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يوم  �صباح  ال�صي�صى  الفتاح  عبد  الرئي�س  افتتح 
والكوبري  م�صر"  "تحيا  محور  مايو    15 الأربعاء 
الملجم المار اأعلى نهر النيل والذي دخل مو�صوعة 
في  كوبري  كاأعر�س  القيا�صية  للأرقام  "جيني�س" 
 221 ي�صاوى  بما  م   67.3 عر�س  باإجمالى  العالم 

قدم.

الجمهورية  رئي�س  الوزراء  وم�صاعد  رئي�س  بح�صور 
للم�صروعات القومية والإ�صتراتيجية ووزراء الدفاع 
والنقل  الحربي  والإنتاج  والكهرباء  والتخطيط 
الهيئة  رئي�س  الفار  محمد  اإيهاب  واللواء  والإ�صكان 
مح�صن  والمهند�س  الم�صلحة   للقوات  الهند�صية 
والمهند�صين  العرب  المقاولون  �صركة  رئي�س  �صلح 

الرئيـس السيسـي
يفتتح محور تحيا مصر

المقـاولـون العـرب
تتسلم شهادة "جينيس"

بإعتباره أعرض كوبري ملجم بالعالم
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الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول  النائب  فاروق  �صيد 
نائبا  اإمام  الدين  ح�صام  والأ�صتاذ  عفيفى  واإمام 
�صقر  طارق  والمهند�صين   الإدارة  مجل�س  رئي�س 
كبير  وعدد  الإدارة  مجل�س  ع�صوا  الع�صار  واأحمد 
القطاعات  وروؤ�صاء  التنفيذى  المجل�س  اأع�صاء  من 

ومديرى الإدارات الم�صاركة فى الم�صروع.
بداأ الإفتتاح بتلوة اآيات من الذكر الحكيم للقارئ 
ال�صيخ اأحمد تميم المراغي وعقب ذلك تم عر�س 
للقوات  المعنوية  ال�صئون  اإنتاج  من  ت�صجيلي  فيلم 
"�صرايين الأمل" يعر�س مراحل  الم�صلحة بعنوان 
بناء المحور الذي قامت بتنفيذه المقاولون العرب 
الم�صلحة  للقوات  الهند�صية  الهيئة  اإ�صراف  تحت 
كبيرة  نوعية  طفرة  تحقيق  في  �صي�صاهم  والذي 

بالحركة المرورية داخل القاهرة.
وخلل الإفتتاح اأكد الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي 
م�صتخدمي  على  التي�صير  في  �صي�صاهم  المحور  اأن 
ال�صيارات في المناطق المعروفة باإزدحامها وهو ما 

يعتبر اأحد الحلول الجذرية لأزمات المرور.
رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  األقى  ذلك  وعقب 
�صركة المقاولون العرب كلمة خلل الإفتتاح جاء 

فيها :
مهند�س  األف   70 من  اأكثر  باإ�صم  ل�صيادتكم  اأتوجه 
التقدير  معانى  باأ�صمى  واأ�صرهم  وعامل  وفنى 
وت�صحية  جهد  من  للوطن  تقدموه  لما  والعرفان 

واإخل�س .
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فمنذ توليتم �صيادتكم الم�صوؤلية �صهدت م�صر نه�صة 
�صاملة فى كافة المجالت وخا�صة فى تنفيذ عدد 
كبير من الم�صروعات العملقة فى وقت ل يتجاوز 
ب�صع �صنوات اأ�صهمت فى توفير مليين فر�س العمل 
وخلق خارطة تنموية جديدة بم�صر التى اأ�صبحت 
تجربة ناجحة ونموذج للعديد من الدول بالمنطقة 

والعالم .
محور  م�صروع  بت�صييد  تكليفنا  منذ  الرئي�س  ال�صيد 
مدار  على  م�صتمر  والعمل   2016 عام  م�صر  تحيا 
منا�صبة  اأى  فى  واحدًا  يومًا  يتوقف  لم  �صاعة   24
والوطنية  الدينية  والمنا�صبات  الأعياد  تعاقب  مع 

لأهمية الم�صروع .
الطريق  من  المحور  من  الثانية  المرحلة  تمتد 
وجزيرة  الغربى  النيل  بفرع  مرورًا  غربًا  الدائرى 
الوراق وفرع النيل ال�صرقى و�صوًل اإلى منطقة �صبرا 
كل  اإتجاهين  فى  كم   17.2 اأطوال  باإجمالى  �صرقًا 

اإتجاه )5-6( حارة مرورية وبعر�س متغير من 48م 
اإلى 67.3م.

النور  اإلى  الإنجاز  هذا  بخروج  نحتفل  واليوم 
من  وعامل  وفنى  مهند�س  اآلف  اأربعة  وباإكت�صاب 
ال�صباب قدر كبير من الخبرة فى تنفيذ ذلك النوع 
الحديثة  والآلت  المعدات  واإ�صتخدام  الكبارى  من 
ونقل تكنولوجيا �صناعة الكبارى الحديثة بم�صر .

تنفيذ  على  القائمة  الهند�صية  الأطقم  قامت  وقد 
هند�صية  باإبتكارات  ال�صعوبات  بمواجهة  الكوبرى 
التحديات  على  التغلب  من  فتمكنا  خال�صة  م�صرية 
الزمنية  بالمخططات  والإلتزام  الأعمال  ونهو 

ومنها: 
- اأعمال تجميع الباكيات المعدنية :

اإبتكار وت�صميم وتنفيذ اأنظمة حركة تتحمل اأوزان 
ت�صل اإلى 250 طن لتحريك ونقل الباكيات المعدنية 
من مناطق التجميع اإلى العوامات المخ�ص�صة لنقلها 
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التوقيت  خف�س  اإلى  ذلك  واأدى  التركيب  لأماكن 
اللزم لأعمال تركيب الباكيات المعدنية .

للتحكم فى  رفع متطورة  اأنظمة  اإبتكار وت�صنيع  تم 
حيث  الكوبرى  بج�صم  المعدنية  الباكيات  تركيب 
ت�صمح بالحركة فى جميع الإتجاهات بدقة فائقة .
يتم رفع الباكيات المعدنية التى ي�صل وزن الوحدة 
و�صبط  الرفع  اأنظمة  خلل  من  طن   190 اإلى  منها 
المنا�صيب خلل اأقل من 10 �صاعات ويعتبر اأقل من 

المعدلت العالمية .
- كوبرى تحيا م�صر :

بحموله  �صخمة  عبارة   2 عدد  ت�صنيع  عن  ف�صًل 
ت�صل اإلى 600 طن لإ�صتيعاب المعدات الثقيلة كما 
تــــــم اإ�صتخــــدام عـــــــدد 200 ونـــــــ�س بحمـــــولت 

من 7 طن  - 600 طن .
يمثل  الذى  م�صر  تحيا  محور  بين  مقارنة  وبعقد 
الزمنية  المدة  اأن  نجد  اأكتوبر  كوبرى  من   %110
لإن�صاء كوبرى اأكتوبر قد اأمتدت لت�صل اإلى 25 �صنة 
بينما اأ�صتغرق العمل فى محور تحيا م�صر 4 �صنوات .

يرتكز ج�صم الكوبرى على 6 اأبراج عملقة ومثبت 
بهذه الأبراج من اأعلى عدد 160 كابل وتحتوى هذه 
الكابلت على اأ�صلك �صلب مجدول باإجمالى اأطوال 
1400 كم بالإ�صافة اإلى مليون متر مكعب خر�صانة 

و280 األف طن حديد .

ت�صنيع  تم  الخر�صانية  بالأبراج  الكابلت  ولتثبيت 
وتم  الأبراج  داخل  وتركيبها  خا�صة  معدنية  قطع 
بجودة  الم�صرية  بالعمالة  الأعمال  هذه  تنفيذ 

ودقة عالية .
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تنفيذ  تم  كفاءة  باأعلى  الم�صروع  تنفيذ  ول�صمان 
المكاتب  بوا�صطة  الجودة  وتاأكيد  التفتي�س  اأعمال 

الم�صرية المتخ�ص�صة واإحدى المكاتب العالمية .
الكابلت  �صحنات  لجميع  اإختبارات  واإجراء 
المعامل  باأكبر  للكوبرى  المكونة  واإك�ص�صواراتها 
بالدول الأجنبية للتاأكيد من مطابقتها للموا�صفات 

العالمية .
من  والتاأكد  تحميل  تجارب   6 عدد  اإجراء  وتم 
الت�صميمية  القيم  مع  الم�صجلة  النتائج  مطابقة 

للكوبرى .
نهو  بعد  الحقيقى  المك�صب  ياأتى  النهاية  وفى 
�صباب  من  جيل  اإعداد  وهو  ال�صخم  الإنجاز  هذا 
م�صيرة  اإ�صتكمال  على  قادرين  والعمال  المهند�صين 

البناء والتنمية �صعارهم دائمًا تحيا م�صر .
من جانبه قال اللواء اأركان حرب اإيهاب محمد الفار 
اإن محور  الم�صلحة  للقوات  الهند�صية  الهيئة  رئي�س 
الإنجازات  ل�صجل  ي�صاف  جديد  اإنجاز  م�صر  تحيا 
لفتًا  للدولة،  ال�صاملة  النه�صة  لتحقيق  المبذولة 
مع  تزامنًا  لإفتتاحه  اليوم  هذا  اإختيار  تم  اأنه  اإلى 
اإحتفال  بذكرى  الم�صلحة  والقوات  م�صر  اإحتفال 

العا�صر من رم�صان.
الطرق تج�صد  "اإنجازات  واأ�صاف خلل الإحتفال: 

اأنحاء الوطن،  اإرادة وطنية تمتد بالعمران لجميع 
في  تم  والكباري  الطرق  ل�صبكة  التخطيط  واأن 
مجتمعات  وخلق  الإ�صتثمارات،  لجذب  قيا�صي  وقت 
مناطق  بين  الحركة  وت�صهيل  متكاملة،  عمرانية 

الإنتاج والإ�صتهلك، وموانئ الت�صدير".
و ك�صف رئي�س الهيئة الهند�صية اأن تكلفة م�صروعات 
ال�صي�صي  الفتاح  التي يفتتحها الرئي�س عبد  الطرق 
الرئيـ�س  علـى  ردًا  وقـال  مليارًا   164 بلغـت  اليـوم 
عبد الفتاح ال�صي�صي اإن هذه التكلفة كانت �صتزداد 3 
اأ�صعاف اإذا تم البدء في اإن�صاء هذه الم�صروعات في 

الوقت الحالي حيث كانت �صتبلغ 400 مليار جنيه.
اأحد  باإفتتاح  اليوم  نحتفل  اإننا   " قائًل  واإ�صتطرد 
الحديث  الع�صر  في  القومية  م�صر  م�صروعات  اأكبر 
محور  م�صر"لإ�صتكمال  "تحيا  محور  اإن�صاء  وهو 
البحر  بين  يربط  والذي  مطروح  ـ  الزعفرانة 
الزعفرانة  من  بدءًا  المتو�صط  والبحر  الأحمر 
مرورًا بطريق الجللة بطول 82 كيلو مترًا ثم طريق 
كيلومترات،   106 بطول  ال�صخنة  العين  ـ  القاهرة 
اإلى  بالإ�صافة  كيلومترات،   4 بطول  ال�صهيد  محور 
اإمتداد محور الم�صير بطول 8 كيلومترات ومنه اإلى 

محور الفنجري بطول 8 كيلومترات.
الطريق  من  يمتد  م�صر  تحيا  محور  اأن  اإلى  ولفت 
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واأعلى  الغربي  النيل  بفرع  مرورًا  غربًا  الدائرى 
اإلى  و�صوًل  ال�صرقي  النيل  وفرع  الوراق  جزيرة 
كما  مترًا،  كيلو   17 بطول  وهو  �صرقًا  �صبرا  منطقة 
علوي،  كوبري   12 من  م�صر  تحيا  محور  يتكون 
خر�صاني  كوبري  الدائري،  الطريق  تقاطع  كوبري 
وي�صمل 8 مطالع ومنازل لخدمة الحركة المرورية 
الطريق  اإلى  والمتجهه  �صبرا  اتجاه  من  للقادم 
الدائرى والعك�س، كوبري النيل الغربي وهو كوبري 
اأعلى نهر النيل بطول 370 مترا وفتحات  خر�صاني 
بعر�س  متر وفرعية  بعر�س 120  رئي�صية  ملحية 
متر   1900 بطول  الوراق  جـزيرة  كوبـري  متر،   70

وعر�س 48 متر ويمر اأعلى جزيرة الوراق.
الم�صريين كتبوا ف�صًل  اأن  الفار  اإيهاب  اللواء  واأكد 
كوبري  من  بالإنتهاء  التحدي  ف�صول  من  جديدًا 
تحيا م�صر لربط القطاع المار اأعلى جزيرة الوراق 
تركيب  تم  والذي  النيل  نهر  اأعلى  �صبرا  بمنطقة 
 2019 اأبريل   14 في  منه  خر�صانية  قطعة  اآخر 
اإلى  م�صيرًا  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  الرئي�س  بح�صور 
الحركة  لخدمة  تهدف  �صبرا  منطقة  كباري  اأن 
�صبرا،  النيل، منطقة  للقادم من كورني�س  المرورية 
الخيمة،  �صبرا  الجديدة،  وم�صر  ن�صر،  مدينة 

ال�صواح والأميرية.

وقال اإنه تم ت�صجيل كوبري )تحيا م�صر( بمو�صوعة 
كوبري  كاأعر�س  القيا�صية  للأرقام  جيني�س 
مترًا   67.3 اإلى  عر�صه  ي�صل  حيث  بالعـالم  ملجـم 
مترًا،   540 وبطول  مرورية  حارات   6 )اإتجاهان(، 
 300 الكوبري  اأ�صفل  الملحية  الفتحات  وعر�س 
وتم  النيل،  نهر  على  ملحية  فتحة  اأكبر  وهي  متر 

تجهيز الكوبري بمم�صى للأفراد على الجانبين.
واأ�صاف اإنه من المنتظر اأن يكون هذا الكوبري اأحد 
المزارات ال�صياحية وي�صتمل على 6 اأبراج خر�صانية 
تم  الكوبري  ولتنفيذ  مترًا   92 البرج  اإرتفاع  يبلغ 
الخر�صانة  من  مكعب  متر  مليون  نحو  اإ�صتخدام 
اإن�صاء  يعادل  ما  وهو  الحديد  من  طن  األف  و290 
اأنه تم اإنجاز هذا  اإلى  1000 عمارة �صكنية، م�صيرًا 
الوطنية  ال�صركات  من  مجموعة  بتحالف  الم�صروع 
تحت اإ�صراف الهيئة الهند�صية للقوات الم�صلحة، مع 

تقديم الدعم الفنى بوا�صطة ال�صركات العالمية.
من  اأكثر  الكوبري  اإن�صاء  في  اإ�صترك  اأنه  واأو�صح 
4000 مهند�س وعامل م�صري مع الإ�صتعانة ببع�س 
الفنية  الأعمال  بع�س  في  الأجانب  الخبراء 
تحيا  كوبري  باأن  منوهًا  الخبرة،  لنقل  المحدودة 
م�صر لي�س اإنجازًا هند�صيًا فقط بل هو �صهادة بقدرة 

المهند�س والفنى والعامل الم�صري.
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واأ�صاف اأن اإ�صرار الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي على 
القومية  الم�صروعات  من  الهائل  القدر  هذا  اإن�صاء 
ال�صعب  في  يغر�س  قيا�صية  اأزمنة  في  العملقة 
اإلى  للو�صول  والتحدي  الإ�صرار  روح  الم�صري 

م�صتقبل اأف�صل للأجيال القادمة.
الإقليمي  المدير  عمر  طلل  �صلَّم  ذلك  عقب 
بال�صرق  القيا�صية  للأرقام  "جيني�س"  لمو�صوعة 
اإلى  المو�صوعة  �صهادة  الحفل  خلل  الأو�صط 
اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  محمد  المهند�س 
كوبري  لم�صروع  المنفذه  العرب  المقاولون  �صركة 
ملجم  كوبرى  اأعر�س  باإعتباره  الملجم  م�صر  تحيا 
�صافحا  ثم   67.3 عر�س  باإجمالى  العالم،  فى 
الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي الذي عبر عن �صعادته 

بهذا النجاز.
اأهم  اأن محور تحيا م�صر ياأتي �صمن  جدير بالذكر 
التي  العملقة  والكباري  الطرق  �صبكة  م�صروعات 
الرئي�س  ال�صيـــد  عهـــد  فــي  بم�صــر  حــاليــًا  تنفـذ 
عبد الفتاح ال�صي�صي وتحت اإ�صراف الهيئة الهند�صية 
في  كبري  اأهمية  من  يمثله  لما  الم�صلحة  للقوات 
والطريق  والقليوبية  القاهرة  و�صرق  �صمال  ربط  
م�صر  طريق  عند  القاهرة  غرب  بمناطق  الدائري 
من  ال�صاد�س  ومدينتي  ال�صحراوي  الأ�صكندرية 

والعلمين  مطروح  اإلي  و�صوًل  زايد  وال�صيخ  اأكتوبر 
دون المرور بقلب القاهرة  .

المقاولون  ● �صركة  قامت  الذي  الم�صروع  يبداأ 
الإ�صماعيلية  ترعة  �صارع  من  بتنفيذه  العرب 
غرب  وحتى  المظلت  �صبرا  بمنطقة  مرورًا 
الإ�صكندرية  اإتجاه  فى  الدائرى  الطريق 
كما  النيل  بنهر  مرورًا   39 الكيلو  ال�صحراوى 
يمر فى �صارع دولتيان للربط مع محور الفنجرى 
و�صارع �صعد �صليم وترعة الإ�صماعيلية للمتجه 
اإجمالى  ويبلغ  الدائرى،  اإتجاه  اإلى  ال�صرق  من 
طول هذه المرحلة من المحور حوالي 17.2كم 

فى الإتجاهين.
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مطالع  ● و8  بالمظلت  ومطالع  منازل   8 ي�صمل 
مطالع   3 منهم  الدائرى   مع  للربط  ومنازل 
النيل  كورني�س  من  مطلعان  بينها  بالمظلت 
منازل  و3  ب�صبرا   �صليم  �صعد  �صارع  من  واآخر 
اإلى ترعة الإ�صماعيلية حتى  منها منزل يوؤدى 
ل�صارع دولتيان حتى  الكهرباء ومنزلين  محطة 
عند  المحور  نهاية  فى  اأما  وافية،  اأبو  كوبرى 
مطالع  و4  منازل   4 فهناك  الدائرى  الطريق 
هذا  واإمبابة  والجيزة  الزراعى  الطريق  من 
بالإ�صافة اإلي منزل ومطلع عند تقاطع المحور 

بطريق الإ�صكندرية ال�صحراوى.
حوالى  ● طوله  يبلغ  الغــربى   النيــل  كـوبـرى 

مترًا   14 واإرتفاعه  متر   50 متروعر�صه   400
المــاء وعــر�س الفتحــة المــلحية  مـن �صطـح 
العائمة  الفنادق  بمرور  ي�صمح  مما  مترًا   120

وتم اإن�صاوؤه بنظام العربات المتحركة.
المار  ● الملجم(  )الكوبرى  م�صر  تحيا  كوبرى 

على  ملجم  كوبرى  اأعر�س  يعد  النيل  اأعلى 
مو�صوعة  الكوبرى  هذا  ودخل  العالم،  م�صتوى 
حيث  من  القيا�صية  للأرقام  العالمية  جيني�س 
في  متر   67.3 عر�صه  يبلغ  حيث  الإت�صاع 
اأكبر فتحة ملحية عبر نهر  المنت�صف وي�صم 
النيل ي�صل عر�صها اإلى 300 متر ،هذا ويرتكز 

اأعمدة  ثلث  اأعمدة   6 علي  الملجم  الكوبري 
الغربية  بالجهة  ومثلهم  ال�صرقية  بالجهة 
منهم  تتدلى  الماء  �صطح  من  مترًا   94 باإرتفاع 
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60متر  مابين  اأطوالها  يتراوح  �صخمة  كابلت 
و160 متر واأوزانها اإلي 1500 طن  .

علي  ● بالتغلب  العرب  المقاولون  �صركة  قامت 
الكثير من المعوقات اأثناء التنفيذ منها اأعمال 
وجزيرة  المظلت  بمنطقتي  المرافق  تحويل 
الوراق ذات الكثافة ال�صكانية العالية كما كان 
اأعمال  في  وهام  كبير  دور  الهند�صية  للهيئة 
والجهات  الأجهزة  بين  والتن�صيق  الملكية  نزع 

المختلفة.
�صارك في تنفيذ الأعمال من �صركة المقاولون  ●

العرب 4 اآلف مهند�س وفني وعامل ذوى خبرة 
ال�صركة  اإدارات  من  المجال  هذا  فى  كبيرة 
عمل  من  المثال  �صبيل  على  منهم  المختلفة 
الخوازيق  اأعمال  فى  النيل  نهر  �صطح  تحت 
اأكثر  اإ�صتخدام  اإلي  اإ�صافة  الأعمدة  وقواعد 
 600 اإلي  ت�صل  مختلفة  حمولت  ون�س   50 من 
من  كبير  وعدد  خوازيق  دق  ماكينة  و27  طن 
بتر�صانة  ت�صنيعهما  تم  وعبارتين  المعدات 
خ�صي�صًا  بالمع�صرة  العرب  المقاولون  �صركة 
و�صالت  وعبارات  لن�صات  اإلي  اإ�صافة  للم�صروع 

بحرية اأخري.

اأرقام تج�صد حجم الإنجاز :
والمطالع  ● الكباري  �صامل  الإجمالى  الطول 

والمنازل حوالي 17.2كم.
الكبارى  ● اأعر�س   ) يعتبر  ) كوبري تحيا م�صر 

الكوبرى  هذا  ودخل  العالم  حول  الملجمة 
مو�صوعة جيني�س العالمية للأرقام القيا�صية.

اأكبر فتحة ملحية عبر نهر النيل ي�صل  ● ي�صم 
عر�صها 300 متر.

الرئي�صي  ● الج�صم  يحمل  كابل   160 تثبيت 
للكوبري الملجم.

متر  ● مليون   الم�صتخدمة  الخر�صانة  اإجمالي 
مكعب خر�صانة .
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اإجمالي الحديد290 األف طن حديد. ●
الخوازيق 6004 خازوق قطر يتراوح من  ● عدد 

80 �صم اإلى 2 متر.
عدد القواعد 432 قاعدة   . ●
عدد الأعمدة 1908 عمود. ●
●  432 الأعمدة  فوق  العر�صية  الكمرات  عدد 

كمره.

عدد الكمر �صابق ال�صب  2830 كمره. ●
الهيكل المعدني العلوي للنيل ال�صرقي 10000  ●

طن.
عدد اأطنان الكابلت الحاملة 1500 طن. ●
يتحمل المحور اأوزان اأكثر من 120 طنًا. ●
بطول  ● زجاجى  ممر  مرة  لأول  المحور  ي�صم 

الكوبرى على م�صافة 540 مترًا للم�صاه.
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النواب،  مجل�س  ع�صو  طوبيا  ماجد  النائب  قال 
رئي�س  ال�صي�صى  الفتاح  عبد  الرئي�س  اإفتتاح  اإن 
الجمهورية لمحور رو�س الفرج اأعر�س ج�صر ملجم 
الكنانة  اأر�س  على  مترًا   67٫3 بعر�س  العالم  في 
تنفيذه  تم  والذى  م�صر"  "تحيا  كوبرى  وهو  م�صر 
اأن  ظل  فى  م�صريه،  باأيدى  فقط  �صنوات   3 خلل 
حجم الأعمال التى �صهدها الم�صروع كانت تتطلب 
اأكثر من 10 �صنوات عمل م�صتمر، وهو ما يوؤكد قدرة 
عملقة  م�صروعات  تنفيذ  فى  الم�صريين  ونجاح 
الم�صريين  اأن  ويوؤكد  قيا�صى  زمن  فى  عادية  غير 

�صناع التاريخ .
واأ�صاف طوبيا، كوبرى "تحيا م�صر" الملجم والمار 
جيني�س  مو�صوعة  يدخل  والذى  النيل،  نهر  اأعلى 
فى  كوبرى  اأعر�س  باعتباره  القيا�صية  للأرقام 

محور  من  جزءًا  الفرج،  رو�س  محور  ويعد  العالم؛ 
الزعفرانة مطروح ومحور ال�صبعة واإمتدادًا للمحور 
الرابط بين البحرين الأحمر والمتو�صط هو اإنجاز 

تاريخى يح�صب للرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي .
واأكد اأن محور رو�س الفرج هو اأحد اأهم م�صروعات 
�صبكة الطرق والكبارى العملقة، التي تنفذ حاليًا 
ال�صي�صي،  الفتاح  عبد  الرئي�س  عهد  فى  بم�صر 
و�صرق  �صمال  ربط  في  كبري  اأهمية  من  يمثله  لما 
بمناطق  الدائري  والطريق  والقليوبية  القاهرة 
الإ�صكندرية  م�صر  طريق  عند  القاهرة  غرب 
وال�صيخ  اأكتوبر  من  ال�صاد�س  ومدينتى  ال�صحراوى 
زايد و�صوًل اإلى مطروح والعلمين دون المرور بقلب 
الإ�صتثمار  فر�س  زيادة  اإلى  �صيوؤدى  وهذا  القاهرة 

فى م�صر خلل الفترة القادمة.

برلمانيون في الجلسة العامة بمجلس النواب

 محــــور روض الفــــــرج
وكوبـري تحيــا مصــر إنجـاز عالمي
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وفى نف�س ال�صياق قال النائب اإ�صماعيل ن�صر الدين، 
اإن محور رو�س الفرج وكوبرى تحيا م�صر ا�صتمرارًا 
الدولة  تنفذها  التى  القومية  الإنجازات  ل�صل�صلة 
الم�صرية على اأر�س الواقع، ولكن هذه المرة اأ�صبح 
ب�صواعد  وتنفيذه  ت�صميمه  وتم  عالمى  الإنجاز 

م�صرية.
لت�صهيل  يهدف  الم�صروع  اأن  اإلى  الدين  ن�صر  ولفت 
واإ�صتثمار  تنمية  مناطق  وخلق  الناقلت  عبور 
وتقليل زمن الرحلت بين �صرق وغرب الجمهورية 
والعك�س بحيث يكون محورًا موازيًا لمحور 26 يوليو 
مما ي�صاعد ب�صكل كبير على حل الأزمة المرورية 
القاهرة مدينة  �صرق  القادم من مناطق  به، وربط 
زايد  ال�صيخ  القاهرة،  بغرب  الجديدة  وم�صر  ن�صر 
و6 اأكتوبر دون �صرورة المرور بمنطقة و�صط البلد.

