  كامل  الفريق   لل�صيد   الم�صاعر  واأ�صدق 
من  المزيد  له  ويتمنون  للنقل  وزيرًا  وتعيينه  الجمهورية  رئي�س  ال�صيد 
النجاح والتوفيق فقد اأثبت الرجل خالل المراحل الما�صية ومنذ توليه 
ال�صعبة  المواقف  رجل  اأنَّه  الم�صلحة  للقوات  الهند�صية  الهيئة  رئا�صة 
فهو دائمًا حا�صر في العديد من الم�صروعات القومية مثل » محور رو�س 
ال�صخنة  بالعين  الجاللة  ه�صبة  وتطوير  ال�صوي�س  قناة  واأنفاق  الفرج 
الم�صروعات  من  وغيرها  بور�صعيد  �صرق  بميناء  الجانبية  القناة  وحفر 

القومية التي �صت�صع م�صر بين م�صاف الدول المتقدمة.

تهنئــة

الفريق كامل الوزيرد. عاصم الجزار
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السيســـــي
يتفقد محور روض الفرج فجــــرًا

ويضع البالطة األخيرة من الكوبري 
إستعدادًا لإلفتتاح
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يوم  فجر  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  الرئي�س  تفقد 
حيث  الفرج،  رو�س  محور  ابريل  الأحد14 
الملجم  الكوبرى  من  الأخيرة  البالطة  و�صع 
اإ�صراف  تحت  العرب  المقاولون  نفذته  الذي 
اأعمال  �صمن  الم�صلحة  للقوات  الهند�صية  الهيئة 
الفرج  رو�س  محور  م�صروع  من  الثانية  المرحلة 
اأحد  يعد  حيث  القريب  فى  لإفتتاحه  ا�صتعدادًا 
لنقل  للطرق  القومية  ال�صبكة  م�صروعات  اأهم 
الكثافات المرورية القادمة من �صرق القاهرة اإلى 
طريق الإ�صكندرية ال�صحراوى ومطروح والعلمين 

دون المرور بقلب القاهرة .
رئي�س  مدبولى  م�صطفى  الدكتور  بح�صور  وذلك 
الحربي  والإنتاج  الدفاع  وزراء  الوزراء،  مجل�س 
والمجتمعات  والمرافق  والإ�صكان  والنقل 
الم�صئولين  وكبار  الوزراء  من  وعدد  العمرانية 
الهند�صية  الهيئة  رئي�س  الفار  اإيهاب  واللواء 
رئي�س  ال�صويفي  ه�صام  واللواء  الم�صلحة  للقوات 
قيادات  من  وعدد  الع�صكريين  المهند�صين  اإدارة 

�صالح  مح�صن  والمهند�س  الهند�صية  الهيئة 
رئي�س �صركة المقاولون العرب والمهند�صين �صيد 
رئي�س  نائب  عفيفي  واإمام  الأول  النائب  فاروق 
مجل�س  ع�صو  الع�صار  واأحمد  الإدارة  مجل�س 
اإ�صت�صاري الطرق بال�صركة  الإدارة ومفيدة عالم 
والم�صرف العام على قطاع المعامل وخالد عي�صى 
ال�صركة وعدد من قيادات  ع�صو مجل�س تنفيذي 

العمل بالم�صروع.
هذه  اأن  �صالح  مح�صن  المهند�س  اأو�صح  وقد 
المرحلة تبداأ من �صارع ترعة الإ�صماعيلية مرورًا 
الطريق  غرب  وحتى  المظالت  �صبرا  بمنطقة 
الدائرى فى اإتجاه الإ�صكندرية ال�صحراوى الكيلو 
39 مرورًا بنهر النيل و يبلغ اإجمالى طول المحور 
16.7 كم فى الإتجاهين كما يمرالمحور فى �صارع 
�صعد  و�صارع  الفنجرى  محور  مع  للربط  دولتيان 
�صليم وترعة الإ�صماعيلية للمتجه من ال�صرق اإلى 
اإتجاه الدائرى وي�صمل 8 منازل ومطالع بالمظالت 

و8 مطالع ومنازل للربط مع الدائرى.



4

العرب  المقاولون  �صركة  رئي�س  واأ�صار 
)الكوبرى   - ال�صرقي  النيل  كوبرى  اأن 
ال�صرقى"الذي  م�صر  -"تحيا  الملجم(  
فيه  بالطة  اأخر  ال�صي�صي  الرئي�س  و�صع 
يعد اأول م�صروع م�صرى واأول كوبرى معلق 
باأيد م�صرية  ال�صخامة يتم تنفيذه  بهذه 

 .%100
الكوبرى  �صيتم ت�صجيل  اأنه  واأو�صح �صالح 
لكونه  جيني�س  مو�صوعة  فى  الملجم 
حيث  من  العالم  فى  كوبرى  اأعر�س 
المنت�صف  في  عر�صه  يبلغ  حيث  الإت�صاع 
وي�صم  متر   540 بطول  وهو  مترًا   66.8
ي�صل  النيل  نهر  عبر  مالحية  فتحة  اأكبر 
 14 اإرتفاعه  ويبلغ  متر   300 عر�صها 
الحركة  لتي�صير  النيل  �صطح  اأعلى  مترا 
ب�صهولة  البواخر  اأكبر  وعبور  النيلية 
هذا ويرتكز الكوبري علي 6 اأعمدة ثالث 
بالجهة  ومثلهم  ال�صرقية  بالجهة  اأعمدة 
يبلغ  الأعمدة  اإرتفاع  اأن  م�صيفًا  الغربية، 
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92 مترًا من �صطح الماء وهي ترتكز علي قاعدة 
ت�صم 80 خازوقًا بقطر 2 متر وبعمق 46 مترًا ، 
ويتحمل الكوبري اأوزانًا ت�صل اإلي 120 طنًا هذا 
وتتدلى من الأعمدة كابالت �صخمة ت�صل اأوزانها 

اإلي 1500 طن لحمل الكوبرى.
زجاجية  اأر�صفة  اإن�صاء  �صيتم  اأنه  �صالح  وقال 
في م�صر لأول مرة لفتًا اإلي اأنه �صيتم تخ�صي�س 
جانبي  على  الم�صرية  لالأ�صر  زجاجي  مم�صي 
الكوبري للتمتع بالجو في ف�صل ال�صيف واأ�صاف 
اإدارة  مجل�س  ع�صو  الع�صار  اأحمد  المهند�س 
المقاولون العرب اأن هذه المرحلة ت�صمنت اإن�صاء 
حوالى  طوله  يبلغ  الذي  الغربى  النيل  كوبرى 
400 متر وعر�صه 50 متر واإرتفاعه 14مترًا من 
�صطح الماء وعر�س الفتحة المالحية 120 مترًا 
ان�صاوؤه  تم  و  العائمة  الفنادق  بمرور  ي�صمح  مما 

بنظام العربات المتحركة.
المعوقات  من  الكثير  التغلب علي  تم  اأنه  م�صيرًا 
المرافق  تحويل  اأعمال  منها  التنفيذ  اأثناء 

بمنطقتي المظالت وجزيرة الوراق ذات الكثافة 
ال�صكانية العالية كما كان للهيئة الهند�صية دور 
كبير وهام في اأعمال نزع الملكية والتن�صيق بين 

الجهزة والجهات المختلفة.
في  �صارك  المرحلة  هذه  اأن  الع�صار  واأو�صح   
تنفيذها 4 اآلف مهند�س وفني وعامل ذوى خبرة 
المختلفة  ال�صركة  اإدارات  من  العمل  فى  كبيرة 
�صطح  تحت  يعمل  من  المثال  �صبيل  على  منهم 
نهر النيل فى اأعمال الخوازيق وقواعد الأعمدة 
اإلي  اإ�صافة  الـ�صاعة  مدار  علي  يعملون  كانوا 
اإ�صتخدام  يتم  حيث  المعدات  من  كبير  عدد 
اإلي  ت�صل  مختلفة  حمولت  ون�س   50 من  اأكثر 
كبير  وعدد  خوازيق   دق  ماكينة  و27  طن   600
بتر�صانة  ت�صنيعهما  تم  وعبارتين  المعدات  من 
ال�صركة بالمع�صرة خ�صي�صًا للم�صروع بتكلفة 46 
مليون جنيه اإ�صافة اإلي لن�صات وعبارات و�صالت 

بحرية اأخري.



6

يوم  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  الرئي�س  ال�صيد  قام 
ال�صيخ  �صمو  وب�صحبته  مار�س   28 الخمي�س 
محمد بن زايد اآل نهيان ولى عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات الم�صلحة بدولة الإمارات 
العلمين  مدينة  في  بجولة  المتحدة  العربية 

الجديدة.
الإن�صائية  الأعمال  تفقد  الجولة  �صملت  وقد 
�صكنية  اأبراج  من  ت�صمله  بما  المدينة،  في 
بطول  وكورني�س  ترفيهية،  ومناطق  و�صياحية 
ميناء  عن  ف�صاًل  كيلومترًا،   14 البالغ  ال�صاطئ 
الأجنبية  ال�صياحية  اليخوت  لإ�صتقبال  عالمي 

والمحلية.
وقد اأعرب �صمو ال�صيخ محمد بن زايد اآل نهيان 

عن اإعجابه بما �صهده خالل الزيارة من اإنجازات بمدينة 
قيا�صية،  زمنية  فترة  خالل  تحققت  الجديدة  العلمين 
التنمية  تحقيق  في  ت�صاهم  م�صروعات  من  ت�صمه  وما 

الع�صرية  بالروؤية  الإطار  هذا  في  م�صيدًا  ال�صاملة، 
الجاري  الجديدة  المدن  �صل�صلة  �صمن  المدينة،  لبناء 
بناوؤها على م�صتوي الجمهورية، وفى مقدمتها العا�صمة 
طفرة  تحقيق  في  �صت�صاهم  والتي  الجديدة،  الإدارية 
تنموية واإدارية وتعد اأ�صا�صًا قويًا لبناء م�صر الحديثة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي
وسمو الشيخ محمد بن زايد يتفقدان 

مشروعات العلمين الجديدة
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اأبوظبي  عهد  ولي  و�صمو  الرئي�س  ال�صيد  ا�صتمع  وقد 
الإ�صكان  وزير  الجزار  عا�صم  الدكتور  من  ل�صرح 
المخطط  حول  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 
وذلك  الجديدة،  العلمين  لمدينة  العمراني 
الإ�صكان  وزير  نائب  عبا�س  خالد  المهند�س  بح�صور 
عبدالمطلب  والمهند�س  القومية،  للم�صروعات 
العمرانية  المجتمعات  هيئة  رئي�س  نائب  ممدوح، 
اأ�صامة عبد الغنى رئي�س جهاز  الجديدة، والمهند�س 
عفيفي  اإمام  والمهند�س  الجديدة  العلمين  مدينة 
العرب  المقاولون  �صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب 
والمهند�س ح�صام الدين الريفي ع�صو مجل�س الإدارة.
تقوم  العرب  المقاولون  �صركة  اأن  بالذكر  جدير 

حاليًا بتنفيذ اأعمال البنية الأ�صا�صية للمرحلة الأولى 
)�صبكة مياه ال�صرب- �صبكات ال�صرف ال�صحي - �صبكات 
�صرف مياه الأمطار- �صبكات ري الم�صطحات الخ�صراء- 
�صبكة الكهرباء - غرف المحولت - غرف الموزعات - 
محطات الرفع - خطوط الطرد( بم�صاحة 1466 فدان 

�صمن المرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة.
كما نفذت ال�صركة اأعمال المم�صى ال�صياحي بالمرحلة 
الأولي بطول )7 كم( والتي ت�صل في المرحلة الثانية 
مدنية  اأعمال  وت�صمل  كم   14 اإلى  تنفيذها  الجاري 
واأعمال  الترابي  الج�صر  واإن�صاء  ت�صطيبات  واأعمال 

بوابات مدينة العلمين الجديدة.
بالمنطقة  اأبراج   3 بتنفيذ  اأي�صًا  ال�صركة  وتقوم 
م�صاحة  علي  متر(   148( دور   34 باإرتفاع  ال�صاطئية 
39 األف م2 باإجمالي م�صطح الأدوار 150 األف م2 حيث 
و�صلت في تنفيد البرجين ال�صرقي اإلى الدور ال�صاد�س 
الأدوار  بعد  مكرر  ال�صابع  الدور  اإلى  والغربي  مكرر 
الت�صطيبات  اأعمال  في  البدء  وتم  التجارية،  الثالثة 
وكذلك تم اإ�صناد عدد 3 اأبراج جديدة لل�صركة، وجارى 

بالمم�صى  الأبراج  لربط  م�صاه  اأنفاق   5 تنفيذ  اإ�صناد 
ال�صياحي ويتم حاليًا تنفيذ اأعمال الج�صات.

الإ�صتراتيجي  للمخطط  طبقًا  ال�صركة  تنفذ  كما 
للمدينة عدد)2( كوبرى على البوغاز فوق البحيرات 
اأعلى بوغاز )3( وبوغاز )4(  وعدد )2( كوبرى م�صاه 
،بالإ�صافة لأعمال ت�صكيل جوانب البحيرات بالمنطقة 
من   1 رقم  الكوبرى  من  الإنتهاء  تم  حيث  ال�صاطئية، 

كباري البواغيز وجارى العمل في الكوبري رقم 2.
كما قامت ال�صركة موؤخرًا بالإنتهاء من تنفيذ الطريق 
البديل للطريق ال�صاحلي، بطول نحو 38 كم، من طريق 
عبدالرحمن  �صيدى  وحتى  العلمين  النطرون  وادى 
اتجاه،  كل  في  حارات   5 الطريق  عر�س  يبلغ  حيث   ،

بخالف حارتي الخدمة.
�صب  فيتبقى  الم�صلحة  القوات  لفندق  بالن�صبة  اأما 
�صقف واحد لالإنتهاء من مبنى الفندق وكذلك الإنتهاء 

من م�صروع ت�صكيل البحيرات.
تبلغ  الجديدة  العلمين  الأعمال بمدينة  اإجمالي  وبلغ 

11 مليار جنيه.
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قام الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي يوم الخمي�س 4 اإبريل 
الإن�صائية  الم�صروعات  من  بعدد  العمل  �صير  بتفقد 

بالعا�صمة الإدارية الجديدة.
العام  القائد  زكي  محمد  اأول  الفريق  الجولة  ح�صر 
الحربي،  والإنتاج  الدفاع  وزير  الم�صلحة  للقوات 
القوات  حرب  اأركان  رئي�س  فريد  محمد  والفريق 

الم�صلحة.
با�صم  الر�صمي  المتحدث  را�صى  ب�صام  ال�صفير  واأو�صح 
الإلتقاء  على  حر�س  الرئي�س  اأن  الجمهورية  رئا�صة 
العمل  مواقع  بع�س  في  والفنيين  بالمهند�صين 
بالعا�صمة الإدارية، كما اأطلع خالل جولته التفقدية 

على الموقف التنفيذي للم�صروعات.
العمل  تطورات  حول  ل�صرح  ال�صي�صي  الرئي�س  واإ�صتمع 
اأكد   حيث  التنفيذ،  على  القائمين  من  بها  الجاري 

المحدد  الزمني  بالجدول  الإلتزام  ُمراعاة  �صرورة 
لإتمام تلك الم�صروعات وفق اأعلي الموا�صفات واأحدث 

الت�صميمات.
�صركة  رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  اأو�صح  وقد 
المقاولون العرب اأن اإجمالى اأعمال ال�صركة بالعا�صمة 
الإدارية الجديدة يبلغ حوالي  18  مليار جنيه �صاملة 
الأعمال المنفذة والجارية والتعاقدات حيث تم اإنجاز 
وجاري  قيا�صي  وقت  في  العليم  الفتاح  م�صجد  اأعمال 
الأ�صبقية  لمناطق  والمرافق  التحتية  البنية  تنفيذ 
الحكومي  بالحي  فدان   550 م�صاحة  للعا�صمة  الأولي 
اإ�صافة الي اأعمال البنية الأ�صا�صية والمرافق لـ 1700 
عن  عباره  الأعمال  بحي  الإ�صتثمارية  للمنطقة  فدان 
وات�صالت  وكهرباء  وري  �صحي  و�صرف  مياه  �صبكات 
ت�صل  والتي  الطرق  لأعمال  بالإ�صافة  مدنية  واأعمال 

الرئيس السيسي يتفقد سير 
العمل بعدد من المشروعات اإلنشائية 

بالعاصمة اإلدارية الجديدة
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اإلى 1.3 مليون متر م�صطح.
كما تقوم ال�صركة بتنفذ 78 عمارة فى الحى ال�صكنى 
الأولي تتكون من 44 عمارة  المرحلة  على مرحلتين  
"وت�صم 1408" وحدة  �صكنية وجاري ت�صليمها حاليًا  
وت�صم  عمارة   34 من  تتكون  الثانية  المرحلة  بينما 
" وحدة �صكنية و�صيتم ت�صليمها بدءًا من  30   1032"
واأر�صي  بدروم  من  عمارة  كل  وتتكون  القادم  يونيو 
اأمتار   110 بين  وحدة  كل  وتتراوح  متكرر  طوابق  و8 
متو�صط  فوق  الإ�صكان  وحدات  نمط   من  مترا  و180 
مترات  كيلو   6 حوالي  تنفيذ  اإلى  بالإ�صافة  »متميز« 
مياه  محطة  اإن�صاء  و  ال�صكني  بالحي  داخلية  طرق 
التجمع  هذا  �صتمد  والتى   ، التكدي�س«  »محطة  ت�صمى 
بالمياه �صاملة محطة المياه والخط الناقل من العا�صر 
كيلو   17 لم�صافة  المياه  ت�صخ  التى  الطلمبات  لمحطة 
مترًا، عبر خطوط من الموا�صير من الزهر المرن قطر 

1000 مم .
مبنى مجل�س النواب

واأو�صح �صالح اأن الم�صروع يقام على م�صاحة 109 األف 
نائب   1000 ي�صع  رئي�صى  مبنى  من  ويتكون  مربع  متر 
و�صيتم ت�صطيبه وتجهيزه علي اأعلي م�صتوي من المباني 
الحكومية الحديثة وهو يتكون من بدروم + اأر�صى + 
على  وجراج  50م  بقطر  قبه   + متكررة  اأدوار  ثمانية 
 1500 ي�صع  دورين  على  م�صطح  متر  األف   40 م�صاحة 
 - م�صلى   300 ي�صع  )م�صجد  خدمية  ومبانى  �صيارة 

اإطفاء  محطة   - �صرطة  مركز   - �صرير   50 م�صت�صفى 
مبنى   - للموظفين  عقارى  و�صهر  مدنى  �صجل  مبنى   -
اأ�صوار بطول 1400 متر طولى -  تعامل مع الجمهور - 
ويتميز  اأمامية(  نافوره   - مداخل   8  - حرا�صه  اأبراج 
ومزود  ال�صنع  محلية  خاماته  جميع  باأن  الم�صروع 
والتكييف  والحريق  والإنذار  الإنارة  اأنظمة  باأحدث 
المركزي  وجاري الإنتهاء من اأعمال خر�صانات المبنى 
حيث  بالعا�صمة  الحكومي  بالحي  للبرلمان  الرئي�صى 
يبلغ اإجمالى �صب الخر�صانة  160 األف م3 ،و اإجمالى 
من  مكعب(  متر  األف   320( بالم�صروع  الحفر  كميات 

�صمنها ما يقرب )160 األف متر مكعب( �صخور .
الحديقة المركزية
 "النهر الأخ�صر" 

بالعا�صمة  الم�صتحدثة   الأعمال  من  اأن  وقال �صالح: 
"النهر  المركزية  الحديقة  الجديدة  الإدارية 
جمهورية  وتقدم  ح�صارة  �صتج�صد  والتي  الأخ�صر" 
�صل�صلة  بين  الو�صل  حلقة  و�صتكون  العربية،  م�صر 
بوفرة  تتميز  والتى  الذكية،  العمرانية  الأحياء  من 
و�صتكون  الع�صر،  ومواكبة  والمرونة،  الإمكانيات، 
اإحدى الحدائق المميزة على م�صتوى ال�صرق الأو�صط 
والعالم حيث ي�صل طولها اإلى اأكثر من 10 كم، وتزيد 
م�صاحتها عن األف فدان، مما يجعلها من اأكبر الحدائق 
حول العالم، الم�صروع  يعمل به 7 �صركات مقاولت في 

مقدمتها �صركة المقاولون العرب.
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المقاولون العرب في المقدمة00
إقبال كبير من العاملين لإلدالء بأصواتهم 

من أجل بناء الوطن

اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  اأدلي 
الإ�صتفتاء  في  ب�صوته  العرب  المقاولون  �صركة 
اأن  اإلى  �صالح  واأ�صار  الد�صتور  تعديالت  على 
الوطنية  م�صئوليتهم  يدركون  بال�صركة  العاملين 
على مدار تاريخ ال�صركة بجانب دورهم فى التنمية 
الإ�صتجابة  فى  �صارعوا  باأنهم  والتعمير،منوًها 
حقهم  لممار�صة  الإ�صتفتاء  لجان  الى  بالتوجه 
وعيهم  من  اإنطالقا  الوطنى  وواجبهم  الد�صتورى 
ر�صالة  وتوجيه  الإ�صتفتاء  فى  الم�صاركة  باأهمية 
ا�صتكمال  فى  الم�صريين  وعى  تو�صح  للعالم 

م�صيرتهم نحو التنمية والإ�صتقرار.
رئي�س مجل�س  نائب  اإمام  الأ�صتاذ ح�صام  اأدلي  كما 
الإدارة ب�صوته بال�صفارة الم�صرية خالل تواجده 

و�صط  الكويت  بدولة  الفرع  اأعمال  لمتابعة 
مظاهرة تاأييد من العاملين بالفرع.

على  كبير  اإقبال  و�صط  م�صرفة  �صورة  وفي 
التعديالت  على  الإ�صتفتاء  فى  الم�صاركة 
بم�صروعات  العاملين  جموع  توجه  الد�صتورية 
الجديدة  والعلمين  الجديدة  الإدارية  العا�صمة 
بجميع  ال�صركة  وفروع  الجديدة  والمن�صورة 
ب�صوتهم  لالإدلء  الخارج  ودول  م�صر  محافظات 
يتم  وحتى  والبناء  الإ�صتقرار  من  مزيد  اأجل  من 
وموا�صلة  الإرهاب  على  ونهائيًا  تمامًا  الق�صاء 
م�صيرة الإنجازات التي ت�صهدها البالد حاليًا تحت 
قيادة ال�صيد الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي رئي�س 

الجمهورية.

المنصورة الجديدةالبحــر األحمــر جنوب الوادي
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الجــزائــــزالعاصمة اإلدارية

تــــونـــس

المغـــــرب

تنـــزانيــــا

فرع شمال الدلتا

مــوريتــانيــا

أوغنــــــدا

فــرع سينــاء

فرع شرق ووسط الدلتا

العلمين الجديدة

الكـــويــــت

تشــــــــاد

فــرع القنــاه

فرع شمال  الصعيد
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يحيا  م�صر،  تحيا  اأ�صوان:  اأهالى  هتافات  و�صط 
ال�صي�صى ورجاله و�صع الدكتور على عبدالعال رئي�س 
رئي�س  مدبولى  م�صطفى  والدكتور  النواب  مجل�س 
مجل�س الوزراء، يوم الأثنين 18 مار�س  حجر الأ�صا�س 
تنفذه  والذي  باأ�صوان  النيل  على  "دراو"  لمحور 
و350  مليار  نحو  تقديرية  بتكلفة  العرب  المقاولون 
الكبارى والأعمال  اأعمال تنفيذ  مليون جنيه، ت�صمل 
�صرف  واأعمال  والكهرباء  الطرق  واأعمال  ال�صناعية 

المطر ومنظومة تاأمين �صالمة المرور.
وزيرة  ال�صعيد  هالة  الدكتورة  بم�صاركة  وذلك   
والمهند�صة  الإدارى  والإ�صالح  والمتابعة  التخطيط 
للمتابعة  الإ�صكان  وزير  نائب  المن�صاوى  راندة 

والمرافق والم�صرف علي مكتب رئي�س الوزراء واللواء 
واللواء  والكبارى  الطرق  هيئة  رئي�س  ترك  عادل 
�صعيد حجازى نائب محافظ اأ�صوان والمهند�س مح�صن 
والمهند�س  العرب  المقاولون  �صركة  رئي�س  �صالح 

اأحمد الع�صار ع�صو مجل�س الإدارة .

حلم يتحقق
واأكد الدكتور على عبدالعال اأن حلم اأهالى المنطقة 
يتحقق بو�صع حجر اأ�صا�س هذا الم�صروع موجهًا ال�صكر 
بمحافظات  لإهتمامه  ال�صي�صى،  عبدالفتاح  للرئي�س 
ال�صعيد عبر م�صروعات قومية كبرى تحقق التنمية.

واأ�صار الدكتور م�صطفى مدبولى اإلى اأن محور دراو، هو 

رئيسا مجلسى النواب والوزراء
يضعان حجر األساس لمحور دراو بأسوان

المشروع تنفذه المقاولون العرب بتكلفة 
تقديرية نحو 1.350 مليار جنيه
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اأحد المحاور التنموية المهمة التى تنفذها الحكومة 
اأنه كان  اإلى  النيل فى �صعيد م�صر م�صيرًا  حاليًا على 
من المقرر تنفيذ محور يربط �صرق النيل بغربه كل 
50 كم ولكن نحن حاليًا ننفذ محورًا كل 25 كم، وهو ما 
ي�صهم فى تي�صير حركة التنقل للمواطنين والب�صائع، 

وي�صرع بوتيرة التنمية �صرق النيل وغربه.

أحدث المحاور
مجل�صى  رئي�صا  ا�صتمع  الأ�صا�س،  حجر  و�صع  وعقب 
اللواء  من  الم�صروع،  حول  �صرح  اإلى  والوزراء  النواب 
عادل ترك، الذى اأكد اأن المحور يعتبر اأحدث المحاور 
التى يتم اإقامتها على النيل باأ�صوان، حيث �صي�صهم فى 
الغرب،  اإلى  ال�صرق  من  ويمتد  عر�صيًا،  جنباته  ربط 
ال�صرقي  الزراعي  اأ�صوان  القاهرة  طريق  من  بداية 
فوق  عابرًا  الغربي  ال�صحراوي  الطريق  اإلى  و�صوًل 

مجرى نهر النيل ومارًا بالطريق الزراعي الغربي.
ح�صر و�صع حجر الأ�صا�س المهند�صين �صيد الأن�صارى 
ومحمد  الأحمر  والبحر  الوادى  جنوب  قطاع  رئي�س 
ال�صهابى مدير فرع جنوب الوادى وهبة اأبو العال نائب 
اإدارة  مدير  نائب  ال�صغير  واأن�س  الكبارى  اإدارة  مدير 

مدير  جودة  ومحمد  الم�صروع  اإدارة  مدير  الكبارى 
واأحمد  والكبارى  الطرق  بهيئة  الكبارى  اإدارة بحوث 
اأبو ن�صير مدير الم�صروعات بالهيئة وم�صطفى جمعه 

مدير تنفيذ الم�صروع.

10 أعمال صناعية
بينما  18كم،  طوله  يبلغ  المحور  اأن  بالذكر  جدير 
ي�صل عر�س الكوبري فوق نهر النيل اإلى 25م وعر�س 
باقي قطاعات المحور 21 م وهو يتكون من 10 اأعمال 
من  المحور  فم�صار  واأنفاق  كبارى  بين  ما  �صناعية 
الجهة ال�صرقية يبداأ بكوبرى اأعلى الطريق الزراعى 
الطوي�صة  م�صرف  اأعلى  بكوبرى  مرورًا  ال�صرقي 
النيل  نهر  فوق  عبورًا  دراو  ترعة  فوق  اأخر  وكوبرى 
 4 على  ي�صتمل  كما  علوى  بكوبرى  دراو  وم�صرف 
منحدرات و2 �صلم لخدمة الأهالى، وقبل العبور غرب 
لوجود  النيل  فوق  اآخر  �صطحى  كوبرى  يوجد  النيل 
جزيرة بمنت�صف مجرى نهر النيل، اإنتقاًل اإلى كوبرى 
الزراعية  الحركة  يخدم  ونفق  اأ�صفلتى  طريق  فوق 
بالمنطقة هناك، و�صوًل اإلى كوبرى الطريق الزراعى 
الغربى واإنتهاًء بكوبرى الطريق ال�صحراوى الغربى.
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مجل�س  رئي�س  مدبولي  م�صطفى  الدكتور  عقد 
ب�صاأن  فبراير   18 الأثنين  يوم  اإجتماعًا  الوزراء 
الجهات  من  عدد  على  التي  المديونيات  �صداد 
العرب«  »المقاولون  �صركة  ل�صالح  الحكومية 
وزير  الجزار  عا�صم  الدكتور  بح�صور  وذلك 
العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  الإ�صكان 
والمهند�س مح�صن �صالح رئي�س �صركة المقاولون 
مجل�س  ع�صو  الب�صوتي  اأن�صي  والدكتور  العرب 
قطاع  رئي�س  عبداهلل  اأحمد  والأ�صتاذ  الإدارة 
والأ�صتاذ  المالية،  بوزارة  الختامية  الح�صابات 

محمد فريد وكيل اأول وزارة التخطيط.
بداية  في  مدبولي  م�صطفى  الدكتور  واأكد 
الإجتماع اأن �صركة المقاولون العرب هي اإحدى 
بع�س  عند  م�صتحقات  ولديها  الدولة  �صركات 
م�صتحقات  ومنها  المختلفة  الحكومية  الجهات 
�صيغة  ولها  نهائية  ق�صائية  باأحكام  مح�صومة 
تنفيذ ولم تح�صل على هذه الم�صتحقات بخالف 
م�صتحقات مالية اأخرى عن م�صروعات ُنفذت منذ 

�صنوات وفي الوقت نف�صه ال�صركة لديها اإلتزامات 
داخل م�صر وخارجها وهناك تكليف من الرئي�س 
ب�صرعة  الجمهورية  رئي�س  ال�صي�صي  الفتاح  عبد 
العمل على �صمان �صداد م�صتحقات ال�صركة لدى 
يتاأثر  ل  حتى  المختلفة  الحكومية  الجهات 
باإلتزاماتها  الوفاء  من  وتتمكن  المالى  و�صعها 

واإنهاء الم�صروعات الموكلة اإليها.
واأو�صح محمد فريد وكيل وزارة التخطيط �صرورة 
بالأحكام  الوزارة  بمخاطبة  ال�صركة  تقوم  اأن 
تجاه  بم�صتحقاتها  عليها  ح�صلت  التى  النهائية 
وكذا  التنفيذية  و�صيغها  الحكومية  الجهات 
و�صيتم  �صنوات  منذ  المتاأخرة  م�صتحقاتها  كل 
التوافق مع الجهات الحكومية لتدبير م�صتحقات 

ال�صركة.
وفي نهاية الإجتماع كلف رئي�س الوزراء ب�صرعة 
الإنتهاء من اإجراءات �صداد الم�صتحقات المالية 
ل�صركة »المقاولون العرب« خالل اأ�صبوع وتقديم 

تقرير يفيد بذلك.

رئيس الوزراء يكلف الجهات الحكومية 
بسداد مديونية »المقاولون العرب«
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الهيئة  رئي�س  الترا�س  المنعم  عبد  الفريق  وقع 
رئي�س  �صالح  مح�صن  والمهند�س  للت�صنيع  العربية 
الأحد  يوم  العرب  المقاولون  �صركة  اإدارة  مجل�س 
العربية  الهيئة  بين  تعاون  بروتوكول  فبراير   25
للت�صنيع والمقاولون العرب فى المجالت الم�صتركة 
والبالد  بم�صر   " والإن�صاءات  الت�صنيع   " بينهما 

العربية والأفريقية . 
عقب  الترا�س  المنعم  عبد  الفريق  اأعرب  وقد  هذا 
توقيع البروتوكول عن �صعادته بالتعاون مع ال�صرح 
تتمتع  والتى  العرب  المقاولون  الكبير  الوطنى 
والأفريقية  العربية  بالدول  وثقة  م�صرف  بتمثيل 
�صابقة  هناك  اأن  اإلى  م�صيرًا  بها  تتواجد  التى 
ال�صرب          الجانبين فى مجال محطات مياه  تعاون بين 
متطلبات  تلبية  يت�صمن  البروتوكول  اأن  واأو�صح 
العرب بم�صروعات محطات تنقية  المقاولون  �صركة 
ال�صرف  ومحطات  الآبار  مياه  ومعالجة  ال�صرب  مياه 

وقطع  النقل  وو�صائل  ال�صناعي  وال�صرف  ال�صحي 
كما  للهيئة  الرئي�صية  المنتجات  من  وغيرها  الغيار 
يت�صمن الأولوية ل�صركة المقاولون العرب في تنفيذ 
الفنية  والخدمات  والإن�صائية  المدنية  الأعمال 

والإ�صت�صارية للهيئة العربية للت�صنيع .
�صيتم  اأنه  �صالح  مح�صن  المهند�س  اأكد  جانبه  من   
المنتج  عن  الإ�صتغناء  طريق  عن  الإتفاقية  تفعيل 
فى  خا�صة  م�صر  فى  ت�صنيعه  يمكن  الذى  الأجنبى 
مجال المعدات وقطع الغيار وهو ما �صي�صاهم فى دفع 
عجلة ال�صناعة بم�صر وتوفير العملة ال�صعبة وقال: 
القالع  اأن  وتوؤكد  للمجتمع  موجهة  ر�صالة  هذه  اإن 
الوطنية يمكنها الإتحاد والتحدى والعمل �صويًا فى 

جميع المجالت وت�صريف ا�صم م�صر بالخارج .
الهيئة  قيادات  من  عدد  البروتوكول  توقيع  ح�صر 
العربية للت�صنيع والمهند�س اإبراهيم مبروك رئي�س 

قطاع اأفريقيا ب�صركة المقاولون العرب.

توقيع بروتوكول تعاون بين المقاولون 
العرب والهيئة العربية للتصنيع فى 

المجاالت المشتركة بينهما
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تكريم كوكبة من القيادات الهندسية 
يتقدمهم محلب وإسماعيل والعصار

و عـرفـات وصـــالح
 بجمعية خريجي هندسة عين شمس

جامعة  الهند�صة  كلية  خريجي  جمعية  كرمت 
بدر  زكي  اأحمد  الدكتور  برئا�صة  �صم�س   عين 
اإحتفالية  في  الأ�صبق  المحلية  التنمية  وزير 
والقيادية  العامة  ال�صخ�صيات  من  عدد  كبري 
للوطن  خدمات  قدموا  الذين  الكلية  خريجي  من 
اإبراهيم  المهند�س  يتقدمهم  والجمعية  والكلية 
الوزراء  ورئي�س  الجمهورية  رئي�س  م�صاعد  محلب 
المقاولون  ل�صركة  الفخري  والرئي�س  الأ�صبق 
رئي�س  م�صاعد  اإ�صماعيل  �صريف  والمهند�س  العرب 
الوزراء  رئي�س  القومية  للم�صروعات  الجمهورية 
ال�صابق والدكتور محمد �صعيد الع�صار وزير الدولة 

لالإنتاج الحربي والمهند�س ه�صام عرفات وزير النقل 
ال�صابق والمهند�س مح�صن �صالح رئي�س مجل�س اإدارة 
اأيوب  عادل  والمهند�س  العرب  المقاولون  �صركة 
النائب الأول لرئي�س مجل�س اإدارة المقاولون العرب 
الأ�صبق والمهند�س اأ�صامة �صوقي نائب رئي�س مجل�س 
مهند�صي  ونقيب  الأ�صبق  العرب  المقاولون  اإدارة 
لكتابة  الخم�صين  لجنة  وع�صو  الأ�صبق  القاهرة 

الد�صتور.
الوزراء  من  عددًا  المكرمين  قائمة  �صمت  كما 
عين  جامعة  الهند�صة  كلية  خريجي  من  ال�صابقين 
محافظ  عابدين  زكي  اأحمد  المهند�س  مثل  �صم�س 
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الأ�صبق  المحلية  التنمية  ووزير  ال�صيخ  كفر 
الإدارية  العا�صمة  �صركة  اإدارة  مجل�س  ورئي�س 
التربية  وزير  الجمل  ي�صري  والدكتور  الجديدة 
والتعليم الأ�صبق والدكتور محمد فتحي البرادعي 
وزير الإ�صكان الأ�صبق والدكتور ماجد جورج وزير 
البيئة الأ�صبق والدكتور محمود اأبو الن�صر وزير 
اإبراهيم  والدكتور  الأ�صبق  والتعليم  التربية 
الأ�صبق  المدني  والطيران  النقل  وزير  الدميري 
الأ�صبق  الكهرباء  وزير  يون�س  ح�صن  والدكتور 
الأ�صبق  الطيران  وزير  م�صعود  ح�صين  والمهند�س 
والدكتور عبد القوي خليفة وزير الدوله لمرافق 
المياه وال�صرف ال�صحي الأ�صبق والدكتور �صريف 
حماد وزير البحث العلمي الأ�صبق والدكتور اأ�صامة 

حمدي عبدالواحد محافظ كفر ال�صيخ الأ�صبق.
نقيب  �صاحي  هاني  المهند�س  تكريم  تم  كما 
نقيب  النبراوي  طارق  والمهند�س  المهند�صين، 
المهند�صين ال�صابق والمهند�س ح�صن عبد العزيز 
رئي�س الإتحاد الم�صرى لمقاولى الت�صييد والبناء 

والمهند�س طارق قابيل وزير ال�صناعة ال�صابق. 
جامعة  هند�صة  كلية  عمداء  من  عدد  وتكريم 
عين �صم�س وهم اأ.د.محمد الطوخي واأ.د عادل 
حلمي �صالم واأ.د محمد �صعيره واأ.د عادل حجاج 
واأ.د هادية الحناوي واأ.د علي �صريف وكما تم 
ح�صن  اأ.د  وجيه  م.تامر  عادل  م.با�صل  تكريم 

عثمان م.محمد الهياتمي م.اأحمد عفيفي.
الراعية  الهند�صية  ال�صركات  التكريم  �صمل 
وقد  هذا  العرب  المقاولون  مقدمتها  وفي  للحفل 
بم�صرح  يناير   31 الخمي�س  يوم  الحفل  اأقيم 
نقابة المهند�صين  وح�صره اأكثر من األف مهند�س 
�صالح   مدحت  الكبير  الفنان  واأحياه  واأ�صرهم 
عمرو  الفنان  بم�صاحبة  المو�صيقية  وفرقته 

�صليم.
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الدكتور مصطفى مدبولي :
بطولة األمم األفريقية فرصة لتسويق  

ماحدث من تطور في مصر
مدبولى  م�صطفى  الدكتور  تابع 
رئي�س مجل�س الوزراء يوم ال�صبت 30 
مار�س �صير اأعمال التطوير الجارية 
ا�صتعدادًا  الدولى  القاهرة  با�صتاد 
 32 الـ  الن�صخة  فعاليات  لإنطالق 
الأفريقية  الأمم  كاأ�س  بطولة  من 
اأر�صه  على  من  القدم  لكرة   2019
م�صر  حظيت  والتى  المقبل  يونيو 

ب�صرف تنظيمها.
مع  اإجتماعًا  الوزراء  رئي�س  وعقد 
الدكتور اأ�صرف �صبحي وزير ال�صباب 
دروي�س  علي  واللواء  والريا�صة 
رئي�س هيئة �صتاد القاهرة وم�صئولى 
الم�صلحة  للقوات  الهند�صية  الهيئة 

�صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن  والمهند�س 
المقاولون العرب والمهند�صين اإمام عفيفى نائب رئي�س 

الإدارة  مجل�س  ع�صو  عبا�س  واأحمد  الإدارة  مجل�س 
وروؤ�صاء  الكبرى  القاهرة  قطاع  رئي�س  �صندي  و�صيد 
تم  بالم�صروع  الم�صاركة  الإدارات  ومديرو  القطاعات 
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التنفيذى  الموقف  اإ�صتعرا�س  خالله 
الدكتور  واأكد خالله  التطوير،  لأعمال 
الإلتزام  �صرورة  مدبولى  م�صطفى 
بالبرامج التنفيذية لالإنتهاء من اأعمال 
اأعلى  على  الأعمال  تتم  واأن  التطوير، 
البطولة  هذه  اأن  اإلى  م�صيرًا  م�صتوى، 
فى  تطور  من  حدث  ما  لت�صويق  فر�صة 

م�صر بال�صنوات الما�صية.
وجدد رئي�س الوزراء التاأكيد على اأن ما 
يتم من اأعمال فى هذا ال�صدد، اإنما يتم 
وفقًا لأحدث الموا�صفات العالمية، وهو 
على  وقدرتها  م�صر  اإمكانيات  يعك�س  ما 
الريا�صية  الفعاليات  هذه  مثل  تنظيم 

الكبيرة.
التطوير  اأعمال  اأن  اإلى  ال�صباب والريا�صة  واأ�صار وزير 
والواجهات  الإ�صتاد  ومخارج  مداخل  تطوير  تت�صمن 
الأر�صى  الدور  من  كل  وكذا  له،  الخارجية  الرئي�صية 
الرئي�صية  المق�صورة  اإلى  بالإ�صافة  به،  والأول 
غرف  عن  ف�صاًل  هذا   "VIP- "الجمهور  والمدرجات 
خلع مالب�س الالعبين، وغرف حكام الفيديو، والمركز 
الإعالمى، ودورات مياه الجماهير، كما ت�صمل الأعمال 
القدم  كرة  ملعب  اأر�صية  وتجديد  اإحالل  اأي�صًا 
)النجيلة(، وكذا الم�صمار من حوله، اإلى جانب توريد 

و�صيانة �صا�صات العر�س الموجودة داخل الإ�صتاد.