من  يقرب  ما  �صيوفر  المحور  اأن  الدين  ن�صر  واأكد 
�صولر وبنزين  �صنويًا عبارة عن  مليون جنيه   300
�صبرا  من  الرحلة  فى  ال�صيارات  ت�صتهلكها  كانت 
والمحور  ال�صحراوى  اإ�صكندرية  م�صر  طريق  اإلى 
 30 - بين 20  ما  لت�صل  الرحلة  يقلل مدة  الجديد 
طفرة  �صهدت  النقل  منظومة  اأن  اإلى  لفتًا  دقيقة، 
و�صاهم  ال�صابقة  الأربع  ال�صنوات  خلل  حقيقية 
هذا الأمر فى جلب مزيد من الإ�صتثمارات ال�صخمة 

الداخلية والخارجية.
ومن جانبه قال النائب محمد العقاد، اإن محور رو�س 

الرئي�س  افتتحه  الذى  م�صر  تحيا  وكوبرى  الفرج 
اإعجازًا واإنجازًا عالمى ودليل قاطع اأن الم�صروعات 
القومية الم�صرية اأ�صبحت تتم بموا�صفات عالمية 

وباأيدى م�صرية.
الطرق  و�صبكة  النقل  منظومة  اأن  العقاد،  واأ�صاف 
الرئي�س  تولى  اأن  منذ  م�صبوقة  غير  طفرة  �صهدت 
عبد الفتاح ال�صي�صي، الحكم، ففى 4 �صنوات �صهدنا 
الطرق  مجال  فى  القومية  الم�صروعات  من  كم 
وهذا  عامًا   20 منذ  ت�صهده  لم  والإنفاق  والكبارى 
مزيد  جلب  على  وحر�صه  الرئي�س  جدية  يوؤكد 
للدولة  والداخلية  الأجنبية  الإ�صتثمارات  من 

الم�صرية.
ولفت العقاد، اإلى اأن �صركة المقاولون العرب قامت 
دون   %100 بن�صبة  الم�صروع  تنفيذ  و  بتخطيط 
الإ�صتعانة باأى �صركة اأجنبية، واأنه تم تنفيذ هذا 
للقوات  الهند�صية  الهيئة  اإ�صراف  تحت  الم�صروع 
الم�صلحة بالتعاون مع ال�صركات الوطنية الم�صرية 
وجاري  العالم  في  ملجم  كوبري  اأعر�س  ويعد   ،
القيا�صية،  للأرقام  جين�س  بمو�صوعة  ت�صجيله 
الوراق  جزيرة  لربط  النيل  نهر  اأعلى  اإن�صاوؤه  وتم 
متر   67.3 وعر�س  م   540 بطول  �صبرا  بمنطقة 
ب�صعة 6 حارات مرورية فى الإتجاه الواحد، حيث 
�صي�صاهم في تحقيق طفرة نوعية لت�صيير الحركة 

المرورية داخل القاهرة الكبرى.
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اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  عقد 
المدير  عمر  طلل  وال�صيد  العرب  المقاولون 
في  القيا�صية  للأرقام  جيني�س  لمو�صوعة  الإقليمى 
ال�صرق الأو�صط موؤتمرًا �صحفيا عقب افتتاح الرئي�س 
عبد الفتاح ال�صي�صي محور رو�س الفرج وكوبرى تحيا 

م�صر. 
منذ  اأنه  �صلح  مح�صن  المهند�س  اأكد  كلمته  وخلل 
تولي الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي الم�صوؤولية �صهدت 
في  خا�صة  المجالت  كافة  في  �صاملة  نه�صة  م�صر 
تنفيذ عدد كبير من الم�صروعات العملقة في وقت 
ل يتجاوز ب�صع �صنوات، اأ�صهمت في توفير مليين من 
بم�صر  جديدة  تنموية  خارطة  وخلق  العمل  فر�س 

من  للعديد  ونموذجًا  ناجحة  تجربة  اأ�صبحت  التي 
الدول بالمنطقة والعالم .

وقال اإن دعم الرئي�س ال�صي�صي الم�صتمر كان له الأثر 
ال�صركة  اأبناء  وتحفيز  التحدي  روح  بث  في  الأكبر 
على خلق مجالت عمل جديدة وزيادة قدرة ال�صركة 
قارة  في  الكبرى  العالمية  ال�صركات  مع  التناف�صية 
تكليفنا  منذ  اأنه  حيث  العربية،  والمنطقة  اأفريقيا 
 2016 عام  م�صر(  )تحيا  محور  م�صروع  بت�صييد 
في  يتوقف  لم  �صاعة   24 مدار  على  م�صتمر  والعمل 
الدينية  والمنا�صبات  الأعياد  تعاقب  مع  منا�صبة  اأي 
والوطنية واأكد اأن المرحلة الثانية من المحور تمتد 
من الطريق الدائري غربًا مرورًا بفرع النيل الغربي 

مؤتمـــــر صحفــــي
لرئيس شركة المقاولون العرب 

والمدير اإلقليمي لموسوعة جينيس 
عقـب إفتتــاح المحــور 
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النيل  وفرع  الوراق  وجزيرة 
منطقة  اإلى  و�صوًل  ال�صرقي 
اأطوال  باإجمالي  �صرقًا  �صبرا 
اإتجاهين  في  كم   17.2
اإلى   48 من  متغير  وبعر�س 

36.3 م .
اإن�صاء  تم  اأنه  �صلح  واأو�صح 
م�صر  في  زجاجية  اأر�صفة 
لأول مرة على جانبي المحور، 
جمالية  لم�صة  لتعطى 
تخ�صي�س  بجانب  اإ�صافية 
جانبي  على  زجاجي  مم�صى 
المار  ي�صتطيع  الكوبري، 
عليه اأن يرى النيل، ما يجعله 
جديدًا،  �صياحيًا  مق�صدًا 
الإ�صتفادة  تعظيم  اإلى  يهدف 
من المحور وعدم ق�صره على 

اأنه محور للنقل.
نحن  ال�صركة  رئي�س  واأ�صاف 
هذا  بخروج  اليوم  نحتفل 
وباإكت�صاب  النور  اإلى  الإنجاز 
اآلف مهند�س وفني وعامل   4
من  كبير  بقدر  ال�صباب  من 
ذلك  تنفيذ  في  الخبرة 
واإ�صتخدام  الكباري  من  النوع 
الحديثة  والآلت  المعدات 
�صناعة  تكنولوجيا  ونقل 
بم�صر،  الحديثة  الكباري 
حيث قامت الأطقم الهند�صية 
القائمة على تنفيذ الكوبري 
بمـــــواجــهـــــــــة ال�صعــوبـــات 
م�صرية  هند�صية  باإبتكارات 
خال�صة فقد تمكنا من التغلب 

الزمنية  بالمخططات  والإلتزام  التحديات  على 
اأنظمة حركة تتحمل  اإبتكار وت�صميم وتنفيذ  ومنها 
الباكيات  ونقل  لتحريك  طنًا   250 اإلى  ت�صل  اأوزانًا 
المعدنية من مناطق التجميع ومنها لأماكن التركيب، 
للتحكم  متطورة  رفع  اأنظمة  وت�صنيع  اإبتكار  كذلك 
في تركيب الباكيات المعدنية بج�صم الكوبري حيث 

ت�صمح بالحركة في جميع الإتجاهات بدقة فائقة .
المعدنية  الباكيات  رفع  تم  اأنه  اإلى  واأ�صار�صلح 
اأقل  خلل  المنا�صيب  و�صبط  الرفع  اأنظمة  بوا�صطة 
من 10 �صاعات حيث تعتبر اأقل من المعدلت العالمية، 
ف�صًل عن ت�صنيع عبارتين بحمولة ت�صل اإلى 600 طن 
 200 اإ�صتخدام  تم  كما  الثقيلة،  المعدات  لإ�صتيعاب 
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ون�س بحمولت من 7 اأطنان اإلى 600طن .
واأو�صح رئي�س المقاولون العرب اأنه بعقد مقارنة بين 
كوبري  من   %110 يمثل  الذي  م�صر(  تحيا   ( محور 
اأكتوبر نجد اأن المدة الزمنية لإن�صاء كوبري اأكتوبر 
العمل  اإ�صتغرق  اإلى 17 عامًا، بينما  قد امتدت لت�صل 
ج�صم  يرتكز  حيث  �صنوات   4 م�صر  تحيا  محور  في 
اأبراج عملقة ومثبت بهذه الأبراج  الكوبري على 6 
اأعلى 160 كبًل حيث تحتوي هذه الكابلت على  من 
بالإ�صافة  كم   1400 اأطوال  باإجمالي  �صلب  اأ�صلك 
اإلى مليون متر مكعب خر�صاني و290 األف طن حديد .
هذه  لتثبيت  اأنه  �صلح  مح�صن  المهند�س  واأ�صاف 
قطع  ت�صنيع  تم  الخر�صانية  بالأبراج  الكابلت 
الأبراج، وتم تنفيذ  معدنية خا�صة وتركيبها داخل 
هذه الأعمال بالعمالة الم�صرية بجودة ودقة عالية، 
تم  كفاءة  باأعلى  الم�صروع  تنفيذ  ل�صمان  اأنه  موؤكدًا 
بوا�صطة  الجودة  وتاأكيد  تفتي�س  عمليات  تنفيذ 
المكاتب  واأحد  المتخ�ص�صة  الم�صرية  المكاتب 
العالمية، ف�صًل عن اإجراء اإختبارات لجميع �صحنات 
المعامل  باأكبر  للكوبري  المكونة  ولوازمها  الكابلت 
للموا�صفات  مطابقتها  من  للتاأكد  الأجنبية  بالدول 

العالمية .

واختتم رئي�س ال�صركة حديثه قائًل اإنه في النهاية 
الإنتهاء  هذا  بعد  المكت�صب  الحقيقي  المك�صب  ياأتي 
�صباب  من  جيل  اإعداد  هو  ال�صخم  الإنجاز  هذا  من 
المهند�صين والعمال قادر على اإ�صتكمال م�صيرة البناء 

والتنمية �صعارهم دائمًا )تحيا م�صر(.
الإقليمي  المدير  عمر  طلل  اأكد  جانبه  ومن 
ال�صرق  في  القيا�صية  للأرقام  "جيني�س"  لمو�صوعة 
كوبرى  لأعر�س  هو  القيا�صي  الرقم  اأن  الأو�صط 
معلق في العالم في فئة الأرقام القيا�صية الهند�صية، 
والرقم القيا�صي ال�صابق كان م�صجل في كندا لكوبري 
اأن  نعلن  اأن  ي�صعدنا  واليوم  م�صيفًا:  65.2م،  بعر�س 
كوبري "تحيا م�صر" هو الحا�صل على الرقم القيا�صي 
الجديد بعر�س 67.3م وهو اإنجاز ي�صجل با�صم �صركة 
م�صر  �صجل  اإلى  وي�صاف  الم�صرية  العرب  المقاولون 

في الأرقام القيا�صية.
وقال المهند�س مح�صن �صلح اأن المدة الزمنية كانت 
فنى  و  وعامل  مهند�س   4000 بمتو�صط   �صنوات  اأربع 
حيث   الأطول  هي  كانت  الأولى  الفترة  اأن  م�صيفًا 
وقت  الكباري  من  النوع  هذا  في  الت�صميم  ي�صتغرق 
كل  ب�صهادة  قيا�صيًا  رقمًا  تعد  �صنوات  والأربع  طويل 
كل  على  تفوق  �صيء  وهو  والإ�صت�صاريين  الأجانب 
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ت�صجيل  يكون  اأن  م�صيفًا: ق�صدنا  العالمية،   الأرقام 
هذا الإنجاز من واقع حي وهو عر�س ثابت للكوبرى 
خلل  من   ذلك  وكان  تاريخيًا  ذكره  لمجرد  ولي�س 
عر�س واقعى ملحوظ تحت اإ�صراف مو�صوعة جيني�س 

ريكورد مبا�صرة . 
ال�صابق  والرقم  الجديد  الرقم  بين  المقارنة  وحول 
اأكد طلل عمر المدير الإقليمي لمو�صوعة "جيني�س" 
اأن الرقم ي�صجل عن�صر واحد كالطول اأو العر�س دون 
خليفة  فبرج  التكلفة  اأو  الزمنية  المدة  اإلى  النظر 
هو  م�صر  تحيا  وكوبري  العالم  في  الأطول  هو  مثل 

الأعر�س في العالم وهكذا. 
"جيني�س"  لمو�صوعة  الإقليمي  المدير  وك�صف 
للأرقام القيا�صية في ال�صرق الأو�صط، عن اأّن التوا�صل 
قبل  بداأ  العرب  المقاولون  و�صركة  المو�صوعة  بين 
نحو عامين، اإذ تّم الحديث عن الت�صميمات الخا�صة 
ال�صركات  من  متخ�ص�صين  على  وعر�صه  بالكوبري 
الم�صرية  الجامعات  من  وخبراء  وعالمية  الدولية 
مو�صحًا اأن التوا�صل تطّرق اإلى الحديث عن اآخر رقم 
اأّن  خا�صة  العالم،  في  ملجم  اأو  معلق  كوبري  حققه 
تحقيق الرقم القيا�صي يعتمد على العر�س، ويجب اأّن 

يكون الج�صر معلقًا ولي�س عاديًا.
الإنجازات  من  يعد  م�صر  تحيا  كوبري  اأن  وقال   

المهمة للعن�صر الب�صري في م�صر، معربًا عن �صعادته 
ت�صجيل  لح�صور  م�صر  الح�صارة  اأر�س  في  بتواجده 
جيني�س  مو�صوعة  اأن  م�صيفا  جديد،  قيا�صي  رقم 
مختلف  في  العالمية  الإنجازات  من  الآلف  �صجلت 
واأ�صاف  الما�صية   ال�صتة  العقود  مدار  على  الفئات 
الفئات  هذه  لجميع  الم�صترك  العامل  اإن   : قائًل 
هذا  اأن  اإلى  م�صيرا   ، المميز  الب�صري  العن�صر  هو 
الإنجاز  في  لم�صناه  ما  وهو  للتميز  ي�صعى  العن�صر 
التي  العقبات  وحول  اليوم.  م�صر  في  �صهدناه  الذي 
المهند�س مح�صن �صلح  الم�صروع قال  واجهت تنفيذ 
التنفيذ وذلك  ال�صركة واجهت بع�س العقبات في  ان 
مكتب  في  الممثلة  الهند�صية  بالخبرات  بالإ�صتعانة 
وكذلك  �صعد  فتحي  الدكتور  ومكتب  باخوم   - محرم 
الفنية  المراجعات  لبع�س  العالمية  المكاتب  اأحد 
يحتاج  والذي  الكباري  من  النوع  هذا  لمثل  والتقنية 
على  والعمل  لتنفيذه  المخاطرات  بع�س  خو�س  اإلى 
موؤكدًا  تمامًا  تتل�صى  اأن  الى  المخاطر  هذه  تقليل 
ان هذا الم�صروع يعد ر�صيدًا جديدًا لل�صركة و�صطرًا 
رفع  �صاأنه  من  والذي  العريقة  �صجلتها  في  جديدًا 
العالمية  الت�صنيفات  في  العالمي  ال�صركة  ترتيب 

ل�صركات المقاولت.
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مح�صن  محمد  المهند�س  اأعرب 
اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح، 
عن  العرب،  المقاولون  �صركة 
�صكره وتقديره لجميع العاملين 
الجهد  كل  عن  ال�صركة،  في 
هذه  تنفيذ  في  يبذلونه  الذي 

الم�صروعات العملقة.
الموؤتمر  خلل  �صلح،  واأ�صاف 
عمر  طلل  بح�صور   ، ال�صحفي 
لمو�صوعة  الإقليمي  المدير 
القيا�صية  للأرقام  "جيني�س" 
ال�صير  اأن   ، الأو�صط  ال�صرق  في 
محور  تنفيذ  معدلت  بنف�س 
م�صتوى  وبنف�س  الفرج  رو�س 
بقية  في  والكفاءة  الجودة 

ال�صركات  تناف�س  �صيجعلها  القومية،  الم�صروعات 
العالمية في هذا المجال، موؤكدًا اأن �صركته �صتعمل على 
العاملين  لدى  الموجودة  الإيجابية  الطاقة  اإ�صتغلل 

لتدريبهم  التدريبية  الدورات  من  المزيد  تنفيذ  في 
مجالت  فى  العالمية  التكنولوجية  الطرق  اأحدث  على 
ال�صركة  تقدم  في  ي�صاهم  ما  والت�صييد،  الت�صميمات 

بالترتيب العالمي.

رئيس "المقاولون العرب" يهنئ العاملين 
بالشركة على إنجاز "محور روض الفرج"
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ال�صحفى  الكاتب  ن�صر 
مقال  رزق  حمدي  والإعلمي 
تحت  الأخبار  جريدة  في 
الخاطر«،  »في�س  عنوان 
�صركة  باإنجازات  فيه  م�صيدا 
يلي  وفيما  العرب  المقاولون 

ن�س المقال:
ببيان  الرئي�س  اأمام  وقف 
الإنجاز  ي�صرح  واثًقا  موجز، 
الفرج  رو�س  محور  الكبير، 
طال  ولو  المقايي�س،  العالمي 

المهند�س  ل�صتفا�س  الرئي�س  وطلب  الوقت 
المقاولون  �صركة  رئي�س  �صلح،  مح�صن 

واإنجازات  م�صاريع  اإح�صاء  في  العرب، 
�صخر  في  تحفر  عتيدة  وطنية  �صركة 
ال�صركات  اأن  يوم  كل  وتثبت  الوطن، 
ي�صتوجب  ما  �صمت  في  تنجز  الوطنية 

وطنًيا في اإخل�س متناه.
راأ�س  ير�صحها  العرب  المقاولون  اإنجاز 

حربة الخطة الوطنية في البنية الأ�صا�صية، 
الم�صرية  الم�صلحة  القوات  عليه  ت�صهر  الذي 

لخطة  الطولي  الذراع  الهند�صية،  هيئتها  في  ممثلة 
عري�س  وطني  اإنجاز  الم�صتدامة،  الم�صرية  التنمية 
بطول وعر�س البلد، ل ت�صعه �صطور، وحجم الإنجاز 
اأن  يوؤ�صر علي  الوطن  الم�صروعات داخل وخارج  وعدد 
الناجحة  الإدارة  لها  توافرت  لو  الوطنية  ال�صركات 
تاريخية  نقلة  التنمية  خطة  لنقلت  متين  اأ�صا�س  علي 

في توقيت قيا�صي.
رئا�صية  باإرادة  �صنحت  التي  التاريخية  الفر�صة 
برزت  والثناء،  بالتقدير  جديرة  العرب  للمقاولون 
م�صرفة  كواجهة   1955 عام  تاأ�ص�صت  التي  ال�صركة 
اإنجاز  في  الثقيلة  الروافع  كاأحد  الوطنية،  ل�صركاتنا 
الواجب الوطني، ما اأحوجنا لهذا النموذج في �صركتنا 

الوطنية لتحقيق الحلم الكبير.

تاأتي  العزم  اأهل  قدر  علي 
التي  والروح  العزائم، 
العرب  المقاولون  ت�صود 
عزيمة  علي  غريبة  لي�صت 
بالحلم،  يت�صبثون  الم�صريين، 
التي  الروح  وليت  وينجزون، 
ت�صود المقاولون العرب ت�صري 
جميًعا،  الوطنية  �صركاتنا  في 
وال�صلب  الحديد  في  ت�صري 
قيمة  عثرتها،  من  لتنتف�س 
الغزل  �صركات  وفي  م�صافة، 
والن�صيج لتعود اإلي �صابق عهدها في الإنجاز 

الذي غاب طويل.
حالة  العرب  المقاولون  نجاح،  �صريك 
م�صرية ت�صتاهل توقفًا اأمام منجزها في 
ربوع الوطن، وتبينًا لكيف ا�صتطاعت هذه 
ال�صركة اأن تقهر روح الإنهزامية، وتثابر 
وتقف  بالفر�صة،  وتم�صك  الإنجاز،  علي 
الإنجاز  ت�صجل  را�صخة،  ثابتة  اأقدام  علي 
اإلي  ال�صوي�س  قناة  اأنفاق  من  الإنجاز،  وراء 
محور رو�س الفرج وبينهما كثير، وتحلق عالميًا في 
اأنفاقًا وتبني �صدودًا، وتن�صئ  واإفريقيا، تحفر  الخليج 

مدنًا، وتحمل اإ�صم م�صر عاليًا.
عثمان،  المعلم  الموؤ�ص�س  الأب  ومنذ  العرب  المقاولون 
علي  تم�صي  محلب،  المهند�س  الروحي  بالأب  مرورا 
علي  يترجم  الإ�صم  و�صار  الم�صتقيم،  الوطن  �صراط 
جودة  علمة  علي  توؤ�صر  اأعمال  و�صابقة  الإنجاز، 

م�صرية. 
ق�صة النجاح وراءها ب�صر حقيقيون، واأمام الرئي�س برز 
المهند�س مح�صن �صلح فخورًا برجاله، بكتيبة م�صرية 
في  وتنجز  والمناخات،  الظروف  اأ�صعب  في  تعمل 
ومثلي  فخور  عالمية..  وبمقاي�س  نموذجية  توقيتات 
كثير ب�صركة وطنية عنوانها الإنجاز في حب الوطن...  

حمدي رزق يكتب عن :
 المهندس محسن صالح
والمقاولون العرب : ما أحوجنا 

لهذا النموذج في شركاتنا الوطنية

م. إبراهيم محلبم. عثمان أحمد عثمان

م. محسن صالح
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الرئي�س ي�صيد بالجهود المبذولة ويوؤكد: البطولة �صتمثل قوة دفع 
اإيجابية للريا�صة الم�صرية ب�صكل عام

الرئيــس يتفقــد ستــاد القـاهـرة 
قبـل أيــام مــن إنطـــالق

كـــأس األمم األفــريقيـــة 2019
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تفقد الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صى م�صاء يوم الأحد 
16 يونيو �صتاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية 
وذلك  الأفريقية  الأمم  كاأ�س  بطولة  لإنطلق 
ومحافظ  ال�صباب  ووزير  الوزراء  رئي�س  بح�صور 

القاهرة و رئي�س هيئة �صتاد القاهرة
واطلع الرئي�س علي اأعمال التطوير والتحديث ورفع 
الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع اإ�صتاد القاهرة، 
وتجهيزات  من�صاآت  من  مكوناته  كافة  �صملت  والتي 

وخدمات ف�صل عن الطرق المحيطة به.
وقال ال�صفير ب�صام را�صى، المتحدث الر�صمى باإ�صم 
للوقوف على  الزيارة هدفت  اإن  رئا�صة الجمهورية، 
الذى  القاهرة،  با�صتاد  الخا�صة  التجهيزات  كل 
الأمم  كاأ�س  وختام  افتتاح  حفلى  فعاليات  �صي�صهد 
الأفريقية، ف�صل عن ا�صت�صافته لعدد من المباريات 

على مدار البطولة.

واأو�صح المتحدث الر�صمى اأن الرئي�س اأ�صاد بالجهود 
التى بذلت خلل الفترة الما�صية من قبل منظومة 
تطوير  عن  الم�صئولة  والجهات  المعنية  العمل 
الم�صت�صيفة  والإ�صتادات  الريا�صية  المرافق 
لبطولة الأمم الأفريقية، موجهًا �صيادته بموا�صلة 
البطولة  نجاح  ل�صمان  الدوؤوبة  الجهود  تلك 
تنظيميًا وجماهيريًا، وبما يعك�س الوجه الح�صارى 
واإ�صت�صافة  تنظيم  على  وقدرتها  لم�صر،  الم�صرف 

كبرى البطولت الريا�صية قاريًا وعالميًا.
البطولة  اأن  فى  ثقته  عن  الرئي�س  اأعرب  كما 
�صتمثل قوة دفع اإيجابية للريا�صة الم�صرية ب�صكٍل 
�صمل  الذى  والتحديث  التطوير  خلفية  على  عام 
محافظات  من  عدد  فى  الريا�صية  التحتية  البنية 

الجمهورية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
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الوزراء  مجل�س  رئي�س  مدبولى  م�صطفى  الدكتور  وجه 
ال�صكر ل�صركة المقاولون العرب، ولجميع العاملين بها، 
عنوان  هى  ال�صركة  اأن  الآخر  بعد  يوما  يثبتون  الذين 
الإنجاز، والجودة فى تنفيذ الم�صروعات، كما اأنها ذراع 
الدولة فى البناء والتنمية، وال�صركة هى التى تتولى 
حاليا م�صئولية تنفيذ الم�صروعات القومية الكبرى فى 
طول م�صر وعر�صها، مع �صقيقاتها من �صركات المقاولت 
العامة والخا�صة، موؤكدًا اأن قطاع الت�صييد والبناء فى 

م�صر حاليا ي�صهد نه�صة كبرى.

جاء ذلك خلل تفقد الدكتور م�صطفى مدبولى، رئي�س 
لت�صطيبات  مايو   30 الخمي�س  يوم  الوزراء،  مجل�س 
كاأ�س  لبطولة  اإ�صتعدادًا  القاهرة،  �صتاد  تطوير  اأعمال 
الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى م�صر �صهر 
�صبحي  اأ�صرف  الدكتور  بح�صور  وذلك  المقبل  يونيو 
وزير  الع�صار  محمد  واللواء  والريا�صة  ال�صباب  وزير 
الإنتاج الحربي واللواء علي دروي�س رئي�س هيئة �صتاد 
اإدارة  القاهرة والمهند�س مح�صن �صلح، رئي�س مجل�س 
عفيفي  اإمام  والمهند�صين  العرب،  المقاولون  �صركة 

خـالل تفقـده إلستــاد القـاهــرة
مدبولى : المقاولون العرب عنوان لإلنجاز ..

وذراع الـدولـة في البنــاء والتنميــة
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ع�صو  عبا�س  واأحمد  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب 
مجل�س الإدارة و�صيد �صندي رئي�س قطاع القاهرة 
للقوات  الهند�صية  الهيئة  وم�صئولوا  الكبرى 

الم�صلحة.
وقد تجول رئي�س الوزراء ومرافقوه فى عدد من 
الرئي�صية،  بالمق�صورة  بداأت  الإ�صتاد،  مكونات 
والتى تم الإنتهاء من تطويرها، بجانب الإنتهاء 
�صتاد  بمنطقة  المحيطة  الطرق  تطوير  من 
�صارع  بين  ربط  طريق  اإن�صاء  يتم  كما  القاهرة، 
لتي�صير الحركة  الفنجرى و�صارع يو�صف عبا�س، 

المرورية، وت�صهيل الو�صول اإلى الإ�صتاد.
تطوير  من  تم  ما  اإ�صتعرا�س  الجولة  خلل  وتم 
فى  اإ�صتخدامها  �صيتم  والتي  الإ�صتاد،  بج�صم 
كما  للجمهور،  وال�صيافة  الإ�صتقبال  اأعمال 
لخلع  جديدة  غرف  واإ�صافة  مناطق  تغيير  تم 
الإفريقى  الإتحاد  متطلبات  واإنهاء  الملب�س، 

بالإ�صتاد.
وتفقد الدكتور م�صطفى مدبولى اأر�صية الإ�صتاد، 
على  لتكون  بها،  الأعمال  من  الإنتهاء  تم  التى 
اأكمل وجه مع اإنطلق البطولة، كما اطمئن على 
الإنتهاء من تطوير غرف خلع الملب�س للعبين، 
لتكون على اأكمل وجه، كما تفقد ما تم من تغيير 
وتطوير ديكورات المدخل للمق�صورة الرئي�صية.
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السيســــي يشهــد حفــل إفتتـــــاح 
بطـولـة األمم األفـريقيــة فــي ستاد 
القاهرة الدولي بعد إستعادة رونقه

شهد الرئيس السيسي حفل إفتتاح بطولة األمم األفريقية 
رقم 32 التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي خالل الفترة 

من 21 يونيو وحتى 19 يوليو بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الشباب ورئيس اإلتحاد الدولي لكرة القدم

و رئيس اإلتحاد األفريقي لكرة القدم وعدد من
القيادات السياسية والدولية ونجوم القارة السمراء
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وفي  �صوره  اأبهى  فى  الدولى  القاهرة،  �صتاد  وظهر 
وفعاليات  الفتتاح  حفل  انطلق  خلل  جديدة،  حلة 
التطوير على الطراز  اأن جاءت عمليات  البطولة، بعد 
العالمي، �صواء داخل الإ�صتاد من ملعب وغرف ملب�س 
وت�صوية  الملعب  اأر�صية  وتطوير  الإ�صتاد،  ومدرجات 
لإ�صتقبال  الإ�صتاد،  محيط  خارج  وكذلك  النجيلة، 

مباريات البطولة القارية.
�صنوات  منذ  ت�صهدها  لم  ليلة  الجماهير  وقدعا�صت 
اأفريقيا  اأمم  لكاأ�س  المنظمة  اللجنة  م�صئولو  وك�صف 

حفل  �صاهدوا  �صخ�س  مليون  و500  مليار  اأن   ،2019
ا�صتعاد  الذي  القاهرة  �صتاد  الأعلم  وغطت  الإفتتاح 
بالجماهير،واتجهت  اآخره  عن  الإ�صتاد  وامتلأ  رونقه 
اأنظار العالم، ولي�س جماهير الكرة فقط، اإلى م�صر بعد 
غياب طويل منذ عام 2006، لمتابعة قدرة الفراعنة 
اأبهى �صورة تليق بتاريخ  على الخروج بهذا الحدث فى 
المهمة،  الريا�صية  الأحداث  ا�صت�صافة  فى  الدولة 
اأن الفترة التى قطعتها م�صر لتجهيز الملعب  خا�صة 

كانت محدودة ولم تتجاوز الـ6 اأ�صهر.



ستاد القاهرة
يستعيد شبابه

رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  يقول 
ال�صركة  اأن  العرب  المقاولون  �صركة 
قامت بعد تكليف رئي�س مجل�س الوزراء 
بم�صروع  مدبولي  م�صطفي  الدكتور 
باإعداد  الدولي  القاهرة  �صتاد  تطوير 
ال�صركة  اإدارات  من  متميزة  عمل  فرق 

المختلفة لإنجاز هذه المهمة الوطنية 
العالمية  وبالجودة  المحدد  الوقت  في 
الأعمال  بنود  كثرة  ورغم  المطلوبة 
ودعم  التحدي  روح  اأن  اإل  وتنوعها 
اأكبر  كان  والحكومة  ال�صيا�صية  القيادة 
مدارالـ  علي  العمل  لموا�صلة  لنا  حافزًا 
�صتاد  تطوير  تم  حتي  يوميا  �صاعة   24
وخرج  �صبابه  وا�صتعاد  الدولي  القاهرة 
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بال�صورة  الإفريقي  العر�س  هذا 
م�صر  با�صم  تليق  التي  الم�صرفة 

و�صعب م�صر العريق .

سيمفونية
وطنية رائعة

المتابعات  اأن  بالذكر  والجدير 
اليومية  والإجتماعات  الم�صتمرة 

مقدمتهم  وفي  ال�صركة  لقيادات 
رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س 
�صيد  والمهند�س  الإدارة  مجل�س 
فاروق النائب الول لرئي�س مجل�س 
عفيفي  اإمام  والمهند�س  الإدارة 
نائبا  اإمام  الدين  ح�صام  والأ�صتاذ 
والمهند�س  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
الإدارة  مجل�س  ع�صو  عبا�س  اأحمد 
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والتن�صيق  العقبات  كافة  تذليل  في  النجاح  �صر  كانت 
الزمنية  المدة  لإخت�صار  المختلفة  العمل  فرق  بين 
والو�صول اإلي الإ�صتراطات التي و�صعتها الفيفا  باأف�صل 

من  العرب  المقاولون  اأبناء  مكن  مما  الممكنة  الطرق 
حب  في  الرائعة  الوطنية  ال�صيمفونية  هذه  عزف 

م�صر. 
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بوابة أل رشدان
القاهرة  قطاع  رئي�س  �صندي  �صيد  المهند�س  وي�صيف 
العرب  المقاولون  اأبناء  اأن  للأعمال  المنفذ  الكبري 
�صملت  والتي  الإ�صتاد  تطوير  اأعمال  بتنفيذ  قاموا 
البوابات  األ ر�صدان حتى  الرئي�صى من بوابة  المدخل 
الداخلية ومبانى التذاكر حيث تم اإزالة جميع طبقات 
المتهالك  والإنترلوك  والبردورات  القديمة  الأ�صفلت 
نوافير   3 عدد  واإن�صاء  اأخرى  مرة  تركيبها  واإعادة 
�صريطية بطول 90م وكذلك اأعمال الزراعة والك�صافات 

بتنفيذ  قامت  ،كما  م2  15األف  م�صطح  باإجمالى  وذلك 
اأعمال المدخل الرئي�صي من البوابات الداخلية وحتى 
حيث  الداخلية  والواجهة  الرئي�صي  للمدخل  الو�صول 
نافورتين  واإن�صاء  ال�صفلت  طبقات  جميع  اإزالة  تم 
من  المكونة  الخارجية  البلزا  تركيب  و  دائريتين 
قطاعات الألومنيوم بطول اإجمالي  12األف متر طولي 
باإجمالي  الألومنيوم  �صرائح  من  خارجية  وتك�صيات   ،
زجاجية  واجهات  تركيب  و   ، م�صطح  متر   600 م�صطح 

خارجية .
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الصالونات الرئيسية
باأعمال  الكبري  القاهرة  قطاع  قام  ذلك  اإلي  اإ�صافة 
تطويرمنطقة المدخل الرئي�صى وال�صالونات الرئي�صية 
حيث تم  فك وازالة وتك�صير جميع الت�صطيبات القديمة 
من اأر�صيات وحوائط واأ�صقف واأبواب و�صبابيك واإعادة 
الرئي�صية  وال�صالونات  الرئي�صي  المدخل  ت�صطيب 

معلقة  واأ�صقف  والحوائط  للأر�صيات  رخام  وتركيب 
ودهانات   خ�صبية  واأبواب  واإت�صالت  اإ�صاءة  واأجهزة 
اإن�صاء  وكذلك   ، م�صطح  متر   400 م�صطح  باإجمالي 
، وكذلك  ال�صيافة  لل�صالونات وغرف  حمامات رئي�صية 
الممتازة  الأولى  الدرجة  مدخل  ت�صطيب  اإعادة 

والأوفي�س .



31

المقصورة الرئيسية
الرئي�صية  المق�صورة  اإلي  بالن�صبة  اأما 
الأولى  والدرجة   VIP الـ  ومدرجات 

الممتازة
 VIP  فقد تم اإن�صاء مدرجات لمنطقة الـ
واجهات  واإ�صافة  مقعد   40 لعدد  لتت�صع 
تاأهيل  اإعادة  وكذلك   ، لها  زجاجية 
واإن�صاء  الرئي�صية  المق�صورة  وتطوير 
الدرجة  لمنطقة  اإ�صافية  مدرجات 
الأولى الممتازة بعد �صم م�صاحة اإ�صافية 
لهذه المدرجات لتت�صع لعدد 400 مقعد ، 
اإعادة  وكذلك  للمعاقين  اأماكن  واإن�صاء 
للمق�صورة  المقابلة  المدرجات  تطوير 
المنطقة  لكامل  ودهانات   ، الرئي�صية 
الميزانين  دور  لأعمال  بالن�صبة  اأما 
المعمــــاريــــة  الأعمــال  تنفيذ  تم  فقد 
والكهــربائيــــة وال�صحيــة بالمق�صــــورة 
بالــــدور الأول بم�صطح 1200 متر م�صطح 
الإ�صتقبال  �صالونات  من  يتكون  والذي 
ودورات  اإجتماعات  وغرفة  الزوار  لكبار 

مياه وغرفه خدمات.
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غرف الالعبين 
القائمة  الغــــــرف  كفــــــاءة  رفــــــع  تـــم 
تتنا�صب  ل  والتـــي  2400م2  بم�صطـــح 
مــــــع المتطلبـــات الحاليـــة للفيفا وقد 
تــــــم زيـــادة عدد )2( غرفـــة  للعبين 
- منطقـــة خدمات طبيــــــة  - عدد )2( 
غرفة  حكام  -  عدد )4( غرف مدرب  - 
منطقه الك�صف عن المن�صطات - منطقة 
الإحمــــــاء  - غرفـــة لمدير البطولة  - 
زيادة اأعداد الحمامات ، كما تم تطوير 
علي  المطل  الغربي  المدخل  واإن�صاء 
البوابة  نقل  تم  حيث  العروبة  طريق 
120م  م�صافة  وترحيلها  الخر�صانية 
ال�صكل  بنف�س  القديمة  البوابة  واإزالة 
�صاملة  ون�صف  �صهر  خلل  والموا�صفات 

اأعمال المرافق والأ�صا�صات.
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أرقام تعكس حجم اإلنجاز
والمق�صورة  ال�صيافة  وغرف  الرئي�صى  المدخل 
الأولى:  الدرجة  ومدخل   VIP ومدرجات  الرئي�صية 
-الواجهة  220م  بم�صطح   : الكافتيريا   - 3700م2 
بم�صطح    CURTAIN WALL وت�صمل  الأمامية 
العام  -الموقع  بم�صطح 4650م2   : - تجاليد  450م2  
حتى مدخل المق�صورة : 23 األف م 2  -الهيكل المعدنى 
 :  ) ال�صاج   ( التغطية   - طن   320 بوزن   : الخارجى 
2800م2 - ال�صور المعدنى والبوابات : بم�صطح 350م 
الإنترلوك   - 1000م3   : والم�صمت  المفرغ  الطوب   -
15 األف م2 - النوافير : النوافير ال�صريطية: بم�صطح 
180م - النوافير الدائرية : بم�صطح 400م  -الأبواب 
الجاهزة  الخر�صانة   - 100م2   : الخ�صبية  والتجاليد 
حديد  اأعمال   - 3500م   : والبردورات   - 1200م3   :

الت�صليح :25 طن -اأعمال والبيا�س : 2500م2.

معدات المشروع 
 4  - منها  ال�صركة  معدات  من  كبير  عدد  ا�صتخدام  تم 
اأونا�س اأر�صية و 2 ون�س �صوكة -عدد 4 مان لفت و 2 لودر 
كبير- 2 جرار زراعى بالمقطورة - 3 حفار بال�صاكو�س 
تانك  نقل -2  �صيارة   1 و  نقل معدات 1 بطاح  ك�صاح    -
مولد   1  - فولت  كيلو   220 بقدره  كبير  مولد   2  - مياه 
�صغير قدرة 50 كيلو فولت - 4 قلب لنقل الأتربة - 4 
كومبري�صور هواء - 5 مينى لودر - 1 �صيارة نقل ب�صطح 

- 1 �صيارة تانك �صولر

لوحة شرف
اأبناء  من  متميزة  نخبة  الأعمال  هذه  بتنفيذ  قام 
المقاولون العرب من فروع واإدارات ال�صركة هي ) فرع 
مدينة ن�صر - فرع حلوان - اإدارة المن�صاأت المتميزة - 
قطاع الإ�صت�صارات الهند�صية - اإدارة الأعمال التكميلية 
كهرباء - اإدارة الم�صروعات الكهروميكانيكية - تر�صانة 
المع�صرة اإدارة ال�صدات - اإدارة الخر�صانة الجاهزة - 
م�صنع الأمل - م�صنع ت�صكيل الحديد - اإدارة الأعمال 
ال�صحة  الأعمال  اإدارة   - والت�صطيبات  التكميلية 

والت�صطيبات(.
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الجمهورية  رئي�س  ال�صي�صي  الرئي�س عبدالفتاح  قام 
الم�صروعات  من  عدد  باإفتتاح  مايو   5 الأحد  يوم 
والإ�صماعيلية  �صيناء  بو�صط  الكبرى  التنموية 
مجل�س  رئي�س  العال   عبد  علي  الدكتور  بح�صور 
الوزراء  رئي�س  مدبولى  م�صطفى  والدكتور  النواب 
والإنتاج  الدفاع  وزير  زكى  محمد  اأول  والفريق 
مدن  ومحافظوا  الوزراء  ال�صادة  من  وعدد  الحربى 
هيئة  رئي�س  ممي�س  مهاب  والفريق  و�صيناء  القناة 
الفار  اإيهاب  حرب  اأركان  واللواء  ال�صوي�س  قناة 
رئي�س الهيئة الهند�صية للقوات الم�صلحة والمهند�س 
المقاولون  �صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن 
والم�صرف  الطرق  اإ�صت�صارى  علم  ومفيدة  العرب 
مبارك  المهند�س  اأو�صح  والذي  المعامل  قطاع  علي 

تنفيذ   تم   اأنه  �صيناء  فرع  مدير  مبارك  من�صور 
ذكي  طه  اللواء  ال�صهيد  كوبري  ومخارج  مداخل 
ال�صهيد  وكوبري  بالإ�صماعيلية  �صرابيوم  بمنطقة 
رائد اأحمد عمر �صبراوي بمنطقة ال�صط بال�صوي�س 
اأحمد  ال�صهيد  كوبرى  اأن  للأعمال  المنفذ  واأ�صاف 
من  اأكثر  ورفع  بقطع  به  العمل  بداأ  �صبراوى  عمر 
120 الف متر من الأتربة باإرتفاعات من 8  اإلى 10 
اأمتار وبعر�س 45م وقد تم تنفيذ واإن�صاء المداخل 
والمخارج للكوبرى من ال�صفة الغربية بطول 200 م 
اإنتظار  اإن�صاء حارات و�صاحات  وعر�س 50 م كم تم 
عبارة عن بلطات خرا�صانية �صمك 30 �صم وقد تم 
�صم  و50  الدق�صوم  من  �صم   60 اإحلل  طبقات  و�صع 
المداخل  طول  بلغ  ال�صرقية  ال�صفة  وفى  و�صن  رمل 

الرئيــس السيســي ...
يفتتـح مشـروعـات تنمـويـة كبـــرى

بـوسـط سينــاء واإلسمـاعيليـة
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�صاحات  �صاملة  700م  والمخارج 
من  اإن�صاوؤها  تم  حيث  الإنتظار 
 50 �صمك  اإحلل  طبقات  خلل 
�صـــم   60 ب�صمـــــــك  واأ�صا�س  �صم 
رابطـــــــة  اأ�صفلـــــت  وطبقتيــن 
ي�صمــــــل  كمـــــا  و�صطحية 
البلدورات  اأعمال  جميع  اأي�صـــــا 
والإنارة  والكهرباء  والأر�صفة 
وزراعة  وت�صجير  وتجميل 
اأن  مبارك  واأ�صاف  الم�صطحات 
م�صروع  بتنفيذ  اأي�صا  قام  الفرع 
اللواء  كوبرى  ومخارج  مداخل 
طه ذكى بمنطقة �صرابيوم حيث 
اأكثر  ورفع  بقطع  به  العمل  بداأ 
الأتربة  من  متر  300الف  من 

م   35 وبعر�س  م   10  : 8م  من  ارتفاعها  يبلغ  والذى 
وقد تم تنفيذ اإن�صاء المداخل والمخارج على قناتى 
و600م  الغربية  ال�صفة  فى  400م  بطول  ال�صوي�س 
للقناة  ال�صرقية  ال�صفة  فى  م  و350  بالجزيرة 
الجديدة وقد تم اإحلل وتجديد الطبقة الأر�صية 
بطبقة جديدة ب�صمك 50�صم وطبقة اأ�صا�س 60�صم 
والأر�صفة  البلدورات  اأعمال  جميع  اأي�صا  �صمل  كما 

والكهرباء والإنارة واأعمال تجميل وت�صجير وزراعة 
الم�صطحات .

مداخل  بتنفيذ  قام  �صيناء  فرع  اأن  بالذكر  جدير 
ال�صهيد  وكوبرى  ببور�صعيد  الن�صر  كوبرى  ومخارج 
ال�صهيد  احمد من�صى بمدينة ال�صماعيلية وكوبرى 
تم  ما  اإجمالى  لي�صبح  بالقنطرة  جرج�س  اأبانوب 

تنفيذه خم�صة كبارى عائمة على قناة ال�صوي�س.
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السيسـي يستقبل وفدًا رفيع المستوي 
من المستثمرين اليابانيين

يوم  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  الرئي�س  ال�صيد  ا�صتقبل 
اأي�صيجي،  هيرويوكي  ال�صيد  مار�س   11 الإثنين 
الخارجية  التجارة  هيئة  اإدارة  مجل�س  رئي�س 
رفيع  وفد  راأ�س  على  وذلك  "جيترو"،  اليابانية 
الم�صتوى من الم�صتثمرين اليابانيين اأع�صاء مجل�س 
بم�صاركة  الم�صترك،  الم�صري-الياباني  الأعمال 
ال�صيد  بح�صور  وكذلك  بالقاهرة،  الياباني  ال�صفير 
الإ�صتثمار  وزراء  وال�صادة  الوزراء،  مجل�س  رئي�س 
والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإ�صلح 
مح�صن  والمهند�س  وال�صناعة  والتجارة  الإداري، 
�صلح رئي�س مجل�س الإدارة وع�صو مجل�س الأعمال 

الم�صري الياباني.
و�صرح ال�صفير ب�صام را�صي المتحدث الر�صمي باإ�صم 
ا�صتهل  الرئي�س  ال�صيد  باأن  الجمهورية،  رئا�صة 

الياباني،  الإ�صتثماري  بالوفد  بالترحيب  اللقاء 
موؤكدًا �صيادته المكانة الكبيرة التي يكنها ال�صعب 
ومبادئه  بح�صارته  الياباني  لنظيره  الم�صري 
والإن�صباط،  العمل  قيمة  تقد�س  التي  المجتمعية 
ومعربًا عن التقدير لما تبذله الحكومة اليابانية 
اليابانية في  الم�صرية  العلقات  لتطوير  من دعم 
مختلف المجالت الإ�صتثمارية من خلل م�صاركتها 
من  للعديد  الإقت�صادية  التنمية  برامج  في 
القطاعات الحيوية بالبلد، وكذلك قيامها بتمويل 
وتنفيذ الكثير من الم�صروعات التنموية المحورية 

في م�صر.
مدبولي   م�صطفى   الدكتور   عقد  اآخر  جانب   علي 
 12 الثلثاء  يوم  اإجتماعًا  الوزراء  مجل�س  رئي�س  
مار�س مع اأع�صاء مجل�س الأعمال الم�صري الياباني 
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وُممثلي ال�صركات اليابانية لبحث �صبل زيادة حجم 
ال�صركات  اأن�صطة  وتو�صيع  اليابانية  الإ�صتثمارات 
اليابانية العاملة في م�صر وح�صر الإجتماع وزراء 
والتجارة  والمالية  الدولّي  والتعاون  الإ�صتثمار 

القاهرة،  لدى  اليابان  �صفير  عن  ف�صًل  وال�صناعة 
ووفد  الياباني  الم�صري  الأعمال  مجل�س  ورئي�صي 

في  العاملة  اليابانية  ال�صركات  كبرى  ممثلي  ي�صم 
م�صر والمهند�س مح�صن �صلح رئي�س مجل�س الإدارة 
والذي  الياباني  الم�صري  الأعمال  مجل�س  وع�صو 
اأكد اأن الرئي�س ال�صي�صي يحر�س حر�صًا �صديدًا على 
جذب الإ�صتثمار داخل الدولة الم�صرية، 
لذلك حث اإجتماع اليوم مع رئي�س مجل�س 
الوزراء الدكتور م�صطفى مدبولي، وبع�س 
الوزراء بالإ�صافة اإلى وجود بع�س رجال 
الأعمال الم�صريين من اأجل تنفيذ كافة 
الأعمال داخل الدولة بح�صور الإجتماع 

الم�صري الياباني.
بداأت  م�صر  في  الإ�صتثمارات  اأن  واأ�صاف 
في  باأجمعه،  العالم  اأمام  الظهور  في 
الوفد  اأن  مو�صحًا  المجالت،  مختلف 
اليوم،  اإجتماعه  خلل  طالب  الياباني 
بتوفير منطقة مخ�ص�صة لرجال الأعمال 
الم�صرية،  الدولة  داخل  اليابانيين 
الجمارك  عن  حديثهم  اإلى  بالإ�صافة 
اأنه  موؤكدًا  العمل،  وتاأ�صيرات  الم�صرية، 
مع  الإ�صتثمارية  الم�صاريع  تناول  تم 

الجانب الياباني واإنهاء م�صاكلهم.
الدولة  رئي�س  اإهتمام  اأن  �صلح   واأو�صح 
والإ�صتماع  الدولة،  داخل  بالم�صتثمرين 
اأخرى  دولة  اأي  في  تحدث  لم  اإليهم 
بحديث  م�صتر�صدًا  العالم،  م�صتوى  على 
اليوم  الياباني  لل�صفير  ال�صي�صي  الرئي�س 
اأنا  كلمني  تقابلك  م�صكلة  اأي  بقوله:" 
لم  "هذا   : معقبًا   ، الم�صكلة  على  قولي  �صخ�صيًا 

يحدث من قبل" .
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عقد الدكتور م�صطفى مدبولى، رئي�س مجل�س الوزراء، 
مجاليوا   قا�صم  مع  اإجتماعًا  يوليو،   8 الإثنين  يوم 
راأ�س  على  م�صر  يزور  والذى  التنزانى،  الوزراء  رئي�س 
الثنائية  التعاون  علقات  لتعزيز  الم�صتوى  رفيع  وفد 

بين البلدين.
والمرافق  والإ�صكان  الزراعة  وزيرا  اللقاء  ح�صر 
تنزانيا،  لدى  م�صر  �صفير  و  العمرانية  والمجتمعات 
�صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  والمهند�س 
وزير  التنزانى،  الجانب  من  وح�صر  العرب،  المقاولون 
ووزارة  الوزراء  رئا�صة  م�صئولى  من  وعدد  الزراعة، 

الخارجية، و�صفير تنزانيا لدى م�صر.
ورحب رئي�س الوزراء بنظيره التنزانى والوفد المرافق 
له، منوًها بخ�صو�صية العلقات التاريخية والمتميزة 
بين البلدين منذ عهد الرئي�صين عبدالنا�صر وجوليو�س 
بالذكرى  العام  هذا  البلدان  يحتفل  اإذ  نيريرى، 

الدبلوما�صى  التمثيل  لتبادل  والخم�صين  الخام�صة 
بينهما.