التنفيذ  معدلت  اأن  اإلى  الإ�صارة  العر�س  خالل  وتم 
الخا�صة باأعمال التطوير ت�صير وفقًا للجداول الزمنية 
المخططة، وبالجودة المطلوبة، ل�صرعة الإنتهاء منها 

بوقت كاف قبل انطالق البطولة.
وتجول رئي�س مجل�س الوزراء ومرافقوه باأنحاء الإ�صتاد 
المالب�س،  خلع  وغرف  الملعب  واأر�صية  المختلفة، 
الطرق  تطوير  اأعمال  وكذا  الرئي�صية،  والمق�صورة 

المحيطة بالإ�صتاد، لالإطمئنان على �صير العمل.
كما �صاهد رئي�س الوزراء خالل جولته فعاليات بطولة 
بمجمع  حاليًا  تقام  والتى  لل�صباحة،  الجمهورية 

حمامات ال�صباحة.
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الوزراء  مجل�س  رئي�س  مدبولي  م�صطفي  الدكتور  قام 
واللواء اأحمد اإبراهيم محافظ اأ�صوان �صباح يوم الأحد 
للمياه  الثالثية  المعالجة  محطات  بتفقد  10فبراير 
الثالثية  المعالجة  على  تعمل  والتي  و3  1و2  بكيما 
لـ110 األف متر مكعب من مياه ال�صرف ال�صحي بمدينة 
الإنتهاء  بعد  ت�صغيلها  كفاءة  على  لالإطمئنان  اأ�صوان 
م�صكلة  حل  الم�صروع  هذا  اأن  مدبولي  واأكد  التنفيذ  من 
من  المياه  تخرج  واليوم  المحافظة  لأهالي  قديمة 
ول  العالمية  للم�صتويات  وفقًا  ثالثيًا  معالجة  المحطة 
من  عددًا  الوزراء  رئي�س  تفقد  كما  اأ�صرار  اأي  ت�صبب 
الجديدة  اأ�صوان  تنفيذها بمدينة  الجاري  الم�صروعات 
الجديدة  بالإن�صاءات  الم�صتجدات  اآخر  على  للوقوف 
بالجامعة ومبني وحدة المرور والبنية التحتية لـ 650 

فدان ومحطة التنقية.
وزير  نائب  عبا�س  خالد  المهند�س  الزيارة  خالل  رافقه 
والمهند�صة  القومية  الم�صروعات  لمتابعة  الإ�صكان 
المتابعة  ل�صئون  الإ�صكان  وزير  نائب  المن�صاوى  رانده 
والمرافق والم�صرف علي مكتب رئي�س الوزراء والدكتور 
واللواء  للمرافق  الإ�صكان  وزير  م�صت�صار  اإ�صماعيل  �صيد 
ال�صرب  لمياه  القومية  الهيئة  رئي�س  خ�صر  اإيهاب 
مجل�س  رئي�س  ر�صالن  ممدوح  والمهند�س  وال�صرف 
ال�صحي  وال�صرف  ال�صرب  لمياه  القاب�صة  ال�صركة  اإدارة 

القومية  الهيئة  جهاز  رئي�س  حلمى  يو�صف  والمهند�س 
والمهند�صين  باأ�صوان  ال�صحى  وال�صرف  ال�صرب  لمياه 
اإمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة و�صمير �صعد اهلل 
مدير  ال�صهابي  ومحمد  ال�صركة  تنفيذي  مجل�س  ع�صو 
بتنفيذ  قام  الفرع  اأن  اأو�صح  والذي  الوادي  جنوب  فرع 
محطتي ال�صرف كيما1 و2 ويقوم حاليًا بتنفيذ عدد من 
كليتي  عن  عبارة  الجديدة  اأ�صوان  بمدينة  الم�صروعات 
للتمري�س وال�صياحة والفنادق وطرق داخلية بالجامعة 
بقيمة حوالي 85 مليون جنيه وم�صروع البنية  التحتية 
باأ�صوان  فدان   650 لم�صاحة  والفرعية  الرئي�صية 
الجديدة بتكلفة 270 مليون جنيه وي�صمل اأعمال طرق 
الحفر  اأعمال  تبلغ  حيث  وري  و�صرف  ومياه  وفرمة 
بطول  و�صبكات  م3  األف   500 والردم  م3  مليون   1.3
120كم وم�صروع الحائط ال�صاند لل�صريط النهري بذات 
المرحلة  وم�صروع  جنيه  مليون   42 بتكلفة  الم�صروع 
الثانية من محطة تنقية المياه بطاقة 25 األف م3/يوم 
وك�صح  الأر�صي  والخزان  التنقية  مبني  اأعمال  وي�صمل 
المدنية  لالأعمال  جنيه  مليون   168 بتكلفة  الروبة 
المرور وي�صمل  والكهروميكانيكية وم�صروع مبني وحدة 
المركبات  حجز  ومكتب  الفني  الفح�س  منطقة  تنفيذ 
وعنابر  الإجباري  التاأمين  واأماكن  المرور  ونيابة 

الإعا�صة بتكلفة 90 مليون جنيه.

رئيس مجلس الوزراء يتفقد عدد من 
المشروعات الخدمية بمحافظة أسوان
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والمرافق  الإ�صكان  وزير  الجزار  عا�صم  الدكتور  تفقد 
وزير  �صعراوي  محمود  واللواء  العمرانية،  والمجتمعات 
التنمية المحلية، والدكتور ا�صرف �صبحي وزير ال�صباب 
يوم  اأ�صوان  محافظ  اإبراهيم  اأحمد  واللواء  والريا�صة، 
ال�صبت 9 مار�س اأعمال تطوير ورفع كفاءة طريق المطار 
العرب  المقاولون  تنفذه  والذي  الم�صله  ميدان  حتي   -
الأعمال  اأن  اإلى  ي�صار  قبلي  وجه  طرق  اإدارة  في  ممثلة 
بم�صطح 55000 متر م�صطح من طبقات الر�صف بداية من 
بوابة مطار اأ�صوان حتي ميدان الم�صله بطريق اأبو�صمبل 
اإلي محطة  الموؤدي  النه�صة  اإلي طريق عزبة  بالإ�صافه 
ر�صف  الأعمال  وت�صمل  )كيما(  ال�صرف  مياه  معالجة 
ورفع مخلفات  وترميم تدبي�س  و�صب حواجز خر�صانية 
المقرر  ومن  التطوير،  اأعمال  من  وخالفه  وت�صويات، 

النتهاء من جميع الأعمال قبل اإنعقاد الموؤتمر .
الفرع  قام  حيث  الموؤتمر  اإقامة  مقر  الوفد  تفقد  كما 
عدد  بتجهيز  المع�صرة  تر�صانة  اإدارة  مع  بالإ�صتراك 
توفير  تم  اأن  بعد  وذلك  الموؤتمر  ل�صيوف  مر�صي   2

البانتونات بمعرفه الهيئة الهند�صية وتاأهيل مر�صي ثالث 
لنزول المعدات.

اللواء محمود ن�صار رئي�س الجهاز  الزيارة  رافقهم خالل 
رئي�س  نائب  زكريا  اأ�صرف  والمهند�س  للتعمير  المركزي 

مجل�س اإدارة الهيئة القومية لل�صرف ال�صحي.
عقب ذلك تفقد الدكتور الجزار محطة معالجة ال�صرف 
الجديدة  اأ�صوان  مدينة  بزيارة  �صيادته  قام  كما  كيما 
لمنطقة  ال�صاند  والحائط  مرافق  اأعمال  م�صروع  وتفقد 
م�صروع  وكذلك  فدان  ال�صتمائة  �صمن  النهري  ال�صريط 
مبني المرور والتى يقوم بتنفيذهم المقاولون العرب فرع 
�صمير  المهند�س  ا�صتقباله  في  كان  حيث  الوادي  جنوب 
�صعداهلل ع�صو مجل�س تنفيذي ال�صركة والمهند�س ال�صيد 
والبحر  الوادي  جنوب  فرعي  قطاع  رئي�س  الأن�صاري 
الأحمر والمهند�س يا�صر بهن�صي والمهند�س احمد ح�صن 
جهاز  رئي�س  حلمي  يو�صف  والمهند�س  الفرع  مدير  نواب 
التنفيذي للهيئة القومية ال�صرف ال�صحي باأ�صوان وباقي 

العاملين بالفرع.

وزراء اإلسكان والتنمية المحلية والشباب 
ومحافظ أسوان يتفقدون أعمال تطوير 

طريق المطار حتى ميدان المسله
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مـدبـولــي يتفقـد مشـروعـات
مـدينــة العلميـــن الجــديــدة

الوزراء  مجل�س  رئي�س  مدبولى  م�صطفى  الدكتور  قام 
الإ�صكان  وزير  نائب  عبا�س  خالد  المهند�س  يرافقه 
رانده  والمهند�صة  القومية  الم�صروعات  لمتابعة 
المتابعة  ل�صئون  الإ�صكان  وزير  نائب  المن�صاوى 
الوزراء  رئي�س  مكتب  علي  والم�صرف  والمرافق 
هيئة  رئي�س  نائب  عمارة  المطلب  عبد  والمهند�س 
 9 ال�صبت  يوم  الجديدة  العمرانية  المجتمعات 
العلمين  مدينة  لم�صروعات  تفقدية  بزيارة  فبراير 
الجديدة بداأها بلقاء مع م�صئولى المكتب الإ�صت�صارى 
وذلك  للم�صروعات  التنفيذى  الموقف  لإ�صتعرا�س 
جهاز  رئي�س  الغنى  عبد  اأ�صامة  المهند�س  بح�صور 
�صالح  مح�صن  والمهند�س  الجديدة  العلمين  مدينة 
نائب  عفيفي  اإمام  والمهند�س  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
دارة والمهند�س ح�صام الدين الريفي  رئي�س مجل�س الإ
القادر  عبد  اأحمد  والمهند�س  الإدارة  مجل�س  ع�صو 
حمودة  يا�صر  والمهند�س  الإ�صكندرية  قطاع  رئي�س 
مدير اإدارة الم�صروع والمهند�س اأيمن عطية مدير فرع 
اأيمن �صرحان نائب مدير فرع  ال�صكندرية والمهند�س 

الإ�صكندرية.
كامل  �صرٍح  اإلى  مدبولى  م�صطفى  الدكتور  واإ�صتمع 

ال�صاطئية  الأبراج  منطقة  م�صروعات  لموقف 
والمنطقة الترفيهية والداون تاون والجامعة الأهلية 
للعلوم والتكنولوجيا وكذا  البحرية  وفرع الأكاديمية 
الالتيني  والحى  التراثية  المدينة  تنفيذ  موقف 

والمنطقة ال�صناعية بمدينة العلمين الجديدة.
فى  العمل  توا�صل  العرب  المقاولون  اأن  بالذكر  جدير 
في  و�صلت  حيث  الجديدة  العلمين  مدينة  م�صروعات 
الخام�س  الدور  اإلى  والغربى  ال�صرقى  البرجين  تنفيد 
مكرر بعد الأدوار الثالثة التجارية وتم البدء فى اأعمال 
جديدة  اأبراج   3 عدد  اإ�صناد  تم  وكذلك  الت�صطيبات 
لربط  م�صاه  اأنفاق   5 تنفيذ  اإ�صناد  جارى  و  لل�صركة 
اأعمال  ال�صياحى ويتم حاليًا تنفيذ  بالمم�صى  الأبراج 
اأعمال كوبريين فى  البدء في تنفيذ  الج�صات كما تم 
المنطقة الجنوبية منهم كوبرى اأعلى ال�صكة الحديد 
و يجرى العمل فى اأ�صا�صات كوبرى تقاطع طريق وادى 
النطرون اأما بالن�صبة لفندق القوات الم�صلحة فيتبقى 
�صب اأربعة اأ�صقف لالإنتهاء من مبنى الفندق فيما و�صلت 
ن�صبة تنفيذ م�صروع ت�صكيل البحيرات اإلى 80 % كما تم 
الإنتهاء من الكوبرى رقم 1 من كباري البواغيز وجارى 

العمل في الكوبري رقم 2 بن�صبة %40.
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قام الدكتور م�صطفى مدبولي  رئي�س مجل�س الوزراء 
الإ�صكان  وزير  الجزار  عا�صم  الدكتور  يرافقه 
محمود  واللواء  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 
�صعراوي وزير التنمية المحلية  واللواء عبد المجيد 
�صقر محافظ ال�صوي�س والمهند�صة راندة المن�صاوي 
يوم  والمرافق  المتابعة  ل�صئون  وزيرالإ�صكان  نائب 
مياه  معالجة  محطة  بتفقد  فبراير   25 الأثنين 
في  كان  حيث  بعتاقة  الرئي�صية  ال�صحي  ال�صرف 
والتنفيذية  ال�صعبية  القيادات  من  عدد  اإ�صتقبالهم 
بمحافظة ال�صوي�س والمهند�س محمد حافظ رئي�س 

الدين  جمال  اإيهاب  والمهند�س  و�صيناء  القناة  قطاع 
مدير فرع القناة والمهند�س اأبو العزايم اأحمد الم�صرف 

العام على م�صروعات ال�صوي�س.
اأن  الدين  جمال  اإيهاب  المهند�س  �صرح  جانبه  من 
واإن�صاء  التطوير  اأعمال  لمتابعة  جاءت  الزيارة  هذه 

والت�صريف  الرفع  وخطوط  الجديدة  الأحوا�س 
لزيادة طاقة المحطة من 130 األف متر مكعب يوم اإلى 
اإطماأن  ال�صحي حيث  ال�صرف  األف متر مكعب من   280
رئي�س الوزراء على الت�صغيل التجريبي للمحطة والتي 
هدفها خدمة التو�صعات العمرانية الجديدة بمحافظة 

ال�صوي�س في ال�صنوات القادمة .

ويتفقد محطة معالجة

مياه الصرف الصحي الرئيسية بالسويس
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الوزراء  مجل�س  رئي�س  مدبولي  م�صطفي  الدكتور  تفقد 
والذي  بر�صيد،  ال�صيد  ميناء  اإبريل   10 الأربعاء  يوم 
الم�صروعات  من  ويعد  العرب  المقاولون  �صركة  تنفذه 
بمحافظة  �صيد  ميناء  اأول  و  العمالقة،  القومية 
مدينة  وتنمية  تطوير  منظومة  من  وجزء  البحيرة 
ر�صيد، وجعلها قبلة لل�صياحة العالمية، وفًقًا لتوجيهات 

الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي .
محمود  اللواء  الجولة  خالل  الوزراء   رئي�س  رافق   
عا�صم  والدكتور  المحلية  التنمية  وزير  �صعراوي 
الجزار وزير ال�صكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 
عام  واأمين  والتعليم،  التربية  وزير  ونائب  ونائباهما، 
عام  اأمين  الفتاح  عبد  عاطف  اللواء  الوزراء  مجل�س 
البحيرة،  محافظ  اآمنه  ه�صام  واللواء  الوزراء  مجل�س 
وال�صعبية  التنفيذية  القيادات  من  كبير  وجمع 
رئي�س  القادر  عبد  اأحمد  والمهند�صين  بالمحافظة 
قطاع الأ�صكندرية واأيمن عطية مدير فرع الأ�صكندرية 
وجميل ال�صيد الم�صرف علي الأعمال البحرية للقطاع  

وخالد عبد العزيز مدير م�صروعات  الأعمال البحرية 
بالفرع .

اأعمال  بتنفيذ  الأ�صكندرية قام  اأن فرع  بالذكر  جدير 
�صمن  جنيه  مليون   315 بقيمة  الآن  حتي  بالميناء 
اأعمال المرحلة الولي بالميناء والمقرر الإنتهاء منها 
في 30 يونيو القادم حيث تم نهو العمل فى دق ال�صتائر 
المعدنية بطول  18  و 9 متر بكمية 3790 طن وتوريد 
وتركيب ال�صدادات الالزمة بكمية 511 طن للربط بين 
اأعمال  ال�صتائر الأمامى والخلفى وجارى تنفيذ  خطى 
الحفر بكمية ت�صل اإلى حوالى  190 األف م3 و اأعمال 
طبقة الإحالل بكمية ت�صل اإلى 150 األف م 3 حتى الآن 
،كما تم نهو الهيكل الخر�صانى لمن�صاأت : ور�س الطالء - 
المطعم - عدد )2(خزان مياه عالى - الإدارة و الور�س 
خزان   - الجمركية  المن�صاأة   - الهند�صية  الإدارة   -
الوقود - ملحق ور�س الطالء - مخزن المعدات الثقيلة 
 - الخيوط  م�صنع   - الثلج  م�صنع   - التبريد  مخازن   -
اأعمال الأ�صقف المعدنية  محطة الكهرباء وجارى نهو 

رئيــس الــوزراء يتفقــد إنشــــاء
أول ميناء للصيد برشيد
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 : من�صاأت  تنفيذ  فى  والبدء  للمن�صاأت  والت�صطيبات 
محطات الرفع - الكافتريا - مبنى الأمن وتنفيذ حوالى 
النيلية  الخوازيق  واأعمال  الرئي�صى  ال�صور  من   %  90
بعدد )258( خازوق و الخا�صة بر�صيف ال�صيانة الذى 
يعد الأول من نوعه بالمنطقة لخدمات �صيانة واإ�صالح 
اأنواع ال�صفن و �صب 70 % من البالطة  وتنفيذ مختلف 
الخر�صانية المحمولة على الخوازيق والخا�صة بج�صم 
ر�صيف ال�صيانة والتى يقدر حجمها الإجمالى بحوالى 
4500 م3 خر�صانة م�صلحة وتركيب 95 % كمية حوالى 
الدائمة  ال�صدة  لزوم  حديدية  م�صنعات  طن   450
من   %  90 حوالى  تنفيذ  وتم  ال�صيانة  ر�صيف  لبالطة 
اأمام ر�صيف الميناء  اأعمال الحماية النيلية الغاط�صة 
متر   35 بعر�س  المياه  �صطح  اأ�صفل  متر   5  - عمق  على 
التى  و   ، بالكامل  الميناء  ر�صيف  بطول  و  النيل  داخل 
و  زلط  �صكاير  طبقة  و  رمل  �صكاير  طبقة  من  تتكون 
متر  وباإرتفاع  ال�صالبة  �صديدة  دلوميت  اأحجار  طبقة 
)هامات  التراكى  ر�صيف  خر�صانات  اأعمال  تنفيذ  ونهو 
الأمامية والخلفية( وبكمية اإجمالية حوالى 6000م3 
التكريك  اأعمال  تنفيذ  نهو  وجارى  م�صلحة  خر�صانة 
واأعمال  م�صلحة  نهايات  بمناطق  الميناء  ر�صيف  اأمام 
التكريك اأمام ر�صيف الميناء بمناطق نهايات التكريك 

الجنوبية وتم تنفيذ حوالى 530 األف م3.
متر   60 وعر�صه  متر    870 الميناء  طول  ويبلغ  هذا 

ال�صيد  ميناء  ويتكون  متر   5 الر�صيف   اأمام  والغاط�س 
من ر�صيف تراكى من ال�صتائر المعدنية وهامات اأمامية 
اأمام الر�صيف بعر�س 30 متر  وخلفية وطريق رئي�صى 
وم�صنع  وتجزئة  جملة  بيع  و�صالت  خدمية  ومبانى 
خيوط  وم�صنع  تبريد  مخازن  و  ثلج  وم�صنع  تعليب 
ومحطة  لل�صرف  رفع  ومحطتين  وكافتريا  لل�صباك 
والأعمال  مياه  وخزانين  وقود  وم�صتودعات  كهرباء 
من  الإنتهاء  بعد  النيل  لقاع  التكريك  اأعمال  ت�صمل 
الأعمال الإن�صائية للر�صيف والمبانى للو�صول لمن�صوب 
5 متر بكمية تقدر بحوالى 600 الف متر مكعب واأعمال 

حماية بحرية اأمام الر�صيف .
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وزير اآلثار ورئيس الوكالة األمريكية
يفتتحان مشروع سحب المياه الجوفية

من أسفل معبد كوم أمبو 
ويوجهان الشكر للمقاولون العرب

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار 
اأ�صوان  اإبراهيم محافظ  اأحمد  واللواء 
ومارك جرين رئي�س الوكالة الأمريكية 
 25 الأثنين  يوم  الدولية،  للتنمية 
الجوفية  المياه  �صحب  م�صروع  مار�س 
من  بتمويل  اأمبو  كوم  معبد  اأ�صفل  من 
وزارة  مع  بالتعاون  الأمريكية  المعونة 
الأثار الم�صرية بقيمة 9 ماليين دولر 
�صاملة الجانبين الأثري و�صحب المياه 

الجوفية للحفاظ علي الأثر.
الوكالة  ورئي�س  الوزير  وجهه  وقد 
ال�صكر  الإفتتاح  خالل  الأمريكية 
جودة  علي  العرب  المقاولون  ل�صركة 
الأعمال التي قامت بها ونجاح التجارب 

الخا�صة بالم�صروع.
الأمريكية  الوكالة  مديرة  كارلين  �صيرى  بح�صور  وذلك 
ال�صفارة  باأعمال  القائم  بيرجر  جولد  وتوما�س  بم�صر، 
الأثار  وزير  م�صاعد  �صمير  ه�صام  والعميد  الأمريكية 

لل�صئون الهند�صية والدكتور م�صطفى وزيري الأمين العام 
الح�صيني  محمد  والمهند�صين  لالآثار   الأعلى  للمجل�س 
المنفذة  العرب  المقاولون  �صركة  تنفيذي  ع�صو مجل�س 
البحرية  الإن�صاءات  اإدارة  مدير  نوار  واأ�صامه  لالأعمال 
يعد  الم�صروع  هذا  اأن  اأو�صح  والذي  لالأعمال  المنفذة 
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الأمريكية  الوكالة  تنفذها  التي  الم�صروعات  اأهم  من 
للحفاظ علي الآثار الم�صرية وقد ا�صتغرق تنفيذه 18 
اإن�صاء  اأعماله  و�صملت  جنيه  مليون   100 بتكلفة  �صهرًا 
لتجميع  متر   1100 بطول  عميق  اإنحدار  خط  �صبكة 
محطة  كل  رفع   محطات   3 عدد  اإلي  وتوجيهها  المياه 
اإلي  لنقلها  الطرد  خط  في  المياه  ل�صخ  بطلمبة  مجهزة 
بطاقة  دراو   م�صرف  علي  المقام  الم�صب  من�صاأ  نقطة 
يتم  النظام  هذا  اأن  م�صيرًا  �صاعة  متر/   600 اإجمالية 
التحكم فيه اأتوماتيكيًا لمراقبة منا�صيب المياه الفعلية 

اأوًل باأول.
من  العديد  �صهد  اأمبو  كوم  معبد  اأن  بالذكر  جدير 
الم�صرية  البعثة  عمل  خالل  الأثرية  الإكت�صافات 
ور�صة  اأقدم  على  العثور  اأهمها  الأمريكية  والوكالة 
ل�صناعة الفخار، ف�صاًل عن رووؤ�س وتيجان للملك رم�صي�س 

لوحتين  على  والعثور  الثالث،  تحتم�س  والملك  الثاني 
للملك  اإحداهما ترجع  الرملي،  الحجر  من  وم�صنوعتين 
�صيتى الأول ثانى ملوك الأ�صرة التا�صعة ع�صر والأخرى 

تعود للملك بطليمو�س الرابع.
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الدكتور عاصم الجزار يتفقد مشروعات 
مدينة العلمين الجديدة

والمرافق  الإ�صكان  وزير  الجزار  عا�صم  الدكتور  قام 
والمجتمعات العمرانية  يرافقه المهند�س خالد عبا�س 
القومية  الم�صروعات  لمتابعة  الإ�صكان  وزير  نائب 
والمهند�س عالء عبد العزيز م�صاعد نائب رئي�س هيئة 
يوم  تفقدية  بزيارة  الجديدة،  العمرانية  المجتمعات 
ال�صبت 16 مار�س لم�صروعات مدينة العلمين الجديدة 
وذلك بح�صور المهند�س اأ�صامة عبد الغنى رئي�س جهاز 
�صالح  مح�صن  والمهند�س  الجديدة  العلمين  مدينة 
نائب  عفيفي  اإمام  والمهند�س  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
دارة والمهند�س ح�صام الدين الريفي  رئي�س مجل�س الإ
ع�صو مجل�س الإدارة والمهند�صة مفيدة عالم اإ�صت�صاري 
ال�صركة الم�صرف على قطاع المعامل والمهند�س  طرق 
اأحمد عبد القادر رئي�س قطاع الإ�صكندرية والمهند�س 
اأيمن  والمهند�س  الم�صروع  اإدارة  مدير  حمودة  يا�صر 
عطية مدير فرع ال�صكندرية والمهند�س اأيمن �صرحان 
نائب مدير فرع الإ�صكندرية والمهند�س ي�صري عبد الرازق 

نائب مدير الفرع ل�صئون التنفيذ.
لموقف  كامل  �صرٍح  اإلى  الجزار  الدكتور  وا�صتمع 
والمنطقة  ال�صاطئية،  الأبراج  منطقة  م�صروعات 
وفرع  الأهلية  والجامعة  تاون  والداون  الترفيهية 
الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا وكذا موقف 
والمنطقة  الالتيني  والحى  التراثية  المدينة  تنفيذ 

ال�صناعية بمدينة العلمين الجديدة.

فى  العمل  توا�صل  العرب  المقاولون  اأن  بالذكر  جدير 
في  و�صلت  حيث  الجديدة  العلمين  مدينة  م�صروعات 
مكرر  ال�صاد�س  الدور  اإلى  ال�صرقى  البرجين  تنفيد 
الثالثة  الأدوار  بعد  مكرر  ال�صابع  الدور  اإلى  والغربى 
وكذلك  الت�صطيبات  اأعمال  فى  البدء  تم  و  التجارية 
اإ�صناد  اأبراج جديدة لل�صركة،وجارى  اإ�صناد عدد 3  تم 
تنفيذ 5 اأنفاق م�صاه لربط الأبراج بالمم�صى ال�صياحى 

ويتم حاليًا تنفيذ اأعمال الج�صات.
كما تم البدء في تنفيذ اأعمال كوبريين فى المنطقة 
يجرى  و  الحديد  ال�صكة  اأعلى  كوبرى  منهم  الجنوبية 
العمل فى اأ�صا�صات كوبرى تقاطع طريق وادى النطرون. 
�صب  فيتبقى  الم�صلحة  القوات  لفندق  بالن�صبة  اأما 
و�صلت  فيما  الفندق  مبنى  من  لالإنتهاء  واحد  �صقف 
ن�صبة تنفيذ م�صروع ت�صكيل البحيرات اإلى 80 % كما تم 
النتهاء من الكوبرى رقم 1 من كباري البواغيز وجارى 

العمل في الكوبري رقم 2 بن�صبة %60.
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اأعلن المهند�س مح�صن �صالح رئي�س �صركة 
اأن ال�صركة نفذت علي  المقاولون العرب 
عهد  في  الما�صية  �صنوات  الخم�س  مدار 
ال�صي�صي م�صروعات  الفتاح  الرئي�س عبد 
تجاوزت  ال�صحي  وال�صرف  لل�صرب  مياه 
 99 عددها  وبلغ  جنيه  مليار   11 الـ 
م�صروعًا بمختلف محافظات الجمهورية 
الرامية  الحكومة  جهود  اطار  في  وذلك 
ال�صحى  وال�صرف  ال�صرب  مياه  لتغطية 
خالل  من  الجمهورية  م�صتوى  على 
والمجتمعات  والمرافق  ال�صكان  وزارة 
ما  وهو  لها  التابعة  والهيئات  العمرانية 
ظل  فى  ومتزايدًا  �صخمًا  تحديًا  ُيمثل 
والتو�صع  الم�صطردة،  ال�صكانية  الزيادة 

العمراني، ومحدودية الموارد المائية.
اأن  العرب  المقاولون  رئي�س  واأ�صاف 

بالفعل  الخدمة  جميعها  دخلت  الم�صروعات  هذه 
والدلتا  بال�صعيد  ال�صركة  قطاعات  بتنفيذها  وقامت 
الجغرافي  للنطاق  طبقًا  و�صيناء  والقناه  والأ�صكندرية 
الم�صروعات  قطاع  مع  بالتعاون  قطاع  لكل  التابع 
الكهروميكانيكية م�صيرًا اأنه تم تنفيذ محطات و�صبكات 
 11 بـ  41م�صروعًا  عددها  بلغ  لل�صرب  مياه  وخطوط 
محافظة والمدن الجديدة بتكلفة 5.3 مليار جنيه ، كما 
ومحطات  ال�صحي  لل�صرف  م�صروعًا   58 عدد  تنفيذ  تم 
معالجة المياه بتكلفة تجاوزت الـ 6 مليار جنيه بالعديد 
من المدن منها علي �صبيل المثال بدر وال�صروق والعبور 

ودهب  �صدر  وراأ�س  ور�صيد  رم�صان  من  والعا�صر  وال�صالم 
ال�صيخ وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للحافظ على  و�صرم 

البيئة وال�صحة العامة للمواطنين.
بتنفيذ  حاليًا  تقوم  العرب  المقاولون  اأن  �صالح  وقال 
العديد من م�صروعات البنية الأ�صا�صية وخطط التنمية 
الإدارية  بالعا�صمة  ال�صاعة   24 مدارالـ  علي  بالدولة 
الجديدة  والمن�صورة  الجديدة  والعلمين  الجديدة 
بالقري  ال�صحي  وال�صرف  المياه  خدمات  وتو�صيل 
الأ�صا�صية  التنمية  دعائم  اأحد  باإعتبارها  المحرومة 

بم�صرنا الغالية.

في عهد السيسي
المقاولون العرب تنفذ مشروعات مياه للشرب 

والصرف الصحي  بأكثر من 11 مليار جنيه
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التحاد  رئي�س  اأحمد  اأحمد  ال�صيد  اأ�صاد 
الأفريقي خالل تفقده اأعمال تطوير اإ�صتاد 
القاهرة الدولي يوم الثنين 8 ابريل باأداء 
باأنها  اإياها  وا�صفا  العرب  المقاولون  �صركة 
لها  الم�صهود  ال�صركات الفريقية  من كبري 

بالكفاءة والجودة وال�صمعة الطيبة.
خالل  الأفريقي  التحاد  رئي�س  رافق 
والمهند�س  الكاف  م�صئولي  من  وفد  الجولة 
الم�صري  التحاد  رئي�س  ريدة  اأبو  هاني 
الإتحاد  اأع�صاء  من  وعدد  القدم  لكرة 
ا�صتاد  هيئة  رئي�س  دروي�س  على  واللواء 
رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  و  القاهرة 
العرب  المقاولون  �صركة  اإدارة  مجل�س 
اأمم  بطولة  مدير  ف�صل  محمد  والكابتن 

رئيس اإلتحاد األفريقي
يشيد بالمقاولون العرب خالل تفقده أعمال

تطوير إستاد القاهرة الدولي إستعدادًا 
لبطولة كأس األمم األفريقية
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رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  2019والمهند�صين  اأفريقيا 
القاهرة  قطاع  رئي�س  �صندي  و�صيد  الإدارة  مجل�س 
الم�صروعات  قطاع  رئي�س  ال�صرنوبي  ومحمود  الكبري 
حلوان  فرع  مدير  رفاعي  وهاني  الكهروميكانيكية 
ومحمد  الكهرباء  اإدارة  علي  الم�صرف  يو�صف  ومحمد 
ر�صاد  وخالد  الكهربائية  الأعمال  اإدارة  مدير  خ�صر 

نائب مدير فرع مدينة ن�صر والم�صرف علي الم�صروع.
حاليُا   تقوم  العرب  المقاولون  اأن  بالذكر  جدير 

علي  الألومنيوم  �صرائح  تركيب  اأعمال  من  بالنتهاء 
الإ�صتاد  بنطاق  نوافير   5 وعدد  الرئي�صية  الواجهه 
اأعمال  ن�صبة   وبلغت  ال�صتاد  بطرق  والأنترلوك 
 %60 الالعبين  غرف  75%و  الرئي�صية  المق�صورة 
ال�صيوف  ا�صتقبال  قاعات  ي�صم  الذى  الميزانين  ودور 
الحمامات  اإلى  اإ�صافة  ال�صخ�صيات  لكبار  و�صالونات 
حوالي75% و جارى اأعمال الت�صطيبات علي قدم و�صاق 

. 4G وتزويد الإ�صتاد ب�صبكة انترنت كاملة
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�صهد الفريق مهاب ممي�س رئي�س هيئة قناة ال�صوي�س 
ال�صوي�س  لقناة  الإقت�صادية  المنطقة  ورئي�س 
والفريق مهند�س كامل الوزير رئي�س الهيئة الهند�صية 
للقوات الم�صلحة �صباح يوم الثالثاء 5 مار�س و�صول 
بميناء  الجديد  الر�صيف  عامة  ب�صائع  �صفينة  اأول 
التى  الجديدة  الأر�صفة  ت�صغيل  بعد  بور�صعيد  �صرق 
من  ال�صوي�س  لقناة  الإقت�صادية  المنطقة  ت�صلمتها 

قبل الهيئة الهند�صية .
مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  اأو�صح  وقد 
الإدارة  اأن م�صروع اأر�صفة ميناء �صرق بور�صعيد يبلغ 
العرب  المقاولون  ن�صيب  وكان  كم   5 اأطواله  اإجمالي 
مق�صمة  بحرية  اأر�صفة  طولي  متر   1000 اإن�صاء  منه 
منها  كل    Zone 4 & Zone 5 منطقتين  اإلى 
مليون   950 اإجمالية  بقيمة  طولى   متر   500 بطول 
تكلف  باأكلمها  الأر�صفة  تنفيذ  فاإن  وبالتالي  جنيه  
هذا  اأن  �صالح  واأ�صار  جنيه  مليون  و750  مليارات   4
التى  العمالقة  الم�صروعات  اأحد  يعد  الم�صروع 
خططت لها القيادة ال�صيا�صية لما تتمتع به المنطقة 
المالحة  حركة  لربط  لوجي�صتية  اأهمية  من 

واأمريكا  اأوروبا  )اإلى  اأ�صيا  �صرق  جنوب  من  والتجارة 
بنطاق  ال�صناعية  المناطق  على  عالوة  غربًا( 
الم�صروع والتى �صتن�صاأ نتيجة تنفيذ الميناء الجديد 
التنمية  اأ�صا�س  لأن  ببور�صعيد  التفريعة  �صرق  ميناء 
وجود الموانئ ال�صالحة لإ�صتقبال جميع اأنواع ال�صفن 
لتنفيذ  وحمولتها  واأحجامها  غواط�صها  بجميع 

الخطط الإ�صتثمارية المقرر تنفيذها للتنمية.
اإدارة  مدير  محمد  ال�صيد  جميل  المهند�س  واأو�صح 
لتراكى  اأر�صفة  عن  عبارة  الأعمال  اأن  اإلي  الم�صروع 
ال�صفن العمالقة بغاط�س 20 متر لإ�صتقبال �صفن ت�صل 
حمولتها اإلى 170 األف طن حاويات وب�صائع عامة واأن 
الر�صيف الواحد بطول 500 متر ومكون من: حائط 
اأمامى عبارة عن موا�صير باإجمالي 11األف طن وبقطر 
الما�صورة  وطول  مم   25 وب�صمك  �صم   203 خارجى 
 34 مرحلة  كل  مرحلتين  على  تنفذ  متر   68 الكلي 
 143 الموا�صير  وعدد  بينهم  الو�صلة  لحام  ويتم  متر 
 )2( عدد  اإلى  بالإ�صافة  متر   68 كلى  بطول  ما�صورة 
�صف خوازيق و�صطى وعدد 286 خازوق قطر  120 �صم  
خلفية  خوازيق  �صف   )1( وعدد  متر  وبعمق68.60 

تشغيل األرصفة الجديدة لميناء شرق 
بورسعيد وإستقبال أول سفينتين
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وقطر  خازوق    286 وعدد 
وعمق  خر�صانى  �صم   120
68.60 متر يتخللهم خوازيق 
خازوق   286 عدد   CFA
متر  وبعمق 18  �صم  قطر 60 
 40 �صمك  خر�صانية  وبالطة 
�صم  وكمرات خر�صانية قطاع 
 2.10 باإرتفاع  عر�س  م   1.5
متر   3.49 محاور   على  متر 
للمحور وبلغ كمية الخر�صانة 
21200 متر مكعب  والر�صيف 
رباط  مدافع  على  ي�صتمل 
200 طن �صد بعدد 19 مدفع 
مطاطية  وحاميات  رباط  
مطاطية  حامية   35 بعدد 
وخلفية  اأمامية  وق�صبان 

لتحميل  العمالقة  الأونا�س  لحركة  طن   151 بكمية 
هذا  ال�صفن  من  العامة  والب�صائع  الحاويات  وتفريغ 

 - الإ�صكندرية  فرع  الم�صروع   تنفيذ  في  �صارك  وقد 
اإدارة الإن�صاءات البحرية   قطاع الإدارت المنتجة - 

- الأعمال الأعتيادية - اإدارة الخر�صانة الجاهزة.

محافظ بني سويف يفتتح مشروع
صرف صحى قرية الدوية ببني سويف

بني  محافظ  الجابر  عبد  هاني  الم�صت�صار  افتتح 
�صويف يوم الأربعاء 20 مار�س م�صروع �صرف �صحى 
فرع  نفذه  والذي  �صويف  بنى  مركز  الدوية  قرية 
�صمال ال�صعيد بتكلفة 16.2 مليون جنيه وي�صتفيد 

منه اأكثر من 10 اآلف ن�صمة0
حمدي  المهند�س  الإفتتاح  خالل  �صيادته  رافق 
لم�صروعات  التنفيذي  الجهاز  رئي�س  الرب  جاد 
الم�صرف  �صفوت  ه�صام  والمهند�س  �صويف  بني 

محمود  والمهند�س  �صويف  بني  م�صروعات  علي 
والمهند�س  �صويف  بني  م�صروعات  مدير  �صابر 
والذي  للم�صروع   التنفيذي  والمهند�س  جميل  رامي 
بمقدار  رفع  محطه  من  يتكون  الم�صروع  اأن  اأو�صح 
60ل/ث و�صبكات انحدار قطر من 6 بو�صة الي 16 
 HDPE الطرد  بو�صةبطول 9600 م - ط وخط 
قطر 280 مم بطول 1270م - ط حتي محطة رفع 

اأحمد عرابي .
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وزير  الجزار،  عا�صم  الدكتور  تفقد 
والمجتمعات  والمرافق  الإ�صكان 
مار�س   18 الإثنين  يوم  العمرانية  
نه�صة  بميدان  النه�صة  نفق  م�صروع 
كوبرى  تقاطع  منطقة  في  م�صر 
بمحافظة  مراد  �صارع  مع  الجامعة 
الجيزة  وذلك بح�صور المهند�س خالد 
لمتابعة  الإ�صكان  وزير  نائب  عبا�س 
محمود  واللواء  القومية  الم�صروعات 
للتعمير  المركزي  الجهاز  رئي�س  ن�صار 
الأول  النائب  فاروق  �صيد  والمهند�س 
لرئي�س �صركة المقاولون العرب وعدد 

من قيادات الوزارة.
�صيارات  نفق  عن  عبارة  الم�صروع  اإن  "الجزار":  وقال 
 7 بعر�س  اإتجاه  كل  اإتجاهين  م   1700 طول  باإجمالي 
متر وبه حارتين في �صارع مراد، ومزود باأحدث و�صائل 
مياه  �صحب  وو�صائل  المرورية  والمراقبة  ال�صالمة 

الأمطار وال�صيول.
لالإتجاه  م   550 بطول  نفق  كالتالى:  ُمق�صم  والم�صروع 
القادم من الجيزة اإلى كوبرى الجالء ونفق بطول 850 
م لالإتجاه القادم من كوبرى الجالء اإلى الجيزة ومخرج 

من الجالء لجامعة القاهرة بطول 300 م.
من  الأولى  المرحلة  ُيمثل  الم�صروع  اأن  الوزير  واأو�صح 
لتخفيف   )2 )�صفط  الجامعة  منطقة  تطوير  مخطط 
المرورى وطوابير الإنتظار بمنطقة الجامعة  ال�صغط 

كمحور  اللبن  �صفط  محور  من  الإ�صتفادة  وتعظيم 
حتى  �صرًقا  وامتداده  الجيزة  بمحافظة  �صريانى 

محافظة القاهرة.
بمنطقة  المرورية  ال�صيولة  تحقيق  اإلى  يهدف  كما 
تقاطع  عند  الجيزة  محافظة  ومدخل  النه�صة  ميدان 
كوبرى الجامعة مع �صارع مراد حيث ُتعد اأكثر المناطق 
الربط  بجانب  الجيزة  بمحافظة  واإزحاًما  اأهمية 
بدون  الجامعة  منطقة  مع  الجامعة  لكوبرى  المبا�صر 
على  الإيجابى  الأثر  اإلى  اإ�صافة  �صطحية  تقاطعات 

البيئة )تقليل التلوث وال�صو�صاء(.
مدبولى  م�صطفى  الدكتور  اأن  اإلــى  الإ�صــارة  تجــدر 
بتاريخ  جزئًيا  الم�صروع  افتتح  الوزراء  مجل�س  رئي�س 
لالإتجاه  الموؤقت  الت�صغيل  تم  حيث   2018-7-14

القادم من كوبرى الجالء اإلى الجيزة.