العلقات  ت�صهده  الذى  بالزخم  الوزراء  رئي�س  واأ�صاد 
الم�صرية التنزانية فى الآونة الأخيرة و ذكر مدبولى 
مرا�صم  لح�صور  تنزانيا  فى  بالتواجد  ت�صرف  قد  اأنه 
التوقيع على عقد اإن�صاء �صد �صتيجلر جورج، موؤكدًا اأن 
هذه الزيارات تعك�س اهتماًما م�صرًيا بتعزيز العلقات 
لموا�صلة  والتطلع  المجالت،  مختلف  فى  الثنائية 
�صعيد  على  الزيارات  تلك  نتائج  على  للبناء  العمل 

تعزيز علقات البلدين فى مختلف المجالت.
القيادة  حر�س  اإلى  مدبولى  م�صطفى  الدكتور  ونوه 
بين  الثنائية  العلقات  وتعزيز  دعم  على  الم�صرية 
يحقق  وبما  المجالت،  كل  فى  وتطويرها  البلدين، 

النفع الم�صترك ل�صعبى البلدين.
التنموية  للجهود  م�صر  دعم  على  مدبولى  واأكد 

رئيس الوزراء خالل لقائه مع نظيره التنزاني 
الرئيس السيسي يتابع بنفسه مراحل 

إنشاء "سد تنزانيا"
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بحر�س  منوًها  التنزانية، 
المقاولون  �صركتى  تحالف 
الكتريك"  وال�صويدى  العرب 
اإن�صاء  بعقد  فاز  والذى 
جورج"  "�صتيجلر  �صد  م�صروع 
بحو�س نهر "روفيجى" لتوليد 
على  الكهرومائية،  الطاقة 
لأعلى  وفقًا  التنفيذ  يكون  اأن 
وطبقًا  العالمية  المعايير 
المن�صو�س  الزمنى  للإطار 
فى  ا  خ�صو�صً العقد،  فى  عليه 
يحظى  الذى  الهتمام  ظل 
على  تنزانيا  فى  الم�صروع  به 
الم�صتويين الحكومى وال�صعبى 
الم�صروعات  اأهم  باعتباره 

التنموية الكبرى فى البلد.
واأكد مدبولى اأن الرئي�س ال�صي�صى حري�س على اأن يتابع 
بنف�صه مراحل الم�صروع ل�صمان تحقيق اأف�صل م�صتويات 
الأداء والتنفيذ، م�صدًدا على حر�س م�صر على موا�صلة 
وا�صتمرارية الجهود الرامية لدعم وم�صاعدة الأ�صقاء 
التنزانيين وتقديم كل اأ�صكال الدعم فى مجال تعزيز 
من  العديد  توفير  خلل  من  الوطنية  القدرات  بناء 
ا  الدورات التدريبية فى المجالت المختلفة، خ�صو�صً
لل�صراكة  الم�صرية  الوكالة  تلعبه  الذى  الهام  الدور 
برامجها  خلل  من  ال�صياق  هذا  فى  التنمية  اأجل  من 
من  كبير  عدد  فيها  ي�صارك  التى  المتعددة  واأن�صطتها 

الكوادر التنزانية من مختلف الجهات.
ورحب مدبولى بالزيارة التى �صيقوم بها رئي�س الوزراء 

تمثله  وما  الجديدة،  الإدارية  العا�صمة  اإلى  التنزانى 
من فر�صة لتبادل الخبرات مع الجانب التنزانى.

الوزراء  رئي�س  مجاليوا،  قا�صم  تقدم  جانبه،  ومن 
كبير  ترحيب  من  لم�صه  ما  على  بال�صكر  التنزانى، 
م�صر،  الثانى  بلده  اإلى  و�صوله  منذ  ا�صتقبال  وحفاوة 
م�صيًدا بحالة الزخم التى ت�صهدها العلقات التاريخية 
م�صئولى  بين  المتبادلة  وبالزيارات  البلدين  بين 
البلدين للرتقاء باأطر التعاون لآفاق اأرحب بما يخدم 

الم�صالح الم�صتركة ل�صعبى البلدين ال�صقيقين.
ال�صد  بتنفيذ  يقوم  الذى  الم�صرى  بالتحالف  واأ�صاد 
�صكره  عن  معرًبا  بكفاءة،  عمله  ويوؤدى  التنزانى، 
لمتابعتها  الم�صرية  والحكومة  ال�صيا�صية  للقيادة 

مراحل التنفيذ.
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وزير  الجزار  عا�صم  الدكتور  عقد 
والمجتمعات  والمرافق  الإ�صكان 
، يوم  الثلثاء 21 مايو  العمرانية 
مح�صن  المهند�س  مع  اإجتماعًا 
�صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح، 
قيادات  بح�صور  العرب،  المقاولون 
الم�صروعات  لإ�صتعرا�س  الوزارة، 
المختلفة التى تنفذها ال�صركة فى 
م�صروع  راأ�صها  وعلى  اأفريقيا،  قارة 
ُينفذه  الذى  روفيجى"  "نهر  �صد 

تحالف �صركتى "المقاولون العرب" و"ال�صويدى 
اإليكتريك" بدولة تنزانيا.

تكليفًا  تلقى  اأنه  الجزار،  عا�صم  الدكتور  واأكد 

ال�صي�صى،  عبدالفتاح  الرئي�س  من 
الإ�صكان،  حقيبة  توليه  عقب 
هذا  تنفيذ  بمتابعة  بالإهتمام 
لأ�صقائنا  المهم  القومى  الم�صروع 
الإلتزام  وكذا  تنزانيا،  دولة  فى 
بالبرامج الزمنية، وجودة التنفيذ، 
الم�صرية  الدولة  اأن  على  م�صددًا 
مهتمة بهذا الم�صروع، واأن التحالف 
ُيمثل  للم�صروع،  الُمنفذ  الم�صرى 
بحاجة  ونحن  الم�صرية،  الدولة 
الم�صرية  الدولة  ونجاح  قدرة  نثبت  لأن 
فى  الكبرى  الم�صروعات  تنفيذ  فى  و�صركاتها، 
الكبيرة  للنجاحات  اإمتدادًا  الخارج، ليكون ذلك 

وزير اإلسكان يلتقى رئيس "المقاولون العرب" 
إلستعراض مشروعاتها فى أفريقيا

وعلى رأسها سد " نهر روفيجى" 
الذى ُينفذه التحالف المصرى بتنزانيا

د. عاصم الجزار
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فى  المجالت  مختلف  فى  تحقيقها  يتم  التى 
الداخل الم�صرى.

للم�صروع،  التنفيذى  الموقف  فى  التقدم  وحول 
قال المهند�س مح�صن �صلح، رئي�س مجل�س اإدارة 
�صركة المقاولون العرب: تم النتهاء من تنفيذ 
وتم  بالكامل،  الم�صروع  لموقع  الج�صات  اأعمال 
عامًل،   450 اإلى  بالموقع  العمال  عدد  زيادة 
فى  البدء  وتم  معدة،   133 اإلى  المعدات  وعدد 
بال�صفة  الموؤقتة  الطرق  من  طريقين  تنفيذ 
الي�صرى للنهر، وجاٍر ا�صتكمال العمل فى الطريق 
المرحلة  تنفيذ  فى  البدء  تم  كما  الموؤقت، 
ا�صتكمال  وجاٍر  الموؤقت،  المع�صكر  من  الثالثة 
اأن العمل يتم  الثانية، مو�صحًا  العمل بالمرحلة 
فى ظروف مناخية قا�صية، نظرًا لهطول كميات 
كبيرة من الأمطار فى الوقت الحالى، وهو مو�صم 

الأمطار فى تنزانيا.
الم�صري  التحالف  اأن  اإلى  الإ�صارة  تجدر 

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

قارة اأفريقيا والعالم.
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رئيـــس الــــوزراء يشهد وصول ماكينة 
الحفر العمالقة إلى محطة جمال عبد الناصر

ويؤكد الشركات المصرية أصبحت تمتلك 
خبرة جيدة في مجال األنفاق

الوزراء،  مجل�س  رئي�س  مدبولى  م�صطفى  الدكتور  اأكد 
اأن هناك �صركات م�صرية اأ�صبحت تمتلك خبرة جيدة 
في مجال الأنفاق، وبداأت ت�صارك يًدا بيد مع ال�صركات 
الفرن�صية العاملة في هذا المجال في م�صر واأن حجم 
اأعمال ال�صركات الم�صرية اأ�صبح هو الغالب ،جاء ذلك 
على هام�س اإطلق اإ�صارة دخول ماكينة الحفر العملقة 
"ايمحوتب" اإلى محطة جمال عبدالنا�صر يوم الثلثاء 
للمترو،  الثالث  للخط  الثالثة  المرحلة  �صمن  9يوليو 
لبدء عملها فى الحفر العميق بالمحطة وذلك بح�صور 
والإ�صكان  الدولى  والتعاون  والإ�صتثمار  النقل  وزراء 
القاهرة  ومحافظ  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 
للأنفاق  القومية  الهيئة  رئي�س  والي  والمهند�س ع�صام 
والمهند�س مح�صن �صلح رئي�س �صركة المقاولون العرب 

والمهند�صة اإيمان �صليمان ع�صو مجل�س الإدارة.

واأكد رئي�س الوزراء اأن جهود الدولة من اأجل النهو�س 
الربط  تحقيق  بهدف  تاأتي  النقل  قطاع  مرافق  بكافة 
اأهداف  يخدم  بما  الجمهورية،  اأنحاء  مختلف  بين 
م�صيرًا  المواطنين،  على  التي�صير  في  وي�صهم  التنمية 
ينقل  مهم  حيوي  �صريان  الأنفاق  مترو  مرفق  اأن  اإلى 
يوميًا مئات الآلف من المواطنين، وهناك تكليفات من 
مراحله  كافة  ا�صتكمال  على  بالعمل  ال�صي�صى  الرئي�س 

والإرتقاء بالخدمات التي يقدمها.
للمواطن  ر�صالة  اإي�صال  في  "اأرغب  مدبولي:  واأ�صاف 
خط  من  الجزء  هذا  اإن�صاء  تكلفة  اأن  وهي  الم�صري 
تبلغ  بالكامل  الجيزة  محافظة  يخدم  الذي  المترو 
اإجمالي تكلفة  تكلفته نحو 30 مليار جنيه، فيما تبلغ 

الخط الثالث للمترو 97 مليار جنيه".
على  تنفيذها  يتم  الثالثة  المرحلة  اأن  بالذكر  جدير 
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ثلثة اأجزاء: الجزء الأول بطول 4 كم من العتبة 
حتى الكيت كات وت�صتمل على )4( محطات نفقية 
الزمالك-  ما�صبيرو-  النا�صر-  عبد  وهي"جمال 
الكيت كات"،  ومخطط افتتاحه في دي�صمبر2021.
الكيت  محطة  من  كم   6.6 بطول  الثانى  والجزء 
رو�س  محـور  عند  التبادلية  المحطة  حتى  كات 
نفقية  محطات]محطة   6 على  وت�صتمل  الفرج 
البوهى   - )اإمبابة  )ال�صودان( و4 محطات علوية 
ومحطة  الدائري(  الطريق   - العربية  القومية   -
رو�س  محور  عند  التبادلية  )المحطة  �صطحية 

الفرج( ومخطط افتتاحه في يونيو 2022.
الكيت  محطة  من  كم  بطول7.1  الثالث  والجزء 
 3 محطـات    5 وي�صمل  القاهـرة  جامعة  حتى  كات 
محطات نفقية ) التوفيقية - وادي النيل - جامعة 
الدول( ومحطة علوية )جامعة القاهرة( ومحطة 
في  افتتاحه  ومخطط  الدكرور(  )بولق  �صطحية 

اأبريل 2023.
تجدر الإ�صارة اإلى اأنه تم افتتاح محطات )هارون 
- الألف م�صكن - نادي ال�صم�س( بالمرحلة الرابعة 
من هذا الخط كما يجرى النتهاء من تنفيذ محطة 
والنتهاء   2019 اأكتوبر  في  للفتتاح  هليوبولي�س 
من تنفيذ باقي المرحلة الرابعة وت�صمل محطات 

)النزهة - ه�صام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - 
اأبريل  في  افتتاحها  ليتم  من�صور(  عدلي   - الهايك�صتب 

.2020
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والتعاون  ال�صتثمار  وزيرة  ن�صر  �صحر  الدكتورة  �صهدت 
هيئة  رئي�س  زغلول   �صعد  طارق  اأ.ح   واللواء  الدولي 
الت�صليح واللواء اأ.ح  اإيهاب الفار رئي�س الهيئة الهند�صية 
معالجة  محطة  تنفيذ  عقد  توقيع  الم�صلحة   للقوات 

ميـــاه م�صــرف بــحــر البقر بطاقة 5 مليــون م3/يــوم
وتحــالــف  الم�صلحــة  للقــوات  الهند�صيــة  الهيئــة  بيــن 
 739 بقيمة  اأورا�صكوم(   - العرب  )المقاولون  �صركتي 
مليون دولر بح�صور الم�صت�صار محمد عبد الوهاب نائب 
والمناطق  للإ�صتثمار  العامة  للهيئة  التنفيذى  الرئي�س 
قام  و  الوزيرة  م�صاعدة  حجازى  غدير  وال�صيدة  الحرة، 
بتوقيع العقد مع الهيئة الهند�صية للقوات الم�صلحة كل 
�صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  من 
المقاولون العرب والمهند�س اأ�صامه ب�صاى الع�صو المنتدب 
فاروق  �صيد  المهند�صين  وبح�صور  اأورا�صكوم  ل�صركة 
المقاولون  �صركة  اإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

العرب واأحمد عبا�س ع�صو مجل�س الإدارة.
وقد اأ�صادت الدكتورة �صحر ن�صر بدور الهيئة الهند�صية 
اإلى  م�صيرة  الم�صروع،  تنفيذ  في  الم�صلحة  للقوات 
اأهميته في تعزيز منظومة اإدارة موارد المياه من خلل 
وتقليل  المتاحة  المائية  للموارد  الأمثل  الإ�صتخدام 

الهدر فيها لإ�صتخدامها في زيادة الرقعة الزراعية 

بم�صر ب�صفة عامة و�صبه جزيرة �صيناء ب�صفة خا�صة، 
اللزم  التمويل  توفير  في  نجحت  الوزارة  اأن  مو�صحة 
للم�صروع من كل من ال�صندوق العربي للإنماء الإقت�صادي 
الإقت�صادية  للتنمية  الكويتي  وال�صندوق  والإجتماعي 

العربية.
م�صرف  مياه  لمعالجة  محطة  اإن�صاء  الم�صروع  ويت�صمن 
على  الأكبر  ُتعد  م3/يوم  مليون   5 بطاقة  البقر  بحر 
م�صتوى العالم يتم الإ�صتفادة منها في ا�صت�صلح وزراعة 
حوالي 330 األف فدان �صرق قناة ال�صوي�س بالإ�صافة اإلى 
70 األف فدان يتم زراعتهم حاليًا بمنطقتي �صهل الطينة 
المزروعة  الأرا�صي  اإجمالي  لي�صل  �صرق  والقنطرة 
زراعية  تنمية  م�صروعات  واإن�صاء  فدان،  األف   400 اإلى 
من  وهذا  و�صناعي(  وحيواني  زراعي  )اإنتاج  متكاملة 
�صاأنه زيادة كميات ال�صادرات وتقليل الواردات بالإ�صافة 
 40.2 حوالي  اإلى  ت�صل  جديدة  عمل  فر�س  خلق  اإلى 
األف فر�صة عمل مق�صمة على مجالت الت�صنيع الزراعي 
والإنتاج الحيواني، واإدارة منظومة نقل ومعالجة المياه 
الت�صييد  واأعمال  المائية،  والمجاري  الأنفاق  وتطهير 
مكونات  اإحدى  المعالجة  محطة  وُتعد  هذا   ، والبناء 
الذي  البقر  بحر  م�صرف  مياه  منظومة  اإن�صاء  م�صروع 
�صيناء،  جزيرة  �صبه  تنمية  برنامج  م�صروعات  اأهم  ُيعد 

والبالغ قيمته مليار دولر.

وزيرة اإلستثمار والتعاون الدولي
تشهد توقيع عقد تنفيذ

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر 
بقيمة 739 مليون دوالر
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اأعلن المهند�س ح�صام الدين الريفي 
ح�صول  عن  الإدارة  مجل�س  ع�صو 
ثلث  علي  بال�صركة  الدلتا  قطاع 
 2.7 من  باأكثر  جديدة  تعاقدات 
تنمية  جهاز  الأول  جنيه  مليار 
واأو�صح  الجديدة  دمياط  مدينة 
الدلتا  قطاع  رئي�س  م�صطفي  رمزي 
تنفيذ  عن  عبارة  الأول  التعاقد  اأن 
مباني   من  لعدد  الخر�صانى  الهيكل 
للعلوم  الدولية  المن�صورة  جامعة 
تقديرية  بقيمة  والتكنولوجيا 
ليت�صنى  وذلك  جنيه  مليار   2.260
ليتزامن  الجامعة  تنفيذ  فى  البدء 
بمدينة  الأولى  المرحلة  تنفيذ  مع 
تت�صمن  حيث  الجديدة  المن�صورة 
)كلية  مبنى   12 عدد  الجامعة 

علوم  كلية   - الأعمال  اإدارة  وكلية  الدولى  القانون 
الفم وال�صنان وكليه  كلية طب   - المن�صوجات  وهند�صة 
الطب  كلية   - علوم  وكليه  ال�صيدلة  كلية  مبنى   - علوم 
مبنى   - الطلبية  والخدمات  مركزية  مكتبة   - الب�صرى 
الإدارة - الم�صت�صفى الجامعى - �صالت ريا�صية متعددة 
اإلي  اإ�صافة  وال�صنان(  الفم  طب  م�صت�صفى   - الأغرا�س 

ال�صور وكوبرى م�صاه.
واأ�صار المهند�س علء �صلبي مدير فرع �صرق وو�صط الدلتا 
اأن التعاقد الثاني بقيمة 300 مليون جنيه وهو عبارة عن 
م�صروع �صبكات �صرف �صحى ومحطات رفع بمركز فاقو�س 
األف مواطن وهو عبارة  والذي يخدم نحو50  بال�صرقية 
عن تنفيذ عدد 3 محطات رفع، وبيارة قطر 10م و�صامل 
جميع وحدات المحطات - البيارة - عنبر التوليد - مبنى 
بالإ�صافة  الأ�صوار   - العام  الموقع  اأعمال   - المخزن 
اإنحدار باأقطار من 160 مم حتى 630 مم  لإن�صاء �صبكة 
 1583 عدد  تنفيذ  اإلى  بالإ�صافة  كم   31 حوالى  بطول 
وتنفيذ عدد  خطوط  الإنحدار  �صبكة  م�صار  مطبق على 
حوالى  بطول  مم   500  :  400 من  تترواح  باأقطار  طرد 

10كم + تنفيذ عدد 2 عداية بنظام 
ومدة  م   60 بطول  النفقى  الدفع 
فرع  باأن  م�صيرا  �صهرًا   18 تنفيذه 
اأ�صهر  الثلثة  خلل  فاز  ال�صركة 
بنحو  واأعمال  بعطاءات  الأخيرة 

مليار و 100 مليون جنيه.
�صوقت  اأ�صامه  المهند�س  واأ�صاف 
التعاقد  اأن  الدلتا  �صمال  فرع  مدير 
جنيه  207مليون  بقيمة  الثالث 
كفر  قروى  تجميع  عقد  عبارة  وهو 
)قرية  الثالث  العقد  نا�صر  اأبو 
الإ�صلح  عزبة   - الزهايرة   - نجير 
وال�صواحل( مركز دكرن�س  محافظة 
بقرية  اأعماله  وتت�صمن  الدقهلية 
موا�صير  من  اإنحدار  �صبكات  نجير 
القائمة  ال�صبكة  اإحلل وتجديد لأجزاء من   -  upvc
بطول 5.3كم باأقطار مختلفة من 200 مم حتى 600 مم 
باأقطار  كم   25.6 بطول  ال�صبكة  فى  تو�صعات   -
مختلفة من 200 مم حتى 400 مم - عمل ترميم لل�صبكة 
موا�صير  من  طرد  -خط  رفع  عدد2محطة   - القائمة 

upvc  بطول 1.7 كم قطر 500 مم.
 -  upvc اإنحدار من موا�صير  وبقرية الزهايرة �صبكات 
اإحلل وتجديد لأجزاء من ال�صبكة القائمة بطول 1.8 
كم باأقطار مختلفة من 200 مم حتى 300 مم  - تو�صعات 
مم   200 من  مختلفة  باأقطار  4.كم  بطول   ال�صبكة  فى 
رفع  القائمة - محطة  لل�صبكة  حتى 250 - عمل ترميم 
)اإحلل وتجديد( - خط طرد من موا�صير upvc بطول 

950 م/ط قطر 200مم .
موا�صير  من  اإنحدار  �صبكات  وال�صواحل  ال�صلح  وبعزبة 
، 200مم( بطول  اأقطار مختلفة من )250مم   UPVC
 upvc 800 م/ط - محطة رفع - خط طرد من موا�صير
بطول 735 م/ط قطر 150مم ومدة تنفيذ الم�صروع 24 

�صهرًا فقط.

أعمـال جـديـدة للمـقاولـون العـرب 
بالمنصورة الجديدة والشرقية 

والدقهلية بأكثر من 2.7 مليار جنيه

م . أسامه شوقتم. حسام الدين الريفي

م. عالء شلبيم. رمزي محمود
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مجل�س  رئي�س  مدبولي  م�صطفى  الدكتور  �صهد 
الوزراء �صباح يوم الأحد16 يونيو فعاليات الجل�صة 
بناة  لملتقى  الخام�صة  الدورة  من  الإفتتاحية 
الفتاح  عبد  الرئي�س  رعاية  تحت  يقام  الذي  م�صر، 
والعقار  المقاولت  "ت�صدير  بعنوان  ال�صي�صي، 
الم�صري - م�صتقبل جديد للإ�صتثمار" بح�صور اللواء 
توفيق  وه�صام  الحربي،  الإنتاج  وزير  الع�صار  محمد 
الجزار  عا�صم  والدكتور  العام،  الأعمال  قطاع  وزير 
العمرانية،  والمجتمعات  والمرافق  الإ�صكان  وزير 
والمهند�س  النقل،  وزير  الوزير،  كامل  والمهند�س 
ح�صن عبد العزيز رئي�س الإتحاد الم�صري والإتحاد 
وبم�صاركة  والبناء  الت�صييد  لمقاولي  الإفريقي 

المقاولون  �صركة  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س 
يمثلون  التنفيذية  القيادات  من  كبير  وعدد  العرب 
العقاري،  والإ�صتثمار  المقاولت،  �صركات  كبريات 

والموؤ�ص�صات المالية والم�صرفية.
الوزراء  مجل�س  رئي�س  نقل  كلمته  م�صتهل  وفي 
هذا  بنجاح  وتمنياته  ال�صي�صي  الرئي�س  تحيات 
قارة  من  اأ�صقاوؤنا  فيه  ُي�صارك  الذي  المهم  الملتقي 
اإطار  في  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  ومن  اأفريقيا 
التعاون  من  المزيد  تحقيق  على  المتبادل  الحر�س 
المقاولت  �صركات  الوزراء  رئي�س  ودعا  والتكامل، 
الناجحة  التجارب  من  الإ�صتفادة  اإلى  الم�صرية 
قطاع  �صركات  اأو  للدولة  التابعة  لل�صركات  العديدة 

خالل ملتقى بناة مصر الخامس 2019
رئيــس الــوزراء يدعو لتشكيل

تحالفات بين شركات المقاوالت
فـــي دول أفـريقيـــــا
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الأعمال، واأي�صًا ال�صركات الخا�صة في فكرة اإن�صاء 
في  المحليين  �صركائها  مع  اإ�صتراتيجية  تحالفات 
دول اأفريقيا، وهي نقطة هامة جدًا يجب اأن تعمل 
ال�صركات عليها حتى تكون قادرة على تحقيق مزيد 

من التواجد في تلك الأ�صواق.
علي جانب اآخر �صهد الملتقى على مدار اليوم عقد 
المهند�س  ُمتخ�ص�صة تحدث خللها  نقا�س  جل�صات 
العرب  المقاولون  �صركة  رئي�س  �صلح  مح�صن 
ال�صركة  رئي�س  نائب  �صعيب  محمد  والمهند�س 
اأحمد  والمهند�صون  والتعمير  للت�صييد  القاب�صة 
والمقاولت  للهند�صة  �صركة كونكورد  رئي�س  العبد 
للتعمير  ريدكون  �صركة  رئي�س  الجمال  وطارق 
الخارجية  العلقات  لجنة  رئي�س  عفيفي  واحمد 
باتحاد مقاولي الت�صييد والبناء عن روؤية ال�صركات 
بالبلدان الفريقية واقتنا�س  المقاولت  لت�صدير 
والفر�س  العربية  بالبلدان  الإعمار  اإعادة  فر�س 
بهذه  اقتنا�صها  الم�صرية  لل�صركات  يمكن  التي 

الدول.
وفي بداية حديثه  اأكد المهند�س مح�صن �صلح اأن 
المقاولون العرب تعد من اأولي ال�صركات الم�صرية 
العاملة بمنطقة الخليج والدول العربية واأفريقيا 
في  ناجحة  تجارب  لها  وكانت  عقود  عدة  منذ 
علي  للح�صول  محليين  اأعمال  رجال  مع  الم�صاركة 
فر�س اأعمال متميزة بهذه الدول م�صيرًا اإلي الدعم 
عبد  الرئي�س  جانب  من  القوية  والم�صاندة  الكبير 
م�صروع  علي  الح�صول  في  لل�صركة  ال�صي�صي  الفتاح 

�صد تنزانيا نتيجة لعلقاته المثمرة والطيبة التي 
تجمعه بالرئي�س التنزاني جون بومبيه ماغوفولي 
وكذا دعم حكومة الدكتور م�صطفي مدبولي رئي�س 
الم�صرية  ال�صركات  و  العرب  للمقاولون  الوزراء 
الما�صية  الفترة  اأن  �صلح  واأو�صح  بالخارج 
ال�صركة  اأعمال  حجم  في  كبيرة  انتعا�صة  �صهدت 
وعائداتها نتيجة اإرتفاع اأ�صعار البترول ولكن بعد 
الم�صروعات  عدد  اإنخف�س  حاليا  اأ�صعاره  هبوط 
�صر�صة  المناف�صة  واأ�صبحت  هناك  المطروحة 
بين ال�صركة و ال�صركات الأخري فقد تتناف�س من 
6:5 �صركات من دولة واحدة للح�صول علي م�صروع 

واحد.
الم�صرية  البنوك  �صلح  مح�صن  المهند�س  وطالب 
علي  للح�صول  وتمويلها  الم�صرية  ال�صركات  بدعم 
ال�صركات  تعمل  مثلما  بالخارج  جديدة  اأعمال 
ومعها  ال�صركات  هذه  تذهب  حيث  المناف�صة 
علي  للتقدم  دولهم  تتبع  بنوك  من  اللزم  التمويل 
هذه الم�صروعات والح�صول عليها بكل ي�صر و�صهولة 
كما طالب رئي�س المقاولون العرب بالتفكير خارج 
المقاولت  �صركات  بين  بالتعاون  ال�صندوق  نطاق 
اأعمال  علي  الح�صول  في  المختلفة  وال�صركات 
الطبيعية  الثروات  وا�صتغلل  المنفعة  وتبادل 
اللحوم  ت�صدير  طريق  عن  هناك  المتواجدة 
اأي�صا  الممكنة  الحلول  كاأحد  وغيرها   والأخ�صاب 

للمناف�صة هناك .
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الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  اإينا�س  الدكتورة  اإفتتحت 
اللبناني  الثقافة  وزير  داوود  محمد  الدكتور  ونظيرها 
والدكتور  بلبنان  م�صر  �صفير  النجاري  نزيه  ح�صور  في 
للكتاب  العامة  الم�صرية  الهيئة  رئي�س  علي  الحاج  هيثم 
العرب  المقاولون  �صركة  رئي�س  �صلح  مح�صن  والمهند�س 
وعددا من ال�صخ�صيات الدبلوما�صية والثقافية فرع الهيئة 
منطقة  في  ال�صيداني  ب�صارع  للكتاب  العامة  الم�صرية 
في  وتاأهيله  تطويره  اإعادة  بعد  بيروت  براأ�س  الحمراء 
اأعقاب توقف دام لأكثر من 8 �صنوات و�صط اإحتفالت في 
التنورة  فرقة  قدمت  حيث  اللبنانية  الثقافية  الأو�صاط 

ليلة فنية م�صرية اإحتفال بالإفتتاح.
وقالت عبد الدايم اأن فرع هيئة الكتاب ببيروت يعد ج�صرًا 
للتوا�صل الفكري والثقافي بين ال�صعبين ويعزز من التواجد 
الثقافة  وزارة  ت�صعي  ما  وهو  بيروت  قلب  في  الم�صري 
با�صتعادة  للدوله  العامة  ال�صتراتيجية  �صمن  لتحقيقه 
والفنون  الثقافة  مجالت  مختلف  في  الم�صرية  الريادة 

وتكليًل لمجهودات الدولة في تفعيل دور القوة الناعمة 
ان  واأ�صافت  العربية  �صعوبنا  بين  التوا�صل  اأدوات  كاأحد 
فرع هيئة الكتاب �صيتحول الي مركزًا ا�صتراتيجيا للتعاون 
ن�صر  في  دوره  بجانب  بالبلدين  الثقافية  الموؤ�ص�صات  بين 
الفكر والمعرفة والثقافة الم�صرية موؤكده اأن الفرع ي�صم 
التي  الثقافية  والمو�صوعات  الكتب  اأمهات  من   مجموعة 
تعد ركيزه اأ�صا�صيه لبناء الن�صان وتتميز بالتنوع والثراء 
الثقافية  ومكانتها  بم�صر  يليق  بما  والمحتوى  ال�صكل  في 

والفكرية فى العالم العربي.
باإ�صدارات  داوود  محمد  اللبناني  الثقافة  وزير  واأ�صاد 
ومحتويات فرع الهيئة الم�صرية للكتاب والتنوع الثري في 
م�صمونها م�صيرًا  اإلي تعزيز  التعاون بين البلدين من خلل 
اإلي   بالإ�صافة  بينهما  الدائم   والثقافي  الفكري  التلقي 
اإ�صعاع   مركز  تعود  حتي  بيروت  في  الثقافة  دور  تكري�س 
للثقافة والمعرفة موؤكدا علي دور م�صر المحوري في قلب 

العروبه بما تمتلكه من ح�صارة وتاريخ.