وزير اإلسكان يتفقد مشروع نفق 
النهضة بالجيزة
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قام الدكتور اأ�صرف �صبحي وزير ال�صباب والريا�صة يوم 
الأثنين 11 مار�س بتفقد الأعمال التي يجري تنفيذها 
الدولي  القاهرة  �صتاد  كفاءة  ورفع  تطوير  بم�صروع 
الإفريقية  الأمم  كاأ�س  بطولة  لإ�صتقبال  اإ�صتعدادًا 
لكرة القدم ووجه الوزير خالل الجولة ال�صكر للجهود 
للو�صول  ال�صاعة  مدار  على  ال�صركة  تبذلها  التي 
با�صتاد القاهرة اإلى اأبهى �صورة له خالل بطولة الأمم 

الأفريقية.
اللواء  الجولة  خالل  والريا�صة  ال�صباب  وزير  رافق 

والمهند�صون  القاهرة  �صتاد  هيئة  رئي�س  دروي�س  على 
�صندى  و�صيد  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام 
رئي�س قطاع القاهرة الكبري ومحمود ال�صرنوبى رئي�س 
قطاع الأعمال الكهروميكانيكية ومحمد اإبراهيم مدير 
فرع مدينة ن�صر وهانى ها�صم مدير فرع حلوان و�صالم 
ر�صاد مدير اإدارة الم�صروعات الكهروميكانيكية للمباني 
اإدارة  مدير  �صاكر  خ�صر  ومحمد  والمرافق  العامة 
فرع  مدير  نائب  الرفاعي  واأحمد  الكهربائية  الأعمال 

حلوان وخالد ر�صاد مدير الم�صروع.

ال�صرف   م�صروع  بعطاء  الدلتا  وو�صط  �صرق  فرع  فاز 
ال�صحي ومحطات رفع �صواده بمركز فاقو�س بمحافظة 
بذلك  �صرح  جنيه  مليون   408 بقيمه  ال�صرقية 
المهند�س  رمزي م�صطفى رئي�س  قطاع  الدلتا واأ�صاف 
اأن الم�صروع يخدم  المهند�س عالء �صلبي مدير الفرع  
عدد 10 قرى  هي : المحمودية - كفر العايد - كفر 
عزبة   - اأبوحطب  خلوة   - مظهر  عزبة   - دبو�س 
كفر   - ويمن  حكيمه  عزبة   - غالى  من�صاأه   - البرن�س 
150الف  قرابة  منه  وي�صتفيد  الظواهري  ال�صيخ 
تنفيذ  عن  عبارة  وهو  �صهرًا   22 تنفيذه  ومدة  ن�صمه 

من  تبداأ  باأٌقطار  كم    76 حوالي  بطول  اإنحدار  �صبكة 
اإن�صاء  و   u.p.v.c 160مم حتى 630 مم من موا�صير 
م    10-5  -3 باقطار  ببيارات  رفع  محطات   10 عدد 
وعدد 10 خطوط طرد باإجمالى طول حوالي 15 كم 
المباني  اإلى  اإ�صافه  400مم  حتى  150مم  من  باأقطار 
 + الحار�س  غرفه  وت�صمل  الرفع  لمحطات  الإدارية 
غرفه المخزن + مبنى التوليد +مبنى المحولت  لكل 
تنفيذ  اإلى  بالإ�صافة  الع�صرة  المحطات  من  محطة 
لمحطات  الالزمة  الكهروميكانيكية  الأعمال  جميع 

الرفع.

وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال تطوير 
ستــاد القــاهــرة الــدولــي

فرع شرق  ووسط الدلتا يفوز بعطاء صرف  
صحي في الشرقية بـ 400 مليون جنيه
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وزير التعليم العالي ومحافظ بني سويف 
يفتتحان مجمع حمام السباحة األوليمبي 

بجامعة بني سويف 

وزيـــر  الغفار  الـــدكتــــــور خالد عبد  اإفتتـــح 
والم�صت�صار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
يوم  �صويف  بني  محافظ  الجابر  عبد  هاني 
ال�صباحة  حمام  مجمع  مار�س   14 الخمي�س 
الريا�صية  بالمدينة  والغط�س  الأوليمبي 
الدكتور  بح�صور  وذلك  �صويف  بني  بجامعة 
المجل�س  اأمين  لطيف  م�صطفي  محمد 
ح�صن  من�صور  والدكتور  للجامعات  الأعلى 
مختار  والدكتور  �صويف  بني  جامعة  رئي�س 
الريا�صية  التربية  كلية  عميد  اأمين 
المجل�س  ع�صو  اهلل  �صعد  �صمير  والمهند�س 

�صمال  فرع  مدير  النزهي  ح�صام  والمهند�س  التنفيذي 
على  العام  الم�صرف  �صفوت  ه�صام  والمهند�س  ال�صعيد 
مدير  �صابر  محمود  والمهند�س  �صويف  بني  م�صروعات 
مدير  ح�صين  اأحمد  والمهند�س  �صويف  بني  م�صروعات 
مهند�س  الرازق  عبد  محمود  والمهند�س  الم�صروع 
تنفيذي الم�صروع الذي ي�صم حو�س ال�صباحة باأبعاده 
الأوليمبية 25 م عر�س في 50 م طول وبعمق متغير من 
متفرج   2800 �صعة  مدرج   2 عدد  ي�صم  كما  م   3 اإلى   2
اإلي المق�صورة الرئي�صية وغرف خلع المالب�س  اإ�صافة 
واأعمال  الكهروميكانيك  واأعمال  المعدنية  والتغطية 

الموقع العام بقيمة اإجمالية للم�صروع 33 مليون جنيه.
الغفار  عبد  خـــالد  الـــدكتـــور  قـــام  اآخـــر  جانب  على 
والم�صت�صار  العلمـــي  والبحـــث  العالـــي  التعليم  وزير 
حجر  بو�صع  �صويف  بني  محافظ  الجابر  عبد  هاني 
الريا�صية  بالمدينة  التعليمي  ال�صباحة  حمام  اأ�صا�س 
من  الثانية  المرحلة  يعد  والذي  �صويف  بني  بجامعه 
وهو  بالجامعة  والغط�س  ال�صباحة  حمامات  مجمع 
بين  باأعماق  عر�س  و12.5م  طول  25.60م  باأبعاد 
بكامل  خدمات  نفق  وي�صم  و200م  و1.50م  1.30م 
للم�صروع  اإجمالية  وبتكلفة  2م  بعر�س  الحمام  محيط 

6 مليون جنيه.
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يوم  الخارجية  وزير  �صكري  �صامح  ال�صيد  تفقد 
الم�صرية  لل�صفارة  الجديد  المبنى  مار�س  ال�صبت30 
في  م�صاركته  هام�س  على  وذلك  التون�صية  بالعا�صمة 
تح�صيرًا  العرب،  الخارجية  وزراء  اإجتماع  اأعمال 
الدول  جامعة  لمجل�س  الثالثين  العادية  للدورة 

العربية على م�صتوى القمة 
الر�صمي  الُمتحدث  حافظ  اأحمد  الم�صت�صار  واأ�صاف 
با�صم وزارة الخارجية اأن الوزير قدم ال�صكر لأع�صاء 
�صركة المقاولون العرب القائمين على اإن�صاء المبنى 
لالأعمال  تقديره  عن  معربًا  لل�صفارة،  الجديد 
�صركة  تقدمها  ما  دائمًا  التي  الُمتميزة  الإن�صائية 
من  لالإنتهاء  مجهوداتهم  وُمثمنًا  العرب،  المقاولون 

المبنى الجديد وفقًا للجدول الزمني الُمحدد.
لل�صفارة  الجديد  المبنى  اإقامة  اأن  حافظ  واأو�صح 
اأعماله  من  الإنتهاء  الُمقرر  من  الذي  الم�صرية، 
الإن�صائية بنهاية العام الحالي، تاأتي في اإطار جهود 
وزارة الخارجية لتطوير مقرات البعثات الم�صرية في 
الخارج على نحو ُي�صهم في تح�صين وتي�صير الخدمات 

الُمقدمة لأبناء الجالية الم�صرية في الخارج، ف�صاًل 
عن تقديم �صورة ُتبرز وجه م�صر الح�صاري وتتنا�صب 

مع الأ�صول والقيم الثقافية والتاريخية الم�صرية.
حب�صي  نبيل  ال�صفير  الجولة  خالل  الوزير  رافق 
�صفير جمهورية م�صر العربية بدولة تون�س وكان في 
ا�صتقباله المهند�س اإيهاب الجوهري مدير فرع تون�س 
تون�س  لفرع  المالي  المدير  عزت  اأ�صامة  والأ�صتاذ 
الم�صروع  مدير  الرحيم  عبد  محمد  والمهند�صين 

وب�صام هنط�س مهند�س المكتب الفني .
اأن المبني الجديد علي م�صطح 1900  جدير بالذكر 
وجزء  خدمي  وجزء  جراج  بدروم  من  ويتكون  م2  
�صكني للعاملين ودور اأر�صي يحتوي علي قاعة متعددة 
و�صالون ا�صتقبال والق�صم القن�صلي ودور اأول يحتوي 
والمكاتب  اجتماعات  وقاعة  ال�صفير  مكتب  علي 
الدبلوما�صية ودور ثاني يحتوي علي المكاتب الفنية 
دولر  مليون   7.3 تبلغ  تعاقدية   وبقيمة  والإدارية 
يعك�س  اأن  المبني  الت�صميم  في  روعي  وقد  اأمريكي 

طابع العمارة الإ�صالمية في الدولة الم�صرية.

وزيـر الخـارجيـة ُيشيـد بالجهـد الُمتميز 
لشركة المقاولون العرب في إنشــاء 

المقــر الجديـد للسفــارة المصــريــة بتونس
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في اإطار اإحتفالت المحافظة بالعيد القومي قام اللواء 
البحر الأحمر يومي الإثنين  اأحمد عبد اهلل محافظ 
والثالثاء الموافق  4 و5 فبراير بتفقد محطة تحلية 
مياه البحر بمدينة حاليب بطاقة اإنتاجية 1500 متر 
لأهالي  لل�صرب  ال�صالحة  المياه  لتوفير  يوميًا  مكعب 
القدرة  اأن  اهلل  عبد  وقال  م�صتمرة  ب�صفة  حاليب 
ي�صل  بحاليب  البحر  مياه  تحلية  لمحطة  الإنتاجية 
المحاله  المياه  من  يوميًا  مكعب  متر   1500 الي  الآن 
م�صيفًا باأن المحطة قابلة للزيادة والتو�صعة م�صتقباًل 
حتي 5000 متر مكعب يوميًا من المياه المحاله موؤكدًا 
من  المنتجة  المياه  جودة  ا�صتمرارية  �صرورة  علي 
الأولى  المرحلة  المحطة  تكلفة  اأن   حيث  المحطة 

والثانية باإجمالى 280 مليون جنيه.
والتى  باأبورماد  البحر  مياه  تحلية  محطة  تفقد  كما 
اإنتاجية  الأولى منها بطاقة  المرحلة  الإنتهاء من  تم 
جنيه  مليون   80 بلغت  وتكلفة  يوميًا  مكعب  1500متر 
اأبورماد ب�صفة  لتوفير المياه ال�صالحة لل�صرب لأهالي 
قابلة  للمحطة  الإنتاجية  القدرة  اأن  واأو�صح  م�صتمرة 
للزيادة والتو�صعة حيث جارى عمل تو�صعات بالمحطة 
اإنتاج  لي�صل  يوميًا  مكعب  متر   3000 اإ�صافية  بطاقة 
المياه المحالة  لـ 4500 متر مكعب يوميا من  المحطة 

مكعب  متر   2000 �صعة  ماأخذ  تنفيذ  اإلى  بالإ�صافة 
يوميًا لي�صل اإجمالى التكلفة لـ 280 مليون جنيه

ال�صيد  ميناء  اهلل  عبد  اأحمد  اللواء  تفقد  ذلك  عقب 
للعمليات  التنفيذي  الموقف  لمتابعة   ، باأبورماد 
م�صاحة  على  ُيقام  الذي  بالميناء  تتم  التي  الإن�صائية 
70 األف متر مربع وبتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه.
الزيارة  خالل  الأحمر  البحر  محافظ  وجه  وقد  هذا 
البناءة على  ال�صكر ل�صركة المقاولون العرب يد م�صر 
الم�صروعات  تنفيذ  فى  به  تقوم  الذى  البارز  الدور 
الزيارة  ح�صر  المحافظة   اأر�س  على  الهامة  القومية 
وحاليب  �صالتين  مدينتي  رئي�س  مح�صن  محمد  العميد 
والمهند�س ربيع اإ�صماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر 
مياه  �صركة  رئي�س  �صديق  يحي  والمهند�س  الأحمر 
والمهند�س  الأحمر  بالبحر  ال�صحي  وال�صرف  ال�صرب 
الأحمر  بالبحر  التعمير  جهاز  رئي�س  من�صور  ح�صني 
والمهند�س مخل�س ثروت رئي�س  القطاع مدير فرع البحر 
يون�س  محمود  المهند�صين  و  لالأعمال  المنفذ  الأحمر 
الجنوب  م�صروعات  علي  الم�صرف  الفرع  مدير  نائب 
وكارم حفنى مدير م�صروعات الجنوب وعماد المراغي 
مدير م�صروعات محطات التحلية بالفرع بالإ�صافة اإلى 

العديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ البحر األحمر يتفقد محطتي تحلية 
مياه البحر بحاليب وأبورماد ويوجه الشكر 

للمقاولون العرب
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عو�س  منال  الدكتورة  افتتحت 
الثالثاء  يوم  دمياط   محافظ 
ال�صرف  م�صروع  فبراير   12
وكفر  الب�صتان  بقريتي  ال�صحي 
المهند�س  بح�صور  المنازلة 
الجهاز  رئي�س  البدراوى  محمد 
القومية  للهيئة  التنفيذى 
ال�صحى  وال�صرف  ال�صرب  لمياه 
رمزي  والمهند�س  بدمياط 
الدلتا  قطاع  رئي�س  م�صطفى 
مدير  �صوقت  اأ�صامة  والمهند�س 
والمهند�س  الدلتا  �صمال  فرع 
الفرع  مدير  نائب  يون�س  را�صد 
اأن م�صروع ال�صرف  اأو�صح  والذي 
يخدم  الب�صتان  بقرية  ال�صحي 

يخدم  فيما  جنيه  مليون   31 بقيمة  ن�صمة  اآلف   10
م�صروع ال�صرف ال�صحي بقرية كفر المنازلة 5 اآلف 

ن�صمة بقيمة 8 مليون جنيه.

يوم  الدقهلية  محافظ  �صاروبيم  كمال  الدكتور  افتتح 
 "2" رقم  ال�صحي  ال�صرف  محطة  فبراير   9 ال�صبت 
لل�صرف  �صامل  م�صروع  �صمن  تقع  والتي  بدقادو�س 

ال�صحي يخدم مواطني مركز ميت غمر. 
لمياه  القومية  الهيئة  قيادات  من  عدد  بح�صور  وذلك 
اأ�صامه  ال�صرب وال�صرف ال�صحي بالدقهلية والمهند�س 
العرب  بالمقاولون  الدلتا  �صمال  فرع  مدير  �صوقت 
مدير  نائب  منير  �صامى  والمهند�س  لالأعمال  المنفذ 

منطقة  مدير  �صالح  الرحمن  عبد  والمهند�س  الفرع 
الدقهلية ونائب مدير الفرع.

غمر  بميت  ال�صحي  ال�صرف  م�صروع  اأن  بالذكر  جدير 
معالجة  ومحطة  الرفع  محطات  من  عدد  على  ي�صتمل 
رئي�صية بطاقة اإجمالية 40 الف م3يوم لخدمة 350 
األف ن�صمة بقيمة اإجمالية 410 مليون جنيه فيما تبلغ 
اإجمالي  من  جنيه  مليون   80 دقادو�س  محطة  قيمة 

الم�صروع وهي تخدم 70 الف ن�صمة.

محافظ دمياط تفتتح مشروعي صرف صحي
 بقريتي البستان وكفر المنازلة

شاروبيم يفتتح محطة الصرف الصحي 
بدقادوس بميت غمر
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فى اإطار اإهتمام الدولة باإعادة اإحياء التراث والتاريخ 
قام  البارزة  الأثرية  المعالم  على  والحفاظ  الإن�صانى 
يرافقه  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س 
الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  المهند�س 
فبراير   14 الخمي�س  يوم  ال�صركة  قيادات  من  وعدد 
الثورة  قيادة  مبني  وتحديث  اإحياء  م�صروع  بتفقد 
العمل  فريق  �صالح  طالب  وقد  الثورة(  زعماء  )متحف 
الذي  بالم�صروع  ال�صاعة  مدار  علي  الأعمال  بتكثيف 
بالتعاون  والأثار  الق�صور  �صيانة  اإدارة  بتنفيذه  تقوم 
والت�صطيبات  وال�صحي  الإعتيادية  الأعمال  اإدارات  مع 
الكهروميكانيكية  والم�صروعات  الكهربائية  والأعمال 
المع�صرة  تر�صانة  اإدارة  و  والمرافق  العامة  للمبانى 
المبني  يتكون  و  هذا  الهند�صية  الإ�صت�صارات  وقطاع 
من بدروم اأر�صى ودور اأول ودور ال�صطح وهو عبارة عن 
على  والمطلة  الجهات  كل  من  الغرف  به  يحيط  �صحن 
التغطية على  ال�صحن ب�صكل جمالونى وقد تم ت�صميم 

�صكل ن�صر يحيط بجناحيه المبنى كرمز للثورة .
عهد  فى  اأن�صيء  قد  المبنى  هذا  اأن  بالذكر  جدير 

بداأ  وقد  وال�صودان  م�صر  ملك  الأول  فاروق  الملك 
1951م  عام  منه  الإنتهاء  وتم  1948م  عام  فى  البناء 
ويتميز بطابع خا�س �صاد فى تلك الفترة وهو "الطراز 
كان  وقد  ال�صناعى  الحجر  واإ�صتخدام  الكال�صيكى" 
مخ�ص�س لإ�صتراحة الملك ومر�صى لليخوت الملكية وتم 
اإ�صترداده من قبل مجل�س قيادة الثورة عام 1952م وتم 
ومن  الأحرار  ال�صباط  لإجتماعات  كمقر  اإ�صتخدامه 

هذا المكان تم اإعالن الجمهورية العربية المتحدة.

المهندس محسن صالح
يتفقد مشروع 

إحياء وتحديث مبني قيادة الثورة
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في اإطار متابعته للم�صروعات القومية 
مح�صن  المهند�س  قام  الطبيعة  علي 
�صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح 
م�صروع  بتفقد  العرب  المقاولون 
والتي  الدولى  القاهرة  �صتاد  تطوير 
و�صاق  قدم  علي  اأعماله  تجري 
ا�صتعدادًا لإ�صتقبال بطولة كاأ�س الأمم 
الإفريقية لكرة القدم و ذلك بمرافقة 
اللواء على دروي�س رئي�س هيئة �صتاد 
فاروق  �صيد  والمهند�صين  القاهرة 
الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول  النائب 
مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى  واإمام 
مجل�س  ع�صو  عبا�س  واأحمد  الإدارة 
قطاع  رئي�س  �صندي  و�صيد  الإدارة 
الد�صوقي  واأ�صامه  الكبري  القاهرة 
وناجي  المع�صرة  تر�صانة  اإدارة  مدير 
ن�صر  مدينة  فرع  مدير  نائب  عطية 
الهند�صية  الهيئة  قيادات  من  وعدد 

الم�صرفة علي الم�صروع.
مح�صن  المهند�س  توجه  ذلك  عقب 
العا�صمة  اإلي  ومرافقيه  �صالح 
م�صروع  لتفقد  الجديدة  الإدارية 
مبني البرلمان بالحي الحكومي والذي 
تم الإنتهاء من ن�صبة 90 % من اأعمال 
و�صب  الرئي�صى  المبنى  خر�صانات 
من  بالم�صروع  خر�صانة  متر  128األف 
رافقه  حيث  م3  األف   150 اإجمالى 

ع�صو  عي�صي  خالد  المهند�صون  الم�صروعين  زيارة  فى 
رئي�س  ال�صرنوبي  ومحمود  ال�صركة  تنفيذي  مجل�س 
خ�صر  وطارق  الكهروميكانيكية  الم�صروعات  قطاع 
ومحمد  التخ�ص�صية  والأعمال  الت�صييد  قطاع  رئي�س 
يو�صف  ومحمد  المتميزة  المن�صاآت  اإدارة  مدير  علوي 
الم�صرف علي الأعمال الكهربائية ومحمد خ�صر مدير 
اإدارة  مدير  مرزوق  وطارق  الكهربائية  الأعمال  اإدارة 
ال�صحى والت�صطيبات و�صالم ر�صاد مدير اإدارة الأعمال 
طارق  و  والمرافق  العامة  للمبانى  الكهروميكانيكية 

�صفى الدين نائب مدير اإدارة المن�صاأت المتميزة.
باأعمال تطوير  ال�صركة تقوم حاليًا  اأن  بالذكر  جدير 

النظم  اأحدث  وفق  وتجهيزه  الإ�صتاد  كفاءة  ورفع 
العالمية. 

وتقوم اأي�صًا بتنفيذ م�صروع البرلمان والذي يتكون من 
اأدوار  وثمانية  واأر�صى  بدروم  عن  عبارة  رئي�صى  مبنى 
رئي�صية  قاعة  علي  ويحتوي  متر   65 باإرتفاع  متكررة 
و عدد  تت�صع 3200 موظف  ت�صع 1000 ع�صو ومكاتب 
)2( قبة  الأولي و�صطية معدنية بقطر 50م  والثانية 
عدد6  به  ويحيط  57م  بقطر  خر�صانية  علوية  قبة 
هذا  فرعية  اأبواب  و4  رئي�صي  باب  عدد2  منها  اأبواب 
اإلي جانب اإن�صاء عدد 6 مباني خدمية وتن�صيق الموقع 

العام .

ويتفقد مشروعي ستاد القاهرة الدولي 
ومبني البرلمان بالعاصمة اإلدارية الجديدة
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الإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  قام 
الجهاز  هيئة  رئي�س  الن�صار  فوزى  محمد  والمهند�س 
يوم  ال�صعيد  و�صمال  بو�صط  للتعمير  المركزى 
محور  وكوبرى  طريق  بتفقد  مار�س   13 الأربعاء  
يربط  الذي  نا�صر  بمدينة  الغربية  اأ�صيوط  ه�صبة 
عقد  كما  للنيل  والغربية  ال�صرقية  ال�صفتين  بين 
للقطاع  التنفيذي  المجل�س  مع  اإجتماعًا  �صالح 
لمناق�صة الم�صروعات الجاري تنفيذها هناك وذلك 
اإمام  اإمام عفيفى والأ�صتاذ ح�صام  بح�صور المهند�س 
نائبا رئي�س مجل�س الإدارة والمهند�صين طارق �صقر 
اإ�صت�صارى الطرق  ع�صو مجل�س الإدارة ومفيدة عالم 

والم�صرف على قطاع المعامل و�صمير �صعد اهلل ع�صو 
م�صاعد  ال�صباعي  وه�صام  ال�صركة  تنفيذي  مجل�س 
قطاع  رئي�س  عطيــة  واأ�صــرف  الإدارة  مجلــ�س  ع�صو 
قبلي  وجه  طرق  مدير  العال  عبد  ويا�صر  الطرق 
ود.ماهر عبد التواب مدير فرع اأ�صيوط والذي اأو�صح 
مدينة  يربط  مزدوج  طريق  عن  عبارة  الم�صروع  اأن 
ال�صحراوي  اأ�صيوط   - القاهرة  بطريق  اأ�صيوط 
22.6كيلومترا  بطول  اأ�صيوط  ه�صبة  عبر  الغربي 
الغربية”  “اله�صبة  نا�صر  مدينة  لربط  ويهدف 
الغربي  ال�صحراوي  الطريق  لي�صل  بالمحافظة 
بال�صحراوي ال�صرقي لخلق منطقة عمرانية جديدة 

رئيس مجلس اإلدارة يتفقـــد مشــروع
محــور هضبــة أسيـــوط الغــربيــــة

ويجتمع بالمجلس التنفيذي للقطاع
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وقد  منها  الإنتقالت  وي�صهل  اأ�صيوط  ه�صبة  على 
انتهت �صركة المقاولون العرب من تنفيذ المرحلة 
الكبيرة  التحديات  رغم  12كم  بطول  منه  الأولي 
الجبال  �صق  من  التنفيذ  اأثناء  واجهتها  التي 
اأعمال  تنفيذ  من  الإنتهاء  وجاري  ال�صخور  وقطع 

المرحلة الثانية بطول 10 كم. 
من  �صفر  الكيلو  من  يبداأ  الطريق  اأن  اإلي  واأ�صار 
اأمام مطار اأ�صيوط على طريق )اأ�صيوط - �صوهاج( 
الغربي ، وي�صل اإلى الطريق الدائري اأمام كوبري 
وي�صم  22.6كم  بطول  النيل  نهر  على  الوا�صطى 
  ، 7.5م  بعر�س  اتجاه  بكل  مرورية  حارة   2 عدد 

بالإ�صافة اإلى جزيرة و�صطى. 
ويبدء  كم   15 بطول  اله�صبة  على  الطريق  ويمر 
كوبرى  على  يمر  ثم  كم   2 بم�صافة  النزول  فى 
علوى بجوار مخر �صيل درنكة بطول 1.8 كم ويمر 
بهدف  وذلك  4كم  بطول  زراعية  اأرا�صى  بمنطقة 
اأ�صيوط  لمدينة  الدائرى  الطريق  مع  الربط 
الحديد  ال�صكة  خط  مع  الطريق  تقاطع  ولتفادى 
مخر  الزاوية  وم�صرف  الغنايم  اأ�صيوط  وطريق 

ال�صيول بدرنكة.
خازوق   702 عدد  اإن�صاء  اأعماله  ت�صمنت  وقد 
وعدد  قاعدة   113 وعدد  م   30 متو�صط  بطول 
باكية   47 وعدد  علوية  هامة   84  + عامود   113
 box خر�صانة م�صلحة بطول متو�صط 25 م بنظام
section باإجمالي كميات خر�صانة بلغت33 األف 
متر مكعب وعدد 72 باكية معدنية باإجمالى 4700 
طن حديد �صاج تخانات مختلفة بطول 1800 م . 
29000م2  باإجمالى  اإتجاهين  م   16 وعر�س  ط 

اأ�صفلت .

اأرقام تعك�س حجم الإنجاز بلغت كميات الحفر في 
)ال�صخور - التربة العادية( والردم بالمرحلتين 
حوالي 5 مليون متر مكعب وطبقة الأ�صا�س 130 
األف متر مكعب واأعمال الأ�صفلت �صاملة الطبقة 
الرابطة وال�صطحية حوالي 900 األف متر مربع 

والنيوجر�صي  21األف متر طولي.
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قام المهند�س مح�صن �صالح 
�صركة  اإدارة  رئي�س مجل�س 
بزيارة  العرب  المقاولون 
تيماء"  "�صرق  م�صروع  اإلى 
ال�صركة  تنفذه  الذي 
وهوعبارة  الكويت  بدولة 
و�صيانة  واإنجاز  ان�صاء  عن 
الطراز  على  بيت   509
"�صرق  بمنطقة  الحديث 
تيمــــاء" بمحــــــــافظــــــــة 
اإجمالية  بتكلفة  الجهراء 
كويتي،  دينار  مليون   47.2

م�صاحة  علي  ويقام  ن�صمة،   4500 حوالي  ويخدم 
األف متر م�صطح، وت�صل مدة تنفيذه حوالي   373

30 �صهًرا.
وقد اأ�صار �صالح اأن ن�صبة الإنجاز الفعلية للم�صروع 
بلغت حوالي 21 % فى حين اأن ن�صبة النجاز طبقا 

للبرنامج المعتمد ت�صل الى حوالى %9 .
وقد اأ�صاد المهند�س مح�صن �صالح بما تم من اإنجاز 
وطالبهم بالإ�صتمرار فى هذا الأداء لحين الإنتهاء 
المهند�صين  الجولة  فى  رافقه  قد  و  الم�صروع  من 
اإدارة  مجل�س  ورئي�س  المنتدب  الع�صو  ربيع  ر�صا 
فايد  وح�صام  الكويتية  العرب  المقاولون  �صركة 

صـــالح : إنجــاز أكثــر مـن %20 
بمشـروع "شـرق تيمـاء" بالكـويـت
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الم�صرف على قطاعات ا�صيا وعونى توفيق  مدير 
من  الم�صروع  مدير  الذيدى  وبدر  الكويت  فرع 
الموؤ�ص�صة العامة للرعاية ال�صكنية و محمد عمر 
مدير  نجيب  اأمير  المهند�س  و  الم�صروع  مدير 
مدير  نائب  الحلفاوى  اأحمد  و  الفنية  ال�صئون 
التنفيذ  مدير  كمال  �صريف  المهند�س  و  الم�صروع 

والأ�صتاذ اأ�صرف �صمير مدير الموارد الب�صرية. 
هذا وي�صم الم�صروع اأعمال طرق و�صبكات البنية 

العامة  والمباني  لل�صيارات  ومواقف  التحتية 
وعدد  محالت  ومجموعة  لالإمام  و�صكن  وم�صجد 
البيت  م�صاحة  ويبلغ  هذا  كهرباء  محطات   9
الواحد 300م2 وم�صاحة البناء 425 م2 ويتكون 
من طابقين يحتوى الطابق الأر�صى على ديوانية 
و4  والخدمات  للطعام  وغرف  ا�صتقبال  و�صالة 
دورات للمياه اأما الطابق الأول في�صم 4 غرف نوم 

و�صالة معي�صة و4 دورات للمياه.
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المهندس محسن صالح :
 ندرس مشروعات جديدة بالسعودية 

بقيمة 750 مليون ريال سعـودي

الإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  اأعلن 
بالمملكة  م�صروعات  عدة  حاليًا  تدر�س  ال�صركة  اأن 
ريال  مليون   750 قيمتها  تبلغ  ال�صعودية  العربية 
وحدة   )1000( عدد  اإن�صاء  عن  عبارة  �صعـودي 
من  بكاًل  التنموي  الإ�صكان  م�صــروع  �صمن  �صكنية 
تابعة  المكرمة  ومكة  الريا�س  و  المنورة  المدينـة 
وزارة  �صركات  اإحدي  لالإ�صكان  الوطنية  لل�صركة 
�صرف  معالجة  محطة  وم�صروعي  ال�صعودي  الإ�صكان 
�صحي بالراي�س وال�صرف ال�صحي الرئي�صي لم�صت�صفي 
العامة  لالإدارة  تابع  المنورة   بالمدينة  التخ�ص�صي 
واإن�صاء  المنورة  المدينة  بمنطقة  المياه  لخدمات 
عدد )26( عمارة وعدد )292( فيال �صكنية بم�صروع 
ال�صكني بمدينة ينبع تابع للمطوريين  مجمع روا�صن 

العقاريين بالمملكة.
القطاع  رئي�س  يون�س  �صليمان  المهند�س  واأ�صاف 
العرب  المقاولون  اأن  ال�صعودية  فرع  علي  الم�صرف 
الرئي�صي  ال�صرف  خط  م�صـــروع  بتنفيذ  حاليًا  تقوم 
بالمدينة  مخدومة  الغير  والمناطق  بالعنبرية 

�صعـودي وهو عبارة  ريال  مليون  المنورة بقيمة 100 
قطـر  خـر�صانية  لموا�صير  نفقي  دفع  اأعمال  عن 
المياه  لخدمات  العامة  الإدارة  ويتبع  1200مم 
التنفيذ  ن�صبة  بلغت  و قد  المنورة  المدينة  بمنطقة 
به حوالي 70% وم�صروع خط مياه للربط بين خزانات 
�صرق المدينة المنورة و خزانات الع�صيرة بقيمة 52 
مليون ريال �صعـودي و هو عبارة عن خطوط زهر مـرن 
العامة  الإدارة  و يتبع  اإلي 1000 مم  اأقطار 800 مم 
لخـدمات المياه بمنطقة المدينة المنـورة وقد بلغت 
ن�صبة التنفيذ به 80% وم�صروع كوبري ونفق تقاطع 
الغربي  للخط  المحاذى  الطـريق  مع  الثمامة  طريق 
لمطـار الملك خالد بمدينة الريا�س )كوبري و نفق 
يتبع  و  �صعـودي  ريال  مليون   110 بقيمة   ) الثمامة 
به  التنفيذ  ن�صبة  بلغت  قد  و  الريا�س  منطقة  اأمانة 
المكرمة  بمكة  الهجرة  �صوق  كوبري  م�صروع  و   %90
بطريق مكة المدينة ) كوبري الهجرة ( بقيمة 74 
مليون ريال �صعـودي و يتبع اأمانة العا�صمة المقد�صة 

و قد بلغت ن�صبة التنفيذ به %65.

جسر سوق الهجرة بمكة المكرمة
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ال�صركة  اأن  يون�س  �صليمان  المهند�س  واأ�صار 
العربية  بالمملكة  �صخمة  م�صروعات  نفذت 
 - الريا�س   - المنورة  بالمدينة  ال�صعودية 
ما  بقيمة  الباحة   - جدة   - المكرمة  مكة 
عن  عبارة  �صعودي  ريال  المليار  من  يقرب 
مع  ماجد  الأمير  �صارع  تقاطع  نفق  م�صروع 
 94 بقيمة  الرو�صة(  نفق   ( الرو�صة  �صارع 
نفق  و  كوبري  وم�صروع  �صعـودي  ريال  مليون 
تقاطع �صارع المير ماجد مع �صارع فل�صطين 
)كوبري و نفق فل�صطين( بقيمة 135 مليون 
تقاطع  كوبري  م�صروع  و  �صعـودي  ريال 
طريق الملك فهد مع �صارع الرو�صة )كوبري 
�صعـودي  ريال  مليون   82 بقيمة  الدراجة( 
وم�صروع كوبري تقاطع �صارع الأمير ماجد مع 
بقيمة  مالك(  بني  )كوبري  مالك  بني  �صارع 
91 مليون ريال �صعـودي و نفق تقاطع طريق 
)نفق  في�صل  الملك  طريق  مع  فهد  الملك 
ال�صمالية  المركزية  بالمنطقة  ال�صيارات 
 210 بقيمة  ال�صريف(  النبوي  للحرم 
م�صاه  اأنفاق   )2( وعدد  �صعـودي  ريال  مليون 
للم�صجد  ال�صمالية  المركزية  بالمنطقة 
ريال  مليون   50 بقيمة  ال�صريف  النبوي 
�صعـودي وقد تم ت�صليمه اإبتدائيًا منذ ع�صرة 
خدمة  فى  جيدة  بحالة  يعمل  وهو  �صهور 
للم�صجد  القا�صدين  والمعتمرين  الحجاج 
التخ�ص�صي  وكوبري  ال�صريف  النبوي 
وتو�صعة �صقف النفق بقيمة 68 مليون ريال 
�صعـودي وقد تم نهو الم�صروع قبل بدء العام 
الدرا�صي للم�صاعدة فى حل الأزمة المرورية 
بمدينة  �صعود  الملك  جامعة  بمنطقة 
الريا�س وم�صروع �صد عليب بمنطقة الباحة 
وم�صروعات  �صعـودي  ريال  مليون   78 بقيمة 
اأبراج فندقية ) قطاع خا�س (  بقيمة 130  
مليون ريال �صعـودي وتنفيذ عدد )4( اأبراج 
بالمدينة  المركزية  بالمنطقة  فندقية 

المنورة.

جسر و نفق الثمامة بالرياض

خطوط دفع نفقي العنبرية بالمدينة المنورة

خط الربط بين خزانات شرق المدينة المنورة 
و خزان العشيرة
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للتعمير  المركزي  الجهاز  رئي�س  ن�صار  محمود  اللواء  قام 
لرئي�س  الأول  النائب  فاروق  �صيد  المهند�س  يرافقه 
الجهاز  رئي�س  �صعيد  مح�صن  والمهند�س  الإدارة  مجل�س 
التنفيذي لتعمير �صيناء والقناة، والمهند�صة مفيدة عالم 
اإ�صت�صارى الطرق والم�صرف على قطاع المعامل يوم ال�صبت 
2 مار�س بتفقد ومتابعة معدلت تنفيذ العمل بالمراحل 
النهائية بم�صروع محور 30 يونيو، حيث كان في ا�صتقبالهم 
المهند�صين محمد الح�صيني ع�صو مجل�س تنفيذي ال�صركة  
ومحمد حافظ رئي�س قطاع القناة و�صيناء واأ�صرف عطية 
فرع  مدير  مبارك  من�صور  ومبارك  الطرق  قطاع  رئي�س 

قبلي  وجه  طرق  اإدارة  مدير  ويا�صرعبدالعال  �صيناء 
واأ�صامة نوار مدير اإدارة الإن�صاءات البحرية.

تكريك  اأعمال  عن  عبارة  الم�صروع  اأن  بالذكر  جدير 
داخل  متر   80 اإلى  عر�صها  ي�صل  وج�صور  التربة  وتبديل 
طبقة  كل  اأ�صا�س  طبقات  ثالث  وعمل  المنزلة  بحيرة 
متر   77 حتى  متر   55 من  تبداأ  وعرو�س  �صم   45 ب�صمك 
وعمل طبقة رابطة ب�صمك 7 �صم وطبقه �صطحية ب�صمك 
�صيناء  فرع  الم�صروع  تنفيذ  في  وي�صارك  ،هذا  6�صم 
بتكلفة  البحرية  والإن�صاءات  قبلي  وجه  طرق  واإدارات 

اإجماليةت�صل اإلى 300 مليون جنيه.

قام المهند�س �صيد فاروق النائب الأول لرئي�س 
مجل�س الدارة يرافقه المهند�صين مفيدة عالم 
المعامل  قطاع  على  والم�صرف  الطرق  اإ�صت�صارى 
و �صمير �صعد اهلل ع�صو مجل�س تنفيذي ال�صركة 
والم�صرف على قطاعات ال�صعيد والبحر الحمر 
ود.م ماهر عبد التواب �صعبان مدير فرع اأ�صيوط  
والذي  الغربية  اأ�صيوط  ه�صبة  م�صروع  بتفقد 
جنيه  1.2مليار  تكلفته  ت�صل  اأن  المتوقع  من 
الكيلو �صفر  ويتكون من طريق محورى يبداأ من 
 - )اأ�صيوط  طريق  على  اأ�صيوط  مطار  اأمام  من 

الطريق  اإلى  كم  الكيلو 22  ، وي�صل عند  الغربي  �صوهاج( 
الطريق   ، النيل  نهر  على  الوا�صطى  كوبري  اأمام  الدائري 
وتربة  وردم  حفر  اأعمال  من  يتكون  ج�صم  عن  عبارة 
زلطية وتربة حجرية يعلوها طبقة الأ�صا�س ثم الطبقة 
الرابطة وال�صطحية من الأ�صفلت هذا وي�صم الطريق عدد 

عر�س  يتلوها  ثم  م   15 بعر�س  واإياب  ذهاب  حارة   )4(
اإثنان متر  طبان من الأ�صفلت ثم يتلوها عر�س واحد متر  
طبان من التراب ،  والكوبري يبداأ من ترقيم 17 �صحيح 
حتى 18.8 بطول 1.8 كم اتجاهين عر�س كل اتجاه 8 م 
ال�صكة الحديد  وطريق  يتفادى تقاطع الطريق مع خط 

اأ�صيوط الغنايم وم�صرف الزاوية مخر ال�صيول بدرنكة.

نصـار وفـاروق يتفقـدان سيــر العمــل 
بالمراحـل النهائيـة بمحــور 30 يونيـو

المهنـدس سيــد فــاروق يتـابــع أعمــال 
مشـروع هضبـة أسيـوط الغـربيــة
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قام المهند�س �صيد فاروق النائب الأول لرئي�س مجل�س 
الإدارة يوم ال�صبت 23 فبراير يرافقه المهند�س عادل 
عزمي الم�صرف على جهاز ال�صالمة وال�صحة المهنية 
والمهند�س عا�صم المزاحي مدير الجهاز بتفقد اأعمال 
القناة  بقطاع  المهنية  وال�صحة  ال�صالمة  تطوير 
محمد  المهند�صين  ا�صتقباله  في  كان  حيث  و�صيناء 
الح�صيني ع�صو مجل�س تنفيذي ال�صركة الم�صرف على 
و  و�صيناء  القناة  رئي�س قطاع  القطاع ومحمد حافظ 
مبارك من�صور مبارك رئي�س القطاع مدير فرع �صيناء 
واإيهاب جمال الدين مدير فرع القناة و حنان قويمة 
والإن�صاءات  و�صيناء  القناة  لقطاع  ال�صالمة  مدير 
العقاري  والإ�صتثمار  والروافع  والماأخذ  البحرية 
مدير  اهلل  عبد  �صيد  و  والبيئة  والجودة  لل�صالمة 
�صئون معدات فرع �صيناء و محمد كامل و خالد بلبولة 

مديري اإدارة ال�صالمة بالفرعين.
وقد �صاهد المهند�س �صيد فاروق على الطبيعة و�صائل 
اإعادة  خالل  من  ت�صنيعها  اإعادة  تم  التي  ال�صالمة 
مقارنة  زهيدة  بتكلفة  الم�صروعات  هوالك  تدوير 
في حال �صرائها وفى اجتماعه بقيادات قطاع القناة 
اأن�صاأت  والتى  والتدريب  الإجتماعات  بقاعة  و�صيناء 

ال�صالمة  اأعمال  دور  باأهمية  التوعية  لن�صر  نواة  لتكون 
الدورات  خالل  من  الم�صروعات  كافة  تنفيذ  مراحل  في 
اأثنى  فقد  بها  �صتعقد  التي  والندوات  المحا�صرات  و 

المبذول  العملي  الجهد  و  العلمي  الفكر  هذا  على  فاروق 
المهنية  وال�صحة  بال�صالمة  التطوير  هذا  اإحداث  في 
المنتجات  لعر�س  كامل  معر�س  تجهيز  وتم  بالقطاع 

والإبتكارات التى تم تنفيذها من الرواكد.

و يتفقد تطوير أعمال السالمة والصحة 
المهنية بقطاع القناه وسيناء ويوجه 

الشكر للقائمين على التطوير

أعمــــال جــــديـــــدة لفـــــــرع القـنـــــاة
 بقيمــــة 192 مليـــون جنيـــه

الدين   جمال  اإيهاب  المهند�س  �صرح 
اإ�صناد  تم  قد  اأنه  القناة  فرع  مدير 
عن  عبارة  للفرع  جديدة  اأعمال 
تنفيذ مرافق )طرق - مياه - �صرف 
المدينة  مركز  لجزء  ري(   - �صحي 
المتو�صط  الإ�صكان  م�صروع  جنوب   2
الأولي  بمرحلتيه  م�صر"  "دار 
لمدينة  ال�صنترال  ومبني  والثانية 
للم�صروع  تقديرية  بقيمة  ال�صروق 

130 مليون جنيه في مدة تنفيذ 12 
�صهر. 

ت�صوية  اأعمال  تنفيذ  اإلي  اإ�صافة 
بمراكز  المرتفعة  المناطق  وقطع 
)الحي  الإجتماعي  الإ�صكان  اإحياء 
الحي   - ال�صاد�س  الحي   - الخام�س 
بقيمة  بدر  بمدينة  ال�صابع( 
تقديرية للم�صروع حوالي 62 مليون 

جنيه في مدة تنفيذ 12 �صهر.
م. إيهاب جمال الدين
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عقد الدكتور عا�صم الجزار وزير الإ�صكان والمرافق 
لمتابعة  مو�صعًا  اإجتماعًا  العمرانية  والمجتمعات 
روفيجى"  "نهر  �صد  لم�صروع  التنفيذى  الموقف 
العرب"  "المقاولون  �صركتي  تحالف  ُينفذه  الذي 
بح�صور  تنزانيا  بدولة  اإليكتريك"  و"ال�صويدي 
للم�صروع  الُمنفذ  والتحالف  الإ�صكان  وزارة  م�صئولي 
والبنك  والت�صدير،  لالإ�صتيراد  الأفريقي  والبنك 

الأهلي الم�صري وممثلي الجهات المعنية.
الخمي�س21  يوم  �صدر  بيان  في  الإ�صكان  وزير  واأكد 
عليها  �صدد  التي  التكليفات  اأهم  اأحد  اأن  فبراير 
معه،  لقائه  في  ال�صي�صي،  عبدالفتاح  الرئي�س 
الإهتمام بمتابعة تنفيذ هذا الم�صروع القومي المهم 
لأ�صقائنا في دولة تنزانيا، وكذا اللتزام بالبرامج 

الزمنية، وجودة التنفيذ.
وناق�س وزير الإ�صكان مع م�صئولي التحالف الم�صري 
الُمنفذ  اإليكتريك"  وال�صويدي  العرب  "المقاولون 
للم�صروع تقدم الأعمال الهند�صية للم�صروع، واأعمال 

الم�صرى،  التحالف  اأن  مو�صحًا  الموقع،  تجهيز 
لبدء  اإحتفالية  اإقامة  وتم  الم�صروع،  موقع  اإ�صتلم 
التنفيذ بح�صور عدد من الوزراء واأع�صاء البرلمان 
نقل  وتم  تنزانيا،  بدولة  المدنى  المجتمع  وممثلى 
القنوات  من  بعدد  مبا�صرة  الهواء  على  الإحتفالية 

التنزانية.
للم�صروع  المنفذ  الم�صري،  التحالف  م�صئولو  واأكد 
المعايير  باأعلى  ال�صارم  الإلتزام  على  حر�صهم 
والمهنية،  وال�صحة  وال�صالمة  الأمن  فى  الدولية 
وتم  المحلية،  والمجتمعات  البيئة  على  والحفاظ 
اأنه  اإلى  م�صيرين  للم�صروع،  المالى  الموقف  عر�س 
والت�صدير  لالإ�صتيراد  الأفريقى  البنك  دعوة  تمت 
لإ�صدار  له  الم�صرى  التحالف  اختيار  �صوء  فى 
ال�صمانات المالية الخا�صة بالم�صروع، واأو�صحوا اأنه 
لإنهاء  اإ�صتعدادًا  العمل،  لفرق  مع�صكرات  اإن�صاء  تم 
الحكومة التنزانية تمهيد الطرق الموؤدية للم�صروع 

، لبدء نقل المعدات والتجهيزات، وبدء التنفيذ.

الدكتور عاصم الجزار يتابع الموقف 
التنفيذى لسد "نهر روفيجي" بتنزانيا
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الإ�صكان  وزير  الجزار،  عا�صم  الدكتور  عقد  كما 
 31 الأحد  م�صاء  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 
التنفيذى  الموقف  لمتابعة  الثانى  اجتماعه  مار�س 
تحالف  ُينفذه  الذى  روفيجى"،  "نهر  �صد  لم�صروع 
اإليكتريك"  و"ال�صويدى  العرب"  "المقاولون  �صركتى 
اأحمد  �صيد  اأمير  اللواء  تنزانيا، وذلك بح�صور  بدولة 
العمراني،  للتخطيط  الجمهورية  رئي�س  م�صت�صار 
والمهند�س خالد عبا�س نائب وزير الإ�صكان للم�صروعات 
القومية، واللواء محمود ن�صار رئي�س الجهاز المركزي 
اإدارة  للتعمير، والمهند�س مح�صن �صالح رئي�س مجل�س 
�صركة المقاولون العرب والمهند�س �صيد فاروق النائب 
الأول والدكتور اأن�صي الب�صوتي والدكتور محمد يو�صف 
الإدارة  مجل�س  اأع�صاء  الع�صار  اأحمد  والمهند�س 
اأفريقيا  قطاع  رئي�س  مبروك  اإبراهيم  والمهند�س 

وممثلى التحالف الُمنفذ للم�صروع.
الحثيثة  بالمتابعة  الجزار  عا�صم  الدكتور  ووجه 
لتكليفات  تنفيذًا  وذلك  الم�صروع،  لتنفيذ  والدورية 
حقيبة  توليه  عقب  له  ال�صي�صى،  عبدالفتاح  الرئي�س 
الم�صروع  هذا  تنفيذ  بمتابعة  بالإهتمام  الإ�صكان، 
القومى المهم لأ�صقائنا فى دولة تنزانيا، وكذا الإلتزام 

بالبرامج الزمنية، وجودة التنفيذ.
بهذا  مهتمة  الم�صرية  الدولة  اأن  الإ�صكان  وزير  واأكد 
للم�صروع  الُمنفذ  الم�صرى  التحالف  واأن  الم�صروع، 
)�صركة المقاولون العرب و�صركة ال�صويدى اإليكتريك( 
نثبت  لأن  بحاجة  ونحن  الم�صرية،  الدولة  ُيمثل 
تنفيذ  فى  و�صركاتها،  الم�صرية  الدولة  ونجاح  قدرة 
امتدادًا  ذلك  ليكون  الخارج،  فى  الكبرى  الم�صروعات 
مختلف  فى  تحقيقها  يتم  التى  الكبيرة  للنجاحات 

المجالت فى الداخل الم�صرى.
كما اأكد الوزير للتحالف الم�صرى الُمنفذ للم�صروع، اأن 
الدولة �صتعمل على توفير كل اأ�صكال الم�صاندة والدعم 
المطلوب، مطالبًا اإياهم بعر�س المعوقات والم�صكالت 
التى من الممكن اأن تطراأ، وتوؤثر على �صير العمل بهذا 
معدلت  ودفع  تذليلها،  على  للعمل  المهم،  الم�صروع 
التنفيذ، م�صددًا على �صرورة الإلتزام بجداول زمنية 
الجهات  لكل  محدد  ب�صكل  الأدوار  وتوزيع  ُمحددة، 

العاملة بالم�صروع.
العرب  المقاولون  )�صركة  التحالف  ممثلوا  وقدم 
معدلت  حول  عر�صًا  اإليكتريك(،  ال�صويدى  و�صركة 
الرفع  اأعمال  من  الإنتهاء  تم  حيث  العمل،  �صير 
الجانب  من  الموقع  ت�صلم  وتم  للم�صروع،  الم�صاحى 
الخا�صة  الحدود  نقاط  على  والإتفاق  التنزانى، 

الم�صروع  لتنفيذ  الزمنى  الجدول  وتقديم  بالم�صروع، 
التنزانى  الجانب  مع  والإتفاق  التعاقدي،  موعده  فى 
عليه، وتجهيز مقر دائم لطاقم عمل الم�صروع بمدينة 
دار ال�صالم، ويتم حاليًا اإدارة الم�صروع من خالله، وتم 
 - والبيئة  المهنية  وال�صحة  )ال�صالمة  خطط  اإعداد 
الجودة - الأمن( الخا�صة بمراحل الم�صروع، واإ�صدار 
والإنتهاء  بالم�صروع،  الخا�صة  الأولية  التاأمين  وثيقة 

من خطاب ال�صمان النهائى للعملة الأجنبية.
المعدات  اإجمالى  اأن  اإلى  التحالف   ممثلوا  واأ�صار 
 265 العمالة  واإجمالى  ُمعدة،   62 الآن  حتى  بالموقع 
ال�صمان  خطابات  اإ�صدار  جاٍر  اأنه  مو�صحين  عاماًل، 
البنكية الخا�صة بالدفعة المقدمة، تمهيدًا لإ�صتالمها 
وا�صتخدامها في تمويل اأن�صطة الم�صروع، وعمل درا�صة 
لكامل  الجيولوجي  والم�صح  التربة  لطبقات  مف�صلة 
الموقع لتحديد المتطلبات الالزمة لبناء ال�صد، وعمل 
اأولية  الم�صتخدمة كمواد  للمحاجر  فح�س جيولوجي 
باأعمال  الخا�صة  الت�صاريح  واإعداد  ال�صد،  بناء  في 
الم�صروع  محيط  تاأمين  بجانب  والتفجير،  الحفر 
اأعمال  وتنفيذ  به،  العامل  الطاقم  على  والحفاظ 
النهر  م�صار  بتحويل  الخا�س  بالنفق  الخا�صة  الطرق 
�صحن  واأعمال  الموقع،  داخل  الموؤقت  والكوبري 
لبدء لأعمال  الموقع  لتجهيز  الالزمة  المعدات  جميع 
ت�صييد  واأعمال  الطرق،  واأعمال  للم�صروع  الإبتدائية 
للعاملين  الموؤقتة  والمكاتب  المخيمات  وتجهيز 

بالم�صروع.
)�صركة  الم�صري  التحالف  اأن  اإلى  الإ�صارة  تجدر 
المقاولون العرب و�صركة ال�صويدى اإليكتريك( الُمنفذ 
رئي�س  بح�صور  الما�صي،  دي�صمبر  في  وقع  للم�صروع، 
م�صطفى  والدكتور  التحادية،  تنزانيا  جمهورية 
مدبولي، رئي�س مجل�س الوزراء الم�صري، عقدًا بقيمة 
2.9 مليار دولر، في دار ال�صالم بتنزانيا، لتنفيذ م�صروع 
كهرومائية  توليد  ومحطة  روفيجى"  "نهر  �صد  بناء 
بتنزانيا،  روفيجي  نهر  على  ميجاوات،   2115 بقدرة 
�صنويًا،  �صاعة   / ميجاوات  اآلف   6307 توليد  بهدف 
كما  تنزانية،  اأ�صرة  مليون   17 حوالي  اإ�صتهالك  تكفي 
يتحكم ال�صد في الفي�صان لحماية البيئة المحيطة من 
 34 حوالي  ولتخزين  والم�صتنقعات،  ال�صيول  مخاطر 
ي�صمن  بما  ُم�صتحدثة  بحيرة  في  المياه  من  م3  مليار 
لأغرا�س  العام  مدار  على  دائم  ب�صكل  المياه  توافر 
الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في 

واحدة من اأكبر الغابات في قارة اأفريقيا والعالم.
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الجمعية العمومية للمقاولون العرب تعتمد القوائم 
المالية والحسابات الختامية لعام 2018/2017

ومشروع الموازنة لـ2020/2019

الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع 
للشركة من 6.1 مليار جنيه إلى 6.5 مليار جنيه

ل�صركة  العمومية  الجمعية  اعتمدت 
الدكتور  برئا�صة  العرب،  المقاولون 
والمرافق  الإ�صكان  وزير  الجزار،  عا�صم 
القوائم  العمرانية،  والمجتمعات 
للعام  الختامية  والح�صابات  المالية، 
تمت  كما   ،2018/2017 المالى 
الموافقة على زيادة راأ�س المال الم�صدر 
 6.5 اإلى  جنيه  مليار   6.1 من  والمدفوع 
مليار جنيه، وتم اعتماد م�صروع الموازنة 
التخطيطية للعام المالى 2020/2019.

الجمعية  اجتماع  فى  كلمته  وخالل 
�صباح  عقد  الذي  لل�صركة  العمومية 
الدكتور  قال  اأبريل،   9 الثالثاء  يوم 
والمرافق  الإ�صكان  وزير  الجزار،  عا�صم 
التاأكيد  اأود  العمرانية:  والمجتمعات 

ببرنامجها  التزامها  فى  الدولة  توجه  ا�صتمرار  على 
الطموح لالرتقاء بم�صتوى المعي�صة للمواطن الم�صرى، 

احتياجاته  توفير  خالل  من  وذلك 
والكباري  والطرق  الالئق  ال�صكن  من 
ال�صحى  وال�صرف  المياه  وم�صروعات 
على  ينعك�س  الذي  الأمر  وهو  وغيرها، 
بالم�صروعات  العمل  نمو  ا�صتمرارية 
معدل  فى  طفرة  وحدوث  القومية، 
هذه  على  ال�صتثمارى  بالإنفاق  النمو 
الم�صروعات، وهو ما يعني �صرورة توافر 
الأذرع ال�صتثمارية في قطاع المقاولت 
المقاولون  �صركة  وتعتبر  ذلك،  لتنفيذ 
الأذرع  هذه  اأهم  من  واحدة  العرب 
خبرات  من  تملكه  بما  ال�صتثمارية 
بالإنجازات  زاخر  و�صجل  متراكمة، 
كيان  فهي  الجميع،  ويراها  يعلمها  التى 
تنفيذ  في  الدولة  عليه  تعتمد  قوي 

م�صروعاتها القومية الكبرى في جميع المجالت.
واأ�صاف الوزير اأننا نتوقع من ال�صركة مزيدًا من التقدم 

الجــزار: 
"المقاولون 

العرب" كيان 
قوي تعتمد 
عليه الدولة 

في تنفيذ 
مشروعاتها 

القومية 
الكبرى بجميع 

المجاالت
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وذلك  القومية،  الم�صروعات  فى  اأكبر  ودورًا  والنجاح، 
الدولة  تنفذه  الذى  ال�صخم  ال�صتثمارات  نظرًا لحجم 

حاليًا فى مختلف القطاعات والمجالت.
الجوانب  من  العديد  هناك  اأن  الإ�صكان،  وزير  واأو�صح   

اأن�صطة  تحققها  التي  الإيجابية 
ال�صركة، فعلى �صبيل المثال فى مجالت 
الم�صروعات  نعدد  لن  الم�صروعات، 
القومية العمالقة التى نفذتها ال�صركة 
فى  اإنجازها  وتم  الواقع،  اأر�س  على 
المطلوبة  وبالموا�صفات  مواعيدها 
الم�صروعات  وهذه  الجميع،  ب�صهادة 
مجالت  فى  المواطنين  م�صالح  تم�س 
 - ال�صحي  وال�صرف  المياه   - )الإ�صكان 
-الموانى  الأنفاق   - الكبارى   - الطرق 
م�صاركة  اإلى  بالإ�صافة  وغيرها(،   -
ال�صركة فى تنفيذ ما يطلب منها لإدارة 
الأزمات في اأي مرحلة، بخالف ما تقدمه 
من قيمة م�صافة من خالل توفير فر�س 
عمل ت�صاف لقوة العمل بالمجتمع، حيث 

يعمل بها قرابة 70 األف عامل.
واأ�صاف: فى مجال التواجد الخارجي، فاإن ال�صركة لها 
دور رائد ومتناٍم في ت�صدير خدمات الت�صييد الم�صرية 
والأفريقية،  العربية  بالمنطقة  الخارجية  لالأ�صواق 
هذا  في  اهتمام  من  الدولة  توليه  ما  ظل  في  وذلك 
مجال  وفى  �صيا�صيَا،  اأو  اقت�صاديا  كان  �صواء  المجال 
النتائج المالية فقد حققت ال�صركة العديد من النتائج 

المالية الإيجابية خالل العام المالي 2018/2017 

واختتم الوزير كلمته بالتاأكيد على حر�س الدولة على 
ا�صتمرار نجاح ال�صركة ودعمها لتخطي جميع العقبات 
والتحديات التى تعتر�س م�صيرتها في �صبيل نموها، بما 
مملوكة  بو�صفها  الدولة  لأ�صول  اإدارتها  ح�صن  يحقق 
اأهم  من  وواحدة  لها،  كاملة  ملكية 
�صركاتها في تنفيذ الم�صروعات القومية 
القت�صادية  التنمية  خطط  مدار  على 

والجتماعية المتعاقبة للدولة.
�صالح،  مح�صن  المهند�س  وا�صتعر�س 
المقاولون  �صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س 
التى  النتائج  اأهم  كلمته  خالل  العرب، 
المالى  العام  خالل  ال�صركة  حققتها 
2018/2017، حيث تم تحقيق الخطة 
الم�صتهدفة لها والمعتمدة من الجمعية 
اإيرادات  تحقيق  وتم  لل�صركة،  العامة 
جنيه،  مليار   22.089 بمبلغ  ن�صاط 
وبن�صبة   %  9.4 قدره  نمو  وبمعدل 

129.9 % من الخطة الم�صتهدفة.
واأو�صح المهند�س مح�صن �صالح، اأن هذه 
لل�صركة  الجيد  الأداء  تعك�س  النتائج 
ودورها  مكانتها  من  ير�صخ  والذي  م�صروعاتها،  فى 
ذلك  ويظهر  الم�صرى،  المقاولت  قطاع  في  الريادى 
جليا من خالل م�صاركتها في تنفيذ معظم الم�صروعات 
الإدارية  العا�صمة   - الجديدة  القومية)العلمين 
الجديدة - محور رو�س الفرج - اأنفاق قناة ال�صوي�س - 
حري�صة  ال�صركة  اأن  م�صيفًا   ، وغيرها   - الأنفاق  مترو 
بهام�س  اأعمالها  بتنفيذ  اللتزام  فى  ال�صتمرار  على 

رئيس مجلس 
اإلدارة: نشارك 

في تنفيذ 
معظم 

المشروعات 
القومية.. 

وحريصون على 
التنفيذ بهامش 

ربح ضئيل للغاية 
مراعاة للظروف 

االقتصادية 
السائدة بالدولة
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القت�صادية  للظروف  مراعاة  للغاية،  �صئيل  ربح 
بظالله  ُيلقي  ما  وهو  بالدولة،  ال�صائدة 
من  الربحية  م�صتويات  انخفا�س  على 

الن�صاط.
�صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  واأ�صار 
ال�صركة  اأن  اإلى  العرب،  المقاولون 
تواجدها  تعزيز  على  بالعمل  م�صتمرة  
للم�صروعات  التقدم  خالل  من  الإقليمي 
الح�صول  بهدف  المالئمة  الخارجية 
باأن  العلم  مع  لها،  جديدة  اأعمال  على 
ت�صير  الدول  بهذه  الأعمال  موؤ�صرات 

التى  الدولية  ال�صركات  من  المناف�صة  حدة  زيادة  اإلى 
بداأت العمل بهذه الأ�صواق، اإل اأن ال�صركة تواجه ذلك 
بتطوير اأدائها التنفيذي بالم�صروعات، وزيادة م�صتوى 

جودة التنفيذ بها.
هذه  من  بالرغم  اإنه  �صالح:  مح�صن  المهند�س  وقال 
النمو  من  اآخر  عامًا  ال�صركة  حققت  فقد  التحديات 
باأداء  اأن�صطتها  ال�صركة  وا�صلت  حيث  والربحية، 
عمل  خالل  من  التحديات  مواجهة  على  قادر  ت�صغيلي 
على  ال�صركة  ا�صم  على  للمحافظة  طموح  متوا�صل 
ال�صركة  قامت  كما  والإقليمي،  الوطني  الم�صتوى 
عليها  الم�صتحقة  الجتماعية  التاأمينات  بجدولة 
من  يقارب  ما  ب�صداد  وقامت  من2018-7-1،  اعتبارًا 
من  الفترة  خالل  الجتماعية  للتاأمينات  جنيه  مليار 

بدء الجدولة في 2018-7-1: 2019-3-30 
اأن  اإدارة �صركة المقاولون العرب،  وا�صار رئي�س مجل�س 
من اأهم النتائج التي حققتها ال�صركة خالل العام المالي 

2017-2018 ، ما يلى، بلغ حجم الأعمال 22.089 مليار 
فى  جنيه  مليار   20.192 مقابل  جنيه 
العام ال�صابق بزيادة قدرها 9.4 %، وبلغ 
مليار   3.314 بالخارج  الأعمال  حجم 
فى  جنيه  مليار   4.798 مقابل  جنية 
 1.484 قدره  بانخفا�س  ال�صابق،  العام 
مليار جنيه بن�صبة انخفا�س قدرها 31 
% عن العام ال�صابق، نتيجة لالنتهاء من 
جابر  ال�صيخ  م�صت�صفى  م�صروعى  تنفيذ 
الأحمد ال�صباح، و�صيانة طرق وممرات 
وهما  بالكويت،  الجهراء  �صارع  ومجارى 
من اأهم الأعمال التى تنفذها ال�صركة بالخارج، بجانب 
زيادة حقوق الملكية )ح�صة المال العام بال�صركة من 
8.433 مليار جنيه في30-6-2018، اإلى 8.951 مليار 
من  ال�صركة  مال  راأ�س  وزيادة  في2018-6-30،  جنيه 
المحققة  والأرباح  ال�صابق  العام  من  المرحلة  الأرباح 
مليون   400 بمبلغ   ، المالي2018-2017  العام  خالل 

جنيه.
المالى  العام  خالل  ال�صركة  قامت  واأ�صاف: 
التالية  النقدية  اللتزامات  2017-2018ب�صداد 
7.272 : مليار جنيه م�صتحقات موردين  6.166 - مليار 
جنيه م�صتحقات مقاولى الباطن - 3.618 مليار جنيه 
جنيه  مليار   -  1.376 للعاملين  نقدية  اأجور  �صافي 
اأق�صاط وجدولة تاأمينات اجتماعية خالل العام وحتى  
31-3-2019 - 432  مليون جنيه عمولت وم�صروفات 
 - طبى  عالج  فوائد  دفعات  جنيه  مليون   258 - بنكية 

26  مليون جنيه �صندات حكومية .

محسن صالح: 
مستمرون 

بالعمل على 
تعزيز تواجدنا 

اإلقليمي 
بالمشروعات 

الخارجية
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المهند�س  قال  لل�صركة،  الم�صتقبلية  الروؤية  وحول 
المقاولون  �صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح،  مح�صن 
العرب: اأود الإ�صارة اإلى اأن �صعار ال�صركة هو المحافظة 
تكون  واأن  ال�صركة،  اإنجازات  ا�صتمرارية  على  دائمًا 
وذلك  المقاولت،  قطاع  في  الرائدة  ال�صركات  اإحدى 
م�صروعات  من  اإليها  ُي�صند  ما  بتنفيذ  اللتزام  ظل  فى 
مع  المطلوبة،  وبالجودة  الزمنية  لبرامجها  طبقًا 
والمهنية  ال�صحية  ال�صالمة  م�صتوى  على  المحافظة 
ظل  فى  اأنه  مو�صحًا  الم�صروعات،  بهذه  للعاملين 
لح�صتها  الم�صتدامة  التنمية  بتحقيق  ال�صركة  روؤية 
ت�صتهدف موا�صلة  فاإنها  المقاولت،  ال�صوقية في قطاع 
على  المحافظة  يتيح  وبما  اأعمالها  حجم  في  النمو 
المال  وتنمية  والوظيفية  المالية  العاملين  مكت�صبات 
فى  ال�صتمرار  راأت  ال�صركة  فاإن  لذا  بال�صركة،  العام 
التوجه بعدة محاور لتحقيق ذلك، ومن اأهمها، )تعظيم 
ال�صتفادة  تعظيم   - لل�صركة  التناف�صية  القدرات 
المملوكة  والموارد  والب�صرية  المادية  الأ�صول  من 
لل�صركة - تحقيق الأمان الوظيفى وال�صتقرار المادي 
والنف�صي للعاملين بال�صركة -  ال�صتمرار في رفع كفاءة 
التدريبية  البرامج  بال�صركة من خالل تنويع  العاملين 
التى تتفق مع متطلبات العمل بال�صركة - ربط الإنفاق 
بالحتياجات  الإنتاجية  الأ�صول  على  ال�صتثماري 

الفعلية لم�صروعات الداخل والخارج (.
�صالح،  مح�صن  المهند�س  توجه  كلمته،  ختام  وفى 
بال�صكر للدكتور عا�صم الجزار، وزير الإ�صكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية، لدعمه الم�صتمر لل�صركة، كما 
للمحا�صبات،  المركزي  الجهاز  لممثلي  بال�صكر  تقدم 
العمرانية،  والمجتمعات  والمرافق  ال�صكان  ووزارات 
والمالية، والتخطيط، وبنك ال�صتثمار القومي، ومركز 
عون  من  يقدمونه  ما  على  الوزراء،  بمجل�س  المعلومات 
اأهدافها  وتحقيق  ا�صتمراريتها  �صبيل  فى  لل�صركة 
على  بال�صركة  للعاملين  بالتهنئة  وبعث  القت�صادية، 

لخدمة  وولئهم  بجهودهم  تحقيقه  يتم  الذى  النجاح 
م�صرنا الغالية.

وزير  نائب  عبا�س  خالد  المهند�س  الإجتماع  ح�صر 
نفي�صة  والمهند�صة  القومية  للم�صروعات  الإ�صكان 
الأجهزة  ممثلي  من  وعدد  الوزارة  اأول  وكيل  ها�صم 
ووزارات  للمحا�صبات  المركزي  بالجهاز  الرقابية  
ال�صكان والمالية والتخطيط وبنك ال�صتثمار القومي 
مجل�س  برئا�صة  القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  ومركز 
لرئي�س  الأول  النائب  فاروق  �صيد  والمهند�س  الوزراء، 
والمحا�صب  عفيفى  اإمام  والمهند�س  الإدارة  مجل�س 
ح�صام الدين اإمام نائبًا رئي�س مجل�س الإدارة والدكتور 
اأن�صي الب�صوتي والمهند�صون طارق �صقر واإيمان �صليمان 
والدكتور محمد  الع�صار  واأحمد  الريفى  الدين  وح�صام 
يو�صف والمهند�س اأحمد عبا�س والأ�صتاذ محمد محمود 
مجل�س  اأع�صاء  منت�صر  محمود  والأ�صتاذ  الأتربى 
اهلل  �صعد  و�صمير  عي�صى  خالد  والمهند�صين  الإدارة  
ع�صوا مجل�س تنفيذي ال�صركة واإبراهيم مبروك رئي�س 
ومديري  القطاعات  روؤ�صاء  من  وعدد  اأفريقيا  قطاع 
الوتيدى  الغفار  عبد  والأ�صاتذة  والإدارات  الأفرع 
المالية والأ�صتاذ  لل�صئون  الإدارة  م�صاعد ع�صو مجل�س 
المالية  لل�صئون  العامة  مديرالإدارة  فهمى  �صامى 
الإدارة  مدير  مو�صي  علي  مو�صي  والأ�صتاذ  والإمداد 
الب�صرية والأ�صتاذ ه�صام خليفة رئي�س  للموارد  العامة 
�صيد  اأيمن  والأ�صتاذ  المالية  والنظم  الميزانيات  قطاع 
مدير اإدارة الميزانيات والأ�صتاذ عماد عو�س اهلل مدير 

اإدارة حفظ الم�صتندات.
هذا وقد ح�صر من الجهاز المركزى للمحا�صبات الأ�صتاذة  
نادية عبدالمنعم عبدالمجيد وكيل اأول الوزارة مدير 
الإدارة  والأ�صتاذة جابر محمد الجندى وعالء الدين 
والأ�صتاذة  الوزارة  وكالء  وجيه   �صموئيل  و  طنطاوى 
هيثم ال�صيد ح�صين ومحمد فتح اهلل الكفراوى  ومحمد 

عثمان المنياوى مديرو العموم.
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اإلحتفال بمرور 102 عام على ميالد 
المعلم عثمان أحمد عثمان

العرب  المقاولون  �صركة  اأ�صرة  تحتفل  والإعزاز  الفخر  بكل 
عثمان  اأحمد  عثمان  المعلم  ميالد  على  عامًا   102 بمرور 

موؤ�ص�س ال�صركة والأب الروحى لها.
وما بين مولده فى 6 اإبريل عام 1917 ووفاته فى 1 مايو عام 
التى  ال�صعبة  الظروف  رغم  بالنجاحات،  حافلة  1999حياة 
تحملها فى �صبيل تحقيق حلمه ببناء �صركة مقاولت وطنية 
كبيرة، اإل اأنه ا�صتطاع فى النهاية تحقيقه فقد قام المهند�س 
واأطلق  �صركته،  بتاأ�صي�س  تخرجه  فور  عثمان  اأحمد  عثمان 
عليها في البداية "ال�صركة الهند�صية لل�صناعات والمقاولت 
المقاولون  �صركة  اإلى  بعد  فيما  اإ�صمها  تغيير  ثم  العمومية"، 
عمالقة،  ولدت  التى  و�صركاه"  عثمان  اأحمد  "عثمان  العرب 



م�صروع  اأعظم  العالى  ال�صد  بناء  اأعمالها  باكورة  وكان 
هند�صى فى القرن الع�صرين.

�صغل المهند�س عثمان اأحمد عثمان ثالث منا�صب وزارية، 
وهو  ال�صادات،  الرئي�س  عهد  فى  الوزراء  لرئي�س  ونائبًا 
وزيرًا للتعمير فى 28 اأكتوبر عام 1973، ووزيًرا لالإ�صكان 
والتعمير فى �صبتمبر عام 1974 فى وزارة الدكتور عبد 
وزيرًا  تعينه  تم   1976 عام  مايو  وفى  حجازى،  العزيز 
لالإ�صكان والتعمير فى وزارة ممدوح �صالم، وتولى من�صب 
نقيب المهند�صين لثالث دورات متتالية وح�صل على لقب 
الرئي�س الفخرى ل�صركة المقاولون العرب مدى الحياة.

من أشهر مقوالته :
- كل ما اأمتلكه عبارة عن خبرة تجمعت لدى نتيجة 
مجموعة من التجارب التى مرت فى حياتى لذلك فاإن 
طريقتى فى الإدارة - ل تكتب ول تقراأ - بل تمار�س.
�صبحانه  باهلل  عميق  اإيمان  فى  تتلخ�س  واإدارتى   -
وابن  اأنى م�صرى  فى  النف�س وثقة  فى  وتعالى وثقة 

ح�صارة 7 اآلف �صنة.
ثروته  هو  الم�صرى  الإن�صان  باأن  يوؤمن  وكان   -

الحقيقة.
الآية  يردد  وال�صراء  ال�صراء  فى  دائمًا  وكان   -

َ ُيَداِفُع َعِن اَلِّذيَن اآَمُنوا". الكريمة "اإَِنّ اهلَلّ

رحم اهلل المهند�س عثمان اأحمد عثمان
رحمة وا�صعة واأنزله منازل الأبرار
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�صالح  مح�صن  المهند�س  اأعلن 
العرب  المقاولون  �صركة  رئي�س 
الطبى  المركز  ح�صول  عن 
�صهادة  على  العرب  للمقاولون 
عميل  اأف�صل  الدولى  الإعتماد 
الأ�صترالية  جازان  �صركة  من 
مجال  فى  وذلك   "TQCSI"
تطوير الجودة وكفاءه المعامل 
�صالح  واأ�صار  المر�صى  واإر�صاء 

المركز الطبى للمقاولون العرب يحصل 
على شهادة أفضل عميل فى مصر من 

شركة "TQCSI" العالمية 
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اأن هذه ال�صهادة جاءت نتيجة ت�صميم فريق العمل 
تقديم  خالل  من  النجاح  على  الطبى  بالمركز 
اإن�صاء  فكرة  اأن  م�صيرًا  متميزة  طبية  خدمات 
عثمان  المهند�س  اإلي  فيها  الف�صل  يرجع  المركز 
اأحمد عثمان موؤ�ص�س ال�صركة وتطورت اإلى اأن اأ�صبح 
مركز طبى متكامل ل يخدم العاملين فقط بل يخدم 
اأهل م�صر كلهم وهو ي�صم اأعلى درجات الإ�صت�صاريين 
اإلي  ي�صعي  موؤهل  عمل  وفريق  بم�صر  الموجودين 

الو�صول اإلى درجة العالمية.
م�صتمر  تطوير  فى  الطبى  المركز  اأن  �صالح  واأكد 
تتويج  تعتبر    ISO 15189 ال�صهادة  وهذه 
اأ�صا�صى  محور  لأنه  الطبى  بالمركز  المعامل  لقطاع 
الأخرى  وال�صهادة  المر�صى  وعالج  الت�صخي�س  فى 
 ISO التى ح�صل عليها المركز وهى �صهادة التميز
ال�صحية  والرعاية  الجودة  تح�صين  فى    9001

للمري�س و�صهادة التميز ISO 22000 فى مجال 
تح�صين �صالمة الغذاء الذى يقدم للمر�صى.

المانحة   "TQCSI" اأكد ممثل �صركة  من جانبه 
اأف�صل عميل له فى  اأن المركز الطبى يعد  لل�صهادة 
م�صر نتيجة للتطوير الدائم والم�صتمر للو�صول اإلى 

تقديمه الأف�صل دائمًا .
المنتدب  الع�صو  محمود  م�صطفى  الدكتور  واأو�صح 
المركز  اإن�صاء  تاريخ   اأن  الطبى  المركز  ومديرعام 
اإلى عام 1981 وهو ي�صم 350 �صرير واأق�صام  يعود 
للرعاية المركزة على جزئين جزء ي�صم 10 اأ�صرة 
�صرير   12 ي�صم  القلب  ورعاية  �صرير   21 والأخر 
.ورعاية  اأ�صرة   7 وي�صم  والأع�صاب  المخ  ورعاية 
اإلى  اإ�صافة  اأ�صرة   9 ي�صم  اله�صمى  والجهاز  للكبد 
التحاليل  معامل  واأف�صل  الخارجية  العيادات 

واأجهزة الأ�صعة المختلفة .
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عفيفي  اإمام  المهند�س  قام 
اإمام  الدين  ح�صام  والأ�صتاذ 
الإدارة يوم  نائبا رئي�س مجل�س 
ال�صبت 9 مار�س بجولة تفقدية 
الجزائر  فرع  لم�صروعات 
بالعا�صمة الجزائرية حيث كان 
في اإ�صتقبالهم المهند�س محمود 

فريد مدير فرع الجزائر.
م�صروع  بتفقد  الجولة  بداأت 
علي  للوقوف  المالحة  عين 
بالوحدات  الأعمال  تقدم  مدى 
والجاري  المتبقية  ال�صكنية 
تفقد  تم  كما  تباعًا  ت�صليمها 
مياه  تنقية  محطة  م�صروع 

ال�صرف ال�صحي ببوفاريك.
نائبا  تفقد  اآخر  جانب  ومن 
م�صروع  الإدارة  مجل�س  رئي�س 

الفرع  يقوم  والذي  الواد  بباب  الأطفال  �صرطان  مركز 
بتنفيذ 80% من العمل ذاتيًا.

الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائبا  اجتمع  الزيارة  وخالل 
بمديري الم�صروعات ومديري المكاتب الفنية لمتابعة 

الم�صاريع  ت�صليم  مواعيد  على  والتاأكيد  العمل  خطة 
مجالت  وفتح  الأعمال  جودة  فى  الإ�صتمرار  و�صرورة 
جديدة للعمل بح�صور الأ�صتاذ عالء �صعد مدير ال�صوؤن 
الموارد  مدير  �صالح  طارق  والأ�صتاذ  بالفرع  المالية 

الب�صرية للفرع.

المهندس إمام عفيفي واألستاذ حسام الدين إمام 
يتفقدان مشروعات فرع الجزائر
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الهيئة  رئي�س  خ�صر  اإيهاب  مهند�س  اللواء  قام 
ال�صحى  وال�صرف  ال�صرب  لمياه  القومية 
مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  والمهند�س 
 7 الأحد  يوم  العرب  المقاولون  �صركة  اإدارة 
اأبريل بتفقد م�صروعات محطة مياه الم�صتقبل 
اأبو  �صحى  و�صرف  اآبار  ال�صبع  �صحى  و�صرف 
خاللها  رافقهم  الإ�صماعيلية  بمحافظة  �صوير 
مجل�س  ع�صو  الح�صينى  محمد  المهند�صين 
قطاع  رئي�س  حافظ  ومحمد  ال�صركة  تنفيذى 
رئي�س قطاع  ال�صرنوبى  و�صيناء ومحمود  القناة 
جمال  واإيهاب  الكهروميكانيكية  الم�صروعات 
الإنتهاء  تم  اأنه  اأو�صح  والذى  القناة  فرع  مدير 
من اأعمال م�صروع محطة مياه الم�صتقبل بطاقة 
34 األف م3 و�صيتم دخولها الخدمة نهاية �صهر 
كما  جنيه  مليون   300 بتكلفة  الجارى  اإبريل 
لمحطة  النهائية  الت�صطيبات  اأعمال  جارى 
معالجة �صرف �صحى ال�صبع اآبار قدره 10 األف 

عدد  ي�صم  والذى  �صوير  اأبو  �صحى  �صرف  وم�صروع  م3 
تمهيدًا  اإنحدار  و�صبكات  طرد  وخطوط  رفع  محطة   2

لدخولهما الخدمة نهاية مايو القادم .