وزيـرا ثقـافـة مصـر ولبنـان إفتتحـا
فـرع الهيئـة العـامـة للكتـاب ببيـروت

 والذي قامت بتطويره المقاولون العرب
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نزيه  ال�صفير  اأعرب  كما 
باإعادة  �صعادته  عن  النجاري 
وزارة  في  ممثلة  م�صر  افتتاح 
الفكر  �صرايين  لأحد  الثقافة 
في  لم�صر  الهامة  والثقافة 
لبنان، واأ�صار اإلى اأن عودة هذا 
الفرع اإلى العمل، واإحيائه من 
وفنية  ثقافية  ان�صطة  خلل 
ثقافيا  مركزا  لي�صبح  م�صرية 
والدباء،  المبدعين  لتلقي 
وزارة  �صعت  هدفًا  كان  طالما 

الثقافة وال�صفارة لتحقيقه.
واأو�صح المهند�س مح�صن �صلح 
رئي�س �صركة المقاولون العرب 
تطوير  لأعمال  المنفذة 

ال�صركة  اأن  بيروت  في  الكتاب  هيئة  فرع  تاأهيل  واإعادة 
وذلك  الوطني  لدورها  تاأكيدًا  الم�صروع  هذا  في  �صاهمت 
الثقافة،  وزارة  الدائم مع  التعاون  الحر�س على  اإطار  في 
في  الوزارة  به  تقوم  الذي  البارز  الثقافي  بالدور  م�صيدًا 
مد ج�صور الثقافة الم�صرية اإلى ال�صعوب المختلفة وعلى 
راأ�صها �صعوبنا العربية ال�صقيقة، واأو�صح المهند�س مح�صن 
من  لبنان  في  تتواجد  العرب  المقاولون  �صركة  اأن  �صلح 
الم�صروعات  من  عددًا  بتنفيذ  قام  الذي  فرعها  خلل 
�صحي  �صرف  �صبكات  م�صروع  بينها  من  والحيوية  الهامة 
�صرف  ومحطات  �صحي  �صرف  �صبكات  وم�صروع  النبطية 
مارون  بحيرة  وم�صروع  والثانية  الأولى  بمرحلتيه  �صيدا 
الراأ�س لتجميع مياه الأمطار وم�صروع �صبكات مياه ال�صرب 

المزمع  اأنه من  الغربي كما  البقاع  الإرتوازية في  والآبار 
البدء في تنفيذ م�صروع محطة مياه بقاعاتا بطاقة 35 
الم�صيلحة  مياه  محطة  وم�صروع  يوم  مكعب/  متر  األف 

بطاقة 30 األف متر مكعب/ يوم.
الهيئة  اأن فرع  الدكتور هيثم الحاج علي  اأكد  ومن جانبه 
ولبنان  م�صر  بين  التعاون  طريق  في  هامه  خطوة  يعد 
مع  م�صتركة  ن�صر  لم�صروعات  اأ�صا�صيه  ركيزه  باإعتبارة 
لن�صر  مركز  يعد  اأنه  اإلي  بال�صافة  اللبنانيين  النا�صرين 

الكتاب الم�صري عامة.
للكتاب فى بيروت  العامة  الم�صرية  الهيئة  اأن فرع  يذكر 
لوجي�صتية  منطقة  لبنان  كانت  حيث   1967 عام  تاأ�ص�س 
هامة للثقافة والفنون وبعد اإندلع الحرب عام 1975 تم 
تدميره وانتقل اإلى مقر جديد ي�صم دورين ومخزن للكتب.



50

قن�صوه  العزيز  عبد  الدكتور  اإفتتح 
 22 ال�صبت  يوم  الإ�صكندرية،  محافظ 
حديقة  وتجميل  تطوير  م�صروع  يونيو 
قامت  والتى   ، الإ�صكندرية  �صتاد 
 ، العرب  المقاولون  �صركة  بتنفيذها 
وتاأتى �صمن خطة تطوير الحدائق على 
هويتها،  على  الحفاظ  مع  الثغر  م�صتوى 
الخ�صراء  الم�صطحات  زيادة  عن  ف�صل 
 ، للمواطنين  المجانية  والمتنزهات 
ال�صكر لجميع  المحافظ  هذا وقد وجه 
القائمين على اأعمال التطوير من �صركة 
" تحية لفريق  المقاولون العرب، وقال 

المكان  ، فكل قطرة عرق بذلت في هذا  العمل جميعا 
اأن  موؤكدًا   ،  " الجميع  اأمام  الرائع  الم�صهد  بهذا  كللت 
والجميع   ، الإ�صكندرية  باأنحاء  م�صتمرًا  �صيظل  العمل 
ال�صياق  وبذات  المبذول  الجهد  بنف�س  نهار  ليل  يعمل 

مدينة  عهدها  ك�صابق  الإ�صكندرية  محبوبتنا  لعودة 
ال�صياحة والثقافة والجمال .

رئي�س  �صلمة  المح�صن  عبد  الأ�صتاذ  ح�صرالإفتتاح 
اإدارة موؤ�ص�صة الأهرام ، واللواء اأحمد ب�صيوني  مجل�س 

محافظ اإلسكندرية يفتتح مشروع 
تطوير وتجميل حديقة اإلستاد
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الح�صا�س  حمدي  واللواء  المحافظة  عام  �صكرتير 
ال�صكرتير العام الم�صاعد والمهند�س اأيمن عطية مدير 

فرع الإ�صكندرية وعدد من قيادات الفرع . 
اأو�صح المهند�س ح�صام الدين الريفي ع�صو  من جانبه 
الإ�صكندرية  فرع  اأن  العرب   المقاولون  اإدارة  مجل�س 
واإن�صاء  ت�صميم  اإعادة  اأعمال  كافة  بتنفيذ  قام 
الأر�صفة بم�صطح اإجمالى )13000م2( بمحيط �صتاد 
للأر�صفة  محدد  نموذج  تنفيذ  مت�صمنًا  الأ�صكندرية 
 )L( حرف  �صكل  على  الأمطار  لمياه  بمجرى  مزود 
بطول اإجمالى )1كم( مت�صمنًا تنفيذ اأغطية جريليات 
المهند�س  وقال  العامة  ال�صبكة  على  ربطها  يتم  �صرف 
هذا  اأن  الإ�صكندرية  قطاع  رئي�س  القادر  عبد  اأحمد 
يتم  المطر  بمجرى  المزود  المحددات  من  النموذج 
تنفيذه لأول مرة على م�صتوى الجمهورية كافة لت�صهيل 
وت�صيير �صرف الأمطار بالإ�صكندرية كما قامت ال�صركة 
حركة  لتنظيم  ال�صركة  محددات  من  نموذج  بتنفيذ 
دخول الجماهير للإ�صتاد من نماذج على �صكل محددات 
بانوهات  في  و�صعها  يتم  متتالية  )فنارات(  خر�صانية 
لتنظيم  مرة  لأول  تطبيقها  ويتم  بينها  فيما  حديد 

حركة الجماهير .
الأ�صكندرية  فرع  مدير  عطية  اأيمن  المهند�س  واأ�صاف 

واإعادة  ت�صميم  اأعمال  بكافة  قامت  ال�صركة  اأن 
طريق  عن   ) الإ�صعاف   ( الإ�صتاد  حديقة  اإن�صاء 
من  م�صايات  باإن�صاء  الم�صاه  حركة  م�صطحات  زيادة 
ترابيع  مع  المتداخلة  الملونة  المطبوعة  الخر�صانة 
اإنترلوك متداخلة وكذلك زيادة الم�صطحات الخ�صراء 
واإن�صاء  )4700م2(  اأخ�صر  نجيل  م�صطح  باإجمالى 
للمواطنين  جلو�س  اأماكن  وتوفير  متكاملة  رى  �صبكة 
المعمارى  النمط  ) كرا�صى مزدوجة على طراز يوافق 
القديم لأ�صتاد الإ�صكندرية وتم اإن�صاء نافورة تتو�صط 
الحديقة مزودة باإ�صاءة ملونة لإ�صافة عامل الحركة 
اإعادة  ا�صتلزم  مما  الخ�صراء  الم�صطحات  جانب  اإلى 
كامل  على  الإ�صاءة  اأعمدة  من  �صبكة  وتنفيذ  ت�صميم 
طريق  عن  الحديقة  �صامًل  الإ�صكندرية  �صتاد  محيط 
المقاوم  جل�س  الفايبر  من  كهرباء  اأعمدة  تنفيذ 
 )100( بعدد  ومفرد  مزدوج  م   6 نماذج  الأمطار  لمياه 
 )2( وعدد  )3م(  ديكورى  عامود   )42( وعدد  عامود 
وكافة   ) )9م  التوبي�صات  اإنتظار  موقف  لزوم  عامود 
ك�صافات الإ�صاءة من نوعيه LED LIGHT  لي�صبح 
محيط �صتاد الأ�صكندرية وحديقة الإ�صتاد بحق منارة 
اأعمال تطوير  اإعادة  به فى  ونموذج يحتذى  للزائرين 

وتجميل الميادين .
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والمرافق  الإ�صكان  وزير  الجزار  عا�صم  الدكتور  تفقد 
الت�صغيل  مايو   11 ال�صبت  يوم  العمرانية  والمجتمعات 
التجريبى لمحور 30 يونيو "الطريق التبادلى للطريق 
محمود  اللواء  بح�صور  وذلك  ال�صوي�س  لقناة  الموازى 
والمهند�صين  للتعمير  المركزي  الجهاز  رئي�س  ن�صار 
�صقر  طارق  و  �صيناء  تعمير  جهاز  رئي�س  �صعيد  مح�صن 
طرق  ا�صت�صاري  علم  ومفيدة  الإدارة  مجل�س  ع�صو 
ال�صركة الم�صرف على قطاع المعامل ومحمد الح�صيني 
رئي�س  من�صور  ومبارك  ال�صركة  تنفيذي  مجل�س  ع�صو 
القطاع مدير فرع �صيناء و يا�صر عبدالعال مدير اإدارة 
�صيناء  فرع  مدير  نائب  فريد  �صيد  و  قبلي  وجه  طرق 

الم�صرف على الم�صروع.
 30 محور  اأن  الجزار  عا�صم  الدكتور  اأو�صح  وقد  هذا 
التابع  للتعمير  المركزى  الجهاز  بتنفيذه  قام  يونيو 

طريق  وهو  �صيناء  تعمير  جهاز  فى  ممثل  للوزارة 
بتكلفة  مترًا   80 وعر�س  كم   95 بطول  مزدوج  حر 
الحركة  محور  ويعتبر  جنيه،  مليار   5.2 ا�صتثمارية 
المحور  ويبداأ  ال�صوي�س  قناة  اإقليم  لتنمية  الرئي�صى 
ال�صاحلى  الدولى  بالطريق  مارًا  بور�صعيد  جنوب  من 
الكم  علمة  حتى  جنوبًا  ويمتد  دمياط،   / بور�صعيد 
94 طريق القاهرة / الإ�صماعيلية ال�صحراوى، ويتكون 
المحور من اتجاهين )القطاع الجنوبى بطول 48 كم، 
به 5 حارات مرورية - القطاع ال�صمالى بطول 47 كم، به 
5 حارات مرورية(، بالإ�صافة اإلى طريقى خدمة على 
جانبى المحور، وي�صم المحور 17 كوبرى )11 كوبرى 
على  عمودية  فرعية  كبارى   6  - الم�صار  على  رئي�صى 
ونفقين  والم�صاة  لل�صيارات  عر�صيًا  نفقًا  و16  الم�صار( 
الر�صوم و6 محطات  لتح�صيل  للم�صاة فقط، ومحطتين 

وزيــر اإلسكــان يتفقد التشغيل 
التجريبي لمحور 30 يونيو الذي 

شاركت فى تنفيذه المقاولون العرب 
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مراوى(،   - عداية   - �صندوقى  )بربخ  و500  للخدمة، 
وعملت فى تنفيذه 21 �صركة مقاولت )14 فى اأعمال 

الطرق - 7 فى اأعمال الكبارى.
رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  تفقد  اآخر  جانب  علي 
مجل�س الإدارة يوم الخمي�س 23 مايو  اأعمال المقاولون 
للطريق  التبادلي  "الطريق  يونيو   30 بمحور  العرب 
الموازي لقناة ال�صوي�س، يرافقه المهند�صين �صيد فاروق 
علم  مفيدة  و  الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول  النائب 
المعامل  قطاع  على  الم�صرف  ال�صركة  طرق  ا�صت�صاري 
ال�صركة  تنفيذي  مجل�س  ع�صو  الح�صيني  ومحمد 
ومبارك  و�صيناء  القناة  قطاع  رئي�س  حافظ  ومحمد 

من�صور مبارك رئي�س القطاع مدير فرع �صيناء، و اأ�صامه 
نوار مدير اإدارة الإن�صاءات البحرية.

باأعمال  قامت  العرب  المقاولون  اأن  بالذكر  جدير 
اإلى  عر�صها  ي�صل  وج�صــور  التربــة  وتبديــل  تكريــك 
طبقات  ثلث  وعمل  المنزلة  بحيرة  داخل  متر   80
اأ�صا�س كل طبقة ب�صمك 45 �صم وعرو�س تبداأ من 55 
�صم   7 ب�صمك  رابطة  طبقة  وعمل  متر   77 حتى  متر 
في  �صارك  وقد  ،هذا  �صم    6 ب�صمك  �صطحية  وطبقه 
تنفيذه من قبل ال�صركة فرع �صيناء واإدارة طرق وجه 
اإجماليه  بتكلفة  البحرية  الإن�صاءات  واإدارة  قبلي  

ت�صل اإلى 300 مليون جنيه.
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الإ�صكان  وزير  الجزار  عا�صم  الدكتور  قام 
يوم  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 
الم�صروعات  بتفقد  مايو   11 ال�صبت 
الجديدة،  المن�صورة  بمدينة  المختلفة 
وزير  نائب  محمود  خالد  المهند�س  يرافقه 
القومية  الم�صروعات  لمتابعة  الإ�صكان 
والمهند�س عبد المطلب ممدوح نائب رئي�س 
الجديدة،  العمرانية  المجتمعات  هيئة 
الم�صرف على جهاز  والمهند�س محمد رجب 
وذلك  الجديدة  المن�صورة  مدينة  تنمية 
رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  المهند�س  بح�صور 
الدين  ح�صام  والمهند�س  الإدارة  مجل�س 

الريفي ع�صو مجل�س الإدارة والمهند�صة مفيدة علم 
ا�صت�صاري طرق ال�صركة الم�صرفة على قطاع المعامل 
الدلتا  قطاع  رئي�س  م�صطفى  رمزى  والمهند�س 
والمهند�س علء �صلبى مدير فرع �صرق وو�صط الدلتا 

والمهند�س اأ�صامة �صوقت مدير فرع �صمال الدلتا.
منطقة  بتفقد  زيارته  الجزار،  عا�صم  الدكتور  وبداأ 
الكورني�س المطل على البحر المتو�صط، حيث يجرى 
النتهاء من الكورني�س ال�صرقى بطول 800 م، بينما 
و�صلت ن�صبة تنفيذ الكورني�س الغربى بطول 1400 م، 
اإلى 48%، ووجه الوزير بت�صغيل الخدمات، والإهتمام 
ي�صتطيع  حتى  بالكورني�س،  الزراعة  باأعمال 

المواطنون الإ�صتمتاع به فى مو�صم ال�صيف المقبل.
بالتوقيتات  الإلتزام  �صرورة  على  الوزير  و�صدد 
المحددة للنتهاء من تنفيذ الم�صروعات المختلفة، 
ومنها جامعة المن�صورة، موؤكدا على الإلتزام باأعلى 

جودة فى اأعمال الت�صطيبات.
للإ�صكان  م�صر"  "�صكن  م�صروعى  الوزير  تفقد  كما 
حيث  الفاخر،  للإ�صكان   "JANNA" و  المتو�صط، 
وحدات   4704 تنفيذ  جار  اأنه  الجهاز  رئي�س  اأو�صح 
الإنجاز  ن�صبة  وبلغت  م�صر"،  بـ"�صكن  عمارة(   196(
عمارة(   468( وحدة   11232 تنفيذ  وجاٍر   ،%  79
كما   ،%  55 الإنجاز  ن�صبة  وبلغت   ،  "JANNA"بـ

وزير اإلسكان يتفقد المشروعات 
المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة
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تفقد اأي�صًا منطقة الفيلت، والتى يجرى بها 
تنفيذ 1149 فيل )منف�صلة - مت�صلة - �صبة 
مت�صلة(، ت�صم 2103 وحدات، وبلغت ن�صبة 

التنفيذ %17.
بالمدينة،  للم�صروعات  تفقده  واأثناء 
تذكارية  �صورة  التقاط  على  العاملون  اأ�صر 
على  حثهم  والذى  الوزير،  مع  جماعية 
تنفيذ  فى  الجهد  من  المزيد  بذل  �صرورة 
هذه  فى  العملقة،  القومية  الم�صروعات 

المرحلة الفارقة من عمر الوطن.
الم�صرف على  المهند�س محمد رجب،  واأ�صار 
الجديدة،  المن�صورة  مدينة  تنمية  جهاز 
اإلى اأنه تم عمل الج�صات واعتماد الخوازيق 
وحدة   1392 تنفيذ  وجاٍر  برجين،  لتنفيذ 
وبلغت  �صاحلى،  طابع  ذات  عمارة(   58(
ن�صبة تنفيذها 17 %، وجاٍر تنفيذ مدر�صتين 
للتعليم الأ�صا�صى، وبلغت ن�صبة التنفيذ 10 %، 
و8 اأ�صواق تجارية، وتخطت ن�صبة تنفيذها 
تنفيذه  ن�صبة  وبلغت  طبى،  ومركز   ،%  40
فى  للبدء  الإعداد  جاٍر  اأنه  مو�صحًا   ،%  18
العلوم  وكلية  الدولى،  القانون  كلية  تنفيذ 
تبلغ  والتى  المن�صورة،  بجامعة  الهند�صية 
م�صاحتها 67 فدانًا جنوب المرحلة الثانية، 
الأولي،  المرحلة  من  مترًا   240 بعد  وعلى 
الدولي،  القانون  )كليات:  الجامعة  وت�صم 
والهند�صة،  الأعمال،  واإدارة  والقت�صاد 
 - والأ�صنان  وال�صيدلة،  الطبية،  والعلوم 
مبنى   - جامعى  م�صت�صفى   - مركزية  مكتبة 

اإدارة - �صالة ريا�صية - معار�س(.
حيث  المرافق،  اأعمال  تنفيذ  جاٍر  واأ�صاف: 
للفرمة   %  80( الطرق  تنفيذ  ن�صبة  بلغت 
وبلغت  الأ�صا�س(،  لطبقة   %10  - الترابية 
ن�صبة تنفيذ �صبكات ال�صرف ال�صحى 30 %، 
اأن  مو�صحًا   ،%  20 الأمطار  �صرف  و�صبكات 
الم�صاحة الإجمالية للمدينة 6270 فدانًا، 

تنفيذ  الجارى  الأولى  المرحلة  م�صاحة  وتبلغ 
الم�صروعات بها حاليًا 2063 فدانًا.

اإ�صكان  اأعمال  تنفذ  العرب  المقاولون  اأن  يذكر 
اأر�صى  عن  عبارة  �صكنية  عمارة   52 لعدد  م�صر  دار 
اأعمال  حاليًا  تجري  حيث  علوية  اأدوار  وخم�س 
الت�صطيبات الخارجية والداخلية للعمارات واأعمال 
تنفيذ  من  النتهاء  تم  والذى  ال�صياحى  المم�صى 

طولى  متر   800 بطول  الأولى  بالمرحلة  الأعمال 
المرحلة  اأعمال  بتنفيذ  حاليًا  ال�صركة  وتقوم 
م�صروع  تنفيذ  جانب  اإلى  متر   1400 بطول  الثانية 
الفيلت المودرن باإجمالي 124فيل، كذلك م�صروع 
وخطوط  ال�صيول  و�صرف  �صحى  المرافق)�صرف 
�صور  اإن�صاء  اإلى  بالإ�صافة  والحريق(  والرى  المياه 

الجامعة واأعمال الأ�صا�صات.
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صــالح يتفقد مشروع
أنفــاق قنــاة الســويــس ببــورسعيــد

اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  تفقد 
مايو،   23 الخمي�س  يوم  العرب  المقاولون  �صركة 
م�صروع اأنفاق قناة ال�صوي�س ببور�صعيد، والتي ينفذها 
اأورا�صكوم (  التحالف الم�صري )المقاولون العرب - 
النائب  فاروق  �صيد  المهند�صين  الزيارة  رافقه خلل 
الأول لرئي�س مجل�س الإدارة ومفيدة علم ا�صت�صاري 
ومحمد  المعامل  على  الم�صرف  ال�صركة  طرق 
ومحمد  ال�صركة  تنفيذي  مجل�س  ع�صو  الح�صيني 
حافظ رئي�س قطاع القناة و�صيناء ومحمد اأبود�صي�س 
الم�صرف العام على الم�صروع ومبارك من�صور مبارك 
مدير  نوار  واأ�صامه  �صيناء،  فرع  مدير  القطاع  رئي�س 

اإدارة الإن�صاءات البحرية وعمرو حامد مدير م�صروع 
اأنفاق بور�صعيد.