إيهاب خضر وإمام عفيفى يتفقدان مشروعات 
المياه والصرف الصحى باإلسماعيلية
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األستــاذ حسـام الـديـن إمـام يتفقــــد
مشـروعـات السعوديـة ويلتقي بالعاملين هناك

مجل�س  رئي�س  نائب  اإمام  الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  قام 
الإدارة يوم الخمي�س 4 مار�س بتفقد عدد من م�صروعات 
فرع ال�صعودية وعقد اإجتماعًا مع العاملين بمقرالفرع 
التي  المالية  بالنتائج  خالله  اأ�صاد  المنورة  بالمدينة 
الجهد  من  المزيد  بموا�صلة  وطالبهم  الفرع  حققها 

والعمل والإنتاج لت�صريف اإ�صم ال�صركة هناك. 
�صرح بذلك المهند�س �صليمان يون�س رئي�س القطاع مدير 
الفرع واأ�صار اأن فرع ال�صركة يقوم حاليًا  بتنفيذ عدد 
)5( م�صـــروعات بمناطق المملكة المختلفة )المدينة 
اإجمالية  بقيمة  المكرمة(  ومكة  الريا�س  و  المنورة 
م�صروع  عن  عبارة  �صعودي  ريال  مليون   350 ب  تقدر 
الخط الرئي�صي بالعنبرية بالمدينة المنورة )اأعمال 
�صرق  خزانات  بين  الربط  خط  وم�صروع   ) نفقي  دفع 
المدينة المنورة و خزان الع�صيرة )خط مياه( واأنفاق 
الم�صاة )2و3( بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة 
وج�صر و نفق تقاطع طريق الثمامة بالريا�س واأعمال 

ج�صر �صوق الهجرة بمكة المكرمة واأكد يون�س اأنه تم 
العمل  نهو  و  الم�صاأة  اأنفاق  لم�صروع  الإبتدائي  الت�صليم 
اإفتتاحه  و  بالريا�س  الثمامة  نفق  و  كوبري  بم�صروع 
للم�صروع  الإبتدائي  الت�صليم  اإجراءات  اإنهاء  وجاري 
والإختبارات  التجارب  لأعمال  التجهيز  وجاري 

لم�صـروع خط مياه الع�صيــرة.
باأن  يون�س  �صليمان  المهند�س  اأو�صح  اآخر  جانب  علي 
 %9 بن�صبة   2018/06/30 في  فائ�س  حقق  قد  الفرع 
 2017/06/30 فى  المنتهي   المالي  بالعام  مقارنة 
حوالي  قيمتها  تقدر  م�صروعات  بدرا�صة  حاليًا  ويقوم 
الإ�صكان  م�صروع  عن  عبارة  �صعودي  ريال  مليون   300
الإ�صكان  لوزارة  التابع  و  الطائف(   - )جدة  التنموي 
بمدينة  فواز  الأمير  حي  اإ�صكان  م�صروع  و  ال�صعودية 
ال�صرف  خدمة  اإي�صال  م�صروع  و  خا�س(  )قطاع  جدة 
المنورة  بالمدينة  الأ�صد  حمراء  لم�صت�صفي  ال�صحي 
بمنطقـــة  المياه  لخــدمات  العامة  لالإدارة  والتابع 
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والبيئة  المياه  لوزارة  والتابع  المنورة  المدينة 
والزراعة .

�صيادته بجـــودة  اإمام  الدين  الأ�صتاذ ح�صام  اأ�صاد  وقد 
ح�صــر  بالفرع  العاملين  لكل  ال�صكــــــر  ووجه  الأعمال 
اأحمد  محمد  اأحمــد  المهند�س  من  كاًل  الإجتمـــاع 
اإبراهيــــم  والمهند�س  الفنية  ال�صئون  مدير  عــزت 
والأ�صتـــاذ  الكهربائية  اإبراهيم  مدير العمال  محمد 
المالية  ال�صئون  معــــو�س مدير  اإبراهيم  محمد ح�صــن 
والإمداد والأ�صتاذ  �صامح البنا  مدير الموارد الب�صرية.

بانوراما كوبري ونفق الثمامة بالرياض
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المعهد التكنولوجى يعقد برامج 
تدريبية لمهندسي هيئة المحطات 

النووية والمشروعات القومية الكبرى
من منطلق حر�س المعهد التكنولوجي لهند�صة الت�صييد 
والإدارة علي تو�صيل ر�صالته العلمية والتدريبية بجانب 
وطننا  لأبناء  المجتمعية  الخدمات  في  المتميز  دوره 
يو�صف ع�صو  الدكتور محمد  اإطار توجيهات  وفي  الغالي 
المهند�س  اأو�صح  المعهد  على  والم�صرف  الإدارة  مجل�س 
�صريف حمدي  مدير المعهد اأنه تم اإ�صناد برامج تدريبية 
ل�صركة  الالمركزي  التدريب  مناق�صة  خالل  من  للمعهد 
بترول بالعيم للعام المالي 2018-2019 بقيمة 76200 
عقود  الآتية:  البرامج  من  عدد  عقد  تم  وقد   ، جنيه 
الحا�صب  باإ�صتخدام  الخر�صانية  المن�صاأت   - م. شريف حمدىالفيديك  د. محمد يوسف

الآلى - النجارة الحديثة - الدهانات الحديثة  - نظم 
ال�صدات المعدنية وجاري اإ�صتكمال البرامج تباعًا

بالم�صروعات  تدريبية  برامج  بعقد  المعهد  قام  كما 
الفني  الدعم  برنامج  اإطار  في  الكبرى  القومية 
الجاري  الم�صروع  بنود  درا�صة  يتم  حيث  للم�صروعات 

والموا�صفات  اللوحات  درا�صة  خالل  من  تنفيذه 
للو�صول  بالم�صروع  العاملين  خبرات  على  والتعرف 
الأعمال  بنود  تنفيذ  تغطي  تدريبية  برامج  و�صع  اإلى 
وعيوب  الق�صور  اأوجه  وتالفي  ال�صناعة  لأ�صول  طبقًا 

التنفيذ.

دورات داخل المعهد
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الفني  الدعم  لبرامج  واإ�صتكماًل 
رفع  دورة  عقد  تم  للم�صروعات 
الإدارية  بالعا�صمة  بناء   كفاءة 
الأنفاق  مترو  وم�صروع  الجديدة 
ت�صطيبات  دورة  عقد  وتم 

لمهند�صي الم�صروع.
وفي اإطار الدورات والندوات التي 
ومركز  المعهد  مقار  داخل  تقام 
تم  �صبرا  ومركز  ال�صوي�س  ج�صر 
التدريبية  الخطة  وجارى تنفيذ 
تحتويه  بما  قبل  من  المو�صوعة 
وزيارات  وندوات  دورات  من 
ميدانية وتقييمات حيث بلغ عدد 
دورات الخطة المنفذة حتى الآن 
متدرب    2015 لعدد  دورة   146
الم�صتحدثة  الدورات  وعدد 
لعدد  دورة   71 المعهد  داخل 
1359 متدرب ... كما تم تدريب 
561 طالب من اأكاديمية ال�صروق 
ال�صوي�س  ج�صر  تدريب  مركز  في 
�صمن تدريب الجامعات في فترة 
الدرا�صي  العام  ن�صف  عطلة 
الدورات  بع�س  اإلى  بالإ�صافة 
ويتم  تم  الم�صتحدثة  والندوات 
 PMP تنفيذها و تم عقد دورات
)فرع  التالية  والإدارات  للفروع 
المهند�س  بح�صور  ال�صكندرية 
ح�صام الدين الريفي ع�صو مجل�س 
 - الدلتا  �صمال  فرع   - الإدارة 

قطاع الحتياجات (.
اأعداد  لزيادة  المعهد  من  و�صعيًا 

العمالء من خارج ال�صركة فقد تم عقد برامج تدريبية 
لتوليد  النووية  المحطات  هيئة  وموظفي  لمهند�صي 
 Rivet الكهرباء على النحو التالي : تم عقد برنامج
الكهرباء وعقد  برنامج محطات تقوية  EMP وعقد 
تقديم  حاليًاَ  وجاري  �صائقين  كفاءة  رفع  برامج 

المقترحات لبرامج اأخرى .
كما قام المعهد بعمل العديد من الإختبارات المختلفة 
اإختبارات  بعمل  وفبراير  يناير  �صهري  خالل  فقام 
تعيين لعدد )220( من )مهند�صين - اأخ�صائي م�صاحة 
- م�صاحين( عالوة على اإختبارات  تعديل مهنة / قادة 

الم�صتقبل / ترقية / تعيين عمالة / بدل حا�صب اآلي 
لعدد حوالى )260 فرد(.

اأ�ص�س  وا�صتكماًل للدور البناء فى خلق قاده جدد على 
علمية مدرو�صة يقوم المعهد بمتابعة اجتماعات قادة 
ال�صركة  واأفرع  اإدارات  كافة  فى  تعقد  التى  الم�صتقبل 
ودعم  الم�صاكل  حل  فى  التفاعل  من  نوع  لخلق  وذلك 
البتكارات والأفكار التي تخدم مجال اأعمال الإدارات 
المختلفة واإعماًل لقتراح ال�صادة اأع�صاء مجل�س قادة 
الم�صتقبل لإدارة تر�صانة المع�صرة فتم عقد دورة في 

اللغة النجليزية الثانية.

دورات هيئة المحطات النووية

دورات مشروعات الدعم الفني
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الدلتا   قطاع  رئي�س  م�صطفي  رمزي  المهند�س  �صرح 
قاعة  اأكبر  تنفيذ  من  اإنتهت  العرب  المقاولون  اأن 
للموؤتمرات بالدلتا بجامعة كفر ال�صيخ تت�صع لـ1500 
اأنظمة  و  المراقبة،  بكاميرات  تجهيزها  وتم  فرد، 
و�صبكة  الحريق  وانذار  الحريق  لمكافحة  متكاملة 
تليفونات واإنترنت ف�صاًل عن تكييف مركزي، وتحكم 

اآلي.
�صمال  فرع  مدير  �صوقت  اأ�صامه  المهند�س  واأ�صاف 
والمدرجات  الموؤتمرات  قاعة  م�صروع  اأن  الدلتا 
مليون   340 بتكلفه  ال�صيخ  كفر  بجامعة  المركزية 
 11800 منها  22000م2  م�صاحة  علي  واأقيم  جنيه 
هذا  المبني   حول  وطرق  اأر�صفة  والباقي  مباني  م2 
  )Part A( رئي�صية  فوا�صل   5 من  المبني  ويتكون 
�صتة  من  مكون   )Part B(و اأدوار  اأربعة  من  مكون 
 Part(مكون من خم�صة اأدوار و )Part C(اأدوار و
من  مكون   )Part D1( و  دورين  من  مكون    )D2
وي�صم  دورين  من  مكون   )PartE( و  اأدوار  خم�صة 

المبني كلية الأل�صن  وتحتوي علي عدد 2 مدرج ي�صع 
القاعات  اإلي  بالإ�صافة  طالب   380 الواحد  المدرج 
مكتبة  ي�صم  كما  اإدارية  ومكاتب  ومكتبة  والمعامل 
لخدمة  ومدرجات  طابقين  من  مكونة  مركزية  
الإدارة  اأق�صام  جانب  اإلي  640طالب  ت�صع  الجامعة 
العامة للجامعة المق�صمة علي 4 اأدوار ومكتب رئي�س 
اأقيمت  وقد  هذا  به  الملحقة  والمكاتب  الجامعة 
وقاعة  600م2  م�صطح  علي  الجامعة  مجل�س  قاعة 
كبار الزوار علي م�صطح 550م2 و مكاتب نواب رئي�س 
وقاعة  الملحقة  والمكاتب  العام  والأمين  الجامعة 
الإجتماعات  علي م�صطح 1900م2 -  قاعة الم�صرح 
�صعة  2300م2  م�صطحها  �صالة  من  مكونة  الرئي�صية 
960 كر�صي  - بلكون علي م�صطح 1200م2 �صعة 540 
بعر�س  630م2  م�صاحتها  الم�صرح  خ�صبة   - كر�صي 
مجهزة   ، الم�صارح  اأكبر  من  لتكون  28م  �صتارة  فتحة 
تحكم  بغرفتي  مربوط  ميكانيكي  ت�صغيل  بنظام 
وهر�صة  �صكة   17 عدد  من  الم�صرح  �صواية  وتتكون 

المقــاولــون العــــرب
تنفـذ أكبــر قـاعـة للمـؤتمــرات بالدلتــا 

بجــامعــة كفــر الشيــخ
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لالإ�صاءه والديكور وال�صتائر و�صا�صية عر�س �صينمائي 
بم�صاحة  الرئي�صي  المدخل  وبهو  الجامعة  قبة   -
خم�صة  من  مكون  الم�صرح  خدمات  مبني    - 2500م2 
علي  المعدات   مبني   - 700م2  دور  كل  م�صطح  اأدوار 

ومولد  محولت   3 عدد  علي  يحتوي  250م2  م�صطح 
ومحطة  الأ�صا�صية  الكهرباء  ولوحات  اإحتياطي 
ومحطة  تبريد  1800طن  طاقة  المركزي  التكييف 

طلمبات خا�صة بنظام الإطفاء التلقائي للحريق .

اللجنــــة النقابيـــة تنظــــم رحـــــالت
ثقــافيــة وترفيهيــة للعــامليـن 

العرب  المقاولون  ب�صركة  النقابية  اللجنة  قامت 
الرحالت  من  عدد  بتنظيم  البحرى  والوجه  بالقاهرة 
الثقافية والترفيهية خالل اأجازة ن�صف العام الدرا�صى 
العاملين  من  كبير  عدد  فيها  �صارك   2019/2018
بح�صن  �صعادتهم   عن  اأعربوا  وقد  واأ�صرهم   بال�صركة 
الطبيعية  والمناظر  الجميل  الأ�صري  والجو  التنظيم 
الخالبة  علي مدي هذه الرحالت  �صرح بذلك الأ�صتاذ 
واأ�صاف  النقابية  اللجنة  رئي�س  ال�صحاوي  حمدي 
الأ�صتاذ ح�صام مطر مقرر لجنة الرحالت اأن البرنامج 
اإلي مدينة الفيوم و�صاللت وادى الريان  ت�صمن رحلة 

القاهرة  معالم  رحلة  و    2019 يناير   25 الجمعة  يوم 
�صباح يوم الجمعه الأول من  فبراير ت�صمنت زيارة اإلي 
هرم �صقارة ومقابر �صرابيوم ومتاحف ومعابد بمنطقة 
المقابر  اإكت�صاف  طرق  يو�صح  فيديو  وعر�س  �صقارة 
والآثار بالإ�صافه لتناول وجبة الغذاء باأحد المطاعم 
بمنطقة الهرم م�صاحبًا له برنامج فنى رائع  ورحلة اإلى 
ال�صيرك القومى م�صاء يوم الجمعة الأول من  فبراير 
والإ�صتمتاع بفقراته الفنية المتعددة ورحلة لمدينة 

�صرم ال�صيخ فى الفتره من 6 فبراير حتى 9 فبراير .
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"بجسكو " و"شرق الدلتا إلنتاج الكهرباء"
 تمنحان المقاولون العرب شهادة 

اإلنجاز لمشروع محطة كهرباء السويس 
الحرارية  طبقًا للمواصفات العالمية

المقاولون  �صركة  فيها  �صاركت  كبرى  وطنية  ملحمة  فى 
العرب بمختلف فروعها واإدارتها التخ�ص�صية تحت قيادة 
واإ�صراف  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س 
المهند�س �صيد فاروق النائب الأول لرئي�س مجل�س الإدارة 
من    TOAC الإبتدائى  الت�صليم  �صهادة  ا�صتالم  تم 
والطاقة  القوى  محطات  لهند�صة  الإ�صت�صارية  ال�صركة 
الكهربائية "بج�صكو" عن دور المقاولون العرب في تنفيذ 
من  يعد  الذى  الحرارية  ال�صوي�س  كهرباء  محطة  م�صروع 
والذى يدعم  الطاقة  القومية فى مجال  الم�صروعات  اأهم 
ال�صبكة القومية للكهرباء بحوالى 650 م.وات  �صرح بذلك 
اإدارة  مدير  قطاع  رئي�س  عوي�س   محمد  خالد  المهند�س  
الم�صروع م�صيرًا اأن ال�صركة كانت قد فازت بعطائين لتنفيذ 
الم�صروع بقيمة اإجمالية حوالي 1.2مليار جنيه عبارة عن 
عقد الأعمال المدنية CP-102 بقيمة اإجمالية حوالى 
وعقد  يورو  مليون  و8  دولر  مليون  و20  جنيه  مليون   428
CP-119 بقيمة حوالى 97.1 مليون  الأعمال البحرية 
جنيه و6.5 مليون يورو واأ�صاف المهند�س خالد عوي�س باأن 
اأفرع واإدارات رئي�صية وهم  الم�صروع �صارك فى تنفيذه  8 
للمبانى  الكهروميكانيكية  الم�صروعات  اإدارة   - القناة  فرع 
 - المركزية  والور�س  الم�صانع  اإدارة   - والمرافق  العامة 
اإدارة تاأجير  اإدارة الكبارى -  اإدارة الإن�صاءات البحرية - 

اإدارة التجفيف كما �صاهمت  اإدارة الأ�صا�صات -  المعدات - 
الم�صروع هي  فى  التخ�ص�صية  الإدارات  من  اأي�صًا عدد  فيه 
اإدارة الخر�صانة الجاهزة - اإدارة المحاجر - اإدارة الأعمال 
الإعتيادية - اإدارة الأعمال ال�صحية والت�صطيبات - اإدارة 
الموردين  من  عدد  اإلى  بالإ�صافة  الهند�صية  الإ�صت�صارات 
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فى  والمتميزين  المتخ�ص�صين  والمقاولين 
م�صاريع محطات الكهرباء .

علي �صعيد اآخر ونتاجا للجهود المتوا�صلة 
فى تنمية قطاع ال�صالمة وال�صحة المهنية 
العاملين  �صالمة  على  للحفاظ  بال�صركة 
منحت �صركة �صرق الدلتا لإنتاج الكهرباء 
�صهادة اإنجاز للمقاولون العرب علي تحقيق 
بدون  متوا�صل  عمل  �صاعة  مليون   10
CP- المدنية  الأعمال  بعقد  اإ�صابات 
CP- البحرية  الأعمال  وعقد   102

ال�صوي�س  كهرباء  محطة  لم�صروع   119
مدير  علي�س  اأيمن  المهند�س   بذلك  �صرح 
هذه  اأن  واأ�صاف  للم�صروع  الفنية  ال�صئون 
�صيا�صة  تطبيق  ظل  فى  جاءت  الإ�صادة  
ال�صالمة  متطلبات  لإ�صتيفاء  ال�صركة 

ال�صالمة  معايير  اأعلى  وتطبيق  والبيئة  المهنية  وال�صحة 
العالمية باأحدث الأ�صاليب فى هذا المجال وطبقًا لأكواد 
جميع  على  والم�صرية  والأوروبية  الأمريكية  ال�صالمة 

الم�صتويات  بالم�صروع من مهند�صين وفنيين وعمال .
)العميل(  الكهرباء  لإنتاج  الدلتا  �صرق  �صركة  منحت  كما 
اإنجاز  �صهادة  الم�صروع  اإدارة  فى  ممثلة  العرب  المقاولون 
لم�صروع تنفيذ الأعمال المدنية واأي�صًا لالأعمال البحرية 

  CP -102 لمحطة كهرباء ال�صوي�س الحرارية عقد رقم
عوي�س   خالد  المهند�س  وقال   CP-119 لعقد  ك�صابقتها 
الأعمال  تنفيذ  توؤكد  ال�صهادة  هذه  اأن  الم�صروع  مدير 
وح�صب  للم�صروع  الفنية  للموا�صفات  طبقًا  ينبغى  كما 
ت�صليم  تم  وقد  بالتعاقد  الواردة  العالمية  الموا�صفات 
اأعمال ال�صركة   اأ�صل ال�صهادة لجهاز التاأهيل لدعم �صابقة 

للتقدم في العطاءات القادمة.



70

إدارة األنفاق والشدات المنزلقة تنتهي 
من أعمال الحوائط اللوحية بميناء العين 

السخنة و سحارة مصرف بلبيس
 في وقت قيا�صي قدره  3  �صهور فقط قامت اإدارة الأنفاق 
الحاويات  ر�صيف  من  قطاع  بتنفيذ  المنزلقة  وال�صدات 
دبي  مواني  لهيئة  التابع  ال�صخنة  العين  بميناء   2 رقم 
المطلوبة   والجودة  المحددة  للتوقيتات  العالمية طبقا 
�صرح بذلك المهند�س محمد اإبراهيم فودة مدير الإدارة 
واأ�صاف اأن  الأعمال ت�صمنت اإن�صاء  ر�صيف اأمامي مواجه 
ور�صيف  �صم   120 حائط  و�صمك  متر   30 بعمق  للبحر 
وذلك  �صم   80 حائط  و�صمك  متر   16.5 بعمق  خلفي 
باإ�صتخدام ماكينة الحوائط اللوحية المملوكة لالإدارة 

.)Trench Cutter(  طراز
الإدارة  اأن  فودة  اإبراهيم  محمد  المهند�س  اأو�صح  كما 
قامت اأي�صًا بتنفيذ م�صروع �صحارة م�صرف بلبي�س بقيمة 
104  مليون جنيه ل�صالح الجهاز التنفيذي لمياه ال�صرب 
ترعة  اأ�صفل  �صحارة  عن  عبارة  وهو  ال�صحي  وال�صرف 
الإ�صماعيلية   - القاهرة  طريق  واأ�صفل  الإ�صماعيلية 
داخلي  قطر  ذو  اأنفاق  خم�صة  من  ويتكون  الزراعي 
للنفق  م   245 بطول  الخر�صانية  الموا�صير  من  م   3.20
1225م  وباإجمالي  الواحد    Micro Tunneling
ال�صحارة  تقوم  النفقي  الدفع  بنظام  تنفيذها  وتم 
الأ�صفر  الجبل  بمناطق  الخا�صة  ال�صرف  مياه  بتمرير 
اإلى م�صرف بلبي�س بت�صرف ت�صميمي 4.1 مليون  والقلج 
م 3 / اليوم  وتم ربط طرفي ال�صحارة مع الم�صرف عن 
بيارات  عن  عبارة  وهم  لها  ومخرج  مدخل  اإن�صاء  طريق 
م�صلحة وبها حوائط داخلية تم تنفيذها بنظام ال�صدات 
اللوحية  الحوائط  بنظام  و    Diaphragm Wall
 slip forms وبغالت piers من الخر�صانة الم�صلحة
لل�صحارة  التكميلية  الأعمال  اإلى  بالإ�صافة  المنزلقة 
لون�س  الحاملة  الأعمدة  وتنفيذ  البوابات  تركيب  وهي 
به  كوبري  عن  عبارة  وهو  العازل  والنطاق  البوابات 
عند  للم�صرف  التدبي�س  واأعمال  م�صافي  تركيبات 

المدخل والمخرج بالإ�صافة اإلى مبنى اإداري لل�صحارة.
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قطاع  رئي�س  ال�صرنوبى  محمود  المهند�صين  �صرح 
مدير  حماد  وعادل  الكهروميكانيكية  الم�صروعات 
وال�صرف  للمياه  الكهروميكانيكية  الم�صروعات  اإدارة 
والم�صانع باأنه تم تنفيذ المرحلة الولي من م�صروع 

الإ�صماعيلية  بمحافظة  الم�صتقبل  مياه  محطة 
بقيمة اإجمالية 100مليون جنيه والتى 

تخدم مايزيد عن 150 األف ن�صمة 
وتبلغ  المحافظة  �صكان  من 

للمحطة  الإنتاجية  الطاقة 
بمرحلتيها الأولى والثانية 

 68( لتر/ثانية   800
يوم(   / مكعب  متر  الف 
�صبكة  ربط  يتم  حيث 
كل  على  المحطة  تغذية 

 - الم�صتقبل  مدينة  من  
الأولى  ال�صناعية  المنطقة 

الحرفيين  منطقة   - والثانية 
 - المركزى  الأمن  قطاع   -

 133 اللواء   - التعليمى  المجمع 
هوك - المنطقة الحرة الإ�صت�صارية واأ�صاف 

لهذه  الإنتاجية  الطاقة  باأن  حماد  عادل  المهند�س 
المرحلة تقدربحوالى 400 لتر/ثانية بما يعادل34 
الماأخذ  اأعمالها  وت�صمنت  /يوم  مكعب  متر  الف 
 220 بت�صرف  رئي�صية  طلمبات   )4( على  ويحتوى 
محطة  و  الواحدة  للطلمبة  18م  ورافع  لتر/ثانية 
مروق   )2( و  توزيع  بئر  وت�صمل  الرئي�صية  التنقية 
دائرى و مبنى المر�صحات وخزان اأر�صى �صعة 7500م 
الم�صتهلك  اإلى  فيه  الموجودة  المياه  تو�صيل  يتم  و 
عن طريق الطلمبات المر�صحة المكون من عدد )4( 
اأفقية بت�صرف 200 لتر/ثانية ورافع 60 م  طلمبات 

للطلمبة الواحدة.
  علي جانب اآخر �صرح المهند�س �صالم ر�صاد مدير اإدارة 

والمرافق  للمبانى  الكهروميكانيكية  الم�صروعات 
لم�صروعى  الكهروميكانيكية  الأعمال  ا�صناد  باأنه تم 
ال�صوي�س  قناة  هيئة  ومتحف  الثورة  قيادة  متحف 
التكييف  �صبكات  اأعمال  تنفيذ  وت�صمل  لالإدارة 
ومكافحة الحريق واأ�صاف �صالم باأنه تم الإنتهاء 
الكهروميكانيكية  الأعمال  جميع  من 
العليم  الفتاح  م�صجد  بم�صروع 
�صبكة  وت�صم  عالية  بجودة 
و�صبكة  المركزية  التكييف 
لتغذية  الحريق  مكافحة 
 34 بعدد  الم�صجد  �صحن 
باإجمالى  باكيدج  وحدة 
تبريد  750طن  قدرات 
من  الهواء  مجارى  و�صبكة 
المعزول  المجلفن  ال�صاج 
بال�صوف الزجاجى ومخارج 
 Jet و Liner Slot الهواء
المهند�س  واأ�صاف    Diffuser
اأن  الم�صروع  مدير  فرغلى  محمد 
تتكون  الحريق  مكافحة  �صبكة  اأعمال 
 pendant  & الر�صا�صات  )نظام  نظامين  من 
اأما   ) الكبائن  نظام   ،  zone  2 لعدد   Upright
من  المكون   727 نظام  ت�صمل  التكييف  �صبكة  اأعمال 
باإجمالى  خارجية  وحدات  و9  داخلية  وحدة   70
قدرات 300طن تبريد و�صبكة مجارى الهواء اإ�صافة 
 ، للكهرباء   ( طلمبات  من  المكونة  الحريق  لطلمبات 
ديزل قدرة 1000جالون / دقيقة psi145 ، جوكى 
psi155( - ومجموعة  قدرة 40 جالون / دقيقة 
 160 بقدرة  طلمبات   3 بعدد  ال�صرب  مياه  طلمبات 
وطلمبات   psi73 اإ�صتاتيكى  رفع  دقيقة  جالون/ 
دقيقة   / جالون   45 قدرة  طلمبة   2 بعدد  التقليب 

رفع اإ�صتاتيكى psi15  والطلمبات الغاط�صة .

المشروعات الكهروميكانيكية
تنفذ محطة مياه المستقبل باإلسماعيلية 

وتحصل علي أعمال جديدة بمتحفي قيادة الثورة 
وهيئة قناة السويس
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اأعلن المهند�س مح�صن �صالح رئي�س مجل�س الإدارة اأن 
ال�صركة تقوم حاليًا بتنفيذ عدد من م�صروعات الطرق 
التابعة  اأكتوبر  من  ال�صاد�س  مدينة  و�صمال  بجنوب 
اأكبر محاور للطرق  لهيئة المجتمعات العمرانية تعد 
فى تاريخ المدينة وتبلغ قيمتها التقديرية باأكثر من 

1.1 مليار جنيه .
واأ�صاف �صالح اأن م�صروعات جنوب اأكتــــوبر عبارة عن 
اإن�صاء الطريق الداعم لطريق الواحات بهدف تحويل 
التقاطعات  كافة  واإلغــاء  حر  طريق  اإلى  الطريق 
داعم  طريق  اإن�صاء  عن  عبارة  وهو  عليه  والدورانات 
لطريق القاهرة - الواحات فى الإتجاهين بطول 27كم 
14.25م  بعر�س  الفيوم   - القاهرة  طريق  من  بدايًة 

لكل اإتجـــاه وي�صم عدد ثالث حارات مرورية.
القاهرة  طريق  تطوير  م�صروع  تنفيذ  جانب  اإلي  هذا 
- الواحات القائم  وهو عبارة عن تطوير ورفع كفاءة 
الإتجاهين  فى  الحالى  الواحات   - القاهرة  طريق  
الفيوم   - القاهرة  طريق  من  بدايًة  كم   30 بطول 
ثالث  عدد  وي�صم  اإتجـــاه  لكل  م   13.90 بعر�س 
اإن�صاء حارات مرورية خا�صه  حارات مرورية وكذلك 
المرحلة  وم�صروع    PRT  - ال�صريع  لالأتوبي�س 
الثانية من اإبنى بيتك 7 التابع لجهاز حدائق اأكتوبر 
الأ�صفلتية  والطبقة  الأ�صا�س  طبقة  تنفيذ  يتم  حيث 

للطرق الداخلية للم�صروع. 
م�صروعات  اأن  العرب  المقاولون  �صركة  رئي�س  واأو�صح 
محور  تطوير  م�صروع  تنفيذ  ت�صم  اأكتــــوبر  �صمال 
ورفع  تطوير  عن  عبارة  وهو  النا�صر  عبد  جمال 
مع  تقاطعه  من  بدايًة  كم   13 بطول  المحور  كفاءة 

الكهرباء  محطة  حتى  ال�صمالية  ده�صور  و�صلة  محور 
واإن�صاء  الحالى  الر�صف  طبقات  تقوية  على  وي�صتمل 
دورانات والجزر الو�صطى واأماكن لعبور الم�صاه وذوى 
�صرف  منظومة  اإن�صاء  وكذلك  الخا�صة  الإحتياجات 

الآمطــار.
واأ�صاف المهند�س طارق �صقر ع�صو مجل�س الإدارة اأنه 
بهدف  ال�صمالى  الطريق  تطوير  م�صروع  تنفيذ  جاري 
والخارج  الداخل  الثقيل  النقل  مرور  حركة  تحويل 
للطرق  الدخول  وتفادى  اأكتوبر   6 مدينة  واإلى  من 
الداخلية وهو عباره عن تطوير ورفع كفاءة الطريق 
محور  مع  تقاطعه  من  بداية  كم   12 بطول  ال�صمالى 
المطورين  منطقة  وحتى  ال�صماليه  ده�صور  و�صلة 

وتقاطعه مع محور جمال عبد النا�صر. 
الداخلية  الطرق  م�صروع  تنفيذ  جانب  اإلي  هذا 
لمنطقة 2000 قطعة  حيث يتم تنفيذ طبقة الأ�صا�س 
والطبقة الأ�صفلتية للطرق الداخلية لمنطقة 2000 
قطعة وهى من المناطق ال�صكنية الجديدة والواعده 

بمدينة 6 اأكتوبر.

المقاولون العرب تنفذ طرق بـ 6 أكتوبر 
بأكثر من 1.1 مليار جنيه
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المعهد  مع  بالتعاون  الدلتا  وو�صط   �صرق   فرع  قام 
توجيهات  على   بناءا  والبناء  للت�صييد  التكنولوجي 
الأ�صتاذ ح�صام الدين اإمام نائب رئي�س  مجل�س  الإدارة 
العامة  الإدارة  مدير  مو�صى   على  مو�صى  والأ�صتاذ 
لإدارة  كبرى   تدريبية  دورة  بعقد   الب�صرية   للموارد 
بفروع  للعاملين  اأ�صهر   4 مدار  على  الب�صرية   الموارد  
والإ�صكندرية   الدلتا  و�صمال   الدلتا  وو�صط  �صرق  
رئي�س  البندارى  الفتاح  عبد  الأ�صتاذ  باإ�صراف  وذلك 

اأ�صاد  محا�صرات  عدة  باإلقاء  قام  الذي  الدلتا  قطاع  
الكافي   وال�صرح  المب�صط  لالأ�صلوب   نظرًا   الح�صور  بها 
الموارد  مدير  البيومى  �صالح  محمد  الأ�صتاذ  األقي  كما 
عن  محا�صرات  الدلتا   وو�صط  �صرق   بفرع  الب�صرية 
األحديثه  والنظم  المتعددة  الب�صرية  الموارد  اأق�صام 
العامة  الإدارة  اأقرتها  التي  للعمل  المنظمة  واللوائح 
الموارد  باإدارة  العاملين  الزمالء  جميع  يكون  حتى 

الب�صرية على خبرة ودراية وكفاءة تامة .

تطبيق  نحو  الإدارة  مجل�س   رئي�س   لتوجيهات  وتنفيذًا 
بيئة  وتاأمين  المهنية  وال�صحة  ال�صالمة  معايير  اأعلى 
العالمية   والموا�صفات  المعايير  لأحدث   طبقا  العمل 
للعاملين  كبرى  دورة  بعقد  الدلتا  وو�صط  �صرق   فرع  قام 
بالتعاون مع المعهد التكنولوجي للت�صييد والإتحاد العام 
لنقابات عمال  م�صر الموؤ�ص�صة الثقافية العمالية  ومعهد 
وذلك  العمل   بيئة  وتاأمين  المهنية  وال�صحة  ال�صالمة 
بح�صور المهند�س عالء �صلبي مدير  الفرع  و المهند�صين 
و  الفنية   لل�صئون  الفرع  مدير  نائب   �صلطان  محمد 
الغربية   لم�صروعات  الفرع  مدير   نائب   الغرابلى  اأ�صامه 

والأ�صاتذة  المعدات   �صئون  مدير  خليفة  الحكيم  وعبد 
ومحمد  للفرع   المالي  المدير  هطل  الغنى  عبد  محمد 
جريدة  وبهاء  الب�صرية   الموارد  مدير  البيومى  �صالح 
محا�صرات  الدورة  تناولت  وقد  بالفرع  ال�صالمة  مدير 
والتاأمينات  المهنية  وال�صحة  ال�صالمة  ت�صريعات  عن 
وال�صحة  ال�صالمة  ولجان  العمل  واإ�صابات  الجتماعية  
الأولية  الأمرا�س  وجدول  الطبية  والفحو�س  المهنية 
والحريق واأمن المن�صاأة وذلك تطبيقًا للقرار الوزاري رقم 
القوى  وزير  من  ال�صادرة  وتعديالته   2003 ل�صنه   134

العاملة والهجرة

فرع شرق  ووسط الدلتا  يقيم دورة كبري 
للموارد البشرية لقطاعي اإلسكندرية والدلتا

و دورة في السالمة والصحة المهنية
وتأمين بيئة العمل
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والبيئة  الجودة  نظم  بتطبيق  والتميز  التفوق  لم�صيرة  اإ�صتمرارًا 
واأهدافها  ال�صركة  ل�صيا�صة  وتحقيقًا  المهنية  وال�صحة  وال�صالمة 
لإر�صاء العمالء والإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة مع التح�صين 
والتاأكيد  العمل  ونظم  والخبرات  لالإمكانيات  الم�صتمر  والتطوير 
دائمًا على اأن الجودة تعنى التميز والتقدم والنجاح، تم بحمداهلل 
الجاهزة  الخر�صانة  لإدارة  والبيئة  الجودة  نظم  �صهادة  تجديد 

 ISO 14001 /2015  ISO 9001 طبقًا للموا�صفة الجديدة
 OHSAS المهنية   وال�صحة  ال�صالمة  �صهادة  و�صريان   /2015

 TUV NORD المانحة  الجهة  قبل  من  وذلك   18001 /2007
حيث اأ�صادت الجهة المانحة بالجهد المبذول من الإدارة العليا وطاقم 
العاملين  وجميع  وال�صالمة  والبيئة  الجودة  �صمان  باإدارات  العمل 
بالإدارة لتحقيق التطابق مع نظم الجودة والبيئة وال�صالمة وال�صحة 
المهنية تحت اإ�صراف المهند�صون �صامى عبدالمنعم الم�صرف على قطاع 
الإدارات المنتجة ومحمود بهى الدين الحطيم مدير اإدارة الخر�صانة 
قيادات  وجميع  الجودة  �صمان  مدير  عبداهلل  محمد  واأيمن  الجاهزة 

الإدارة .

لم�صيرة  واإ�صتمرارًاً  بال�صركة  العليا  الإدارة  لتوجيهات  تنفيذًا 
 ISO الجديدة  الجودة  نظام  �صهادات  تجديد  تم  والتميز  التفوق 
و�صهادة    ISO 14001:2015 البيئة  و�صهادة    9001:2015

.OHSAS18001:2007 ال�صالمة
وقد اأ�صاد مراجعوا الجهة المانحة IQS  بالمجهود الكبير للعاملين 

بالفرع تحت اإ�صراف المهند�س �صمير �صعد اهلل رئي�س القطاعات ع�صو 
المجل�س التنفيذى لل�صركة والمهند�س ال�صيد الأن�صارى رئي�س القطاع 
التح�صين  عملية  قاد  الذي  الفرع  مدير  ال�صهابى  محمد  والمهند�س 
والتطوير وجودة تنفيذ الأعمال وتحقيق متطلبات ال�صالمة والبيئة 

والإلتزام بالموا�صفات والقوانين وتحقيق اأهداف ال�صركة بالفرع.

اإ�صتمرارًا لم�صيرة التفوق والتميز وحر�صًا من الإدارة العليا نحو 
الأعمال  تنفيذ  جودة  فى  والتح�صين  التطوير  بو�صائل  الإلتزام 
وفاعلية نظم الإدارة فقد اإجتازت الإدارة بنجاح مراجعات الجهة 
�صهادات  على  الح�صول  وتم   T.U.V Rheinland المانحة 
الدولية  القيا�صية  للموا�صفات  بالمطابقة  والبيئة  الجودة 
وتجديد    ISO 18001:2015 و   ISO 9001:2015
 OHSAS 18001:2007 المهنية  وال�صحة  ال�صالمة  �صهادة 
مدير  مبروك  عفاف  والمهند�صة  المانحة  الجهة  فريق  و�صهد 

المتميزة  والأن�صطة  الرفيع  بالم�صتوى  بال�صركة  البيئة  جهاز 
والتطبيق بفاعلية وكفاءة فريق العمل باأق�صام الإدارة والمواقع 
اإ�صراف  تحت  الأعمال  تنفيذ  وبجودة  الفنية  ولالأ�صاليب  للنظم 
المهند�صون اإمام عفيفى نائب رئي�س مجل�س الإدارة وطارق خ�صر 
رئي�س قطاع الت�صييد والأعمال التخ�ص�صية مدير الإدارة وعاطف 
ال�صيد مدير  عفيفى نائب مدير الإدارة والمهند�صة نيرة محمود 
ال�صالمة  مدير  ال�صحات  تامر  والأ�صتاذ  والبيئة  الجودة  �صمان 

وال�صحة المهنية . 

الأ�صا�صى  المحور  يعد  الذى  والتح�صين  التطوير  لنهج  اإ�صتمرارًا 
المانحة  الجهة  قامت  فقد  والجودة  والبيئة  ال�صالمة  لموا�صفات 
الكهروميكانيكية  الم�صروعات  IQS بالمراجعة على قطاع  �صركة 
والم�صانع  وال�صرف  للمياه  الكهروميكانيكية  الم�صروعات  اإدارة   (
 ) والمرافق  العامة  للمبانى  الكهروميكانيكية  الم�صروعات  واإدارة 
والبيئة  ال�صالمة  �صهادات  الإدارتين  منح  لإعادة   2019 مار�س  فى 
اأيزو   2015 عام  فى  ال�صادرة  العالمية  للموا�صفات  طبقًا  والجودة 
 ISO 9001:2015 واأيزو البيئة  ISO 14001:2015 الجودة
كما كان ال�صبق للقطاع فى الح�صول على �صهادة ال�صالمة وال�صحة 
مرة  لأول  ال�صادرة    ISO 45001:2018 الجديدة  المهنية 
م�صروعى  بزيارة  المانحة  ال�صركة  قامت  وقد   2018 مار�س  فى 
للمراجعة  كنماذج  الأزهر  طب  وم�صت�صفى  اأطفيح  محطة  تو�صعات 

فى  المانحة  الجهة  اأ�صادت  حيث  بالإدارتين  الم�صروعات  على 
نظم  تطبيق  فى  الملحوظ  بالتقدم  للمراجعة  الختامى  الإجتماع 
ال�صالمة والبيئة والجودة مقارنة بالعام الما�صى وبالجهد المبذول 
العام  ال�صكل  العاملين والم�صئولين والذى ظهر من خالل  من جميع 
�صتى  فى  الملمو�س  التطور  وبمدى  العاملين  والتزام  لالإدارتين 
والمعدات  والور�س  الم�صروعات  ي�صمل  والذى  الإدارتين  قطاعات 
والأق�صام الداخلية وذلك تحت قيادة المهند�صين محمود ال�صرنوبى 
رئي�س قطاع الم�صروعات الكهروميكانيكية وعادل حماد مدير اإدارة 
و�صالم  والم�صانع  وال�صرف  للمياه  الكهروميكانيكية  الم�صروعات 
العامة  للمبانى  الكهروميكانيكية  الم�صروعات  اإدارة  مدير  ر�صاد 
والبيئة  الجودة  جهازى  على  الم�صرف  مبروك  وعفاف  والمرافق 

لتطبيق النظم الثالثة .