وقد حر�س رئي�س مجل�س الإدارة والنائب الأول خلل 
اأ�صادا  حيث  العمل  بقيادات  الإجتماع  على  الزيارة 
واإدارة  التنظيم  وبح�صن  الأنفاق  م�صروع  في  بالعاملين 
المهنية  وال�صحة  ال�صلمة  اأعمال  على  واأثنيا  العمل 
الوجه  على  ال�صلمة  معايير  وتطبيق  بالم�صروع 
المطلوب، ووجها التحية لروح المهند�س الراحل اأ�صرف 
طلبة المدير التجاري للم�صروع، كما اأكدا اأن الم�صروع 

�صهد تطبيق اأعلى معايير الجودة العالمية، كما اأ�صبح 
لدى اأبناء ال�صركة خبرة كبيرة في م�صروعات الأنفاق.
بتنفيذه  الذي قامت  ال�صمالي  النفق  اأن  بالذكر  جدير 
ال�صركة يبلغ طوله الإجمالي 4 كيلو متر وج�صم النفق 
والداخلي  متر   12.6 الخارجي  وقطــره  كم   2.850
تحت  متًرا   24 عمق  اإلى  ي�صل  بمن�صوب  متر   11.4
اتجاه  بكل  �صيارتين  بمرور  وي�صمح  ال�صوي�س  قناة  قاع 
حركة  �صهولة  على  ي�صاعد  مما  اأمتار   5 �صافي  بارتفاع 
وت�صجيع  التفريعة  �صرق  ميناء  واإلى  من  الحاويات 

اإقامة الم�صانع بمنطقة �صرق بور �صعيد.
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ويتـــابــــع أعمــــال مشـــــروع
مبنى مجلس النواب

اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  عقد 
يونيو   26 الأربعاء  يوم  العرب  المقاولون  �صركة 
اإجتماعًا مع قيادات وم�صئولى م�صروع مجل�س النواب 
دور  مناق�صة  تناول  الجديدة  الإدارية  بالعا�صمة 
كل قطاع بالم�صروع و التن�صيق فيما بينهم ومتابعة 
كافة تفا�صيل طرق التنفيذ عقب ذلك تفقد �صيادته 
اأحمد  المهند�صين  بح�صور   وذلك  الم�صروع  اأعمال 
عبا�س ع�صو مجل�س الإدارة و خالد عي�صى و اأ�صامة 
كمال ع�صوا المجل�س التنفيذى  لل�صركة و�صيد �صندى 
ال�صرنوبى  محمود  و  الكبري  القاهرة  قطاع  رئي�س 
الكهروميكانيكية وخالد عبد  الأعمال  رئي�س قطاع 
المعطى رئي�س قطاع الإ�صت�صارات الهند�صية واأحمد 

م�صاعد  زبيب  وممدوح  الت�صنيع  قطاع  رئي�س  عي�صى 
رئي�س قطاع القاهرة الكبري وطارق مرزوق مدير اإدارة 
ال�صحى والت�صطيبات ومحمد علوى مدير اإدارة المن�صاأت 
المتميزة ومحمد ل�صين مدير فرع القاهرة و�صلم ر�صاد 
العامة  للمبانى  الكهروميكانيكية  الأعمال  اإدارة  مدير 
وعلى  الكهربائية  الأعمال  اإدارة  مدير  خ�صر  محمد  و 
وطارق  الإعتيادية  الأعمال  اإدارة  مدير  ال�صمد  عبد 
�صفى الدين نائب مدير اإدارة المن�صاأت المتميزة والذي 
اأو�صح اأن الم�صاحة الإجمالية للم�صروع ت�صل اإلى 126 

)المبنى  المجل�س  مبنى  من  ويتكون  م�صطح  متر  األف 
الرئي�صي( الذي اأقيم على م�صاحة 18 األف متر ويتكون 
اإدارية،  ومكاتب  ع�صوًا   1000 �صعة  رئي�صية  قاعة  من 
وهو عبارة عن بدروم واأر�صي و8 اأدوار متكررة وعدد 2 
قبة قطر 50 متر، كما ي�صم م�صروع البرلمان عددًا من 
المباني الخدمية ت�صمل المركز الطبي والمبنى الأمني 
ومبنى محطة الكهرباء ومبنى الكهروميكانيك ومحطة 
هذا  �صيارة   675 ت�صع  لل�صيارات  وجراجات  الإطفاء 
الداخلية  الأ�صوار والطرق  و  العام  الموقع  اإلي  اإ�صافة 

والم�صاحات الخ�صراء.
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رئيس مجلس اإلدارة
يتفقـد مشــروع إحيــاء وتحـديـــث

مبنــي قيــادة الثـــــورة

مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  قام 
بتفقد  يوليو   2 الثلثاء  يوم  الإدارة 
م�صروع اإحياء وتحديث مبني قيادة الثورة 
�صمن  ياأتي  والذي  الثورة"  زعماء  "متحف 
التراث  اإحياء  باإعادة  الدولة  اإهتمام 
المعالم  على  والحفاظ  الإن�صانى  والتاريخ 
المبنى  هذا  اأن�صيء  حيث  البارزة  الأثرية 
م�صر  ملك  الأول  فاروق  الملك  عهد  فى 
البناء فى عام 1948م  بداأ  وال�صودان وقد 
ويتميز  1951م  عام  منه  الإنتهاء  وتم 
وهو  الفترة  تلك  فى  �صاد  خا�س  بطابع 
الحجر  واإ�صتخدام  الكل�صيكى"  "الطراز 
لإ�صتراحة  مخ�ص�س  كان  وقد  ال�صناعى 

قبل  من  اإ�صترداده  وتم  الملكية  لليخوت  ومر�صى  الملك 
كمقر  اإ�صتخدامه  وتم  1952م  عام  الثورة  قيادة  مجل�س 
لإجتماعات ال�صباط الأحرار ومن هذا المكان تم اإعلن 

الجمهورية العربية المتحدة وكان رمزا للحرية.
نائب  عفيفى  اإمام  المهند�صين  الزيارة  خلل  رافقه 
رئيــ�س مجلــ�س الإدارة وطــــارق خ�صــر رئيــــ�س القطــــاع 
الت�صييد والأعمال التخ�ص�صية و محمود ال�صرنوبي رئي�س 
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الكهروميكانيكية  الم�صــــروعات  قطــــاع 
علــي  الم�صرف  النجار  يو�صف  ومحمد 
الأعمــــال الكهــــربــــائيــــة وطــــه دياب 
والآثــار  الق�صــور  �صيــانة  اإدارة  مدير 
الم�صروعات  اإدارة  مديــر  ر�صــاد  و�صــلم 
الكهــروميكانيكيــة للمبــــانــــى العــــامــة 
اإدارة  مدير  مرزوق  وطارق  والمرافق 

ال�صحي والت�صطيبات.
من  يتكــون  المبنــي  اأن  بالذكــر  جديــر 
بدروم اأر�صى ودور اأول ودور ال�صطح وهو 
من  الغرف  به  يحيط  �صحن  عن  عبارة 
كل الجهات والمطلة على ال�صحن ب�صكل 
جمالونى وقد تم ت�صميم التغطية على 
المبنى  بجناحيه  يحيط  ن�صر  �صكل 
اإدارة  الأعمال  تنفيذ  في  �صارك  وقد 
بالتعــاون  والأثــــار  الق�صــور  �صيــانــة 
مــــع اإدارات الأعمــــــــال الإعتيــــاديــــة 
وال�صحــــــــي والت�صطيبـــــــات وال�صــــدات 
والأعمال التخ�ص�صية وتاأجير المعدات  
والم�صروعات  الكهــربائيــة  والأعمــــال 
العــــامــــة  للمبانى  الكهروميكانيكية 
والمــــرافــــق واإدارة تر�صانــــة المع�صرة 
وقطاع  الدلتــــا  وو�صــــط  �صــــرق  وفــــرع 

الإ�صت�صارات الهند�صية واإليو م�صر.
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�صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  قام 
رئي�س  ال�صربينى  �صريف  المهند�س  و  العرب  المقاولون 
يونيو   16 ال�صبت  يوم  اكتوبر   6 مدينة  تنمية  جهاز 
اكتوبر   6 مدينة  مداخل  تطوير  م�صروع  اإلى  بزيارة 
القطاع   - المدينة  نطاق  فى  الفيوم  الواحات  وطريق 
كافة  ومناق�صة  بالم�صروع  العمل  مراحل  لمتابعة  الثانى 
رافقهم  بالتنفيذ   المتعلقة  الزمنية  والبرامج  التفا�صيل 
الأول  النائب  فاروق  �صيد  المهند�صين  الزيارة   خلل 
الطرق  ا�صت�صاري  علم  مفيده  و  الإدارة  مجل�س  لرئي�س 
ال�صباعى  وه�صام  المعامل  قطاع  علي  الم�صرفة  بال�صركة 
م�صاعد ع�صو مجل�س الإدارة  و اأ�صرف عطية رئي�س قطاع 
والإن�صاءات  الكباري  اإدارة  الطرق وح�صن م�صطفي مدير 
التخ�ص�صية ويا�صر عبد العال مدير اإدارة طرق وجه قبلي 

و يا�صر �صادق مدير اإدارة الم�صروع .
قطاع  تنفيذه  في  ي�صارك  الم�صروع  اأن  بالذكر  جدير 
البحرية  والتر�صانة  قبلي  وجه  طرق  واإدارات  الكباري 
بالإ�صماعيلية والأعمال الإعتيادية ،وهو يبداأ من بداية 
طريق الواحات فى تقاطعه مع طريق الفيوم ويمتد بطول 
خـدمـة  طـريـق  تنفيذ  وي�صمل  الواحات  باإتجاه  كم   28
علـى جانبى طريق الواحات بطول 28 كم وعر�س 16.2م 
وهم  كبارى   4 عدد  تنفيذ  اإلي  اإ�صافة  الواحد  للإتجاه 
الإجتماعى  الإ�صكان  م�صروع  لخدمة   )18( رقم  كوبرى 
)800 فدان( والذى تم الإنتهاء منه بالكامل كما يجرى 
اأعمال الأ�صفلت بكل من الكوبرى رقم  )6( لخدمة القادم 
الفيوم  طريق  اإلى  والمتجه  ال�صمالى  ده�صور  طريق  من 
طريق  من  للقادم   )3( رقم  الكوبرى  و  الإ�صعاف  مبنى  و 
لخدمة  الطريق  ذات  اإلى  المتجه  و  الفيوم   / الجيزة 

العمل  يجرى  كما   ، الكهرباء  محطة  و  اأكتوبر  اأحياء 
و�صلة  مع  الواحات  طريق  لربط   )  2( رقم  بالكوبرى 
ده�صور الجنوبية اإ�صافة اإلي عدد 6 كبارى م�صاه وعدد 5 
محطات اأتوبي�س واأعمال الإنارة لجميع الطرق الجديدة 
واأعمال  الجديدة  للطرق  المطر  واأعمال �صرف  والكبارى 
الجديدة  الطرق  بين  الو�صطية  للجزر  والت�صجير  الرى 

والطرق القائمة على طريق الواحات.

صــالح والشـربينــي يبحثــــان مــوقــف 
األعمـال بمشروعات تطوير مداخـل

 6 أكتـوبـر و طـريـق الـواحـات 
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قام اللواء مهند�س اإيهاب  خ�صر رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة 
القومية لمياه  ال�صرب وال�صرف ال�صحي يوم الأحد 30 يونيو 
بمحافظة  ا�صنا  لمدينة  ال�صحى  ال�صرف  م�صروع  بتفقد 
واإلتزام  الأعمال  بجودة  �صيادته  اأ�صاد  وقد  الأق�صر 
المقاولون العرب بتنفيذها فى المواعيد المحددة رافقه 
خلل الزيارة المهند�س يحيى عبدالر�صيد رئي�س الجهاز 
والمهند�صين  بالأق�صر  وال�صرف  ال�صرب  لمياه  التنفيذى 
قطاعات  ورئي�س  ال�صركة  تنفيذى  ع�صو  اهلل  �صعد  �صمير 
ال�صعيد  و�صمال  واأ�صيوط  الأحمر  والبحر  الوادى  جنوب 
والبحر  الوادى  جنوب  قطاع  رئي�س  الن�صارى  وال�صيد 

الأحمر ومحمد ال�صهابى مدير فرع جنوب الوادى وها�صم 
مدنى نائب مدير الفرع مدير م�صروعات محافظة الأق�صر 
رفع  محطة   2 عدد  من  يتكون  الم�صروع  اأن  اأو�صح  الذى  و 
اإ�صنا  مدينة  تخدم  فرعية  رفع  محطة   4 عدد  و  رئي�صية 
كاملة ب�صبكة انحدار بطول 80 كم وخطوط طرد بطول 
38  كم واأقطار 30 و 400 و 700 مم  وت�صرف المحطات 
على محطة معالجة بطاقة 36 الف متر مكعب يوم ،كما 
�صمل الم�صروع اإن�صاء محطتي الرفع بالنجوع بحرى وقبلى 

التى ت�صرف عليها م�صت�صفى اإ�صنا الجديدة .

مجل�س  ع�صو  �صقر  طارق  المهند�س  �صرح 
باأن  الطرق  قطاع  على  والم�صرف  الإدارة 
اإدارة طرق وجه قبلى  ح�صل   - الطرق  قطاع 
جنيه  مليون   525 بقيمة  جديدة  اأعمال  علي 
التعمير  لجهاز  والتابعة  اأكتوبر   6 بمنطقة 

بمدينة 6 اأكتوبر .
قطاع  رئي�س  عطيه  اأ�صرف  المهند�س  واأو�صح 

العال  يا�صرعبد  والمهند�س  الطرق 
اأن  قبلى  وجه  طرق  اإدارة  مدير 

الأعمال تتمثل فى :
ال�صمالى  الطريق  وتو�صعة  تطوير 
جنيه  مليون   73 حوالي  بقيمة 
من  يمتد  طريق  عن  عبارة  والم�صروع 
و�صلة ده�صور وحتى منطقة المطورين 
بطول 13 كم وعر�س 14م وي�صاهم فى 

ال�صناعية  المنطقة  والى  من  المرورية  الحركة  نقل 

كحل بديل لطريق جمال عبد النا�صر.
بقيمة  النا�صر  عبد  جمال  طريق  م�صروع 
عبارة  والم�صروع  جنيه  مليون   167 حوالي  
 10.5 بطول  الطريق  وتو�صعة  تطوير  عن 
الواحد  للإتجاه  12م  وبعر�س  اتجاهين  كم 
و�صيارات  الملكى  لل�صيارات  لتخ�صي�صه  وذلك 
وذوى  الم�صاة  لعبور  اأماكن  توفير  مع  الأجرة 
كفاءة  رفع  مع  الخا�صة  الإحتياجات 

النارة بالطريق.
 286 بقيمة  القائم  الواحات  طريق 
مليون جنيه والم�صروع يتمثل فى رفع 
المرورية  الحارات  وتو�صعة  كفاءة 
الإنارة  �صبكة  تطوير  مع  الرئي�صية 
الأمطار  لمياه  �صرف  �صبكة  وعمل 
الطريق  جانبى  على  اأر�صفة  واإن�صاء 

وذلك لت�صهيل الحركة المرورية.

اللـــــواء
إيهـاب  خضـر 
يشيـد بأعمـال 

الشــركــة
بمشروع صرف 

إسنا باألقصر

أعمــال جـديــدة إلدارة طــرق وجــه قبلـــي
بقيمة 525 مليون جنيه

م. طارق صقر

م . ياسر عبد العالم . أشرف عطية
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إفتتـاح محطـة رافـع ميـاه جنـوب المسـاعيـد 
بمحافظة شمال سيناء

افتتح عبد العال البدري �صكرتير عام المحافظة نائًبا 
محافظ  �صو�صة  الف�صيل  عبد  محمد  دكتور  اللواء  عن 
مياه  رافع  محطة  مايو   29 الأربعاء  يوم  �صيناء،  �صمال 
األف متر مكعب  اإجمالية 20  الم�صاعيد بطاقة  جنوب 
م�صاحة  وتبلغ  العري�س،  مدينة  تغذي  )تكدي�س( 
المحطه 6٫5 فدان، وتعتمد المحطة علي م�صادر المياه 
من خط الـ1000 مم القادم من القنطره وخط 500 من 

محطات التحلية بالم�صاعيد.
رئي�س  اإبراهيم  الدين  علء  المهند�س  بح�صور  وذلك 
بالهيئة  ال�صحي  وال�صرف  للمياه  التنفيذي  الجهاز 
والمهند�س م�صطفى عبدالفتاح رئي�س ال�صركة القاب�صة 
مرفق  رئي�س  �صحاته  محمد  والمهند�س  �صيناء  ب�صمال 
مبارك  من�صور  مبارك  والمهند�س  بالمحافظة  المياه 
حامد  والمهند�س  �صيناء  فرع  مدير  القطاع  رئي�س 
م�صروعات  على  الم�صرف  الفرع  مدير  نائب  عبداهلل 
محمد  والمهند�س  �صرق  والقنطرة  �صيناء  �صمال 

الق�صا�س مدير م�صروعات العري�س.
جدير بالذكر اأن الم�صروع عبارة عن خزانات اأر�صية 

ب�صعة  20األف م3 حيث ي�صتقبل المياه من خط 1000 
من  القادم  500مم  وخط  �صرق  القنطرة  من  القادم 
محطة تحلية مياة البحر بالم�صاعيد، كما يتكون اي�صا 
ومبنى  متنقلة  ورفع  ونزح  رئي�صية  طلمبات  عدد4  من 
يقوم  الذي  المولد  ومبنى  الكلور  ومبنى  المحولت 
بتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 750 ك ف 1 والتى 
عن  الكهربائي  التيار  اإنقطاع  حال  اأتوماتيكيا  تعمل 
الرافع، كما يتكون الم�صروع من المبنى الإداري وغرف 
اإجمالية  بقيمة  وذلك  الأ�صوار  على  والأمن  المراقبة 

100مليون جنيها.

قامت الدكتورة منال عو�س محافظ دمياط يوم الأربعاء 
ال�صناوي  كفر  �صحي  �صرف  م�صروعي  بافتتاح  مايو   22
من�صور  المهند�س  بح�صور  وذلك  بدمياط  حمام  واأولد 
ال�صحي  وال�صرف  ال�صرب  مياه  �صركة  رئي�س  بدوي 
التنفيذي  الجهاز  رئي�س  متولى  اأميمة  والمهند�صة 
بالهيئة القومية لمياه ال�صرب وال�صرف ال�صحي بدمياط 
المنفذ  الدلتا  قطاع  رئي�س  م�صطفى  رمزي  والمهند�س 
للأعمال والمهند�س را�صد يون�س الم�صرف على م�صروعات 

دمياط.
يخدم  ال�صناوي  كفر  �صحي  �صرف  م�صروع  اأن  اإلى  ي�صار 
ن�صمة   5000 حوالي  �صكان  بعدد  ال�صناوي  كفر  قرية 
رفع  محطة  من  ويتكون  جنيهًا  مليون   22 كلية  بتكلفة 
قطر   HDPE موا�صير  عن  عبارة  طرد  وخطوط 
عن  عبارة  انحدار  و�صبكات  كم(  بطول)2.7  )225مم( 
مم(   400  - مم   160 من  )باأقطار   UPVC موا�صير 
بطول)6.8 كم( ، فيما يخدم م�صروع �صرف �صحي اأولد 
 6000 حوالي  وعددهم  حمام  اأولد  قرية  اأبناء  حمام 
ن�صمة بتكلفة كلية 25 مليون جنيه ويتكون من محطة رفع 

وخطوط طرد عبارة عن موا�صير HDPE قطر )300 
موا�صير  عن  عبارة  انحدار  و�صبكات  كم   5.3 بطول  مم( 
630مم(  : مم   300 من  مختلفة  )باأقطار   UPVC

الكهروميكانيك  اأعمال  اإلى  بالإ�صافة  )6كم(  بطول 
بالم�صروعين.

الـدكتـورة منــال عــوض تفتتــح 
مشـروعـي صــرف صحـي بدميـــاط
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والمرافق  الإ�صكان  وزير  الجزار  عا�صم  الدكتور  تفقد 
عبدالحليم  علء  والدكتور  العمرانية   والمجتمعات 
الثلثاء 28 مايو محطة مياه  القليوبية  يوم  محافظ 
تنفيذها  تم  والتى  القليوبية،  بمحافظة  �صرياقو�س 
لإجراء  حاليًا  وت�صتعد  م2،  األف   34 م�صاحة  على 
تجارب الت�صغيل وذلك بح�صور المهند�صين ح�صن الفار 
رئي�س الجهاز التنفيذي لمياه ال�صرب وال�صرف ال�صحي 
و ممدوح ر�صلن رئي�س ال�صركة القاب�صة لمياه ال�صرب 
�صركة  رئي�س  نائب  عفيفي  واإمام  ال�صحي  وال�صرف 
المقاولون العرب المنفذة للأعمال واأحمد عبا�س ع�صو 
مجل�س الإدارة ومحمد اإبراهيم مدير فرع مدينة ن�صر 

واإبراهيم ال�صيد مدير المنطقه.
وقال الدكتور عا�صم الجزار: تبلغ الطاقة الإنتاجية 

لمحطـة ميـاه ال�صـرب ب�صريـاقـو�س 145 األف م3/يوم ،
الرمل  مـر�صــح  الــدينـــا�صــانــد )نظــام  بنظـــام  وتعمـل 
المروقات  الديناميكى(، والذى يتميز بتوفير وحدات 

والمر�صحات الموجودة بالنظام التقليدي.
ن�صمة  مليون  حوالى  المحطة  تخدم  الوزير:  واأ�صاف 
عزب   - �صرياقو�س   - الم�صلحة  القوات  )محطة  بقرى 
�صرياقو�س الغربية - عرب العبابدة - الجبل الأ�صفر - 

القلج - �صندوة - المنايل - كفر حمزة(.
محافظ  عبدالحليم،  علء  الدكتور  اأ�صاد  جانبه  من 
القليوبية، بالم�صروع العملق الذى يخدم قطاعا كبيرا 
الإ�صكان  لوزارة  بال�صكر  متوجها  المحافظة،  �صكان  من 

على جهدها فى تنفيذ هذا الم�صروع.

وزير اإلسكان ومحافظ القليوبية يتفقدان 
محطة مياه سرياقوس إستعدادًا إلجراء 

تجارب التشغيل لخدمة مليون نسمة
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محافظ قنا يتفقد مشروعي صرف صحي 
قفط والتوسع الثاني لمحطة معالجة قنــا

يوم  قنا  محافظ  الهجان  عبدالحميد  اللواء  قام 
قفط  لمدينة  تفقدية  بجولة  مايو   17 الخمي�س 
وقرية الجبلو تابع خللها م�صروعات ال�صرف ال�صحي 
كمال  الأ�صتاذ  الجولة  خلل  رافقه  تنفيذها،  الجاري 
المحافظة والمهند�س عبده �صالح  �صكرتير عام  �صلبي 
وال�صرف  ال�صرب  لمياه  القومية  الهيئة  فرع  رئي�س 
م�صروعات  مدير  الذوق  عماد  والمهند�س  ال�صحي 
والزراعة  ال�صحة  وم�صئولي  الوادي  جنوب  بفرع  قنا 
والبيئة و�صركة مياه ال�صرب وال�صرف ال�صحي ومجل�س 

مدينة قنا .
الموقف  لمتابعة  قفط  لمدينة  بزيارة  الجولة  بداأت 
ال�صحي،  ال�صرف  الجارية بم�صروع  التنفيذي للأعمال 
والتي  للم�صروع  الأولى  المرحلة  اأعمال  خللها  تفقد 
و3  لهوائي  اأحوا�س  و3  ان�صاج  اأحوا�س   6 ت�صمل 
موجز  عر�س  اإلى  الهجان  وا�صتمع  ترددي  اأحوا�س 
المقام على م�صاحة 108 فدان بطاقة  الم�صروع  حول 
 320 حوالي  وبتكلفة  يوم   /3 م  األف   15 ا�صتيعابية 
وقري  قفط  لمدينة  الخدمة  و�صيقدم  جنيه  مليون 

القلعة والظافرية والعوي�صات.
يجري  التي  الإن�صائية  الأعمال  قنا  محافظ  تابع  كما 

تنفيذها بم�صروع التو�صع الثاني بمحطة معالجة �صرف 
�صحي قنا حيث يجري اإن�صاء حو�صين للتر�صيب بطاقة 
اإ�صتيعابية 55 الف م3/يوم لت�صل الطاقة الإجمالية 
حوالي  بتكلفة  وذلك  م3/يوم  الف   110 الي  للمحطة 
من  الإنتهاء  المقرر  من  اأنه  م�صيرًا   ، جنيه  مليون   175

الأعمال بالم�صروع في يونيو 2020.

يوم  المنوفية  محافظ  عبا�س  �صعيد  اللواء  تفقد 
الإثنين 6 مايو م�صروع محطة مياه الحامول وخطوط 
مهند�س  الدكتور  يرافقه  منوف  لمركز  التابعة  المياه 
المتابعة  ل�صئون  الإ�صكان  وزير  م�صت�صار  حمدى  اأ�صامة 
رئي�س  خ�صر  اإيهاب  واللواء  والمرافق  والم�صروعات 
ال�صحى  وال�صرف  ال�صرب  لمياه  القومية  الهيئة 
والدكتور محمد ح�صن رئي�س الجهاز التنظيمى بوزارة 
الهيئة  رئي�س  نائب  ذكى  فرج  والمهند�س  الإ�صكان 
المركزية  الإدارة  رئي�س  العدوى  ماهر  والمهند�س 

للتنفيذ بوجه بحرى.
المجل�س  ع�صو  الح�صينى  محمد  المهند�س  �صرح  وقد 
للم�صروع  المنفذة  العرب  المقاولون  ل�صركة  التنفيذى 
طاقتها  وتبلغ  فدان   7 م�صاحة  على  تقع  المحطة  اإن 
600ل/ث وبتكلفة تقديرية 450 مليون جنيه و اأ�صاف 
اإدارة الإن�صاءات البحرية  اأ�صامة نوار مدير  المهند�س 
من  ويتكون  ن�صمة  الف   380 منه  ي�صتفيد  الم�صروع  اأن 
)الماأخذ - بيارة المياه العكرة - مبنى طلمبات المياه 

العكرة والمر�صحة- بئر التوزيع - عدد2 مروق - مبنى 
الكيماويات  - مبنى  اأر�صى  المر�صحات - عدد 2 خزان 
ال�صبة  خزانات   - الكلور  وحقن  اإ�صطوانات  مبنى   -
ال�صائلة - مبنى ال�صبة - مبنى طلمبات الروبة - حو�س 
التركيز - اأحوا�س التجفيف - مبنى المحولت - مبنى 
المولدات - مبنى المخزن والور�صة - المبنى الإدارى - 
الم�صجد - ال�صور - غرفة الحار�س(اإ�صافة اإلي �صبكات 

اإنحدار بطول100 كيلومتر.