إدارة الخرسانة الجاهزة تحصل على شهادات 
الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية

تجديد شهادات الجودة والسالمة والصحة المهنية 
والبيئة لفرع جنوب الوادى

وإلدارة صيانة القصور واآلثار

تجديد شهادات السالمة والبيئة والجودة
لقطاع المشروعات الكهرميكانيكية



الثقيل  النقل  باإدارة   IQS المانحة  الجهة  مراجعة  اأ�صفرت 
طبقًا   )QMS( الجودة  �صهادات  اإ�صتمرارية  منح  تجديد  عن 
ا�صتمرارية  �صهادات  وتجديد    ISO 9001:2015 لموا�صفة 
OHSAS 18001:2007   وتجديد  للموا�صفة  البيئة طبقًا 
منح ا�صتمرارية �صهادة ال�صالمة وال�صحة المهنية طبقًا لمتطلبات 
من  الفترة  فى   OHSAS 18001 :2007 الموا�صفة 
تمت  وقد   ،  2019/2 12و13/  الموافق  الثالثاء  وحتى  الأثنين 
المطبقة  الثالثة  للنظم  بالإدارة  الأق�صام  جميع  على  المراجعة 
والتجديد  الإدارة  منح  وتم  الجودة  عالى  وم�صتوى  باأداء  حاليًا 

و  ISO 9001:2015 ل�صهادتى  والتجديد  التاأهيل  ل�صهادتى 
ال�صالمة   �صهادة  وتجديد  عامين  لمدة   ISO 14001:2015
تحت  وذلك  اأعوام  ثالثة  لمدة   OHSAS 18001:2007
المجل�س  ع�صو  القطاع  رئي�س  كمال  اأ�صامة  المهند�صين  قيادة 
التنفيذى لل�صركة وطارق عبد العزيز ال�صهيدى مدير الإدارة علي 
لالإدارة  التنفيذي  المجل�س  اأع�صاء  ال�صادة  من  المبذول  الجهد 
هانى  والأ�صتاذ  الجودة  مدير  الجوهرى  ح�صن  محمد  والمهند�س 
ال�صيمى مدير ال�صالمة وال�صحة المهنية وجميع العاملين بالإدارة 

علي هذا النجاح .

والتميز  التفوق  لم�صيرة  ا�صتمرارا  و  العالمية  المناف�صة  اإطار  فى 
الدارة  وتوجيهات  ال�صركة  واأهداف  �صيا�صة  تفعيل  على  وحر�صا 
والجودة  والبيئة  ال�صالمة  لمنظومة  والتح�صين  بالتطوير  العليا 
اجتاز بنجاح فرع �صيناء المراجعة التى قامت بها الجهة المانحة 
�صهادة  الفرع على  الثالث وتم ح�صول  النظم  TUV Nord على 
وال�صحة  ال�صالمة  بنظام  الخا�صة     ISO 45001 /2018
ال�صهادة  هذة  على  يح�صل  الذى  ال�صركة  فروع  كاأول  المهنية 
 ISO والجودة    البيئة  ادارة  نظم  تطبيق  �صهادات  تجديد  وتم 
ISO 4001:2015/9001:2018  ويعد هذا تتويجا للجهود 

التي بذلت تحت ا�صراف المهند�صين محمد الح�صينى ع�صو مجل�س 
�صيناء  و  القناة  قطاع  رئي�س  حافظ   ومحمد  ال�صركة  تنفيذى 
وجهاز  بالفرع  العاملين  وجهود  �صيناء  فرع  مدير  من�صور  ومبارك 
ال�صالمة وال�صحة المهنية المهند�صين عادل عزمى الم�صرف على 
على  الم�صرف  مبروك  وعفاف  المهنية  وال�صحة  ال�صالمة  جهاز 
ال�صالمة  جهاز  مدير  المزاحى   وعا�صم  والبيئة  الجودة  جهاز 
البيئة  و  ال�صالمة  عام  مدير  توفيق   وحنان  المهنية  وال�صحة 
والجودة بقطاع القناة ومحمد كامل و�صعيد اأحمد مديرا ال�صالمة 

و �صمان الجودة والبيئة بالفرع.

والتميز  التفوق  لم�صيرة  واإ�صتمرارًا  العالمية  المناف�صة  اإطار  فى 
والتح�صين  التطوير  على  القائمة  ال�صركة  ب�صيا�صة  واإلتزامًا 
القاهرة  فرع  العرب  المقاولون  اأبناء  يقودها  التى  الم�صتمر 
المهنية  وال�صحة  ال�صالمة  اإدارة  نظام  �صهادة  تجديد  تم  فقد 
بعد   2020/2019 المالى  للعام    OHSAS 1800:2007
ممثلوا  اأ�صاد  وقد   IQS �صركة  بمعرفة  تمت  التى  المراجعة 
المهنية  وال�صحة  ال�صالمة  فريق  اأداء  بم�صتوى  المانحة  الجهة 

الم�صتمر  والتح�صين  بالتطوير  المتميز  العاملين  جميع  وجهود 
واإلتزامهم الكامل بتطبيق الأنظمة والحد من الإ�صابات وحماية 
المهنية  وال�صحة  ال�صالمة  تعليمات  واإتباع  والممتلكات  العاملين 
اإ�صراف  تحت  والم�صروعات  بالفرع  العاملين  جميع  وتكاتف 
المهند�صين اأحمد عبا�س ع�صو مجل�س الإدارة و �صيد �صندى رئي�س 
وهالة  القاهرة  فرع  مدير  ل�صين  ومحمد  الكبرى  القاهرة  قطاع 

عبدالنا�صر عابدين مدير ال�صالمة وال�صحة المهنية بالفرع .

فى اإطار المناف�صة العالمية واإ�صتمرارًا لم�صيرة التفوق والتميز 
العليا  الإدارة  وتعليمات  ال�صركة  �صيا�صة  تفعيل  على  وحر�صًا 
وال�صالمة  والبيئة  للجودة  والتح�صين  بالتطوير  الإلتزام  نحو 
الدلتا مراجعة  المهنية فقد اجتاز فرع �صرق وو�صط  وال�صحة 
للموا�صفات  طبقًا  الثالثة  النظم  على    IQS المانحة  الجهة 
 ISO 9001/ 2015 , ISO14001/ 2015  ، OHSAS
�صهادات  باإ�صدار  التو�صية  عنه  ممانتج   2007/18001

جديدة للنظم الثالثة .

I.Q.S  بالجهد المتميز لأبناء  اأ�صادت الجهة المانحة  حيث 
التقدم  من  بمزيد  وتمنياتها  الم�صئولين  وخبرات  الفرع 
وتحقيق  الأعمال  تنفيذ  جودة  على  انعك�س  مما  والإزدهار 
اإ�صراف  تحت  وذلك  وال�صالمة  والبيئة  الجودة  متطلبات 
المهند�س ح�صام الدين الريفى ع�صو مجل�س الإدارة و المهند�س 
المهند�س  وقيادة  الدلتا  قطاع  رئي�س  م�صطفى  محمود  رمزى 
الم�صرفة  مبروك  عفاف  والمهند�صة  الفرع  مدير  �صبلى  عالء 

على جهاز الجودة والبيئة . 

تجديد شهادات الجودة والبيئة والسالمة
والصحة المهنية إلدارة النقل الثقيل

منح شهاده نظام إدارة السالمة و الصحة المهنية   
ISO45001:2018 وتجديد شهادتى إدارة البيئة و الجوده 

ISO19001:2015/ ISO14001:2015 لفرع سيناء

تجديد شهادة نظام إدارة السالمة والصحة المهنية
OHSAS 1800:2007 لفرع القاهرة

تجديد شهادات
الجودة والبيئة والسالمة لفرع شرق ووسط الدلتا
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ورفع  والتح�صين  للتطوير  الدائم  الإ�صكندرية  فرع  �صعى  اإطار  فى 
والريادة  الدولية  الموا�صفات  اأحدث  ومواكبة  به  الأداء  كفاءة 
تجديد  اهلل  بحمد  تم  العرب  المقاولون  �صركة  م�صتوى  على 
لفرع  وال�صالمة  والبيئة  الجودة  اإدارة  نظم  فى  اليزو  �صهادات 
 ISO الإ�صكندرية لمدة ثالثة �صنوات طبقًا للموا�صفات الدولية 
 9001:2015 & ISO14001:2015 & BS OHSAS
من  وذلك   IQS �صركة  المانحة  الجهة  من   18001:2007
من  الفترة  فى  الفرع  على  تمت  التى  الخارجية  المراجعة  خالل 
بتميز  المانحة  الجهة  ا�صادت  وقد   2019/4/10  -  2019/4/8

الجميع  بين  الفريق  عمل  وروح  بالفرع  الب�صرية  والكوادر  الأداء 
والحر�س على التميز والتواجد بال�صدارة والتطوير الدائم بالفرع  
تحت ا�صراف المهند�صين ح�صام الدين الريفي ع�صو مجل�س الدارة 
واأحمد عبد القادر رئي�س قطاع ال�صكندرية وقيادة المهند�س اأيمن 
عطية مدير الفرع  وجهود د.م  محمد الو�صيمي مدير اإدارة �صمان 
فوزي  ورجب  البيئة  مدير  الزهراء  فاطمه  والمهند�صين  الجودة 
العمل  وفرق  القيادات  وجميع  المهنية  وال�صحة  ال�صالمة  مدير 
والوحدات  المركزية  والور�س  والم�صروعات  الإدارات  بجميع 

الإنتاجية بالفرع.

تجديد شهادات األيزو في نظم إدارة الجودة 
والبيئة والسالمة لفرع اإلسكندرية

حر�صًا من الإدارة العليا نحو الإلتزام بو�صائل التطوير والتح�صين 
جودة  فى  الدائم  والتميز  النجاح  م�صيرة  فى  الإ�صتمرار  اأجل  من 
العمل  بيئة  على  والحفاظ  العالمية  للنظم  طبقًا  الأعمال  تنفيذ 
 ، والربحية  الإنتاج  زيادة  لتحقيق  العاملين  ب�صالمة  والإهتمام 
اأجتاز بنجاح فرع مدينة ن�صر المراجعة الدورية للجهة المانحة 
 ISO البيئة  "IQS "International Quality Services

وال�صالمة    ISO 9001:2015 والجودة    14001:2015
OHSAS 18001:2007  حيث اأ�صاد مراجعى الجهة المانحة 
قطاع  رئي�س  �صندى  �صيد  المهند�س  قيادة  تحت  المبذول  بالجهد 
القاهرة الكبرى والمهند�س محمد ابراهيم مدير فرع مدينة ن�صر 
ال�صالمة  نظم  اإدارة  مدير  الفتاح  عبد  محمد  غادة  والمهند�صة 

والبيئة والجودة وجميع العاملين .

تجديد شهادات السالمة والبيئة والجودة
لفرع مدينة نصر

عبد  الرئي�س  ال�صيد  مبادرة  من  انطالقًا 
لمواجهة  الجمهورية  رئي�س  ال�صي�صي  الفتاح 
بكافة  المخدرات  واإدمان  تعاطي  ظاهرة 
ال�صحة  وزارة  بقرارات  والمثبتة  اأ�صكالها 
وما ينتج عنها من اآثار �صلبية، وفي اإطار �صعي 
العامة  والممتلكات  الأرواح  لحماية  الدولة 
بعد  الم�صري،  ال�صعب  م�صالح  كافة  وتاأمين 
المخدرات  واإدمان  تعاطي  انت�صار  اأدى  اأن 

الكثير من  اإلى  العاملين بالهيئات الحكومية  لدى بع�س 
الكوارث والحوادث المروعة.

العرب  المقاولون  ب�صركة  ال�صيا�صات  لجنة  قررت  فقد 
اتخاذ كافة التدابير الالزمة نحو الحفاظ على �صمعة 

وتاريخ ال�صركة الذي اكت�صبته منذ تاأ�صي�صها 
والمعدات  الممتلكات  كافة  على  والحفاظ 
التي تمثل عن�صرًا هامًا من عنا�صر القت�صاد 

الوطني وذلك باتباع الإجراءات التالية.
الخا�صة  الطبية  التحاليل  اإجراء  اأوًل: 
المخدرات  ومدمني  متعاطي  بك�صف 
ومفاجئة  دورية  ب�صورة  بال�صركة  للعاملين 

وع�صوائية.
ثانيًا: اإذا ثبت تعاطي اأًي من العاملين للمخدرات بكافة 
اأحكام  تطبيق  �صيتم  ال�صركة  خارج  اأو  داخل  اأنواعها 

القانون ولئحة الجزاءات المعتمدة.
ثالثًا: من يمتنع عن التحليل �صيتم توقيع عقوبة عليه 

تعادل عقوبة المتعاطي.

ا�صتقبل  يناير   30-29 والأربعاء  الثالثاء  يومي  مدار  على 
العرب  المقاولون  ل�صركة  الرئي�صي  بالمركز  العاملون 
على  للق�صاء  القومية  الحملة  �صحة(  مليون   100 )حملة 
ال�صارية وذلك  فيرو�س )�صي( والك�صف عن الأمرا�س غير 
على  للق�صاء  الجمهورية  رئي�س  ال�صيد  مبادرة  اإطار  في 

وقيا�س  للفيرو�س  تحليل  عمل  تم  حيث  )�صي(  فيرو�س 
ال�صكر و�صغط الدم.

وقد لقت الحملة خالل اليومين اإقباًل متزايدًا من العاملين 
الذين توجهوا بال�صكر للقائمين على الحملة وعلى المبادرة 

الطيبة التي ت�صتهدف المواطنين و�صحتهم الغالية.

حملة 100 مليون صحة في
المركز الرئيسي للمقاولون العرب
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مجل�س  رئي�س  �صالح   مح�صن  محمد  المهند�س  قال 
حادث  �صحية  راحوا  الذين  العمال  اإن  الإدارة 
عك�س  ت�صير  نقل  �صيارة  مع  اأتوبي�س  ت�صادم 
�صهداء  اهلل  عند  نحت�صبهم  الحادث  في  المت�صببة 
من  الإنتهاء  فترة  عقب  الحادث  وقوع  اإلى  م�صيرًا 
ونا�صد  الجديدة  الإدارية  العا�صمة  داخل  العمل 
�صالح الم�صوؤولين بو�صع بوابة اإلكترونية ، ودوريات 

على تلك الطرق للحفاظ على العاملين .
حينها  وقام  العاملين  اأ�صر  اإلى  العزاء  �صالح  وقدم 
برفع حالة الطوارئ داخل المركز الطبي للمقاولون 
الجيدة  ال�صحية  الرعاية  تقديم  اأجل  من  العرب 
للم�صابين متمنيًا لهم ال�صفاء التام واأ�صار اإلى وجود 
�صهادات اأمان للعاملين والتعوي�س الناتج عن اإ�صابة 

العمل، وقال : "اللي بي�صتغل في المقاولون العرب م�س 
بيخاف على نف�صه كل اللي موجودين ولدنا ".

نائب  اإمام  الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  قام  اآخر  جانب  علي 
العا�صمة  حادث  م�صابي  بزيارة  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
اإلى  نقلهم  تم  والذين  بال�صركة  العاملين  من  الإدارية 

بعد  الحادث  عقب  الأخ�صر  بالجبل  الطبي  المركز 
المهند�س  اأن  موؤكدًا  المحيطة  بالم�صت�صفيات  اإ�صعافهم 
الطبية  العناية  كل  بتوفير  وجه  قد  �صالح  مح�صن 
اأ�صر  اإلى  عزاء  بر�صالة  �صيادته  بعث  كما  للم�صابين، 
في  ال�صركة  اأحت�صبتهم  الذين  الأليم  الحادث  �صحايا 

عداد �صهداء الوطن.

رئيس المقاولون العرب يقدم العزاء
 ألسر ضحايا حادث العاصمة اإلدارية الجديدة
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�صهد المهند�س محمد مح�صن �صالح رئي�س مجل�س 
الإدارة يوم الخمي�س 18 اإبريل اإجتماع الجمعية 
النيجيرية  العرب  المقاولون  ل�صركة  العمومية 
الختامية  والح�صابات  المالية  القوائم  لإعتماد 
اأن�صي  بح�صورالدكتور  2018/2017وذلك  لعام 
والمهند�س  الإدارة  مجل�س  ع�صو  الب�صوتي 
والأ�صتاذ  اأفريقيا  قطاع  رئي�س  مبروك  اإبراهيم 
افريقيا  لقطاع  المالي  الم�صرف  عبيد  عماد 
المنتدب  الع�صو  العيدارو�س  محمد  والمهند�س 
الإدارة  مجل�س  واأع�صاء  النيجيرية  لل�صركة 

الم�صريين والنيجيريين.
ال�صركة  اأعمال  حجم  اأن  مبروك   اأو�صح  وقد 
اأمريكى  دولر  مليون  بلغ334.21  المتاحة 
عام  فى  الجديدة  التعاقدات  حجم  بلغ  كما 

وحجم  اأمريكى  دولر  مليون   292.65  -  2019
 40.17  -  2018 عام  خالل  المنفذه  الأعمال 
المنتدب  الع�صو  واأ�صاف  اأمريكى  دولر  مليون 
لل�صركة النيجيرية  اأن ال�صركة تعمل فى مجال 
البنية  واأعمال  المتنوعة  والمبانى  الإن�صاءات 
ال�صا�صية والمرافق بما ت�صمله من طرق وكبارى 
و�صبكات �صرف �صحى و�صرف اأمطار وتغذية مياه 
�صرب و�صبكات تليفونات و�صبكات كهرباء واإنارة .
دي�صمبر   28 فى  تاأ�صي�صها  تم  ال�صركة  اأن  م�صيرًا 
وقد  محدودة  مقاولت  �صركة  بموجب   1990
حوالى  وهى  المدة  تلك  خالل  وتو�صعت  تطورت 
 6 عدد  فى  جديدة  اأ�صواق  وفتحت  �صنة   29
وليجو�س  اأبوجا  العا�صمة  مثل  مختلفة  وليات 

واإينوجو واإيمو واأبيا وانمبرا .

محسن صالح يشهد إجتماع الجمعية 
العمومية للمقاولون العرب النيجيرية
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الم�صروع  اإدارة  عن  الحديث  ن�صتكمل  العدد  هذا  في 
نمذجة  �صل�صلة  )Managing The Project( من 
عمر  الأ�صتاذ  يقدمها  التي  م(  م.  )ن.  المن�صاآت  معلومات 
�صليم موؤ�ص�س مجلة بيم اأرابيا والمهند�س اإ�صالم خليل بفرع 
 : فيقول    BIM Senior enginee الأ�صكندرية 
الم�صروع هي  اإدارة هذا  فاإن  البناء،  اأن تبداأ عملية  مجرد 
عملية تتاألف من ر�صد التقدم المحقق ومقارنته بالجدول 
 Performance( الأداء  معلومات  طريق  عن  الزمني 
الموقع  في  المنفذ  معلومات  جمع  يتم  حيث   )Data
تنفيذه  والمطلوب  بالمخطط  ومقارنته  الطبيعة  على 
الأداء  تقارير  عمل  يتم  ومنها  الزمنية  الفترة  لنف�س 
على  والح�صول   )Performance Reports(
ان  لمعرفة   )Earned Value( المكت�صبة  القيمة 
اأن�صطة  توجيه  ويتم  عدمه  من  تقدم  يحرز  الم�صروع  كان 
الم�صروع بحيث تبقى في الموعد المحدد. وقد تم عر�س 
العديد من التحديات التي تواجهها هذه العملية تقليديًا. 
وتاأتي اكثر هذه التحديات �صيوعًا في �صكل التغييرات التي 
تنتج عن م�صاكل لم يتم اكت�صافها اأو حلها من قبل، كتغيير 
كحدوث  اأو  المالك،  قبل  من  الم�صروع  نطاق  اأو  الت�صميم 
ظروف غير متوقعة اأو مخاطر طارئة لم تكن مخططة من 
قبل. وتعتبر المطالبات والمنازعات جزءًا مقبوًل اإلى حد 
كبير في عملية البناء، ولكن من المتفق عليه عمومًا اأن هذه 

التغييرات توؤدي اإلى اإهدار الوقت والمال بالن�صبة للمالك 
يتكلف  اأن  الموؤكد  ومن  بالم�صروع.  المعنيين  من  غيره  و 
الق�صايا  هذه  جميع  اأن  ويبدو  الوقت،  حيث  من  الجميع 
البيم  والواقع؛ وما يقدمه  المتوقع  بين  نتيجة الختالف 
حيث  الق�صايا؛  هذه  تقليل  اإمكانية  هو  الم�صروع  لفريق 
التعار�صات  معظم  اكت�صاف  �صمان  على  بيم  بيئة  ت�صاعد 
والتوفيق بينها في مرحلة مبكرة من الم�صروع؛ و بناًء على 
ذلك يتم تقلي�س احتمالية وجود توقعات غير مجابة اإلى 
المطالبات  مبا�صر في تخفي�س عدد  اأثر  ولهذا  حد كبير. 

والمنازعات والنفايات المرتبطة بها.
بالإ�صافة لما تقدم فاإن نجاح الم�صروع يعتمد بدرجة كبيرة 
على ر�صا اأ�صحاب الم�صلحة. لذلك من المهم بمكان درا�صة 
 ،)Stakeholders Requirements( متطلباتهم
 Employers( المالك  معلومات  متطلبات  وخ�صو�صًا 
كما   )Information Requirements EIR
النجاح  عوامل  اأهم  من  الم�صلحة  اأ�صحاب  اإدارة  تعد 
رئي�صي  ب�صكل  الإ�صتك�صاف  يتم  حيث  للم�صروع،  الحا�صمة 
الأولية.  البيانات  وجمع  المرا�صالت  مراجعة  خالل  من 
المبا�صرة  بالمقابالت  لالإ�صتك�صاف  الثاني  الم�صدر  ويتعلق 
الم�صاريع  كمديري  الم�صلحة  اأ�صحاب  من  مجموعة  مع 
البرامج  وبائعي  البيم  وخبراء  المعماريين  والمهند�صين 

والمطورين ومديري البتكار..         وللحديث بقية

الجزء الثاني من نمذجة معلومات 
المنشآت )ن. م. م( 
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نجح فريق التجديف بنادى تجديف المقاولون 
العرب في الفوز ببطولة كاأ�س م�صر والتي اأقيمت 
هيئة  رئي�س  ممي�س  مهاب  الفريق  رعاية  تحت 
قناة ال�صوي�س �صمن م�صابقات الإتحاد الم�صري 
مختلف  من  نادي   14 فيها  �صارك  و  للتجديف 
 2019-2-27 من  الفترة  خالل  م�صر  اأندية 
الريا�صي  القناة  بنادي   2019-3-2 وحتي 
حيث  الإ�صماعيلية  بمدينة  التم�صاح  ببحيرة 
مركز   43 علي  العرب  المقاولون  فريق  ح�صل 
ثالث  مركز   3 وعلي  ثاني  مركز   12 وعلي  اأول 
رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  من  بدعم  وذلك 
اإمام نائب  اإدارة النادي والأ�صتاذ ح�صام  مجل�س 
ع�صو  طاهر  ر�صدي  والدكتور  النادي  رئي�س 
ريا�صة  علي  العام  الم�صرف  الإدارة  مجل�س 
التجديف �صرح بذلك الكابتن اإ�صماعيل مجاهد 
اأحمد الرويعي الم�صرف  مدير الجهاز والأ�صتاذ 
�صارك  وقد  هذا  التجديف  نادي  مدير  الإداري 
محمود  دارين  الالعبين  من  كاًل  البطولتين  في 
وعمر حمدى وم�صطفى اأحمد محمد )اأولمبياد 
الدوليين  والالعبين   ) بالأرجنتين  ال�صباب 

يحي  ومحمد  غازى  عمرو  ومحمد  وهبة  ماجد  محمد 
اأبو خلف و�صيد  اأيمن فاروق وعبدالرحمن  اأحمد وعمر 
معتز وم�صطفى قنديل وحور محمود محمد ونور اأ�صرف 
والالعبين  اأ�صرف  و�صارة  �صيد  م�صطفى  ونور  �صالح 
اأحمد �صفوت وبدر عادل ومحمد  الواعدين  المتميزين 
اأكرم وعبد الرحمن عمرو وهيثم محمد محمد ويو�صف 

محمد محمد وعبداهلل ح�صن كمال ومحمد اأ�صامة ونور 
ومحمد  محمد  عماد  وعمر  عماد  واأحمد  وليد  الدين 
ممدوح �صبحى وماهر على ماهر وعمر عادل تحت قيادة 
واأحمد  �صيف  اأبو  وعبدالرازق  بدر  عادل  المدربين 
واأكرم  حمتو  وال�صيد  بكر  واإ�صالم  اأيمن  ومحمد  �صعيد 
العمالة  وطاقم  اأحمد  �صم�س  والإدارى  عبدال�صافى 
الفنية بقيادة اأ�صامة يو�صف واأحمد منير واأحمدالخالع 

كما توج نادى المقاولون العرب بالدرع العام فى بطولة 
على  ال�صتار  اأ�صدل  التى  والكياك  للكانوى  الجمهورية 
المقاولون  نادى  وح�صل  ناديًا   16 بم�صاركة  مناف�صاتها 
الم�صرى   النادى  ثانيًا  وتاله   نقطة   482 على  العرب 
للتجديف 452 نقطة و الثالث نادى يخت الجيزة 264 

نقطة.
الجهاز  مدير  مجاهد  اإ�صماعيل  الكابتن  بذلك  �صرح 

التجديف  نادى  مدير  الرويعى  اأحمد  الأ�صتاذ  واأ�صاف 
محمود  الالعبين  من  كاًل  فيهما  �صارك  البطولة  اأن 
مح�صن  وفرح  محمد  مح�صن  وحبيبة  عو�س  �صعيد 
محمد ومهند�س عمرو خليل و�صهيلة جمال اأبو بكر اأما 
اأبو بكر ويو�صف  الالعبين المحليين وهم محمد ن�صال 
ممدوح مروان وع�صام ال�صيد حمتو ومحمد اأحمد فوزى 
وهنا  عبدالمنجى  واأحمد  مجاهد  اإ�صماعيل  واأحمد 

إنعقـاد الجمعيـة العمـوميـة العـاديـة لنادي 
المقـاولـون العـرب

تجـديــف المقـاولــون العـــرب
يفوز ببطولة كأس مصر

ويتوج بطاًل للجمهورية للكانوى والكياك
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بتنظيم  العرب  المقاولون  نادى  قام 
رعاية  تحت  وذلك  اليتيم  بيوم  اإحتفالية 
المهند�س مح�صن �صالح رئي�س مجل�س اإدارة 

النادي.
الفقرات  من  عددًا  الإحتفالية  �صملت 
وتوزيع  الريا�صة  والم�صابقات  الفنية 

الهدايا على الأطفال.
عثما�صون  نادى  اإحتفل  اأخرى  جهة  من 
حيث  اليتيم  بيوم  بالإ�صماعيلية  الريا�صى 
اأبناء  من  الأيتام  الأطفال  فيه  �صارك 
رعاية  دور  اإحدى  ومن  بال�صركة  العاملين 

اإ�صراف  تحت  وذلك  الإ�صماعيلية  بمحافظة  الأيتام 
المهند�س محمد حافظ رئي�س مجل�س اإدارة النادي.

ع�صو  مبارك  من�صور  مبارك  المهند�س  �صرح  جانبه  ومن 
يرجع  الإحتفال  هذا  تنظيم  اأن  النادي  اإدارة  مجل�س 

لروح الأ�صرة التي اإعتدنا عليها في المقاولون العرب منذ 
تاأ�صي�صها وحتى اليوم.

واأجمل  الحبل  �صد  م�صابقات  الحفل  برنامج  ت�صمن  فيما 
وغنائية،  فنية  عرو�س  عن  ف�صال  والتمبول،  الأ�صوات 

وتوزيع الهدايا على الأطفال و�صط �صعادة بالغة.

المقاولون العرب تحتفل بيوم اليتيم 

محمد فتحى م�صك وذلك تحت 
اأحمد  الكابتن  قيادة المدربين 
محمود  والكابتن  ع�صماوى 
يحي  واأحمد  عبدالمح�صن 
اأحمد  �صم�س  الفريق  واإدارى 
واأ�صامة  اأمين  الفنية  والعماله 

يو�صف ومدام �صادية .
الجوائز  بتوزيع  وقدقام  هذا 
الم�صت�صار  العام  الدرع  وت�صليم 
اتحاد  رئي�س  ال�صكرى  محمد 
المهند�س  و  الكياك  و  الكانوى 
الأ�صبق  الرئي�س  م�صهور  �صالم 
واع�صاء  لالإتحاد  ال�صرفى  و 
المناطق  و  الإدارة  مجل�س 
الذهبة  الميداليات  وح�صد 
الالعب  العرب  المقاولون  من 
والالعبة  ممدوح  يو�صف 
زينهم  والالعب  محمد  باكينام 
�صريف والالعبة �صهيلة جمال. 
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طــائــــرة المقــاولـــون العـــرب
تحلق فى سماء الممتاز

المقاولون  بنادى  الطائرة  الكرة  اأن�صات  فريق  حقق 
للدورى  اأخرى  مرة  ب�صعودة  م�صبوق  اإنجاز  العرب 
 2020  /  2019 مو�صم  الطائرة  للكرة   ) اأ   ( الممتاز 
نادى  بعد  الثانى  المركز  على  ح�صولة  بعد  وذلك 
الجزيرة بدورى الق�صم الثانى وقد تحقق هذا النجاز 
بقوام من الالعبات �صغار ال�صن اأقل من 18 �صنة حيث 
وفاز  فقط  مباريتين  �صوى  الدورى  طوال  يخ�صر  لم 
ال�صديد  الالعبات  اإرهاق  ولول  المباريات  جميع  فى 
لممار�صتهم ن�صاط الكرة الطائرة فى بطولة 19 �صنة 
المركز  وتحقيق  البطولة  كاأ�س  على  لح�صلوا  اأن�صات 

الأول .
اإدارة  مجل�س  من  الكامل  الدعم  الفريق  هذا  نال  وقد 
اأعرب  والذى  المهند�س مح�صن �صالح  برئا�صة  النادى 
الذى  الكبير  الإنجاز  هذا  بتحقيق  �صعادتة  عن 
ي�صاف الى نادى المقاولون العرب . كما وجه الأ�صتاذ 
ال�صكر  الدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  اأمام  الدين  ح�صام 
على  والإدارى  الفنى  وجهازه  الفريق  لعبات  لكافة 
وال�صعود  الإنت�صارات  تحقيق  فى  المبذول  المجهود 
للدورى الممتاز والذى يجعل ا�صم النادى �صمن اأندية 
كريم  المهند�س  وعد  كما  بم�صر  الأولى  الدرجة 
الن�صاط  على  والم�صرف  الإدارة  مجل�س  ع�صو  راأفت 

الريا�صى بتذليل كافة العقبات ومنح وتدعيم الفريق 
وتحقيق  الممتاز  بالدورى  لبقاءه  العنا�صر  بكل 

الإنت�صارات.
 واأو�صح الدكتور خالد ح�صب اهلل مدير اإدارة الن�صاط 
�صعب  اأمر  كان  الفريق  �صعود  اأن  بالنادي  الريا�صى 
الو�صول اإليه لول الإخال�س والتفانى فى العمل وبذل 
الجهد والتعب من جهازه الفنى بقيادة المدير الفنى 
ل�صعود  جهده  ق�صارى  بذل  الذى  الع�صال  على  كابتن 
الفريق رغم الفترة الزمنية الق�صيرة التى تولى فيها 
وم�صاعدة  بالنادى  الطائرة  الكرة  للعبة  الم�صئولية 
الإيجابى  ودوره  العام  المدرب  جودة  اأحمد  الكابتن 
من  تتكون  للفريق  ال�صرف  ولوحة  الفريق  اإدارة  فى 
الأثر  لها  كان  التى  وليد  اآلء  الالعبة  الفريق  نجمة 
اأ�صباب  اأهم  من  وتعتبر  المو�صم  طوال  الفعال  والدور 
�صعود الفريق مع باقى الفريق الالعبات  �صرين ح�صام 
- �صما با�صم - �صهيله حاتم - اإيمان اأ�صرف - �صلمى ر�صا 
اأية محمد على - فرح خالد - �صهد  - ت�صنيم يا�صر - 
هايدى   - محمد  ذكرى   - عاطف  مي�صون   - اإبراهيم 
محمد   حنين   - وائل  مريم   - طارق  �صلمى   - ع�صام 
الإ�صابات  اأخ�صائية  اأمين  هاجر  الدكتورة  وجهود 

والأ�صتاذ ح�صام محمد اإدارىالفريق. 

الأهلي  بالنادي  الكرة  مدير  عبدالحفيظ  �صيد  وجه 
�صركة  لم�صئولي  ال�صكر  الإداري  المدير  عدلي  و�صمير 
المقاولون العرب بالجزائر على المجهود الذي بذلوه 
م�صئولو  وتواجد  الجزائر  اإلى  و�صولها  منذ  البعثة  مع 
هواري  مطار  في  الأهلي  مع  العرب  المقاولون  �صركة 
اأية عقبات تواجه  البعثة وت�صهيل  بومدين لإ�صتقبال 
الفريق لمواجهة �صبيبة ال�صاورة  يناير الما�صي �صمن 
بدوري  المجموعات  دور  من  الثانية  الجولة  مواجهات 
الم�صرية  ال�صفارة  وفد  ح�صور  وفي  اإفريقيا   اأبطال 
ال�صئون  مدير  الزغبي  عالء  والأ�صاتذه  بالجزائر 
المالية واأ�صامة تمام ثابت المدير الإداري واأيمن فوؤاد 

المدير المالى بالفرع.

اإدارة  مجل�س  ع�صو  زادة  هاني  المهند�س  اأ�صاد  كما 
الزمالك الذي و�صل اإلى الجزائر لمرافقة بعثة الفريق 
داي  ح�صين  مباراة  قبل  الما�صي  مار�س  في  وم�صاندته 
الجزائري في الجولة الأخيرة لبطولة الكونفدرالية 
بالجزائر  العرب  المقاولون  م�صئولي  بدور  الإفريقية 
�صالح  مح�صن  بالمهند�س  اإت�صاًل  اأجرى  اأنه  وقال 
رئي�س �صركة المقاولون العرب وجه له ال�صكر على دور 
المقاولون فى م�صاندة الفرق الم�صرية خا�صة الأ�صتاذ 
الأ�صتاذ  ونائبه  الب�صرية  الموارد  مدير  �صالح  طارق 
اأ�صامة ثابت اللذين حر�صا على اإ�صتقبال وفد الزمالك 

فى المطار.

األهلي والزمالك يوجهان الشكر للمقاولون العرب 
على دعم الفريقين في الجزائر
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كبرى  اإحتفالية  بتنظيم  العرب  المقاولون  نادى  قام 
رعاية  تحت  الأم  عيد  بمنا�صبة  النادى  لأع�صاء 
المهند�س مح�صن �صالح رئي�س مجل�س اإدارة النادى  وقد 
الأ�صتاذ  المثاليات  الأمهات  على  الجوائز  بتوزيع  قام 
للعاملين  والوفاء  الولء  جمعية  رئي�س  �صعبان  اأحمد 
بالمقاولون العرب والأ�صتاذ جالل فراج الم�صرف العام 
للنادى والأ�صتاذ على اأبو المجد ع�صو مجل�س الجمعية 
والأ�صتاذة فاتن ال�صوربجى م�صاعد نائب رئي�س النادى 
و�صمل  الب�صرية  الموارد  مدير  �صفا  فتحى  والأ�صتاذ 
ال�صيدة نفي�صة محمد خليفة وال�صيدة زينات  التكريم 

فوؤاد و ال�صيدة عايدة الطوخى.
تناول  دينية  ندوة  بعمل  بداأت  قد  الإحتفالية  كانت 
دور  النادى  خطيب  المطيعى  على  ال�صيخ  ف�صيلة  فيها 
الأم و تكريم الخالق �صبحانه و تعالى لالأم و المنزلة 
الكبيرة التى حظيت بها و الدور الكبير التى تقوم به 

الأم فى الأ�صرة والتى تمثل نواة المجتمع .
كما قدمت الأ�صتاذة اأمينة بدوى مدير الن�صاط الثقافى 
يقدمها  التى  الأن�صطة  تناول  عر�س  والإجتماعى 
لل�صادة الأع�صاء من حفالت ومعار�س ورحالت  النادى 
المكتبة  دور  ال�صباغ  هند  الأ�صتاذة  واأو�صحت  وندوات 

التابعة لهيئة ق�صور الثقافة بالنادى.

ن�صاط  م�صئولة  �صعبان  نجالء  الكابتن  عر�صت  كما 
و�صرورة  الريا�صى   الن�صاط  دور  للجميع  الريا�صة 

ممار�صة الريا�صة للكبار وال�صغار .
الفائزين  الأطفال  على  الجوائز  توزيع  تم  كما 
عادل  جنى  الأطفال  بها  فاز  والتى  الر�صم  بم�صابقة 
الجيو�صى و�صمية عادل و محمد هانى �صراج واختتمت 
ال�صبان  مريم  للمطربة  غنائية  بفقرة  الإحتفالية 
لفرقة  عر�س  عمل  تم  وكذلك  الأوبرا  دار  مطربة 
هام�س  وعلى  الثقافة  لق�صور  التابعة  ال�صعبية  الفنون 
حمام  على  للمنتجات  معر�س  عمل  تم  الإحتفالية 

ال�صباحة لأع�صاء النادى.

نادى المقاولون العرب 
يكرم األمهات المثاليات والموهوبين فنيًا
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ر�صول اهلل  �صلى اهلل  ● التب�صير بقدوم رم�صان قال 
عليه و�صلم  "قد جاءكم �صهر رم�صان �صهر مبارك، 
الجنة  اأبواب  تفتح  فيه  �صيامه،  عليكم  اهلل  كتب 
ال�صياطين،  فيه  وتغل  الجحيم،  اأبواب  فيه  وتغلق 
األف �صهر، من حرم خيرها فقد  فيه ليلة خير من 

حرم".

على  ● الفطر   - ال�صائمين  -اإفطار  الفطر   تعجيل 
ال�صحور  في  فاإن  الماء  فعلى  يجد  لم  فاإن  التمر 
قراءة  من  -الإكثار  رم�صان  ليالي  قيام   - بركة 
القراآن و الدعاء والعمرة  في رم�صان - �صبط نف�س 

ال�صائم، فاإن �صابه اأحد فليقل: اإني �صائم.

في رمضان
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محظورات رمضان؟
يحذر في رم�صان الغيبة والنميمة، والقيل والقال،  ●

والنظر اإلى ما حرمه اهلل تعالى، والخ�صام وال�صقاق، 
وقطع �صلة الرحم، وغير ذلك من الأمور التي من 
الإ�صتف�صارات  من  لمزيد  ال�صوم  ثواب  �صياع  �صاأنها 
عن اأحكام ال�صيام - دار الإفتاء الم�صرية  خدمة 
من    )02-25970400 107اأو   ( المخت�صر  الرقم 

ال�صاعة الـ 9 �صباًحا حتى الـ 9 م�صاًء .
نصائح طبّية لشهر رمضان

تناول ثالث حبات من التمر ثّم �صرب كوب من الماء  ●
الوجبة  تناول  ثم  الطعام  تناول  قبل  اللبن،  اأو 
الرئي�صّية بعدها ب�صكل معتدل - �صرب كمّية وفيرة 
ل  بحيث  وال�صحور  الإفطار  فترتي  بين  المياه  من 
اأكواب مع ممار�صة ريا�صة الم�صي  تقّل عن ثمانية 

يوميًا.
أشهر المشروبات الرمضانية

ت�صتهر م�صر: بم�صروبات الكركديه، والتمر هندي،  ●
بم�صروب  وال�صعودية  والخ�صاف  والعرق�صو�س 
بم�صروب  ولبنان  التمر  مع  العربي"  "القهوة 
وال�صكر،  والزبيب،  العنب،  من  وي�صنع  "الجالب" 
وماء الورد وال�صودان بم�صروب "الحلو المر" عباره 
قرفة-  جنزبيل-  كزبرة-  �صمر-  نابتة،  ذرة  عن 
كركديه   - تمرهندي   - حلبه   - كمون   - حبهان 
اأثناء  التمر  و  اللبن  تناول  التون�صيون  ويف�صل 
وهو  "الدرع"  م�صروب  اإلى  اإ�صافة  الإفطار،  وجبة 

"ال�صحلب".
فانوس رمضان

عرف الم�صريين فانو�س رم�صان عام 362 هـجرية  ●
لدين  الُمعّز  و�صل  حين  ميالدية   972 الموافق 
عا�صمة  ليتخذها  القاهرة  م�صارف  اإلى  اهلل 
�صحراء  عند  لإ�صتقباله  اأهلها  لدولته،وخرج 
الجيزة، فا�صتقبلوه بالم�صاعل والفواني�س وهتافات 
رم�صان،  �صهر  دخول  اليوم  هذا  ووافق  الترحيب، 
ومن يومها اأ�صبحت  الفواني�س من مظاهر الإحتفال 

اإلى  الم�صري  الفانو�س  انتقلت فكرة  برم�صان وقد 
اأغلب الدول العربية واأ�صبح جزءا من تقاليد �صهر 
وغزة  والقد�س  وحلب  دم�صق  في  ل�صيما  رم�صان، 

وغيرها من العوا�صم والبلدان العربية.
المسحراتي

اإ�صحاق �صنة 228  ● اأول من ناد بالت�صحير عتبة بن 
هجرية بم�صر و اأول من اأيقظ ال�صائمون بالطبلة 
يطوفون  الم�صحراتية  كان  عندما  م�صر  اأهل  هم 
ال�صوارع ليال مرددين " اإ�صحي يا نايم وحد الدايم، 
وقول نويت بكره اإن حييت ال�صهر �صايم، اإ�صحي يا 

نايم وحد الرزاق، رم�صان كريم ".
الشيخ محمد رفعت

ولد ال�صيخ فى حى المغربلين بالدرب الأحمر يوم  ●
كف  بمر�س  اأ�صيب  اأنه  اإل   1882/5/9 الأثنين 
فيه ب�صره عن �صن �صنتين ووهب الأب اإبنه لخدمة 
يرتل  واأ�صبح  العا�صرة  قبل  حفظه  والذي  القراآن 
القراآن كل يوم خمي�س فى الم�صجد حتى عين فى 
وكان  الجمعة  ل�صورة  قارئًا  ع�صر  الخام�صة  �صن 
ال�صيخ اأول من اإفتتحت الإذاعة الم�صرية ب�صوته 
الكريم  رم�صان  �صهر  معالم  اأهم  من  وكان  العذب 
الأثنين  يوم  مولده  يوم  نف�س  في  ال�صيخ  وتوفي 
5/9/ 1950م عن عمر 68 عامًا ق�صاها فى رحاب 

القراآن الكريم .
الشيخ سيد النقشبندى

دميرة  ● بقرية  1920م  عام  يناير   7 يوم  ولد 
وهو  الكريم  القراآن  وحفظ  الدقهلية  بمحافظة 
الإن�صاد  وتعلم  عمره  من  العا�صرة  يتجاوز  ل 
الدينى وذاعت �صهرته فى محافظات م�صر والدول 
العربية حيث يعد �صوته من اأعذب الأ�صوات التى 
منذ  الم�صرية  الإذاعة  الدينى في  الدعاء  قدمت 
اأثر نوبة قلبية فى  ال�صيخ   عام 1967 وقد توفى 
14 فبراير 1976 تاركًا ثروة كبيرة من الأنا�صيد 

والإبتهالت الدينية .

محظورات رمضان؟
ان الغيبة والنميمة، والقيل والقال، صان الغيبة والنميمة، والقيل والقال، صان الغيبة والنميمة، والقيل والقال، ● صيحذر في رم�صيحذر في رم�

إلى ما حرمه اهلل تعالى، والخ�صام وال�

إلى اإلى إلى  الم�صري  الفانو�س  انتقلت فكرة  الم�صري صان وقد  الفانو�س  انتقلت فكرة  الم�صري صان وقد  الفانو�س  انتقلت فكرة  ان وقد  صبرم�صبرم�
هر صهر صهر  أ�صبح جزءا من تقاليد �اأ�صبح جزءا من تقاليد �صأ�صبح جزءا من تقاليد �صأ�صبح جزءا من تقاليد � أ�صبح جزءا من تقاليد �أغلب الدول العربية و أ�صبح جزءا من تقاليد �أغلب الدول العربية و أغلب الدول العربية واأغلب الدول العربية و
وغزة  والقد�س  وحلب  وغزة صق  والقد�س  وحلب  وغزة صق  والقد�س  وحلب  ق  دم� في  دم�صيما  في  صيما  دم�ص في  دم�صيما  في  يما  ص�ص� ل ان، صان، صان،  صرم�صرم�
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أطعمة تخفف أعراض قرحة المعدة 

الجزر

الذين  للمر�صى  ب�صدة  بها  المو�صى  الأطعمة  اأحد 
يعانون قرحة المعدة لما لديه من خ�صائ�س قلوية 
ت�صاعد على عالج الآثار المترتبة عن اإفراز الكثير 
هيئة  في  �صتتناوله  كنت  و�صواء  المعدة  حم�س  من 
ع�صير اأو كثمار مهرو�صة اأو في ال�صلطة، فاإن الجزر 
الراحة  بعدم  ال�صعور  على  ال�صيطرة  في  ي�صاعد 

الناتج عن الحرقة اأو ارتجاع حم�س المعدة.

التفاح

اإحتواءه على العديد من العنا�صر الغذائية  ب�صبب 
المركزة، يعتبر من الفواكه الطبية الأكثر �صعبية، 
الع�صوية  والأحما�س  الألياف  على  يحتوي  فهو 
ما  وغالًبا  اله�صمي  للجهاز  كمنظم  تعمل  التي 

يو�صى بالتفاح للمر�صى الم�صابين بقرحة المعدة، 
بالإ�صافة اإلى الأ�صخا�س الم�صابين بالتهاب المعدة 

والإم�صاك والإ�صهال.

الموز

القلوية،  والمركبات  بالكربوهيدرات  غنية  فاكهة 
الحمو�صة  م�صتوى  تنظيم  على  ت�صاعد  والتي 
فاإن  لذلك  الج�صم،  من  امت�صا�صها  بمجرد  بالمعدة 
الغ�صاء  تدهور  مخاطر  من  يقلل  بانتظام  تناوله 
يعتبر  كما  القروح  تكون  ويمنع  بالمعدة  المخاطي 
الموز من الأطعمة اللطيفة على المعدة، والعنا�صر 
الغذائية الموجودة به ت�صاعد على عالج الأن�صجة 
الراحة  بعدم  ال�صعور  من  يبطئ  اأنه  كما  التالفة، 

الناتج عن ارتجاء الحم�س والتهاب المعدة.

هناك  اأن  فكما  يومًيا،  الإن�صان  يتناوله  بما  كثيرًا  ترتبط  التي  الأمرا�س  من  المعدة  قرحة 
اأطعمة ت�صاعد في عالجها، هناك اأخرى تجعل الأمر اأ�صواأ ومن اأبرز الأطعمة النافعة وال�صارة 

لقرحة المعدة، وفقًا لموقع "الكون�صلتو" الطبي هي:
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البطاطس

ا  خ�صو�صً للحمو�صة  الم�صادة  الأطعمة  اأف�صل  من 
المعدة،  بقرحة  الم�صابين  للمر�صى  بالن�صبة 
كمية  على  احتوائها  اإلى  البطاط�س  فوائد  وترجع 
الأك�صدة،  وم�صادات  والألياف  الن�صويات  من  جيدة 
اأن  كما  اله�صم  عملية  بتح�صين  ترتبط  التي 
القلوية الموجودة في البطاط�س تقلل من  الأمالح 
التي  عملية اللتهاب وت�صاعد على عالج الأن�صجة 
اإلى ذلك تقلل  ت�صررت ب�صبب الحم�س، وبالإ�صافة 
التورم  وتوقف  بالحرقة  ال�صعور  من  البطاط�س 

واإرتجاع الحم�س.

بذور الكتان

تنتج  فاإنها  الماء  في  الكتان  بذور  نقع  يتم  عندما 
كما  المعدة،  قرحة  عالج  في  فعالة  هالمية  مادة 
ي�صاعد ا�صتهالك بذور الكتان على تهدئة اللتهاب 

والحرقة الناتجة عن تلك الم�صكلة.

البطاطا الحلوة

اأدلة  وهناك   A بفيتامين  غنية  الحلوة  البطاطا 
انكما�س  على  ي�صاعد  الغذائي  العن�صر  هذا  اأن  على 

الإ�صابة  منع  في  دوًرا  تلعب  كما  المعدة،  قرحة 
مثل   A بفيتامين  غنية  اأخرى  اأطعمة  وهناك  بها 

ال�صبانخ والجزر والكنتالوب وكبد البقر.

الفلفل الأحمر الحلو

الفلفل الأحمر الحلو غني بفيتامين C والذي يمكن 
فهذا  المعدة،  قرحة  من  الوقاية  في  ي�صاعد  اأن 
الفيتامين يلعب دوًرا في التئام الجروح، والأ�صخا�س 
الذين ل يح�صلون على كفايتهم من فيتامين C هم 
الأكثر عر�صة لالإ�صابة بقرحة المعدة وتعتبر من 
الأطعمة الغنية بفيتامين C هي الفواكه الحم�صية 

والفراولة والكيوي والبروكلي.

أطعمة تسبب قرحة المعدة

هناك اأطعمة اأخرى يجب البتعاد عنها تماًما فهي 
التي  الم�صروبات  مثل  اأ�صواأ  المعدة  قرحة  تجعل 
اإليها  الم�صاف  الم�صروبات   - الكافيين  على  تحتوي 
الأطعمة   - الغازية  الم�صروبات   - المكرر  ال�صكر 
والمعجنات  الخبز   - ال�صريعة  والوجبات  المقلية 
التجارية - الحليب - الأطعمة الدهنية - الأطعمة 

الحارة.



قال اهلل تعالى ) ... وكلوا وا�صربوا ول ت�صرفوا اإنه  ●
ل يحب الم�صرفين (.

اآدمى وعاًء �صرًا  ● وقال �صلى اهلل عليه و�صلم ) ما مالأ 
من بطنه بح�صب ابن اآدم اآكالت يقمن �صلبه فاإن كان 

ل محالة فثلث لطعامه وثلث ل�صرابه وثلث لنف�صه(.

من تو�صيات اأ.د / عبدالبا�صط ال�صيد )طب ب�صرى -  ●
علوم - طب تكميلى - تغذية( :-

الوزن المثالى هو الذى يحقق معادلة الكتلة : الوزن  ●
بالكيلو جرام / مربع الطول بالمتر = 25.

محيط الو�صط ل يزيد عن 104 �صم. ●

يوميًا وجبتان فقط اأ�صا�صيتان اإفطار وغذاء ووجبتان  ●
خفيفتان ظهرًا وم�صاًء )فواكه وم�صروبات(.

يو�صى بم�صغ الطعام جيدًا وعدم ملئ المعدة . ●

اأو  ● اأى وجبة ممنوع النوم - الإ�صتحمام - فواكه  بعد 
اأى م�صروبات اأو ماء اإل بعد م�صى 2-3 �صاعات ح�صب 

نوع الأكل . 

●  - جزر  يوؤكل  الوجبات  بين  بالجوع  الإح�صا�س  عند 
خيار - جرجير - تفاح.

يو�صى بالإكثار من �صرب الماء غير المثلج )جلو�صًا(  ●
خ�صو�صًا فى ال�صيف.

الو�صايا الع�صر : ●

ب�صاعة - 1 الإفطار  وقبل  الإ�صتيقاظ  بعد  الريق  على 
على الأقل : كوب ماء دافئ كبير 500 �صم3  + ملعقة 

ع�صل نحل + ع�صير ليمونه.

ثوم  ف�س   2  + زيتون  زيت  ملعقة  اإ�صافة  ويف�صل   -
مهرو�س ثالثة اأيام فى الأ�صبوع.
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نظام غذائى صحى ومتوازن لضبط الوزن
وإزالة الزائد تدريجيًا وإزالة الدهون والكرش



الإفطار باإحدى الوجبات الأتيه : 7 تمرات + كوب - 2
 + جزر   + الد�صم  خالى  اأو  ن�صف  )250�صم3(  لبن 

خيار .

كمون   + ليمون   + الزيتون  بزيت  فول  مالعق   3 اأو 
زبادى  الجلطة(+  )لمنع  م�صطردة  �صغيرة  ملعقة   +

بالردة+ ن�صف رغيف اأ�صمر بالردة + خيار .

- اأو كوب بليلة بالقمح غير المق�صور + �صوفان + لبن 
ن�صف اأو خالى الد�صم + ع�صل نحل + جزر + خيار .

بعد 12 ظهرًا فواكة وم�صروبات مه�صمة : برتقال - - 3
رمان - خل تفاح  - ع�صير  - بطيخ  يو�صفى - جوافة 
بالنعناع  اأحمر  اأو  اأخ�صر  �صاى   - الدهون(  )لإذابة 

)باإ�صافة الماء المغلى وبدون �صكر(.

الغذاء عند ال�صعور بالجوع : يو�صى ب�صرب كوب ماء - 4
غير مثلج قبل الغذاء بربع �صاعة.

- ربع دجاجة بلدى م�صوية اأو م�صلوقة اأو ربع اأرنب + 
خ�صار مطبوخ بدون �صمن + خ�صار م�صلوق )�صوتيه( 
فى حلة على البخار اأو �صوربة خ�صار كالمبين بعد + 
طبق �صلطة كبير كالمبين بعد + ن�صف  رغيف اأ�صمر 

بالردة.

خ�صار   + م�صوية  متو�صطة(  )�صمكة  كيلو  ثلث  اأو   -
و�صلطة وخبز كال�صابق .

اأو  ماكريل  اأو  جم(   160( �صغيرة  تونة  علبة  اأو   -
المواد  لإزالة  بالماء  وتغ�صل  �صالمون  اأو  �صردين 
الحافظة ثم ي�صاف زيت الزيتون والليمون + خ�صار 

و�صلطة وخبز كال�صابق .

اللحوم( - 5 حالة  )فى  ثالث  اأو  ب�صاعتين  الغذاء  بعد 
الفواكه  وتناول  المثلج  غير  الماء  �صرب  يمكن 
تكون  ول  بعد  كاملبين  والم�صروبات  التفاح  واأف�صلها 
البرودة  �صديدة  ول  ال�صخونة  �صديدة  الم�صروبات 

والتحلية بع�صل النحل اإذا لزم الأمر.

فواكه - 6 تناول  يمكن  الأقل  على  ب�صاعة  النوم  قبل 
وم�صروبات تبعث على النوم ) موز - تفاح - ع�صل نحل 
الإخراج  لت�صهيل  زيتون  زيت  ملعقة   + رايب(  لبن   -

�صباحًا.

)جزر - 7  : الم�صلوق  والخ�صار  الخ�صار  �صوربة  مكونات 
 - اأخ�صر  رومى  فلفل   - ب�صلة   - فا�صوليا   - كو�صة   -
بروكلى - م�صروم - كرف�س - �صبت - ك�صبرة خ�صراء 

- ب�صل(.

ن�صف  الكمية  تكون  باأن  يو�صى   ( ال�صلطة  مكونات   -
الوجبة(:

 - �صبت   - - بقدون�س - خ�س  - جزر خيار - جرجير 
اأخ�صر  كرنب   - واأ�صفر  واأحمر  اأخ�صر  فلفل   - فجل 
خم�صة  بع�صها  اأو  كلها   - خر�صوف   - ب�صل   - واأحمر 
 + تفاح  خل  باإ�صافة  ويو�صى   - الأقل  على  اأ�صناف 

ليمون + زيت زيتون.

والبولى - 8 والع�صبى  اله�صمى  للجهاز  مفيدة  م�صروبات 
والتنف�صى: �صاى اأخ�صر - قرفة - جنزبيل - قرنفل 
- �صمر - ين�صون - نعناع - بردقو�س - زعتر - روزمارى 
- مريمية - دوم - كمون - تلبينة �صعير - كركدية - 

تمر هندى - خروب.

ممنوعات )يمكن القليل منها جدًا اأو فى المنا�صبات(: - 9
مياه غازية - حلويات اأو مخبوزات من الدقيق الأبي�س 
- اآي�س كريم - لحوم معلبة - بيتزا - �صجق - ب�صطرمة 
- ع�صائر معلبة - زبدة اأو �صمن اأو دهون )ما عدا زيت 
 - بنى(  )يف�صل  اأبي�س  اأرز   - الحار(  وزيت  الزيتون 
مكرونة - بطاط�س مقلية بالزيت )يف�صل م�صلوقة اأو 
م�صوية( - �صكر اأبي�س )يف�صل ع�صل نحل( - مخلالت 

)يمكن الزيتون الأخ�صر والليمون المخلل(.

يوميًا - 10 الم�صى  الج�صم  اأجهزة  لجميع  جدا  هام 
باإ�صتخدام ع�صا  اأو  ولو ببطء  الأقل  �صاعة على  ربع 

+ التمرينات الريا�صية.

اأخر  ويوم   - الأ�صبوع  فى  واحد  يوم  ب�صيام  يو�صى   -
فواكه و�صلطة وم�صروبات فقط ثم بدء الإفطار تمر 

وماء دافئ وع�صل نحل. 

وباهلل التوفيق ..

مهندس / رزق الشناوى
نائب رئيس مجلس اإلدارة األسبق

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

اإن  ●  : تعالى  اهلل  رحمه  القيم  ابن  قال 
ظهور  ويحب  و�صفاته  اأ�صماءه  يحب  اهلل 
جميل  وجل  عز  فهو  العبد   في  اآثارها 
يحب الجمال ، عفو يحب اأهل العفو  كريم 
يحب اأهل الكرم ... ومن �صفات اأفعاله : 
" الإتقان " لقوله تعالى : �صنع اهلل الذي 
اأتقن كل �صيء [ فهو �صبحانه قد اأتقن 
ده وجعله  ـنه وجوَّ ؛ فح�صَّ كل �صيء خلقه 
ح�صب  على  ووظيفته  هيئته  في  بديعا 
اإنا كل   : ما تقت�صيه حكمته فقال تعالى 

�صيء خلقناه بقدر . 

الإتقان  ● اآثار  ظهور  يحب  وجل  عز  ولأنه 
في  بالإح�صان  اأمرهم  فقد  عباده   على 
في  الإح�صان  عليهم  اأوجب  بل  �صيء   كل 
المعي�صية  واأعمالهم  التعبدية  اأعمالهم 
يحب  اهلل  اإن  واأح�صنوا   : تعالى  لقوله 

المح�صنين .

ولما كان " الإتقان " هو الإحكام وتجويد  ●
ال�صيء واإح�صانه  فقد اأ�صبح " الإتقان " 
الدين  ومبـَنـى  ال�صرعية  المطالب  من 
الإيمانية   الق�صايا  جميع  في  اأمر  فيما 
ومثال ذلك اأمُر الر�صول الكريم للموؤمنين 
فقال  البهائم  ذبح  في  حتى  بالإح�صان 
ذبحتم  )واإذا   : و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 

فاأح�صنوا الذبحة (.

عباده  ● على  اأوجب  وتعالى  �صبحانه  اهلل 
اأعمالهم   من  �صيء  كل  في  "الإتقان" 
بمعنى  يكون  اأن  هنا  بالوجوب  والمراد 
كل  في  الوجوب  ويكون  الموؤكد   الندب 
الموؤمن  على  فحق  قدره   بح�صب  �صيء 
ـحـه  �صحَّ اإل  اأعماله  من  ب�صيء  ياأتي  األ 
اإن  ثوابه  ويكثر  ُيـقبل  وبذلك  ـلـه  وكمَّ
�صاء اهلل تعالى وفي ذلك يقول ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و�صلم : ) اإن اهلل يحب اإذا 
عمل اأحدكم عمال اأن يتقنه ( وهذا الأمر 
منه �صلى اهلل عليه و�صلم ي�صمل اأي عمل 
ال�صريف في  الحديث  العمل في  لأن ذكر 

�صيغة النكرة " عمال " يفيد العموم .

الب�صر  ● يتنادى به  "الإتقان" مما  اإذا كان 
والثقافات  المجتمعات  مختلف  في 
المعا�صرة في ق�صايا التخطيط والتنفيذ 
قال  قديم   من  بذلك  جاء  الإ�صالم  فاإن 
همُّ  يكن  ل   : ال�صالح  ال�صلف  من  فقيه 
ـه في  اأحدكم كثرة العمل فقط ، ولكن همُّ

اإحكامه وتح�صينه وتكميله .

ثم  ● اآياته  اأحكمت  كتاب   : تعالى  قال 
 : اأحكمت  خبير  حكيم  لدن  من  فـ�صلت 
اأي اأتقنت واأُح�صنت ، فالإتقان اإذًا هو مما 
اأن  الم�صلم  على  ما  وهو  الدين  عليه  ُبـنَي 

د نف�صه عليه .  يعوِّ
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نراها  ●  ، متعددة   " الإتقان   " ومجالت 
الو�صوء  في  فمثال  العبادات  من  كثير  في 
تو�صاأ  )من   : الكريم  الر�صول  يقول 
من  خطاياه  خرجت  الو�صوء  فاأح�صن 
عز  الحق  يقول  ال�صالة  وفي  ج�صمه( 
وجل : واأقيموا ال�صالة والإقامة تت�صمن 

الإتقان والإح�صان والإتمام . 

وكما اأن على الم�صلم "الإتقان"  في اأعماله  ●
التعبدية فاإنه ُمـطالب اأي�صا " بالإتقان " 
في اأموره الحياتية  ومثال على ذلك قول 
)من   : و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول 
تاأديبها  واأح�صن  فاأدبها  جارية  له  كانت 

وعلمها فاأح�صن تعليمها ... (.

اأراد  ● لمن   " "الإتقان  من  فيه  بد  العلم ل 
والفهم  الحفظ  بمراجعة  وذلك  التعلم 
والتدبر  ويح�صل ذلك بالنظر والمطالعة 
يقوم  ثم  العلم   اأهل  يد  على  والمذاكرة 
"الإتقان"  و  علم  بما  بالعمل  المتعلم 
بالأ�صول  البدء  ي�صتلزم  العلم  طلب  في 
فقال  العلم  هذا  فروع  قبل  والقواعد 
ُحـرم  الأ�صول  يتقن  لم  "من   : العلماء 
الو�صول " فمن طلب العلم في اأي فرع من 
فروع الدين اأو في الأمور المعي�صية فعليه 
والإلمام  العلم  هذا  اأ�صول  باإتقان  البدء 
الطلب  عملية  لإحكام  جوانبه  بمختلف 
وفي هذا قيل اأي�صا : " من رام العلم جملة 

ذهب العلم عنه جملة " .

قال الحق تعالى لنبيه داود عليه ال�صالم:  ●
اأن  اأي  ال�صرد  في  �صابغات وقدر  اأعمل  اأِن 
على نبي اهلل داود عليه ال�صالم الإلتزام  
فيجعلها  الدروع  عمل  في  "بالإتقان" 
�صابغة اأي : كاملة حتى تفي بالغر�س منها 
الرماح  �صربات  من  المقاتل  حماية  وهو 
وال�صيوف واأن يقدر في ال�صرد : اأي يعتني 

بت�صكيل الحلقات ويدخلها ببع�صها ب�صكل 
ل يجعل الدرع عائقا لحركة المقاتل . 

الأعمال  ● في  مطلوب  "الإتقان"  اأن  وكما 
اإختيار  في  اأي�صا  مطلوب  "الإتقان"  فاإن 
المرء  به  ينطق  ما  كل  في  الألفاظ 
وبدرجة ل تقل عن الإتقان في الأعمال 
يلفظ  ما  �صُيـحا�صب على كل  المرء  اأن  اإذ 
اإل  قول  من  يلفظ  ما   : تعالى  لقوله  به 

لديه رقيب عتيد.   

ويحذرنا الإ�صالم من خطورة الكالم بدون  ●
تفكير وياأمرنا بالتثبت واإمعان النظر فيما 
قد ينتج عن الكلمة من م�صئولية  فبكلمة 
يدخل الإن�صان في الإ�صالم وبكلمة يخرج 
منه والعياذ باهلل  وبكلمة ينعقد  النكاح 
عقد  ينفرط  الطالق  وبكلمة  )الزواج( 
الزواج ... وفي ذلك يقول الحق تعالى :    
وتح�صبونه  باأل�صنتكم  ـونه  تلقَّ اإذ   ...  [

هينا وهو عند اهلل عظيم. 

توعد اهلل تعالى من يخالُف قوُله اأفعاَلـه  ●
اآمنوا لم  اأيها الذين  فقال جل وعال :  يا 
تقولون ما ل تفعلون * كبر مقتا عند اهلل 
اأن تقولوا ما ل تفعلون وقوله �صلى اهلل 
النا�س على  عليه و�صلم : )... وهل يكب 

وجوههم اإل ح�صائد األ�صنتهم(.

فعلى المرء العاقل تحري "الإتقان" في  ●
تعالى  اهلل  ر�صا  لينال  واأقواله  اأعماله 
ر�صوله  �صفاعة  وينال   ، �صخطه  ويتجنب 
ومرافقته  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الكريم 
وودهم   النا�س  محبة  وينال  الجنة   في 
الذين  اإن   : القائل  العظيم  اهلل  و�صدق 
لهم  �صيجعل  ال�صالحات  وعملوا  اآمنوا 

الرحمن ودا .
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الشيخية.. قرية من صعيد مصر األعلى

يــامـه يـا نــور عنيـــه

�صاأجيب تعلمت:
اأن الدنيا �صلف ودين و ان المظلوم لبد له من اإنت�صار ولو بعد 
حين واأن �صهام الليل لتخطئ و اأن الحياة يمكن اأن تنتهي باأي 
لحظة ونحن على غفلة و اأن الكلمة الحلوة والوجه الب�صو�س 
والكرم راأ�س مال الأخالق و اأن اأغنى اإن�صان في العالم هو الذي 
الريحان  يجني  ل  الثوم  يزرع  من  اأن  و  والأمان  ال�صحة  يملك 
واأن العمر ينتهي والم�صاغل ل تنتهي و اأن من يريد من النا�س 
اأن ي�صمعوا منه عليه اأن ي�صمع منهم و اأن ال�صفر مع النا�س هو 

اأدق مجهر يك�صف لك معادن النا�س واأن الذي معدنه ذهب يبقى 
ذهبا ، والذي معدنه حديد يتغير وي�صداأ واأن كل الذين دفنوا 
اأمور  نياتهم  وفي  مواعيد  وعندهم  م�صغولين  كانو  المقابر  في 
اأعمارنا  اأح�صن لنا الخواتيم..وزد  اللهم   ! كثيرة لم يحققوها 

في ال�صالح..

اأحمد ال�صعدي
مدير العالقات العامة فرع جنوب الوادي

ال�صيخية قرية كانت ناحية تتبع قنا فى عهد �صيخ العرب همام 
حاكم ال�صعيد الذي نجح في عمل اإمارة م�صتقلة ب�صعيد م�صر 
اأرا�صية �صنة 1753 م وكانت م�صاحتها ثالثة  اإلى  حيث �صمها 
اآلف فدان . ثم ف�صلت في �صنه 1815م و�صمت اإلى مركز قفط 
اأرا�صيها  معركة 3  اأهم حدث وقع على  و كان  قـــنا   محافظة 
مار�س 1799 م والتي وقعت على نجع البارود التابع لها اإداريا 
وُغرقت  فرن�صي  جندي   500 ومات  الفرن�صيين  ُهزم  حيث 
نابليون  القائد  بها  يعتز  كان  التي  ايطاليا  القيادة  �صفينة 
بونابرت وغرق قائد الأ�صطول مورندى بعد دعم المجاهدين 
يذكر  كما   - الجيالنى  محمد  ال�صيخ  بقيادة  الحجاز  واأ�صراف 
العرب  �صيخ  عهد  من  ال�صيخية  بكتابه  الجارد  اأحمد   / ال�صيد 
همام - ، وذكر اأن الجنرال بوريين Bourienne ال�صكرتير 

ال�صفينة  بفقد  المحزنة  الأخبار  هذه  اأن  لبونابرت  الخا�س 
بونابرت  نابليون  على  الوطاأة  �صديدة  �صدمة  كانت  ايطاليا 
واأح�س اأنها نذير بزوال �صلطان فرن�صا على ايطاليا وقد تحقق 
كالم نابليون فيما بعد . وقد اتخذت محافظة قنا الثالث من 
�صهر مار�س عيدا قوميًا لها �صنويا ون�صير اإلى اأنه في هذا العام 
اأمًا مثالية لمحافظة  تم اختيار اإحدى ن�صاء قرية ال�صيخية  
قــنا وهى ال�صيدة / ح�ّصانية على ابوبكر عبد المولى ، لتفانيها 
نع  في ُح�صن تربية اأبنائها وبناء �صواعد قادرة على العطاء و�صُ

م�صر الجديدة . 
مهند�س بخيت تركي عبد اهلل طايع

مدير تنفيذ اأعمال كهروميكانيك
فرع جنوب الوادي

واتقل خير الزمان وزاد ق�صاه يامه ن�صفت بحور الحنان بعدك خال�س يامه 
من يوم ما �صبتيني والدنيا ويل يامه       خديني �صميني وهمومي ن�صيني  

يا اأغلي عندي م الدنيا ديه انتي يامه نور عنيه
مين غيرك هايح�س بيا ياللي طول عمرك �صقيانه
ربنا يخليكي ليا غيرك اإنتي مالي�س حبايب

يامه بتخافي عليه مهما بكبر بر�صه �صايف
مين ي�صيل حملك وهمك ويبكي لو �صافك حزين مين يحبك زي  اأمك قولي مين في الدنيا مين 

واألقي الحب فين زيك ب�س مين
اللي ربت واللي �صالت م الهوي بتخاف عليه

ول كنت جيت في الدنيا ديه لولكي يامه ما كنت اأنا
اإنتي الحياه بالن�صبه ليا يامه يا رحمة ربنا

ربنا ما يحرمني منك اإنتي بحر من الحنان
واأموت لو اأبعد لحظه عنك ياللي في ح�صنك بلقى الأمان

واألقى الحب فين زيك ب�س مين
اللي ربت واللي �صالت م الهوي بتخاف عليا

كلمات ال�صاعر /ح�صن عزو ع�صو  جمعية الموؤلفين والملحنين والنا�صرين
قطاع المعامل والتطوير

لو سألوني : ماذا تعلمت من العمر الذي مضى ..؟!

ح�صن عزو
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على جبين الزمن )�صيناء(
بين اأح�صان الزيتون والنخيل
وبين بزوغ ال�صم�س ويا الغروب
�صايل ما بين القلب حب الوطن

احكى  لولدى ولولد ولدى
كاأنى ر�صول

فار�س ذكريات المجد يوم العبور
فارد �صباح العزة والباع الطويل

يومها ال�صمت انك�صر .... والليل الطويل راح وانح�صر
�صينا على جبين الزمن ... مهما طال بينا الزمان

�صباح الخير على �صيناء
على جي�صنا على الفر�صان

�صباح الخير على بلدى
على ولدى على الإن�صان

�صينا على جبين الزمن ... مهما طال بينا الزمان
�صنين مرت على رجوعك
وبر�صه ع الطرق ما�صيين

وكل ما تيجى ذكراكى
تفكرنى بن�صر كبير
بيتحقق مع الأيام

علم مرفوع بين الأوطان
�صينا على جبين الزمن ... مهما طال بينا الزمان

عيد ورا عيد بيعدى
وبتدى يا �صينا كتير

وطول م المكنة �صغالة
وطول م الزرعة مياله
ورجالة وعزم حديد
يقدم روحه لترابك

واقف عتله على بابك
بينو وبينك ا�صم �صهيد

ولأجل م تبقى ال�صحراء عمار
لأجل م يعي�س النهار

لأجل وطنا م يبقى منار
بطولتهم هيا العنوان �صينا على جبين الزمن ... 

مهما طال بينا الزمان
كلمات / اأحمد راجح

رئي�س قطاع الموارد الب�صرية الم�صرف
 علي قطاع جنوب الوادي والبحر الأحمر

اأ. اأحمد راجح

رغم  كثيرون  يجهلها  ثمرة  »الباباظ«..  اأو  البابايا 
اإ�صتوائية  فاكهة  فهي  والعالجية  الغذائية  اأهميتها 
تتميز  الطعم  لذيذة   ، ال�صنة  اأيام  طيلة  ثمارها  يتوافر 
الداخل  من  خفيف  واأ�صفر  الخارج  من  الأخ�صر  بلونها 
ت�صبه الكمثري في ال�صكل و المانجو وال�صمام في الطعم 
بالمواد  غنيه  النواحي  جميع  في  ومفيدة  مغذية  وهي 
للبروتينات  الها�صم  والأنزيم  لالأك�صدة  الم�صادة 
والألياف والبوتا�صيوم والكال�صيوم والعديد من المكونات 
 )A - C - K( ال�صحية وم�صدر جيد للفيتامينات منها
وغنية بالأحما�س ومادة الكولين التي ت�صاعد على النوم 
ومن   ، الذاكرة  وتقوية  الحركة  على  الع�صالت  وتقوي 
باأمرا�س  الإ�صابة  خطر  من  الوقاية  ال�صحية  فوائدها 
ومفيدة   ، �صرباته  وتنظيم  القلب  ع�صالت  تقوية  القلب 
ال�صكر  م�صتوى  وتح�صين  اله�صم،  ع�صر  وخا�صة  للمعدة 
من  والوقاية  ال�صكرى،  لمر�صى  الدم   في  والإن�صولين 
مثل  بال�صرطان  ال�صابة  خطر  من  والحد  الربو،  مر�س 
من  الإ�صابة  وتقليل   ) البرو�صتات   - القولون  )�صرطان 
عند  الروؤية  و�صوح  عدم  وهو  البقعي(  )التت�س  مر�س 
تر�صبه  وتقلل  الكال�صيوم  امت�صا�س  وتح�صن  ال�صن  كبار 
لأ�صحاب  الوزن  اإنقا�س  في  ت�صاعد  كما  العظام،  وتقوي 
اأحيانا  وتعالج   ، غذائي  برنامج  في  و�صعها  عند  ال�صمنة 
لإلتئام  مو�صعي  كعالج  وت�صتخدم  الفرا�س  تقرحات 
واإزالة خاليا الجلد  اأن�صجة الج�صم وبناء  الجروح ونمو 
الميتة بالإ�صافة اإلي ك�صر البروتينات الخاملة و�صيانة 
رطوبة  عن  )الم�صئولة  الزهمية  والغدد  الكولجين 
اإلى ا�صتخدامها في  وحيوية ال�صعر والب�صرة( بالإ�صافة 
�صناعات ال�صابون - ال�صامبو - كريم الب�صرة وغيرهم من 

ال�صناعات المفيدة .
اإعداد ح�صن عبد الوهاب عطا
بكالوريو�س العلوم الزراعية

أسـرار ثمــرة البـابايــا
 "البــابــاظ"

على جبين الزمن )سيناء(
بين أحضان الزيتون والنخيل
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وبالحـــب .. نلتقـــــي
فى ال�صطور التاليه ن�صتعر�س بع�صًا ممن جاء على ل�صان 
والقلم  الفكر  اأ�صحاب  بع�س  وخواطر   ، علمائنا  بع�س 
والخبرة ، معبرين عن خبراتهم وخال�صة اأفكارهم من 
تعبيرين  بين  بالمقارنة  و�صنبداأها  وهم�صات   خواطر 

هما:- اإن �صاء اهلل و باإذن اهلل . ومتى نقولهما ؟
نقول )اإن �صاء اهلل( كما هو مبين فيما يلى :-  ●

نقوم  - عندما  اهلل(  �صاء  )اإن  كلمة  اإ�صتخدام 
باأنف�صنا بعمل حاجة ما اأو نتدخل بها �صخ�صيًا.

مثال قوله تعالى : " اإّن الَبَقَر ت�صاَبَه عّلينا واإَنا  -
اإنهم هم �صيقومون  اأى   ." لُمهَتُدون  اإْن �صاء اهلْل 

بذبح البقرة باأنف�صهم .
اهلُل  - �صاَء  اإْن  م�صَر  :"اأدُخلوا  تعالى  قوله  ومثل 

اآمنين " اأى اأنهم �صيدخلون باأنف�صهم . 
ِمن  - اهلُل  �َصاَء  اإْن  تعالى:"�َصَتُجُدنى  وكقوله 

ابرْين ". اأى اأنه هو الذى �صي�صبر .. وغيرها  ال�صَ
كثير فى القراآن الكريم.

اأما كلمة )باإذن اهلل( تكون لعمل لي�س لنا اأى تدخل  ●
اأو يد فيه . بل هو بتدبير خارج عن اإرادتنا.

مثال قوله تعالى : " َمْن كاَن عُدوَا لِجْبريل فاإَنُه  -
َنَزَلُه على َقلِبَك باإذِن اهلل ". فنزول القراآن على 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لي�س له دخل اأو 

يد فيه فهو من عند اهلل . 
وكقوله تعالى : " َكْم ِمْن ِفئٍة َقليلٍة َغَلبْت ِفئًة  -

َكثيرًة باإْذِن اهلل ". اإنت�صرت القلة بتدبير اإلهى 
. واإل فالمنطق يقول اإنهم �صُيهزمون . 

َفهَزُموُهم  -  "  . جالوت  جي�س  عن  تعالى  وكقوله 
باإْذِن اهلِل وَقَتل داوُد َجْالوْت ". فالن�صر كان من 

عند اهلل تعالى فقط .
ارْين ِبِه ِمْن اأحٍد اإَل  - وكقوله تعالى : "وماُهْم ِب�صَ

باإْذِن اهلل ". فال�صحر ل ي�صر النا�س اإل بق�صاء 
اهلل وباإذنه فقط.

خواطر .. 
يقول ال�صيخ اأحمد الطيب �صيخ الأزهر : ال�َصَكن فى  ●

الدنيا يحتاج اإلى فكر ، وال�َصَكن فى الجنة يحتاج 
اإلى ذكر . وقد �صغلنا الفكر عن الذكر ، فاإذا م�صى 
عليك الوقت ولم تذكر اهلل فيه فبادر اإلى اإيقاظ 
قلبك ولو بت�صبيحه اأو ا�صتغفار ، فالغفلة داء وذكر 

اهلل هو الدواء . 

●  ، رق  القلب  يقظ  فكلما 
راق  واإذا   ، راق  رق  فاإذا 
ذاق ، واإذا ذاق فاق ، واإذا 
ا�صتاق  واإذا   ، ا�صتاق  فاق 
اجتهد ، واإذا اجتهد هبت 

عليه ن�صائم الجنة . 
جعلنا واإياكم من الذاكرين 

همسات .. 
قيمة  ● يريكم  األ  اهلل  من  فتمنوا  �صيئًا  تمنيتم  اإن 

الأ�صياء بعد زوالها . )ال�صيخ متولى ال�صعراوى(
اأن  ● من  خيٌر   ، عينيك  من  النوم  فيطير  تتو�صاأ  اأن 

تنام فتطير روحك واأنت لم ت�صَل .
كثير من الأ�صياء اإن تركتها تذُبل ، اإل القراآن اإن  ●

تركت قراءته تذُبل اأنت . 
، لوجد  ● اأكثر مما ي�صتكى  لو كان الإن�صان ي�صتغفر 

راحته قبل اأن ي�صتكى .
كل  ●   " القطار  فاتك   " ا�صمه  �صىء  هناك  لي�س 

خيرًا  تفاءلوا   ، عودة  طريق  لها  القطارات 
و�صتجدونه باإذن اهلل..

للدنيا قانون ا�صمه ) الدوران ( �صيعود اإليك �صواء  ●
نع ما توُد اأن يعود  كان خيرًا اأم �صرًا .. فاأِح�صن �صُ

اإليك . 
من  ● وكم   ، ركعة  ب�صبب  انفرجت  الهموم  من  كم 

الأمور  من  وكم   ، دعوة  ب�صبب  �ُصفيت  الأمرا�س 
تي�صرت ب�صبب دمعة، بثوا �صكواكم لخالقكم فاإنه 

يجيب دعوة الم�صطرين .
، وذَكرك باهلل  ● اأحبك فى اهلل  ال�صاحب من  خير 

، وخَوفك من غ�صب اهلل ، ورَغبك فى لقاء اهلل . 
ل تحزن على ما فات ، وا�صتب�صر بما هو اآت ، فعطاء  ●

اهلل رحمة ، ومنعه حكمة ، فكن مع اهلل يكن معك 
فى كل �صىء .

انتظر الفرج وكاأنك على موعد معه ، واإن تاأخر ل  ●
يعنى اأنه لن ياأتى.. فاأقدار اهلل مبطنة بالرحمة 

ولكننا قوم م�صتعجلون . 