اللواء سعيد عباس يتفقد محطة مياه 
الحامول وخطوط المياه التابعة لمركز منوف
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رئي�س  �صلح  مح�صن  المهنـد�س  اإ�صتقبـل 
الــدكتــور  الـعـــرب  المقــاولــــون  �صـركـة 
والريا�صة  ال�صباب  وزير  �صبحى  اأ�صرف 
الريا�صة  وزير  دانو  كلود  باولين  وال�صيد 
م�صاء  لــه  المرافـق  والوفــــد  الإيفـواري 
تجـديـف  بنــادي  يـوليـــو   9 الثـلثــاء 
الوزير  عر�س  وقــد  العــرب  المقاولــون 
م�صــاركـــة  اللقـــــاء  خــــلل  الإيفــواري 
المقاولون العرب والتواجد بقوة بال�صوق 
الإ�صتعدادات  بعد  خا�صة  الإيفواري 
حاليًا  ديفوار  كوت  دولة  بها  تقوم  التي 
لتنظيم كاأ�س الأمم الأفريقية 2023 من 
اأعمال تطوير ا�صتادات وطرق تخدم هذه 

المنظومة الريا�صية والحدث الكبير ،وقد اأ�صاد الوزير 
واإلتزامها  العرب  المقاولون  اأعمال  بجودة  الإيفواري 
اأن  م�صيرًا  التنفيذ  في  والدقة  المحددة  بالمواعيد 
من  الإ�صتحقاق  و�صام  منحها  قد  اليفواري  الرئي�س 
كوبري  بم�صروع  اأعمالها  جودة  عن  الأولي  الطبقة 
الإيفواري  الريا�صة  وزير  طالب  كما   ، فيل  جاك 
خبرات  بنقل  اللقاء  نهاية  في  �صلح  مح�صن  المهند�س 

المقاولون العرب الي المهند�صين والعمال بدولة كوت 
ديفوار خلل الم�صاركة في تلك الم�صروعات الجديدة.
ح�صر اللقاء �صفير دولة كوت ديفوار بالقاهرة ومدير 
الريا�صة الإيفواري واأع�صاء من ال�صفارة والمهند�صين 
�صيد فاروق النائب الأول لرئي�س مجل�س الإدارة واإمام 
عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة واأماني خ�صير رئي�س 

جهاز متابعة م�صروعات اأفريقيا.

المهندس محسن صالح يستقبل وزيرا 
الشباب والرياضة المصري واإليفواري
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عقد اللواء الدكتور اأحمد عبد اهلل محافظ البحر 
الأحمر م�صاء يوم الخمي�س 4 يوليو اإجتماعًا بديوان 
عام المحافظة لمناق�صة الموقف التنفيذى لبع�س 
وطالب  الغردقة  بمدينة  تتم  التى  الم�صروعات 
من  الإنتهاء  ب�صرعة  العرب  المقاولون  المحافظ 
اأعمال التطوير بالجزيرة الو�صطى لطريق الحجاز 
و�صارع  بال�صقاله  الأمن  قوات  خلف  والطريق 

ال�صيراتون بمدينة الغردقة.
من  بالنتهاء  الإ�صت�صارى  المكتب  على  اأكد  كما 
ت�صميم مكان اأر�س المعار�س بجانب ال�صوق الجارى 
منطقة  وجود  �صرورة  و  الموقف  بجوار  اإن�صاءه 
لطريق  الو�صطى  الجزيرة  داخل  للأطفال  العاب 

الحجاز وعلى �صرورة تطوير ميدان �صنزو مول.
المحافظ  نائب  عطية  ي�صرا  الدكتورة  الإجتماع  ح�صر 
الع�صوائيات  تطوير  �صندوق  ممثل  نادر  �صوزان  والدكتورة 
ورئي�س مدينة الغردقة وروؤ�صاء الأحياء ، والمهند�س حاتم 

ممثل �صركة ارك بلن ،والمهند�س اأحمد اإبراهيم ا�صت�صارى 
المحافظة والدكتور اأحمد عبد ربه رئي�س ق�صم التخطيط 
فرع  مدير  يون�س  محمود  والمهند�س  الإ�صت�صارى  بالمكتب 
البحر الأحمر والمهند�س عبا�س محمد ع�صران نائب مدير 

الفرع وعدد من الجهات المعنية بالمحافظة.

طبقًا لتوجهات فرع القناه بالإهتمام بالتدريب 
العمل  واإجراءات  التنفيذ  اأ�صاليب  وتطوير 
العملء  ر�صاء  اإكت�صاب  في  كبير  مردود  له  لما 
الم�صروفات  خف�س  فى  المبا�صر  والتاأثير 
عقد  تم  فقد  والربحية   الإيرادات  وتعظيم 
تحت  الفنية  ال�صئون  اإدارة  مع  بالتعاون  ندوة 
عبد  والمهند�س  دخلى  منال  المهند�صة  رعاية 
كيفية  عن  الدارة   مدير  نائب  ي�س  العظيم 
لمهند�صي  التقديرى  المالى  الموقف  عمل 
المكاتب الفنية كما تم عقد عدة دورات تحت 
الت�صييد  لهند�صة  التكنولوجى  المعهد  اإ�صراف 

بالفرع   العاملين  المهند�صين  ورفع كفاء  لتاأهيل  والإدارة  
الم�صاكل  ذات  التربة  مع  التعامل  كيفية  عن  دورة  منها 
البريمافيرا  عن  ودورة  العميقة  الأ�صا�صات  عن  ودورة 
اإيهاب  المهند�س  بح�صور  وذلك  ال�صادق  محمد  للمهند�س 
محمد جمال الدين مدير فرع القناه والمهند�س عبد اهلل 

البغدادى نائب مدير الفرع والمهند�س محمد عبد الغنى 
مدير مركز معلومات فرع القناة .

تعليماته   اأعطي  القناه  فرع  مدير  اأن  بالذكر  جدير 
بمتابعة تطبيق برنامج بريمافيرا بم�صروعات الفرع ذات 
ال�صفة الإ�صتــراتيجية مثــال م�صــروع بحر البقر و�صوامع 

غلل اأبو �صوير.

محافظ البحر األحمر يناقش الموقف التنفيذى
لبعض المشروعات بمدينة الغردقة

دورات تدريبية لتأهيل ورفع كفاءة المهندسين 
بــفــــــــرع القنـــــــــاه
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اإدارة المقاولون العرب برئا�صة المهند�س  هناأ مجل�س 
محافظ  اهلل  عبد  اأحمد  اللواء  ال�صيد  �صلح   مح�صن 
وكان  الدكتوراه  درجة  علي  بح�صوله  الأحمر  البحر 
و�صلتين  لحليب  ال�صاملة  التنمية  الر�صالة  عنوان 
ل�صيخ  وتمنو  الم�صري"  القومي  الأمن  علي  واأثرها 
المحافظين المزيد من النجاح والتوفيق لهذا الرجل 
وو�صعها  المحافظة  وجه  غير  الذي  الأ�صيل  الوطني 
و�صاهم  العالمية  ال�صياحية  المدن  خريطة   علي 
 ، وال�صلتين  بحليب  عمرانية  مجتمعات  خلق  في 
والتاأ�صي�س التعاون الإقليمي والتكامل القت�صادي مع 
دول الجوار الجغرافي ، تاأمينًا للأمن القومي الم�صري 

علي التجاة ال�صتراتيجي الجنوبي .
بالر�صالة  اأ�صادت  المناق�صة  لجنة  اأن  بالذكر  جدير 

وتغطيتها من كافة النواحي العلمية والبحثية ومنحت 
اللواء اأحمد عبداهلل درجة الدكتوراة بامتياز مع مرتبة 
ال�صرف، و�صمت لجنة المناق�صة والحكم كوكبة من كبار 
حجازي  مجدي  اأحمد  دكتور  ال�صتاذ  وهم  الأ�صاتذة 
واللواء  م�صرفا  حامد  احمد  م�صطفى  دكتور  واللواء 
" نا�صر  دكتور �صعيد احمد ال�صالحي وقد �صهدت قاعة 
بها  نوق�صت  التي  العليا  الع�صكرية  نا�صر  باأكاديمية   "
الوزراء والمحافظين  ال�صادة  الر�صالة ح�صور لفيف من 

الهجرة  وزيرة  مكرم  نبيلة  ال�صفيرة  المناق�صة  ح�صر   ،
و�صئون الم�صريين بالخارج والدكتور علي م�صيلحي وزير 
التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد فودة محافظ 
جنوب �صيناء واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة 
�صليمان  النائب  الجيزة  محافظ  را�صد  اأحمد  واللواء 
اع�صاء مجل�س  لفيف من  و  النواب  وهدان وكيل مجل�س 
اأهالي و�صيوخ قبائل مدن حليب  ، والعديد من  النواب 
بفرع  العرب  المقاولون  قيادات  من  ولفيف  وال�صلتين 

البحر الأحمر.

أســـرة المقـاولــون العـرب تهنــئ
اللــواء أحمــد عبد اهلل 

لحصوله علي درجة الدكتوراه
عن التنمية الشاملة لحاليب وشالتين

تهنئـــة

باإدارة  ميكانيكا  ثان  مهند�س  ال�صريف  ح�صن  محمود  محمد  المهند�س  الزميل  ح�صل 
حلوان  جامعة  من  الهند�صية  العلوم  فى  الماج�صتير  درجة  على  الجاهزة  الخر�صانة 
تخ�ص�س هند�صة اإلكترونيات وكان مو�صوع الر�صالة "تطوير روبوت ذاتى التحكم يعمل 

فى بيئات مختلفة"  األف مبروك مع دوام التوفيق والنجاح .

بعث المهند�س اأحمد محمد ر�صاد رئي�س جهاز تنمية مدينة اأ�صوان الجديدة خطاب �صكر 
ال�صركة  بها  قامت  التى  المجهودات  على  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  للمهند�س 
لمدينة  الجمهورية  رئي�س  زيارة  خلل  والمتميز  الح�صارى  بالطابع  المدينة  لإظهار 

تو�صكى الجديدة وخ�س بال�صكر المهند�س عمرو عرفة قا�صم بفرع جنوب الوادى .
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محســن صــالح يــزور مشــروع
"شــرق تيمـــاء" بالكـويـــت

مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  قام 
اإلى  بزيارة  العرب  المقاولون  �صركة  اإدارة 
ال�صركة  تنفذه  الذي  تيماء"  "�صرق  م�صروع 
ربيع  ر�صا  المهند�س  يرافقه  الكويت  بدولة 
الع�صو المنتدب رئي�س مجل�س اإدارة المقاولون 
العرب الكويتية والمهند�س ح�صام فايد رئي�س 
والمهند�س  اآ�صيا  قطاع  على  الم�صرف  القطاع 
الكويت  فرع  مدير  العجماوي  توفيق  عوني 
الم�صروع. مدير   الذايدي  بدر  والمهند�س 
و�صيانة  وانجاز  باإن�صاء  ال�صركة  تقوم  حيث 
بمنطقة  الحديث  الطراز  على  بيتًا   509
بتكلفة  الجهراء  بمحافظة  تيماء"  "�صرق 
ويخدم  كويتي،  دينار  مليون   47.2 اإجمالية 
حوالي 4500 ن�صمة، ويقام علي م�صاحة 373 
حوالي  تنفيذه  مدة  وت�صل  م�صطح،  متر  األف 

متجاوزة   %  33 الم�صروع   تنفيذ  ن�صبة  وبلغت  �صهًرا،   30
بفارق  للم�صروع  الزمنى  البرنامج  في  المقررة  الن�صبة 

 .%10.7
لجميع  ال�صكر  الإدارة  مجل�س  رئي�س  وجه  جولته  وخلل 
العاملين بالم�صروع على تخطيهم البرنامج الزمني موؤكدًا 

حر�صه على الإ�صتمرار على هذا النحو من الإنجاز.
مدير  عمر  محمد  المهند�س  الجولة  خلل  �صيادته  رافق 
الب�صرية  الموارد  مدير  �صمير  اأ�صرف  والأ�صتاذ  الم�صروع 

بفرع الكويت. 
و�صبكات  طرق  اأعمال  ي�صم  الم�صروع  اأن  بالذكر  جدير 
العامة  والمباني  لل�صيارات  ومواقف  التحتية  البنية 
وم�صجد و�صكن للإمام ومجموعة محلت وعدد 9 محطات 
كهرباء هذا ويبلغ م�صاحة البيت الواحد 300م2 وم�صاحة 
البناء 425 م2 ويتكون من طابقين يحتوى الطابق الأر�صي 
على ديوانية و�صالة ا�صتقبال وغرف للطعام والخدمات و4 
دورات للمياه اأما الطابق الأول في�صم 4 غرف نوم و�صالة 

معي�صة و4 دورات للمياه.
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المقاولون العرب تفوز بعطاءين بالمدينة 
المنورة وجدة بقيمة 139 مليون ريال سعودي

المقاولون  �صركة  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  اأعلن 
المنورة  بالمدينة  بعطاءين  ال�صركة  فوز  عن  العرب 
مليون   139 بقيمة  ال�صعودية  العربية  بالمملكة  وجدة 
عن  عبارة  الأول  العطاء  اأن  �صلح  واأو�صح  �صعودي  ريال 
م�صروع الخطوط الرئي�صية لم�صت�صفى التخ�ص�صى حمراء 
الأ�صد بالمدينة المنورة الذي يتبع الإدارة العامة للمياه 
البيئة والمياه  لوزارة  التابعة  المنورة  المدينة  بمنطقة 
والزراعة بالمملكة بقيمة )72 مليون ريال �صعودى ( وقد 
متقدمة  الأول  الترتيب  على  العرب  المقاولون  ح�صلت 
هذا  علي  للح�صول  متقدمة  كانت  كبرى  �صركات   10 علي 
ال�صعودية  فرع  خلل  من  درا�صته  تمت  وقد  الم�صروع 
واإدارة العطاءات وتت�صمن اأعماله الدفع النفقى لموا�صير 
خر�صانية بقطر )1200مم بطول 3 كم ( واأعمال توريد 
مم  اإلى800   200 )من  باأقطار  فخارية  موا�صير  تركيب 
بالبـــولى  مبطنة  خر�صـــانية  وموا�صير  كم(   8 بطول  
 10 بطول  مم    1400 الى  1000مم  )من  باأقطار  اأ�صيلين 

كم( .
بتنفيذ  حاليا  يقوم  بال�صعودية  ال�صركة  فرع  اأن  م�صيرًا  

بمنطقة  للمياه  العامة  الإدارة  مع  هامين  م�صروعين 
المدينة المنورة وهما م�صروع خط مياه الع�صيرة بقيمة 
الرئي�صى  الخط  وم�صروع  �صعودى(  ريال  مليون   54(
العمل  واأن  �صعودى(  ريال  مليون   97( بقيمة  بالعنبرية 
بالم�صروعين ي�صير ب�صورة جيدة والحمد هلل وقد قارب 
�صتة  حوالى  بعد  �صينتهي  والآخر  الإنتهاء  على  اأحدهما 

اأ�صهر .
�صليمان  المهند�س  فيقول  الثاني  للعطاء  بالن�صبة  اأما 
المقاولون  تاأهيل  تم  اأنه   ال�صعودية  فرع  مدير  يون�س 
العرب بـوزارة الإ�صـــكان ال�صعودية والإ�صتراك فى عطاء 
التنــــــموى  الإ�صــــكان  لم�صروعات  الثالثة  المرحلة 
ودرا�صتها  المختلفة  المملكة  بمناطق  للوزارة  التابعة 
وقد   ، العطاءات  واإدارة  ال�صعودية  ال�صركة  فرع  بمعرفة 
بجدة  التنموى  الإ�صكان  م�صروع  بعطاء  ال�صركة  فازت 
بقيمة اإجمالية )67 مليون ريال �صعودى( وهوعبارة عن 
المدنية  الأعمال  من  الت�صطيب  كاملة  فيل   280 عدد 
واأعمال  الخارجية  والأ�صوار  وال�صحية  والكهربائية 

الموقع العام .

فــرع شــرق  ووســط الدلتــــا
يقيم مسابقة ثقافية للعاملين بالفرع

قطاع   رئي�س   م�صطفى   رمزي  المهند�س   رعاية  تحت 
الدلتا واإ�صراف المهند�س علء  �صلبي مدير  فرع �صرق  
اإدارة العلقات  العامة والإعلم  اأقامت  وو�صط الدلتا 
الم�صابقة  جوائز  لتوزيع  ال�صنوي  الحفل  بالفرع 
فيها معظم  وي�صارك  �صنويا  اقامتها  يتم  التي  الثقافية 
الفرع   واإدارة  والعمليات  والمناطق   بالور�س   العاملين 
الجوائز  بت�صليم  �صلبي  علء   المهند�س  قام  وقد 
كلمه   واألقى  الفائزين   للزملء  القيمة  والهدايا 
الجهد  من  المزيد   بذل  على  فيها  حثهم  للحا�صرين 
في العمل وانجاز الأعمال وت�صليمها  بجودة عالية في 
هرم  هي  دائما  الحبيبة  �صركتنا   تظل  حتى  موعدها 
�صلطان  محمد  المهند�س  الحفل  ح�صر   ، الرابع   م�صر  
اأحمد  والأ�صتاذ  الفنية  لل�صئون  الفرع  مدير   نائب  
�صعراوي رئي�س  القطاع  المالي للدلتا و الأ�صتاذ  محمد 

�صلح البيومي مدير  اإدارة الموارد الب�صرية للفرع.
والتطوير  التدريب   باأهمية  واإيمانا  اآخر  جانب  علي 
الدلتا  وو�صط  �صرق  بفرع  العاملين  لمهارات  والتح�صين 

ح�صل المهند�س عبد اهلل محمد الطحاوى اإدارة �صمان 
الجودة على المركز الأول بن�صبه 92% في  دورة مراجع 
 9001:2015 للأيزو  الجودة  توكيد  لنظم  داخلي 
اأحمد على  اإينا�س فتحي  المهند�صة   اأي�صا  كما ح�صلت 
الــــدورة  نف�س   في   %88.5 بن�صبــــة  الثــاني  المـــركــز 
على  جنيدي  اإبراهيم  محمد  المهند�س   وح�صـــــل 

المركز الثاني بتقدير اإمتياز في الدورة التي تلتهــا  .
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وفـــد مجلـــس اإلدارة
يلتقي وزير البنية التحتية والنقل التشادي

ويتـابــع أعمــال الشـركــة بتشــــاد

اإلتقى المهند�س اإمام عفيفى والأ�صتاذ ح�صام الدين 
اأن�صي  والدكتور  الدارة  مجل�س  رئي�س  نائبا  اإمام 
لدولة  زيارتهم  خلل  المجل�س  ع�صو  الب�صوتي 
اإبريل  ال�صقيقة يومي الثلثاء والأربعاء 30  ت�صاد 
والنقل  التحتية  البنية  بوزير  مايو  من  والأول 
الوزير  اأ�صاد  والذي  مختار  الرحمن  عبد  الت�صادى 
كما  وت�صاد  م�صر  تربط  التى  المتميزة  بالعلقات 
اأ�صاد بم�صروعات �صركة المقاولون العرب من حيث 

الجودة والإلتزام.
وخلل اللقاء الذي ح�صره المهند�س محمد القيعى 
مدير فرع ت�صاد والع�صو المنتدب ل�صركة المقاولون 

التنفيذى  الموقف  مناق�صة  تم  الت�صادية  العرب 
الم�صتحقات  �صداد  وموقف  ال�صركة  لم�صروعات 
ووعد الوزير الت�صادى بالتوجيه نحو �صرف دفعات 
من  كل  ا�صتكمال  من  ال�صركة  تتمكن  حتى  لل�صركة 
ت�صل  التى  و  الت�صادية  الخارجية  وزارة  م�صروع 
اإنجازها  ن�صبة  ي�صل  و  يورو  مليون   68 اإلى  تكلفتها 
بونجور  جليندنج  طريق  م�صروع  وكذلك   %  72 اإلى 
مليون   61 بتكلفة  كم   84 اإلى  طوله  ي�صل  والذى 

يورو.
مجل�س  لوفد  ال�صكر  الوزير  وجه  اآخر  جانب  على 
م�صروع  باإ�صناد  ووعد  العرب  المقاولون  اإدارة 
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بتكلفة  طريق  وهو  لل�صركة  كينو  بونجور 
اللقاء توجه  يورو، وعقب  مليون  حوالى 30 
لتفقد  الخارجية  وزارة  مبنى  اإلى  الوفد 

اأعمال الم�صروع.
والأ�صتاذ  عفيفى  اإمام  المهند�س  واختتم 
ح�صام الدين اإمام نائبا رئي�س مجل�س الإدارة 
والدكتور اأن�صي الب�صوتي ع�صو مجل�س الإدارة 
قطاع  رئي�س  مبروك  اإبراهيم  والمهند�س 
افريقيا زيارتهم لدولة ت�صاد بتفقد الأعمال 
والذي  بونجور  جليندنج  لطريق  الجارية 
اأنجامينا  العا�صمة  عن  كم   250 نحو  يبعد 

وي�صل طوله 84 كم.
على جانب اآخر �صرح المهند�س محمد القيعى 
العرب  المقاولون  ل�صركة  المنتدب  الع�صو 
الجمعية  اجتماع  عقد  تم  اإنه  الت�صادية 
العمومية لل�صركة الت�صادية في نهاية الزيارة 
م�صيرًا اإلى اإن م�صروعات ال�صركة وفرع ت�صاد 
الجارية تتمثل في م�صروع اإن�صاء مبنى وزارة 
الخارجية وم�صروع طريق جليندنج بونجور.
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ل�صركة  العمومية  الجمعية  اعتمدت 
المقاولون العرب المغربية برئا�صة الأ�صتاذ 
اإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  اإمام  الدين  ح�صام 
المقاولون العرب القوائم المالية والح�صابات 
المنتهي  المالي  العام  عن  لل�صركة  الختامية 
مبروك  اإبراهيم  المهند�س  بح�صور  وذلك 
عبيد  عماد  والأ�صتاذ  اأفريقيا  قطاع  رئي�س 
بالمقاولون  اأفريقيا  المالي لقطاع  الم�صت�صار 
عام  مدير  اأنور  م�صطفي  والمهند�س  العرب 
عطية  محمد  والأ�صتاذ  المغربية  ال�صركة 
المغربية.   لل�صركة  والإداري  المالي  المدير 
الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  تفقد  اآخر  جانب  علي 
�صفير  ابراهيم  ا�صرف  ال�صيد  يرافقه  اإمام 
اأحمد �صوقي الملحق  م�صر بالمغرب وال�صيد 

والتي  بالرباط  الم�صرية  ال�صفارة  م�صروع  التجاري 
الأندل�صي  العربي  الطراز  علي  بتنفيذه  ال�صركة  تقوم 
ويحيط  لل�صماء  مفتوح  داخلي  فناء  عن  عبارة  وهو 

األستاذ حسام إمام
يرأس إجتماع الجمعية العمومية لشركة 

المقاولون العرب المغربيه ويتفقد مشروع 
السفارة المصرية بالرباط
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الرئي�صية  الفراغات  تغطية  في  والقبوات  القباب  به 
والم�صروع يتكون من مبني ال�صفارة علي م�صاحة 2500 
م2 عبارة عن بدروم علي م�صاحة 2500 م2 ي�صم )خزان 
مياه - مخازن - غرف خدمية وامن - موقف �صيارات - 
 2 2500م  م�صاحة  علي  اأر�صي  ودور  كهرباء(  غرف 
ي�صم )نافورة - قن�صلية - الملحق الع�صكري - الملحق 
التجاري وال�صحفي - غرف انتظار - �صالة اجتماعات( 
دور اأول علي م�صاحة 2000م2 ي�صم )مكتب ال�صفير - 

مكتب القن�صل - ال�صكرتارية( ومدة تنفيذه 18 �صهر. 