أ.جمال أبو اإلسعاد
مدير عام اإلعالم 

ســــــابـقــــًا
بالمقاولون العرب 
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اأول  �صيكون  من  �صوؤال  يطرح  عندما 
"تريليونير" في العالم؟ تاأتي الإجابة 
له  ا�صما  �صيكون  باأنه  القاطعة  �صبه 
ربما  المعلومات،  بتكنولوجيا  عالقة 
اأمازون اأو جوجل، ولكن هل  اأو  اأبل  من 
�صيكون ال�ّصباق لهذه ال�صفة هو الأغنى 

في التاريخ؟ بالقطع ل.
يحمله  لم  التاريخ  في  الأغنى  ولقب 
جيف  اأو  بافيت  وارين  اأو  جيت�س  بيل 
كارلو�س  اأو  جوبز  �صتيف  اأو  بيزو�س 
هذا  اأثرياء  من  غيرهم  اأو  �صليم، 

الزمان.
 Website لموقع  فوفقا 
Celebrity Net Worth وبناء 
واإقت�صادية،  تاريخية  معلومات  على 
فاإن  الزمني،  الت�صخم  وبح�صاب 
حاكم  الم�صلم  مو�صى  مان�صا  الملك 
اإفريقيا  غرب  في  مالي  اإمبراطورية 
في القرن الرابع ع�صر، يعد اأغنى رجل 
في كل الع�صور فكان يمتلك الكثير من 
بب�صاطة  ثروته  جعل  ب�صكل  الذهب 
اأغنى  الإ�صتيعاب وب�صكل يجعله  تفوق 

�صخ�س عرفه التاريخ.
مالي  في   1280 عام  مو�صى  مان�صا  ولد 
وتولى  كيتا،  مو�صى  باإ�صم،  الحالية 
 1312 عام  مالينكي  مملكة  عر�س 
لي�صبح، مان�صا مو�صى، اأي الملك مو�صى 
الثاني،  بكر  اأبو  �صلفه  وفاة  بعد  وذلك 
نهر  على  قائمة  المملكة  هذه  وكانت 

النيجر في مالي بغرب اإفريقيا.
من  �صا�صعة  م�صاحات  عبر  ملكه  وامتد 

وال�صنغال  موريتانيا  �صمت  الأرا�صي 
ومالي  وبوركينافا�صو  وغينيا  وزامبيا 
واإحتوت  ونيجيريا  وت�صاد  والنيجر 
الموارد  العديد من  هذه الأرا�صي على 
الطبيعية، خا�صة مناجم الذهب حيث 
في  الثمين  للمعدن  منتج  اأكبر  كان 
العالم حينذاك، ف�صال عن الملح الذي 

�صيطر على تجارته.
وفي عام 1324 قام مو�صى برحلة حج 
بمفرده  يكن  لم  ولكنه  الحجاز،  اإلى 
فقد رافقه قافلة من الجمال والخيول 
الجنود  من  الآلف  ع�صرات  �صمت 
بالذهب  محملة  وكانت  والعبيد، 

والحرير.
مالي  في  تمبكتو  مدينة  وحظيت 
حيث  مو�صى،  لدى  كبيرة  باأهمية 
المدار�س  بناء  في  ثروته  اإ�صتخدم 
والم�صاجد  والمكتبات  والجامعات 
هناك، خا�صة م�صجد جينجريبر الذي 
اإ�صتعان  وقد  الآن،  حتى  قائمًا  زال  ما 
الأندل�س  من  المهند�صين  من  بالعديد 

وم�صر لتحقيق ذلك.
وفي عام 1337 بعد 25 عامًا من توليه 
وخلفه  مو�صى  مان�صا  توفي  العر�س 
بداأ في عهده  الذي  الأول  ماغان  اإبنه 
العديد  �صهدت  التي  الدولة  اإ�صمحالل 
تماما  واإنهارت  الأهلية،  الحروب  من 

بعد ذلك بـ 60 عامًا.
اإعداد : م�صطفى محمد على 
BBC NEWS : الم�صدر

أغنى رجل في تاريخ البشرية إدعوا ربكم ..
فُتحرم  ● ال�صكر  تترك  ل 

�َصَكرُتم  "َلِئْن  الزيادة 
لأَزيَدنكُم".

فُتحرم  ● اهلل  ذكر  تترك  ول 
"فاأْذُكروِنى  َلك  اهلل  ذكر 

اأْذُكرُكم ".
فُتحرم  ● الدعاء  تترك  ول 

الإ�صتجابة "اإدُعوِنى ا�صَتِجْب 
َلُكم ".

فُتحرم  ● الإ�صتغفار  تترك  ول 
النجاة "وما َكاَن اهلُل ُمّعِذَبُهْم 

وُهْم َي�ْصَتْغفُروْن ". 
صلوا عليه وسلموا 

تسليمًا
بال�صالة  ● من  على  �صِل  اللهم 

اللهم   ، الأوزار  ُتحط  عليه 
عليه  بال�صالة  من  على  �صل 
اللهم   ، الأبرار  منازل  ُتنال 
عليه  بال�صالة  من  على  �صل 
اللهم   ، الكبار وال�صغار  ُيرحم 
عليه  بال�صالة  من  على  �صل 
وفى  الدار  هذه  فى  نتنعم 
على  �صل  اللهم   ، الدار  تلك 
من بال�صالة عليه ُتنال رحمة 

العزيز الغفار . 
محمد  ● �صيدنا  على  �صل  اللهم 

الأ�صرار  و�صر  الأنوار  نور 
و�صيد الأبرار وزين المر�صلين 
اأظلم  من  واأكرم   ، الأخيار 
عليه  واأ�صرق  الليل  عليه 
من  نزل  ما  وعدد   ، النهار 
من  اآخرها  اإلى  الدنيا  اأول 
وعدد   ، الأمطار  قطرات 
اإلى  الدنيا  اأول  من  نبت  ما 
اآخرها من النبات والأ�صجار ، 
اهلل  ملك  بدوام  دائمة  �صالة 

الواحد القهار. 
اآله  ● وعلى  عليه  �صل  اللهم 

 ، ت�صليمًا  و�صلم  و�صحبه 
والحمد هلل رب العالمين .
من كتاب دلئل الخيرات 
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�صنة   4000 من  اأكثر  اإلى  الم�صرية  الح�صارة  تعود 
ال�صحر  من  خليطًا  عندهم  الطب  وكان  الميالد  قبل 
الطب  مهنة  القدماء  الم�صريون  ميز  وقد  وال�صعوذة 
عن بقية المهن الخرى فلم ي�صمح بمزاولتها اإل للكهان 
ملحقة  خا�صة  معاهد  في  الطب  يدر�صون  كانو  الذين 
بالمعابد ت�صمى )بيوت الحياة( ومازالت مظاهر حياة 
المعابد  جدران  على  منقو�صة  القدماء  الم�صريين 
الطبية  البرديات  واأ�صهر  البردي  اأوراق  وفي  والقبور 
العلم  على  متونها  تعتمد  الفراعنة  ع�صر  منذ  الباقية 
وطرق  الطبية  الو�صفات  ت�صم  فهي  حد.  اأق�صى  اإلى 
الأدوية  د�صاتير  اأقدم  من  تعد  فهي  ولذلك  تح�صيرها 
البرديات  هذه  �صميت  وقد  والعالم  العلم  تاريخ  في 
اأو  فيها  اإكت�صفت  التي  الأماكن  اأو  مكت�صفيها  باأ�صماء 

تحفظ بها حاليًا :
بردية ايبر�س

 1552 عام  اإلى  تاريخها  ويعود  الأق�صر  في  اكت�صفت 
ق.م ومن العقاقير النباتية التي ذكرتها البردية: زيت 
الخروع كعالج لالم�صاك وكدهان لل�صعر والثوم والب�صل 
والين�صون  والكمون  وال�صبت  والكرف�س  البئر  وكزبرة 
العن�صل  وب�صل  العرق�صو�س  وجذور  والقرفة  وال�صمر 
والجميز  والزعفران  الإ�صهال   و�صد  للديدان  والرمان 
والتين وغيرها من النباتات  وهذه البردية محفوظة 

الن في متحف ليبزج بالمانيا.
بردية هير�صت

ق.م   1550 عام  الى  وتعود  البال�س  دير  في  اكت�صفت 
وت�صم و�صفات نباتية لنمو ال�صعر من بذر الخلة وحب 
العزيز اإلى جانب و�صفات اخرى من ماء ال�صعير والع�صل 

محفوطة  البردية  وهذه  والزيوت   النباتية  والدهون 
في جامعة كاليفورنيا .

بردية �صميث
اكت�صفت في الق�صر ويعود تاريخها الى عام 1700.ق.م 
وهي مكتوبة بالحبر الأحمر والأ�صود وتحوي و�صفات 
من  و�صفًا  تقدم  كما  �صاب  اإلى  الكهل  لتحويل  وتعاويذ 
الحالت الجراحية والأورام والقروح وكيفية عالجها 

والبردية محفوظة بالجمعية التاريخية بنيويورك .
بردية كاهون

م(  ق   1900 )عام  ع�صر  الثامنة  الأ�صرة  اإلى  وتعود 
بالفيوم  الأثرية  الالهون  بمنطقة  اكت�صفت  وقد 
و�صفة طبية  البردية 35  ا�صمها  وتحوي  ا�صتق  ومنها 
متحف  في  محفوظة  وهي   ، والولدة  الن�صاء  لمرا�س 

المتروبوليتان بنيويورك .
بردية برلين

التا�صعة  )الأ�صرة  الثاني  رم�صي�س  عهد  اإلى  وتعود 
ع�صر( وتحتوي على 170 و�صفة طبية لعالج كثير من 
الأمرا�س التي كانت متف�صية في ذلك العهد والبردية 

محفوظة الآن بمتحف برلين باألمانيا .
بردية لندن

وتحتوي على و�صفات لعالج العيون والحروق واأمرا�س 
واأ�صهر  لندن  بمتحف  الآن  محفوظة  وهي  الن�صاء 
والرمان  والجميز  والتين  والدوم  البلح  النباتات  هذه 
والب�صل  والثوم  والكراث  والخ�س  والزيتون   والعنب 
والترم�س  الخ�صر  والنعناع  وال�صعير  والخبيزة 
والحلبة والقرنفل وحب العزيز  والعرق�صو�س وال�صبار 
والحرجل والبابونغ.        اإعداد : اأ. غانم محمود 

األعشاب والمصريون القدماء
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قل اإعملوا �صعارنا حملناه في اأعناقنا اأمانه 
برعاية اهلل نخطو ونهتدى بهدى قراآنه 

قلعة الإن�صاء فى م�صر هى للعمران اأهم اأركانه 
هرم الت�صييد بناها المعلم )عثمان (خوفو زمانه 
�صرح بناه في جنوب الوادى يقول هاكمو عنوانه 

�صق اأنفاقه ال�صلب وقهر جبال �صوانه 
وم�صانع الثورة وبرج الإر�صاد بالقناة با�صق بنيانه 
مد لل�صرق والغرب اأياد جاعال بالد العرب اأوطانه 
ثم جاء )ح�صينا ( ليزرع ال�صحراء زيتونة ورمانه 

وال�صالحيه �صاهدة على رقى ح�صاد ب�صتانه 
ومزارع دينا وم�صانع اإنتاجها بلحومه و األبانه 
و)�صالح الدين (اأكمل الم�صيرة �صلمت بنانه 

�صيد فوق الأر�س �صروحا وفجر تحتها بركانه 
ثم جاء على خطى عمه)اإ�صماعيل( عاليا �صاأنه 

مد الج�صور لكل الدنا فى البحر وفوق �صطانه 
تحدى الإفرنج فى عملهم واأ�صبح بينهم ذو مكانه 

بدول اآ�صيا والبانيا ورومانيا ماآذن ترفع اآذانه 
باحرا�س اأفريقيا مهد ال�صبيل بجهده واأعوانه 
وجاء)محلب(لي�صرع الخطى نحو علو جدرانه

�صرح الت�صييد فى كل بقاع الدنيا با�صطا �صلطانه 
وعلى الدرب �صار)مح�صنًا ب�صالحه(لحمل الأمانه 
�صاهم فى حفر القناة واأنفاقها نحو �صيناء عمرانه 
والمدن الجديدة و�صبكات الطرق للوطن �صريانه 
وال�صد التنزاني على نهر بروفيجى لينفع �صكانه 
ي�صهد اإنا قادرون على �صنع اأمجادنا بال اإ�صتعانه 
اإنها المقاولون العرب درة الوطن بالخير مزدانه 

حبانا بها اهلل دامت لنا زخرا باأر�س الكنانه
عبدالرحمن ي�س عبدالمالك- �صاعر تر�صانة المع�صرة

اأول ما خلق اهلل القلم . ●
اأول ما خط بالقلم هو اإدري�س عليه ال�صالم . ●
اأول اأبناء اآدم هو قابيل . ●
اأول من اعطى النبوه بعد اآدم هو �صعيب عليهم ال�صالم . ●
اآدم حكم الأر�س هو جيومرث وكانت  ● اأول ملك من ولد 

اإيران م�صتقر دولته .
اأبى قي�س فى مكه  ● الأر�س هو جبل  اأول جبل و�صع فى 

المكرمه .
اأول فرعون اآمن بوحدانيه اهلل هو اإخناتون . ●
الملكة  ● هى  اهلل  بوحدانية  توؤمن  فرعونية  ملكه  اأول 

نفرتيتى .
اأول من ركب الخيل هو اإ�صماعيل عليه ال�صالم . ●
اأول من �صنع الدروع هو داود عليه ال�صالم . ●
اأول �صورة نزلت على الر�صول هى �صورة اإقراأ . ●
اأول �صالة للر�صول هى �صالة الظهر . ●
فيه  ● تلى  بيت  واأول  الر�صول  من  القراآن  �صمع  من  اأول 

القراآن هى ال�صيدة خديجة فى بيتها .
اأول من �صمى الم�صحف م�صحفًا هو اأبو بكر ال�صديق  ●
عامر  ● اأم  هى  الن�صار  من  الر�صول  بايعت  اإمراأه  اأول 

ال�صهليه .
اأول من اأ�صلم من الأن�صار هو م�صعب بن عمير . ●
اأول غزوات الر�صول هى غزوة البواء  ●
ال�صوارى  ● اإ�صالميه هى معركة ذات  اأول معركة بحرية 

فى عهد عثمان بن عفان ر�صى اهلل عنه .
اأول من قاد جي�س خرج من المدينة بعد وفاه الر�صول  ●

هو ا�صامة بن زيد .
اأول قائد عربى وطئت  قدماه اأر�س الأندل�س هو القائد  ●

طريف .
اأول معركة قاد فيها خالد بن الوليد هى معركة موؤته  ●

اهلل  �صيف  الر�صول  لقبه  وفيها 
بن  زيد  ا�صت�صهاد  بعد  الم�صلول 

الحارثه .
اأول منطقة اإتجه اإليها الم�صلمون  ●

هى  العربية   الجزيرة  خارج 
الأردن 

اأول من اأ�صاف ا�صم اهلل اإلى اإ�صمه  ●
اأ�صبح  المعت�صم  هو  الخلفاء  من 

المعت�صم باهلل .
عمربن  ● هو  ال�صريف  الحديث  تدوين  اإلى  دعا  من  اأول 

عبدالعزيز .
اأول من دون الحديث ال�صريف هو ابن الزهرى . ●
اأول من دون الفقه هو الإمام ال�صافعى . ●
اأول من اأطلق �صهم فى �صبيل اهلل هو �صعد بن اأبى وقا�س. ●
قبل  ● والده  عينه  معاوية  بن  يزيد  هو  عهد  ولى  اأول 

وفاته .
باإ�صتعمال  ● اأمر  من  واأول  عالنية  ال�صالة  اأقام  من  اأول 

التقويم الهجرى واإعتماده كتقويم ر�صمى للدولة واأول 
الكعبه  حول  م�صجد  بنى  من  واأول  الإ�صالم  فى  قا�س 
حولها  وبنى  بالكعبه  الملت�صقه  البيوت  ا�صترى  حيث 

�صور وجعلها م�صجد حول الكعبة هو عمر بن الخطاب .
عهد  ● فى  الم�صريون  هم  رم�صان  فانو�س  عرف  من  اأول 

المعز لدين اهلل الفاطمى .
اأول م�صحراتى فى المدينة المنورة هو بالل بن رباح . ●
اأول م�صحراتى فى مكة هو الزمزمى . ●
اأول م�صحراتى فى م�صر منذ بداية العهد الإ�صالمى هو  ●

واليها عنتبه بن ا�صحق.
اأبى  ● بن  معاوية  هو  العرب  من  الكنافة  �صنع  من  اأول 

�صفيان .

أوائـل إسـالميـة

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

شعار المقاولون العرب



98

من هنا تبداأ الحكاية فكثيرًا مانتذكر اأنا�س اأدوا ر�صالتهم 
وطنهم  بنو  واإ�صعاد  لخدمة  وتفانوا  وجه  اأكمل  علي 
اأينما كانوا ، فطوبى لهم  فاأ�صبحوا كالنجوم يهتدي بهم 
وطوبى لمن غر�س في الأجيال النا�صئة هذه المثل العليا 

وذكرهم من اآن لآخر بهذه النماذج الطيبة اأمثال :
طلعت حرب با�صا اأحد اأهم اأعالم الإقت�صاد في تاريخ  ●

م�صر والذي عمل على تحرير الإقت�صاد الم�صري من 
م�صر  بنك  تاأ�صي�س  في  و�صاهم  الأجنبية  التبعية 
اإ�صم  تحمل  التي  العمالقة  ال�صركات  من  والعديد 

م�صر فقد نري اإبني اأو بنتك مثله اأو مثل ..
المعلم عثمان اأحمد عثمان رائد التنمية العمرانية  ●

بم�صر والعالم العربي �صيخ القبيلة و�صاحب الأيادى 

سيرته تعطر المكان  
وأقوي من النسيان     

الحياة فرصة فاغتنامها في الخير وكن أنت اإلنسان الذي إذا رأه الناس اطمأنوا أن الدنيا مازالت 
بخير وأمان .. فجميل أن يظن الناس بك خيراًواألجمل من ذلك أن تكون خيراً مما يظنون بك.. 
استمتع بالحياة وال تقنط من رحمة اهلل، فرحمته وسعت كل شيء وأسمو بروحك وكن إيجابيًا 
وحقق أحالمك وإحفظ الجميل ونفذ الوعد وأسعد من حولك يسعد اهلل أيامك .. فاإلنسان 
اهلل  رحمة  أمي  نصائح  بعض  هذه  النسيان..  من  وأقوي  المكان  تعطر  اإلنسان  وسيرة  سيرة 

عليها فما من أحد في الدنيا يتمني أن يكون أحدا أحسن منه إال الوالدين.. 
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�صر  عن  اأف�صح  والذي  الوفاء  ومدر�صة  البي�صاء 
العرب  المقاولون  بناء  من  "تمكنت  فقال  نجاحه 
، لي�س بالمال ، ولكن بالعالقات الإن�صانية الطيبة 
من  فحولتها   ، معي  كلها  النا�س  قلوب  جعلت  التي 
الذي  العمالق  الكيان  هذا  كل  اإلي  فكرة  مجرد 
من  تجعل  اأن  هو  النجاح  ،و�صر  الحب  بهذا  تج�صد 

يعملون معك يخافون عليك ل يخافون منك" ..
ال�صيخ محمد متولي ال�صعراوي اإمام الدعاة واأ�صهر  ●

الحديث  الع�صر  في  الكريم  القراآن  معاني  مف�صري 
بطرق مب�صطة وعامية مما جعله ي�صتطيع الو�صول 
ل�صريحة اأكبر من الم�صلمين في جميع اأنحاء العالم 
اأنا  اهلل  اهلل  اهلل   " كلماته  اأخر  وكانت   .. العربي 
اأ�صتاهل كل ده !! ؟؟ ليه كده اأنا جاي اأهو اأ�صهد اأن 
ل اإله اإل اهلل واأ�صهد اأنك )و�صاور باإ�صبعه( محمد 

ر�صول اهلل ثم فا�صت روحه اإلي بارئها.
الب�صرية  ● التنمية  خبير  الفقي  اإبراهيم  الدكتور 

وعمل  �صيًئا  يمتلك  ل  وهو  كندا  اإلى  �صافر  الذي 
في اأقل الوظائف في فندق، ثم تدرج الي ان اأ�صبح 
الكثير  على  وح�صل  كندا  في  الفنادق  اأكبر  مدير 
علم  في  الدكتوراة  و�صهادة  الدولية  ال�صهادات  من 
جديدين  علمين  بتاأليف  وقام  الب�صرية،  التنمية 
الب�صرية  الطاقة  قوة  علم  وهما  با�صمه  م�صجلين 
من  اأكثر  ودرب  الع�صبي  التكيف  ديناميكية  وعلم 
600 األف �صخ�س في محا�صراته بثالث لغات حول 

العالم.
بالق�صر  ● الأورام  اأ�صتاذ  خفاجى  هبه  الدكتوره 

العينى واإ�صت�صارى عالج الأورام ومدر�س بكلية الطب 
معرفة  �صابق  دون  دفعتني  والتي  القاهرة  جامعة 
بها  لكتابة هذا المقال الذي اأوؤكد فيه اأن الإن�صان 
بما  العطرة تذكرنا  �صيرته  الحياة تظل  فارق  اإذا 

للخير  الغالبة"وحبها  "بطبيبة  عرفت  فقد  كان 
وال�صعى علي م�صاعدة غير القادرين والباحثين عن 
والأورام  الكلى  غ�صيل  ومر�صى  النادرة  الأدواية 
وعالجهم دون مقابل، ودعمهم مادًيا واجتماعًيا..
وكتبت في اأخر تويته لها: »و�صيتي في العزا ال�صيخ 
يقراأ �صورة مريم واإياه اأيات العذاب وذكر جهنم.. 
ومياه..  وقهوة  �صاي  �صغل  بال�س  ع�صير..  وقدموا 
وبال�س نكد دي م�س �صخ�صيتي.. « هوؤلء وغيرهم 
الن�صيان  واأقوي من  المكان  �صيرتهم تعطر  لتزال 
و�صيرتهم  ثراهم  وطيب  الجميع  اهلل  رحم   ..
و�صيرتنا واألحقنا بهم علي خير وجعلنا قدوة خير 

لمن حولنا ومن اأتي بعدنا .
كلمات لها معني

اإذا وقعت في القلب  ● الكلمة الطيبة �صجرٌة مورقٌة 
اأحيته. 

ب�صهولة   ● وي�صامح  وال�صغينة  الحقد  يعرف  ل  من 
فاإنه اإن�صان. 

حياتنا  ● قامو�س  من  �صفحة  اأي  نحذف  اأن  يمكن  ل 
مهما فعلنا. 

اإمراأة طيبة وذكية وجميلة يبحث  ● من يبحث عن 
عن ثالث ن�صاء. 

فت�صدق  ● لالآخرين،  تعطيه  �صيئًا  لديك  يكن  لم  اإذا 
وخالق  ال�صادقة،  والإبت�صامة  الطيبة،  بالكلمة 

النا�س بخلق ح�صن. 
الكلمة الطيبة هي اأجمل الهدايا واأقلها �صعرًا وهي  ●

كلمة المرور اإلى قلوب الآخرين.
عمرو �صبري



نحن ل نجيد فن التعامل مع المرحلة العمرية لكبار 
اأو ما ُيعرف باأمرا�س ال�صيخوخة والتى تعانى  ال�صن 
نف�صية  �صغوط  الفترة  تلك  خالل  المري�س  اأ�صرة 
كبيرة ومع الجرى الدائم وراء الم�صت�صفيات وكتابة 
رو�صتات جديدة و�صنط اأدوية هنا وهناك فى كل ركن 
المنزل ومع هذا ل تتوقف عجلة  تكالب  اأركان  من 
والم�صت�صلم  للمري�س  الواهن  الج�صد  على  الأمرا�س 
خالل  النف�صية  حالته  وت�صوء  تذكر  مقاومة  دون 
مابين  حالة  اإلى  ي�صل  اأن  اإل  الع�صيبة  الفترة  تلك 
قدرات  فوق  الحالة  تكون  هنا   ، والموت  الحياة 
وطاقة الأ�صرة بالإ�صافة  لالأ�صف اإلى ظروف الحياة 
التى تحول دون تفرغ الأبناء التام لحالة الوالد اأو 
هنا   ، نهار  ليل  ومالزمة  لعناية  تحتاج  التى  الوالدة 
تبداأ ماأ�صاة البحث عن ال�صخ�س المنا�صب التى تتوافر 
فيه �صفات الأمانة والطيبة والهدوء وال�صبر وذكاء 
التعامل مع متطلبات الحالة هربًا من اأ�صعارالتمري�س 
�صفت  بنظام  المنازل  فى  المر�صى  مع  يتعامل  والذى 
6 �صاعات قد ي�صل اإلى 300 جنيه ولذى تلجاأ الأ�صر 
�صواء  البيوت  نظافة  فى  ت�صاعد  التى  ال�صيدات  اإلى 
عن طريق معارف اأو مكاتب ولالأ�صف الكثير منهم ل 

ي�صلح.   
وكانت "�صفاء" التى تجاوزت الأربعين بقليل نجحت 
فى اأن تعى وت�صتوعب كيفية التعامل مع المر�صى من 

التى  المعيالت  ال�صيدات  ، هى واحدة من  ال�صن  كبار 
تجاوزت ن�صبتهم 40% فى م�صر ، اأى هى م�صدر الدخل 
فيها  اأرى  اأن  الأقدار  �صاقتنى  وقد  لالأ�صرة  الوحيد 
لك�صب  ال�صقى  و  والتعب  الكفاح  معنى  يتج�صد  كيف 
بداأت  الكلمة  بمعنى  جدعة  �صيدة   ، العي�س  لقمة 
حكايتها بعد اأن َتخطى اأبنها الوحيد �صنواته الأولى 
وتبدل حال الزوج لأ�صباب عديدة واأ�صبح يعمل اأيام 
اأن  ي�صتطيع  رزق  مورد  بدون  الأيام   ع�صرات  ويبطل 
ي�صرف به على اأ�صرته وكان عليهم اأن يعي�صوا اليوم 
اأى مع كل طلعة نهار ل تعلم هذه الأ�صرة من  بيومه 
؟!!!  وع�صاءها  وغداءها  فطارها  تدبر  وكيف  اأين 
وفكرت �صفاء التى كانت حينها لم تتجاوز الع�صرين 
اأن  تخرج ل�صوق العمل ولأنها لم تتعلم لم يكن اأمامها 
�صيل  بداأت  هنا  ومن  البيوت  تنظيف  فى  العمل  غير 
على  ناقمة  غير  را�صية  بنف�س  الأ�صرة  اأعباء  حمل 
حظها الذى اأوقعها بزوج اأخذ لقب الرجولة اأ�صمًا فى 
اأن  وتريد  نف�صها  مع  �صادقة  ولأنها   ، فقط  البطاقة 
يكون رزقها حالل نتيجة تعب وجهد بجد فلم تلجاأ 
للفهلوة فى تنفيذ مهامها ولم توهم الأخرين اأنها "اأم 
اإرادتها  وقوة  للحياة  حبها  من  وا�صتمدت  العريف" 
نعتقد  التى  المهام  فى  للتعلم حتى  الدائمة  الطاقة 
مثل  "كل�صنكان"  م�صطلح  تعرف  ل  فهى  �صهلة  اأنها 

الأخرين. 
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من  اأمام  ال�صاأن  ب�صاآلة  ت�صعر  ل  جعلها  ما  وهذا 
فر�صت  والتى  واأمانتها  قدرتها  فى  لثقتها   ، تخدمهم 
على  تق�صوا  اأحيانًا  وكانت  اأحترامها  الأخرين  على 
نف�صها وتذهب لبيتها بعد انتهاء تنظيف اأحد البيوت 
فرق  ل  الخارجى  الثوب  من  اإل  تمامًا  الثياب  مبللة 
بين اأيام ال�صتاء القار�س اأو نار ال�صيف الحارق ، لأنها 
تكون  اأن  من  خوفًا  ت�صتبدله  لغيار  كي�صًا  تحمل  ل 
مو�صع �صبهه وت�صاءل من اأ�صحاب البيت عما بداخل 
التى  بكرامتها  باإعتزازها  توؤثرك  فعاًل  هى   ، الكي�س 
ت�صل لعنان ال�صماء فتقول دائمًا اأنا ب�صتغل على ميه 
العمل فى ثوانى   اأن تترك  تام  ا�صتعداد  بي�صا وعلى 
اأنا  ُتردد  وديماأ   .... بها  ا�صتهانه  بريحة  �صمت  لو 
�صت بـ   100 راجل ،  �صريعة الإن�صهار وع�صرية وقد 
نف�صت غبار الك�صل منذ �صنوات طويلة وُتعتبر اأن من 
ل يعمل ويك�صب قوته بعرق جبينه هى خيبة قوية .
ل   ، �صائع  لي�س  البخت  ولكن  �صنايع  �صبع  فعال  اأنها 
يعرف  ل  الذى  وفمها  الم�صتمر  بحديثها  اأبدًا  تهداأ 
ال�صكون اإل فى ال�صاعات القليلة التى تخطفها للنوم  
،  و�صوتها الذى يجلل فى كل مكان منذ دخولها منزل 
بكل  علم  على  اأ�صبحت  الم�صنات  ال�صيدات  اأحدى 
قبل  بقلبها  تعمل  هى  معدودة  دقائق  فى  تفا�صيله 
لأ�صحاب  وحب  ترعاها  التى  لل�صيدة  وبحب  عقلها 
ا�صتطاعت  ال�صنوات  مرت  وهكذا   ...... المكان 
اأ�صرتها من  اأن ترفع من م�صتوى  �صفاء خالل رحلتها 
اأحد  فى  اللبن  بالطوب  مبنى  عائلة  بيت  فى  �صقة 
البيت  هدم  تم  اأن  اإلى  القديمة  ال�صعبية  الأحياء 
فماذا   ، بنف�صه  �صقته  يبنى  اأن  �صاكن  كل  على  وكان 
فعلت �صفاء ؟!!!   اأقتر�صت من طوب الأر�س وَحملت 
ب�صقة  حلمها  لتحقق  لها  ح�صر  ل  باأق�صاط  نف�صها 
حياة  فى  الم�صروع  فطموحها  وجيرانها  اأقاربها  مثل 
اأن ت�صدد  ، ولكى ت�صتطيع  الأر�س ولي�س تحتها  فوق 
الأق�صاط التى و�صلت اإلى اآلف الجنيهات كان عليها 
اأن  عادى  يكون  ممكن   ... نهار  ليل  العمل  توا�صل  اأن 
ن�صمع عن رجل بيعمل فى �صغلتين ولكن اأن ترى �صيدة 
عندها  وقت  ل  اأى  �صاعة   24 الـ  فى  ورديتن  تطبق 
للنوم هكذا كانت حياة �صفاء ... الكفاح جميل ونرى 
التى تجد متعة  اأمثالها  ال�صقيانين  جماله فى عيون 
و  يومها  نهاية  فى  تحكى  وهى  لها  ح�صر  ل  و�صعادة 

تعدد اإنها كانت تنظف بيت فالنه ... وبعدين خل�صت 
مطبخ فالنه ... وتوجهت لل�صوق لت�صترى احتياجات 
لعمل عزومة فى بيت فالن ... وبعد ان تنتهى ت�صطب 
ثم   ... البيت  اأهل  عند  نظيفًا  تتركه  لكى  المطبخ 
فى  معها  لتبيت  ال�صيدة  هذه  لمرافقة  �صريعًا  تذهب 
فترة الليل وقد ل تتذوق النوم لدقيقة واحدة لأن 
كبير ال�صن اأحيانًا قد يظل م�صتيقظًا قد ت�صل الـ 24 
هنا   ... يتناولها  التى  الأدوية  بع�س  نتيجة  �صاعة 
تجد �صفاء بكام فنجان قهوة على �صاى تظل م�صهلله 
ول تكتفى بذلك بل عندها ال�صبر والحلم لتحايل من 
والتدليل  بالمناغ�صة  والم�صرب  الماآكل  فى  ترافقها 
متنا�صية تعب اليوم الحافل بالأعمال وبحنان ُتردد 
حولها  المكان  وتملىء  اأمى  يا  واأ�صربى  كلى  وتقول 
الروح  وترفع  الكئيب  الجو  لتخرج  ومرح  بهجة 
المعنوية للمري�صة التى تحتاج للعطف وال�صبر ...   
وفى  اليوم  فى  �صاعة   24 الـ  دماغها  بت�صغل  ولأنها   
حالة ن�صاط وذكاء دائم ، لمحت فى لحظة طريقة 
�صرب الحقن وتعليق المحاليل لكبار ال�صن واأ�صبحت 
مع  تتعامل  بالفعل  فهى  يكون  ما  باأف�صل  تجيدها 
فعال  هى   ..... واأكثر  اأبنتهم  وكاأنها  ال�صن  كبار 
ولكن هى  الثقيل  للرثاء على حملها  ل يدعو  نموذج 
كاملة  و�صقة  �صكن  فى  الم�صروعة  تطلعتها  ُتحقق 
من مجاميعه .. لحلم تعليم ابنها وتوفير م�صروفات 
الجامعة بل وزواجه فيما بعد .... واأ�صبحت �صفاء 
لي�س  بم�صتوى  العي�س  من  ُيمكنها  دخل  �صاحبة 
زوجها  لها  قدم  عما  طوياًل  تتوقف  لم    ... بالقليل 
بل  �صقاءها  على  ناقمة  حولها  لل�صيدات  تنظر  لم   ،
فى  تحققه  ال�صخ�صية  و�صعادتها  طموحها  منتهى 
�صراء ثياب جديدة مت�صبهه بطريقة مالب�س ممثلة 
محمول  هاتف  اقتناءها  اأو  اأدوراها  اأحد  فى  �صهيرة 
اأندرويد وهى التى ل تجيد الكتابة والقراءة ولكنها 
تميز الأ�صماء عن طريق حفظ �صكل حروف الكالم 
ال�صخ�س  طلب  من  ُتمكنها  ما  غالبًا  والتى  والأرقام 

المطلوب  ...... وقد َعلمتنا �صفاء در�صًا ل ين�صى 
اأن علينا اأن نتقبل بنف�س را�صية ُمر الدنيا ......

وعلينا اأن نعافر فيها لنتذوق حالوتها 
الهام المليجى
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رائد ناصر وعروسه آيه ناصر

مصطفي الخطيب و عروسه وردة صبحي مصطفي أشرف عبد العزيز - منار أيمن

هانى محمد حماد و عروسه نورا السيدأحمد محمود شوقي وعروسه ندي محمد

أحمد عادل حسن وعروسه مني محمد

أفــراح المقاولون العربأفــراح المقاولون العرب

بمناسبة
أعياد الربيع



محمد حسام مطرأحمد حسام مطريوسف السيد منار أيمنتاال محمد محمد موسيجنى حسام مطر

زياد محمد محمودادهم اسالمنصر محمد محمد موسي فـريـدة إســالمسارة خالد طلعت ابراهيم انس محمد جمعه

زينب احمدرحمة صابر شعبانحمزة احمد سارة فرج محمد فرجسارة سليمان عمر ايوبزين فارس صابر 

هاجر محمود الحسينيمحمود محمد عبد العزيزمحمود سيد عبد الحميد آالء محمد حسينيارا فرج محمد فرجملك عمرو الطوخي

اية فرج عبد التواباشرف محمد عبد العزيزمحمد خالد طلعت ابراهيم  حبيبة خالد محمدبطة محمد عبدالعزيزاياد حسين

عالء فرج عبد التوابسمر صابر سيدسما وشروق وحنين وحازم  عصام حسن محمد سليمان عمر ايوبعلى وعبد الرحمن مؤمن علىسيف عمرو الطوخي

حبيبه محمد حمادريم مصطفي محمد عبد المحسنروضه محمد حسين دنيا حمد حمادياسين احمد محمد عبد الشافي



المقاولون العرب .. حكاية شعب
الحقيقة منذ �صنوات ويطلب مني النائب المنوفي 

عا�صق  الع�صماوي  ماهر  الحاج  المخ�صرم 
عثمان  المعلم  عن  اأكتب  اأن  "العثمانيين"  

اأحمد عثمان ولم يحن الوقت. . وجاء 
الوقت المنا�صب واأنا اأري التوجيهات 

ال�صي�صي  الرئي�س  من  ال�صارمة 
رئي�س  مدبولي  م�صطفي  للمهند�س 
�صداد  ب�صرورة  الوزراء  مجل�س 
المقاولون  �صركة  مديونيات 
ووزارات  موؤ�ص�صات  لدي  العرب 

الدور  يدرك  فالرئي�س  الدولة  
الداخل  في  حاليا  لل�صركة  العظيم 

والخارج خا�صة في اأفريقيا وبعد تولي 
وال�صمعة  الأفريقي  الإتحاد  رئا�صة  م�صر 

في  الأفريقية  الدول  عموم  في  لل�صركة  العظيمة 
الم�صروعات  من  والنفاق  وال�صدود  الطرق  ان�صاء 
فهو غني عن  م�صر  في  به  تقوم  اأما عما  العمالقة 
م�صر  ربوع  في  العرب  المقاولون  فجي�س  البيان 
يتخطي الـ 100 األف مهند�س وعامل فاأينما تتحرك 
اإلي  الأنفاق  مترو  من  ال�صركة  باإنجازات  ت�صطدم 
منها  عمالقة  وكباري  وطرق  ال�صوي�س  قناة  اأنفاق 
نيل م�صر مدن  ال�صرق يعبر  اأكبر كوبري معلق قي 
جديدة جامعات مدار�س م�صاجد كنائ�س وما تقوم 
به ال�صركة في العا�صمة الإدارية الجديدة يدعو 
للفخر والإعتزاز بالم�صريين من الألف اإلي الياء...
واجهته  الذي  التحدي  لأيام  الذاكرة  بي  وعادت 
اأحمد  )عثمان  العرب  المقاولون  وتحملته  م�صر 
العالي  ال�صد  لإقامة  معركتها  في  و�صركاه(  عثمان 
)1960-1970( واإقامة حائط ال�صواريخ الرهيب 
ود�صم الطائرات بجميع مطارات م�صر كانت مفتاح 
ن�صر اأكتوبر المجيد عام1973 )اإنها حكاية �صعب( 
مجموعة  عليه.  اهلل  عاهدوا  ما  �صدقوا  رجال 
منبثقة(  �صركة   23 من  )اأكثر  العرب  المقاولون 
 1983 ..عام  حلوا  اأينما  للم�صريين  فخر  مبعث 
جمعتني ال�صدفة باأحد المهند�صين ال�صبان األماني 
لي  وقال  لندن  البريطانية  بالعا�صمة  الجن�صية 
بالحرف الواحد: لقد كان حلم عمره تاأدية فترة 

تدريبة بالمقاولون العرب اأم�صي 6 اأ�صهر تعلم فيها 
اأن الم�صريين ل يعرفون الم�صتحيل لو �صمحتم 
اأقيموا تمثال للعظيم " المهند�س عثمان 
يقوم  ما  اأن  الحقيقة  عثمان"  اأحمد 
رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  به 
في  الم�صاعد  وفريقه  ال�صركة 
ب�صركات  اأطاح  توغل  من  اأفريقيا 
في  عمالقة  و�صينية  اأوروبية 
بتنزانيا  والطرق  ال�صدود  اإن�صاء 
لرفع  يدعو  واإثيوبيا  واأوغندا 
فال�صكر  لذا  والفخر  القبعة 
والرحمة  والتحية  لهم  مو�صول 
الوا�صعة للمعلم الموؤ�ص�س عثمان اأحمد 
األ  جناته.....  ف�صيح  اهلل  ا�صكنه  عثمان 

قد بلغت اللهم فا�صهد. 
هذه  نجوم  من   ": التالي  مقاله  من�صور  ووا�صل 
المهند�س  م�صر  �صماء  في  �صطعت  التي  ال�صركة 
والذي  عثمان  المهند�س  �صقيق  عثمان  اإبراهيم 
عثمان  المهند�س  تعيين  بعد  ال�صركة  اإدارة  تحمل 
اهلل   ح�صب  �صالح  المهند�س  و  لالإ�صكان  وزيرا 
والمهند�س  عثمان  اإ�صماعيل  ال�صغير  والمعلم 
في  الفترات  اأ�صعب  تحملوا  الذين  عثمان  محمود 
على  والحفاظ  مبارك  حكم  خالل  ال�صركة  تاريخ 

هذا الكيان".
اأما المهند�س اإبراهيم محلب فال�صركة كانت ذراعه 
للوزراء منوطة  لالإ�صكان ورئي�س  اليمنى وهو وزير 
من  �صالة  حفنة  دمرته  ما  كل  واإعادة  باإ�صالح 
بجانب  وخالفه  �صرطة  واأق�صام  وم�صاجد  كنائ�س 
م�صروعاتها العمالقة "�صددوا الم�صتحقات" وللحق 
ان 90% من �صركات المقاولت الخا�صة التي تعمل 
المقاولون  مدر�صة  اأبناء  من  وخارجها  م�صر  في 

العرب خا�صة في الدول العربية واأفريقيا
العمالق  الكيان  هذا  �صالح  مح�صن  للمهند�س  �صكرا 
وال�صعيدي ال�صهم علي كريم توا�صله معنا..األ قد 

بلغت اللهم فا�صهد.
مقال الكاتب ال�صحفي ال�صوادفي من�صور

جريدة اأخبار اليوم 