المغربية  العرب  المقاولون  �صركة  اأن  بالذكر  جدير 
من  العديد  بتنفيذ  قامت  وقد   2003 عام  تاأ�ص�صت 
م�صروع  بتنفيذ  الحالى  الوقت  في  وتقوم  الم�صروعات 
مع  بالتعاون  جلميم  بمدينة  الوطنية  الطرق  ان�صاء 
تقوم  كما  �صهر   12 ومدته  المغربية  �صنترام  �صركة 
بالتعاون  ميدليت  بمدينة  جهد  خف�س  محطة  بان�صاء 
توقيع  تم  كما  �صهور.   8 مدته  و  فرن�صية  �صركة  مع 
خف�س  محطات  من  عدد  لتنفيذ  موؤخرًا  بروتوكول 

الجهد بقيمة حوالى  12 مليون دولر.
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برئا�صة  التاأمين  ل�صندوق  العمومية  الجمعية  اإعتمدت 
ال�صركة  اإدارتى  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س 
ال�صندوق  ميزانية  اإبريل   22 الأثنين  يوم  وال�صندوق 
وبح�صور  الرقابية  الأجهزة  اإ�صادة  ،و�صط   2018 لعام 
عفيفى  واإمام  نا�صف  وع�صام  فاروق  �صيد  المهند�صين 
الب�صوتي  والدكتوراأن�صي  اإمام  الدين  ح�صام  والمحا�صب 
مو�صي  علي  مو�صي  والأ�صتاذ  �صعبان  اأحمد  والمحا�صب 
اأع�صاء مجل�س اإدارة ال�صندوق والمحا�صب على الرباط 
�صندوق  اأن  اأو�صح  والذي  لل�صندوق  المنتدب  الع�صو 
التاأمين بف�صل اهلل وتوفيقه مازال يحافظ على مكانته 
التاأمين الخا�صة وذلك نتيجة  المتميزة �صمن �صناديق 
النمو المطلوب لأمواله  التى يتبعها لتحقيق  ال�صيا�صات 
لل�صادة  الخدمات  تقديم  لأ�صاليب  الدائم  والتحديث 
اأدل  لي�س  اأنه  وقال  منه  والم�صتفيدين  فيه  الم�صتركين 
المرحل  الفائ�س  فى  ال�صنوية  الزيادة  من  ذلك  على 
 2018/12/31 فى  تعدى  والذى  الإحتياطى  للمال 
ثلثة مليار و572 مليون جنيه حيث تم تحقيق فائ�س 
بن�صبة  العام  األف جنيه خلل  مليون و500  قدره 285 
مما  الإحتياطى  المال  قيمة  من   %8.7 قدرها  نمو 
عن  الأع�صاء  لل�صادة  ومطمئنًا  اإيجابيًا  موؤ�صرًا  يعطى 
لتنمية  دائمًا  العمل  على  الإدارة  مجل�س  حر�س  مدى 
الأع�صاء  جميع  حقوق  على  حفاظًا  الإحتياطى  المال 

والم�صتفيدين من ال�صندوق .
واأ�صاف الرباط اأنه فى اإطار حر�س اإدارة ال�صندوق دومًا 
الوقت والجهد و�صيولة الإجراءات  على توفير عنا�صر 
الم�صتمر  والتطوير  المعا�صات  اأ�صحاب  الزملء  لل�صادة 
التحويلت  اإ�صتبدال  حاليًا  يتم  الخدمات  تقديم  فى 
ال�صحب  اإلى  للتقاعد  المحالين  لل�صادة  البريدية 

مما  "ميزة"  الوطنية  البطاقة  خلل  من  الإلكترونى 
�صيوفر لهم الوقت والجهد و�صرعة ال�صرف خلل ثانى اأو 
ثالث يوم عمل من ال�صهر كباقى المعا�صات التى ت�صرف 
من البنوك بدًل من الإنتظار حتى اليوم العا�صر م�صيرًا 
الإلكترونى  الدفع  نظام  تطبيق  على  العمل  جارى  اأنه 
من  بدًل  المعا�صات  اأ�صحاب  ال�صادة  م�صتحقات  ل�صداد 

ال�صيكات .
�صيا�صة  اإطار  فى  اأنه  الرباط  على  المحا�صب  واأو�صح 
اللزمة  الإجراءات  كافة  لإتخاذ  ال�صندوق  اإدارة 
على  ممكن  عائد  اأق�صى  يحقق  بما  اأ�صوله  لإدارة 
درا�صة  يتم  الإحتياطى  المال  لتدعيم  الإ�صتثمار 
مكونات المحفظة الإ�صتثمارية واإعادة هيكلتها لتحقيق 
التوازن بين الإ�صتثمارات الق�صيرة والمتو�صطة وطويلة 
للوفاء  النقدية  التدفقات  م�صتوى  على  للحفاظ  الأجل 
اإ�صتثمار  واإعادة  الأع�صاء  تجاه  ال�صندوق  باإلتزامات 
اإيرادات  بين  التمويلة  الفجوة  لتغطيه  العائدات 
م�صتويات  على  الحفاظ  وكذلك  ومدفوعاته  الن�صاط 

الفائ�س المرحل للمال الإحتياطى .
فى  المتمثلة  الن�صاط  اإيرادات  قيمة  اأن  م�صيرًا 
 219.6 بلغت   2018 عام  خلل  المح�صلة  الإ�صتراكات 
المزايا  فى  والمتمثلة  المدفوعات  وقيمة  جنيه  مليون 
مليون   377.3 بلغت  المن�صرفة  والمعا�صات  التاأمينية 
جنيه وقد تم تغطيه العجز وقدره 157.7 مليون جنيه 
العائد  اإجمالى  بلغ  ،كما  الإ�صتثمار  ن�صاط  عائدات  من 
مره  ولأول  العام  خلل  الإ�صتثمار  لن�صاط  المحقق 
العام  جنيه  مليون   468.9 مقابل  جنيه  مليون   545.3
الما�صى بزيادة قدرها 76.4 مليون جنيه بن�صبة زيادة 

قدرها 16.3% عن العام الما�صى .

إعتماد ميزانية "صندوق التأمين "  
الخــاص بالعــامليــن

بشركة المقاولون العرب لعام 2018
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منح شهادة نظم السالمة و الصحة المهنية 
وتجديد شهادتي إدارة البيئة والجودة لفرع القناة

واأهداف  �صيا�صة  وتفعيل  العالمية  المناف�صة  اإطار  فى 
لمنظومة  والتح�صين  بالتطوير  يتعلق  فيما  ال�صركة 
القناة  فرع  بنجاح  اإجتاز  والجودة  والبيئة  ال�صلمة 
 TUV Nord المراجعة التى قامت بها الجهة المانحة
 ISO على النظم الثلث وتم ح�صول الفرع على �صهادة
وال�صحة  ال�صلمة  بنظام  الخا�صة   45001 /2018
هذه  على  يح�صل  الذى  ال�صركة  فروع  كثاني  المهنية 
الأول  القطاع  هو  و�صيناء  القناة  قطاع  ويكون  ال�صهادة 
نظم  تطبيق  �صهادات  تجديد  وتم  عليها  الح�صول  في 
 ISO 9001:2018 / والجودة  البيئة  اإدارة 
من  للدعم  تتويجا  هذا  وكان   ISO 4001:2015
ع�صو  قطاعات  رئي�س  محمدالح�صينى  المهند�صين 
قطاع  رئي�س  حافظ  ومحمد  ال�صركة،  تنفيذى  مجل�س 

القناة،  فرع  مدير  الدين  جمال  و�صيناء،واإيهاب  القناة 
المهنية  ال�صلمة وال�صحة  المبذول من جهاز  وبالجهد 
جهاز  على  الم�صرف  عزمى  عادل  المهند�س  بقيادة 
ال�صلمة و ال�صحة المهنية، والمهند�صة عفاف مبروك 
والمهند�صين  والبيئة،  الجودة  جهاز  على  الم�صرف 
عا�صم المزاحى مدير جهاز ال�صلمة وال�صحة المهنية، 
والجودة  والبيئة  ال�صلمة  عام  مدير  توفيق   حنان  و 
والماأخذ  البحرية  والإن�صاءات  و�صيناء  القناة  بقطاع 
و الروافع، وه�صام البو�س مدير الجودة و طارق عروق 
ال�صلمة  مدير  بلبولة  خالد  والأ�صتاذ  البيئة  مدير 
مي�صرة  المهند�س  الختامية  الجل�صة  وح�صر  بالفرع، 
عامر رئي�س قطاع نائب مدير الفرع مدير ال�صئون الفنية 

والأ�صتاذ عبدالعزيز القا�صي مدير الموارد الب�صرية.

والتميز  التفوق  لم�صيرة  اإ�صتمرارًا 
�صيا�صة  تحقيق  على  والحر�س 
واأهداف ال�صركة وتعليمات الإدارة 
تعنى  الجودة  اأن  توؤكد  التى  العليا 
التميز والنجاح والإلتزام ب�صيا�صة 
بالقوانين  والإلتزام  العميل  ر�صاء 
والت�صريعات المنظمة للعمل ح�صل 
�صهادة  تجديد  على  القاهرة  فرع 
الجودة طبقًا لمتطلبات الموا�صفة 
 9001:2015 اأيزو  الجديدة 
،كما تم   IQS المانحة  الجهة  من 
اأيزو  البيئة  نظام  �صهادة  تجديد 
لإ�صدارها  والإنتقال   14001
بدعم  وذلك   2015 لعام  الجديد 
عبا�س  اأحمد  المهند�س  من  كامل 

والمهند�س  الإدارة  مجل�س  ع�صو 
القاهرة  قطاع  رئي�س  �صندى  �صيد 
من  المبذول  وبالجهد  الكبرى 
المهند�صين محمد ل�صين مدير فرع 
الم�صرف  مبروك  وعفاف  القاهرة 
على جهازى الجودة والبيئة وعماد 
الجودة   �صمان  مدير  القادر  عبد 
مدير  النا�صر  عبد  �صيد  ونا�صر 
اأ�صادت  وقد  القاهرة  بفرع  البيئة 
الجودة  ل�صهادة  المانحة  الجهة 
والتطوير  الجودة  نظام  بكفاءة 
كما  للفرع  الم�صتمر  والتح�صين 
المهنى  الأداء  بم�صتوى  اأ�صادت 
من  المبذول  والجهد  والإحترافى 

جميع العاملين بالفرع.

تجــديـــد شهــادتـــــــي الجـــودة والبيئـــة
لفــــــرع القــــاهــــــــرة

م. أحمد عباس

م. محمد الشين م . سيد شندي
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المقاولون العرب تحتفل باليوم العالمي 
للسالمة والصحة المهنية

رعاية  تحت  العرب  المقاولون  �صركة  احتفلت 
الإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س 
ورئي�س المجل�س الأعلي لل�صلمة وال�صحة المهنية 
المهنية  وال�صحة  لل�صلمة  العالمي  باليوم  لل�صركة 
قام  ،وقد  عام  كل  من  اإبريل   28 يوم  يوافق  والذى 

�صلح خلل الإحتفال بتكريم عدد من المتميزين 
في مجال ال�صلمة وذلك بح�صور كوكبة من خبراء 
العاملة  القوى  بوزارة  المهنية  وال�صحة  ال�صلمة 
نائب  عفيفي  اإمام  والمهند�صين  المهند�صين  ونقابة 
مجل�س  ع�صو  �صليمان  واإيمان  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
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الأفرع  ومديري  القطاعات  روؤ�صاء  من  وعدد  الإدارة 
والإدارات ومهند�صي وم�صرفي ال�صلمة بال�صركة.

وفي كلمته بهذه المنا�صبة اأكد المهند�س مح�صن �صلح 
اأن �صركة المقاولون العرب التي قوامها اأكثر من 70 األف 
عامل تقوم بدورها في الم�صاهمة في تنفيذ م�صروعات 
البلد  ت�صهدها  التي  والإ�صتراتيجية  القومية  م�صر 
ال�صي�صي،  الفتاح  عبد  الرئي�س  قيادة  ظل  في  حاليًا 
المقاولت  �صركات  اأمام  القائم  التحدي  اإلى  م�صيرًا 
الم�صروعات  الم�صرية فى ظل تنفيذ هذا الحجم من 
بمختلف اأنواعها وخا�صة تحدى عن�صر الوقت و�صرورة 
هذا  التنفيذ  فى  تقليدية  غير  اأ�صاليب  ا�صتخدام 
ال�صركات  وجود  في  الكبيرة  المناف�صة  اإلى  بالإ�صافة 
)ال�صلمة  مفهوم  تبنى  ب�صرورة  يحتم  ما  الأجنبية، 

اأوًل( للحفاظ على الأفراد والمعدات والممتلكات.
المهنية  الأمرا�س  من  العمال  حماية  اأن  واأ�صاف 
من  هامًا  محورًا  تعد  بالعمل  المرتبطة  والإ�صابات 
اأولويات ال�صركة التي توؤمن بها وتعمل على تطويرها من 
خلل ن�صر الوعى الثقافى المرتبط بتعليمات ال�صلمة 
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مما  العاملين  اأو�صاط  في  المهنية  وال�صحة 
يحافظ على الموارد الب�صرية لل�صركة ويجنبها 
تخفي�س �صاعات العمل نتيجة الإ�صابات ويقلل 
والتعوي�صات وعلينا جميعًا  العلج  تكاليف  من 
للعامل  حياة  اأ�صلوب  المفهوم  هذا  نجعل  اأن 

لتجنبه خطر الإ�صابة اأو الوفاة ل قدر اهلل.
المقاولون  اأن  اإلى  الإدارة  مجل�س  رئي�س  ولفت 
العرب كانت من اأول من تنبه اإلى �صرورة توفير 
المركز  خلل  من  للعاملين  ال�صحية  الرعاية 
المنت�صرة  والعيادات  الطبي  والمجمع  الطبى 
الوثيق  الإرتباط  وكذلك  ال�صركة  بفروع 
ال�صلمة  وجهاز  لل�صركة  الطبى  القطاع  بين 
وال�صحة المهنية من خلل متابعة بيئة العمل 
في المواقع المختلفة وتقديم الراأي والم�صورة 
�صحة  على  الحفاظ  �صاأنها  من  التي  الطبية 

العامل وتجنيبه المخاطر.
واأعرب �صلح عن اأمله في ن�صر وتطبيق المزيد 
بين  المهنية  وال�صحة  ال�صلمة  ثقافة  من 
العاملين بال�صركة باإعتبار ذلك من الم�صئوليات 
وال�صركة  العاملين  على  بالنفع  تعود  التي 
على  قائمة  منظومة  وتفعيل  تبني  خلل  من 
عمل،  كمنهج  بها  والإلتزام  العملية  الأ�ص�س 
اإلى  والتقدير  التحية  كلمته  ختام  في  موجهًا 
العامل الم�صري في عيد العمال فهو ي�صتحق كل 
الإحترام لما يقوم به من جهد كبير فى �صبيل 

اإعلء �صاأن الوطن.
يذكر اأن الندوة اأقيمت بنادي تجديف ال�صركة 
وقام بتنظيمها جهاز ال�صلمة وال�صحة المهنية 
والإعلم  العامة  العلقات  اإدارة  مع  بالتعاون 
الهامة  المو�صوعات  من  العديد  وتناولت 
المهنية  وال�صحة  ال�صلمة  باأنظمة  المتعلقة 
المحا�صرات  من  عدد  خلل  من  العالم  حول 

األقاها خبراء فى هذا المجال.
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مح�صن  المهند�س  وبح�صور  رعاية  تحت 
جمعية  اأقامت  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �صلح 
الولء والوفاء بال�صركة يوم الأحد 26 مايو 
وذلك  المعا�صات  لأ�صحاب  ال�صنوي  الإفطار 

بنادي ال�صركة بالجبل الأخ�صر.
ح�صر الحفل المهند�س اإمام عفيفي والأ�صتاذ 
الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائبا  اإمام  ح�صام 
اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صعبان  اأحمد  والأ�صتاذ 
المعا�صات  لأ�صحاب  والوفاء  الولء  جمعية 
والمهند�س عادل اأيوب النائب الأول لرئي�س 
مجل�س اإدارة ال�صركة الأ�صبق والمهند�س رزق 

ال�صناوي والمهند�س اأ�صامة �صوقي والأ�صتاذ �صعيد عزمي 
اإدارة ال�صركة ال�صابقين وعدد كبير  نواب رئي�س مجل�س 

قيادات ال�صركة الحاليين وال�صابقين .
وفي كلمته بهذه المنا�صبة اأعرب المهند�س مح�صن �صلح 
اللقاء  بهذا  البالغة  �صعادته  عن  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
منهم  تعلم  الذين  العظام  اأ�صاتذته  ي�صم  الذي  ال�صنوي 
الكثير وقال: اأحر�س على هذا اللقاء لأننا جميعا ن�صعر 
الآن  اإليه  و�صلنا  وبما  الرواد  من  الجيل  بهذا  بالفخر 
باإقتراحات  وقت  كل  في  واأرحب  واإنت�صار،  نجاحات  من 
الأ�صتاذ  ود  بكل  ينقلها  والتي  الجمعية  اأع�صاء  ال�صادة 
اأحمد �صعبان رئي�س الجمعية ،م�صيدًا بالدور الذي يقوم 
به المهند�س عادل اأيوب وباإ�صهاماته الحالية بالجمعية 
الكبير  بالدور  اأ�صاد  كما  ال�صركة،  نجاح  في  وال�صابقة 
للمهند�س اأ�صامة �صوقي نائب رئي�س مجل�س اإدارة ال�صركة 

الأ�صبق.
�صعبان  اأحمد  الأ�صتاذ  وجه  المنا�صبة  بهذه  كلمته  وفي 
مح�صن  للمهند�س  ال�صكر  والوفاء  الولء  جمعية  رئي�س 
للحفل  ورعايته  للجمعية  الكامل  دعمه  على  �صلح 
اأحمد  للمهند�س عثمان  الرئي�صي  ال�صنوي م�صيدًا بالدور 
بال�صركة،  والوفاء  الولء  قواعد  اأر�صى  الذي  عثمان 
م�صاعد  محلب  اإبراهيم  للمهند�س  ال�صكر  اأي�صا  وجه  كما 
رئي�س الجمهورية للم�صروعات القومية والإ�صتراتيجية 
في  البناء  لدوره  لل�صركة  الفخري  والرئي�س  ال�صابق 

رعاية الجمعية.
وفي الختام ا�صتعر�س رئي�س الجمعية عددًا من البرامج 
اإلى  تهدف  التي  للجمعية  والجتماعية  الترفيهية 
بين  الخبرات  وتداول  الإجتماعى  والترابط  التوا�صل 
الأجيال  ، م�صيرًا اأن اأع�صاء الجمعية و�صل عددهم هذا 

العام اإلي اأكثر من 600 ع�صو.

خالل لقائه بأعضاء جمعية الوالء والوفاء
صالح : نشعر بالفخر بهذا الجيل من الرواد
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يقول المهند�س عا�صم المزاحي مدير جهاز ال�صلمة وال�صحة 
ال�صلمة  لنظم  الدولية  للموا�صفة  اإ�صدار  اأول  منذ  المهنية 
 ،1999 ابريل  فى   OHSAS 18001 المهنية  وال�صحة 
اأ�صبحت هى الموا�صفة الدولية والمرجعية المعتمدة لتقييم 
وبعد  واليوم  المهنية  وال�صحة  ال�صلمة  اإدارة  نظم  واإعتماد 
مرور مايقرب من 20 عامًا  تم اإ�صدار موا�صـــفة ISO  جديدة 
 ISO ت�صميتها  وتم   ،OHSAS 18001 محـل  لتحل 

45001  فى 12 مار�س 2018.
●  ISO القيا�صية  الموا�صفة  على  العمل  بداأ  قد  وكان 

45001 منذ عام 2014، وتحــدد الموا�صفة القيا�صية 
ال�صلمة  اإدارة  نظـام  بعناية متطلبات   ISO 45001
بمختلف  المن�صاآت  لتمكن   OH&S المهنية  وال�صحة 
وذلك   ، واآمنة  �صحية  عمل  اأماكن  توفير  من  اأن�صطتها 
 ، العمل  اإ�صابات  من  للوقاية  متكاملة  منظـــومة  بتقديم 

والوقاية من الأمرا�س المهنية.
●  ISO 45001 القيا�صية  الموا�صـــــــــــفة  وتنا�صب 

�صــلمة  اإدارة  نظام  وتطبيق  اإن�صاء  في  ترغب  من�صاأة  اأى 
المهنية  ال�صلمة وال�صحة  و�صحة مهنية بهدف تح�صين 
كما  اأن�صطتها  ونوع  ونوعها  حجمها  النظرعن  وبغ�س  بها 
اهتمت الموا�صفة القيا�صية ISO 45001 بعـــــــوامل 
وعوامل  المنظمة  �صياق  مثل  بالمنظــــــمة  تتعلق  مهمة 
ذات  اأطراف  واأى  عملئها  وتوقعات  باإحتياجات  تتعلق 
 ISO القيا�صية  الموا�صفة  دمجت  كما  معها  علقة 
45001 جوانب اأخرى لل�صلمة وال�صحة المهنية مثل 

�صحة ورفاهية العمال. 
●  ISO  هذا ومن الجدير بالذكر اأن الموا�صفة القيا�صية

45001 لتتعر�س ل�صلمة المنتجات اأو تلف ممتلكات 
 ISO 9001 العميل التى تغطيها الموا�صفة القيا�صية
على �صبيل المثل ول تتعر�س كذلك للآثار البيئية التى 

.ISO 14001 تغطيها الموا�صفة القيا�صية
وتتكون الموا�صفة الجديدة من 10 )اأق�صام( رئي�صية هى  ●

: نطاق الموا�صفة ، المراجع ، الم�صطلحات والتعريفات 
 ، الدعم   ، التخطيط   ، القيادة   ، الموؤ�ص�صى  ال�صياق   ،
العمليات ، تقييم الأداء ، التح�صين. وياأتي ت�صميم معايير 
الموا�صفة بهذا ال�صياق والهيكل ليتما�صى مع الموا�صفات 
 ISO 9001:2015 ، )الأيزو  مثل  المحدثة 
ي�صهل  لكى   ، ذلك(  اإلى  وما   ISO14001:2015
يتم  حيث   ، المتكامل  الإدارة  نظام  تطبيق  اإمكانية 
موا�صفة  من  لأكثر  والتدقيق  التطبيق  عمليات  دمج 
طبيعة  فهم  على  التركيز  هو  والأهم   ، نف�صه  الوقت  في 

ن�صاط الموؤ�ص�صة وذوى العلقة وكيفية تاأثير الموؤ�ص�صة 
وتاأثرها ببيئة العمل المحيطة، وكذلك التحديات التى 

تواجهها من مختلف التجاهات.
بجهاز  ● اأحمد   الدين  �صعد  اأحمد  المهند�س  وي�صيف 

فى  الفروقات  اأهم  من  اأن  المهنية  وال�صحة  ال�صلمة 
فيما   OHSAS 18001 عن   الجديدة  الموا�صفة 
  ISO 45001 اإعتماد   هو   ، الموا�صفة  بهيكل  يتعلق 
على  )Annex SL( الذى يفر�س ويوحد الهيكل رفيع 
الم�صتوى والن�صو�س والم�صطلحات ال�صائعة والتعريفات 
للأجيال القادمة و هذا الهيكل يهدف اإلي ت�صهيل عملية 
التنفيذ ودمج العديد من اأنظمة الإدارة بطريقة من�صقة 

ومنظمة وفعالة.
وكذلك التركيز الأكبر فى "اإطار )�صياق( المنظمة" على  ●

وال�صلمة  ال�صحة  من  واأعمق  اأبعد  ومو�صوعات  ق�صايا 
المجتمع  يتوقعه  ما  ومراعاة  بها،  الخا�صة  اأو  الداخلية 

منهم ، فيما يتعلق بق�صايا ال�صحة وال�صلمة. 
●  OHSAS تتبنى  التي  المنظمات  بع�س  وتقوم 

18001  بتفوي�س م�صوؤوليات ال�صحة وال�صلمة لمدير 
ال�صلمة فقط ، بدل من دمج النظام في عمليات الموؤ�ص�صة 
جوانب  اإدماج  �صرورة  على   ISO 45001 ركزت  لذا 
 ، للمنظمة  العامة  الإدارة  نظام  في  وال�صلمة  ال�صحة 
مما يدفع الإدارة العليا اأن يكون لها دور قيادة اأقوى فيما 

يتعلق بنظام اإدارة ال�صلمة وال�صحة المهنية. 
ومراقبة  ● تحديد  على   ISO 45001 ركزت  وكذلك 

ن�صت  كما  ولي�س   ،)Hazards( من   بدل   )Risks(
 ISO 45001 واألزمت   OHSAS 18001 الـــــــ 
الموردين  اإدارة  كيفية  الإعتبار  في  تاأخذ  اأن  المنظمات 
المفاهيم  بع�س  تغيير  وتم  لمخاطرهم.  والمقاولين 
العامل  المخاطر،  مثل   ،ISO 45001 فى  الأ�صا�صية 
لبع�س  جديدة  تعريفات  اأي�صا  وهناك  العمل.  ومكان 
اأداء   ، والفعالية   ، والقيا�س  الر�صد  مثل  الم�صطلحات 
ا�صتبدال  وتم  والعملية.  المهنية  وال�صحة  ال�صلمة 
"معلومات  بم�صطلح  "ال�صجل"  و  "الوثيقة"  م�صطلح 
الحفاظ  �صرورة  على  اأي�صا  الموا�صفة  ون�صت   ، موثقة" 
على هذه المعلومات الموثقة بالقدر اللزم للتاأكد من اأن 
جميع العمليات قد نفذت طبقا للمخطط لها. وعلى الرغم 
من هذه التغييرات ، فاإن الهدف العام للموا�صفة الجديدة 
 OHSAS ل يزال هو نف�صه كما فى ISO 45001
18001، وهو الحد من اأى مخاطر غير مقبولة و�صمان 

�صلمة ورفاهية كل من ي�صارك فى اأن�صطة المنظمة.

مــديــر جهــاز الســالمــة والصحــة 
المهنية يتحدث عــن مــواصفة

األيــــزو 45001 لسنـــة 2018
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تطويــر مفـهـوم السالمة والصحة المهنية 
بفرع القناه بإعادة تدوير المخلفات 
إلستخدامها كعالمات إسترشادية 

تحــــــت رعــــايــــة المهنــــــد�س 
مح�صــن �صــــلح  رئيــ�س مجل�س 
العليا  القيادات  ودعم  الإدارة 
بجهــــــاز ال�صـــلمــــــة وال�صحة 
و�صيناء  القناة  وقطاع  المهنية 
وال�صحة  ال�صلمة  اإدارة  قامت 
بعمليـة  القنـــاة  بفرع  المهنية 
تطــــويــــر لمفـهـــــوم ال�صــلمة 
طريـق  عـن  المهنية  وال�صحة 
الم�صـتمر  والتح�صـين  الإبـداع 
و تنفيذ قاعة تدريب للعاملين 
ا�صتعانت  حيث  التكاليف  باأقل 
والرواكد  الم�صروعات  بهالك 
الغيــــر م�صتغلــــــه بالمخــــــازن 
والم�صــــروعــــات مــن اللــوحات 
اإ�صلحها  اإعاده  على  والعمل 

والإر�صادية  التحذيرية  العلمات  وطباعه  وطلئها 
اإبتكار العديد من و�صائل ال�صلمة وال�صحة  عليها وتم 
المهنية واأدوات التاأميــن على �صبيل المثال )مج�صمات 
�صخ�س  مج�صم   - اإر�صادية  بتعليمات  مزوده  خ�صبية 
- هاندريل  - طاحونة �صوئية  الطرق  مف�صلى لأعمال 
لأعمال الحفـر وال�صللم - بديل اأقماع - حامل للخوذ 
المتجددة  الإبتكارات  من  وغيرها  الزيارات(  اأثناء 
وال�صحة  ال�صلمة  منظومة  تطوير  الى  تهدف  والتى 
ودعم   اإ�صراف  تحت  ذلك  تم  وقد  بال�صـركة.  المهنية 

المهند�صين محمد الح�صينى  الم�صرف على قطاع القناة 
و�صيناء وع�صو مجل�س تنفيذى ال�صركة ومحمد حافظ  
رئي�س قطاع القناة و�صيناء و اإيهاب جمال الدين  مدير 
ال�صلمة  الم�صرف علي جهاز  القناة وعادل عزمى  فرع 
وعا�صم المزاحى - مدير جهاز ال�صلمة وحنان توفيق 
بقطاع  والجودة  والبيئة  ال�صلمة  مدير   - قويمة 
الخ�صر  وخالد  البحرية  والإن�صاءات  و�صيناء  القناة 
والعاملين  القناة  فرع  ال�صلمة  اإدارة  مدير  بلبوله 
باإدارة ال�صلمة وال�صحة المهنية فرع القناة ومديرى 

الم�صروعات ووحدات التنفيذ الذاتى فرع القناة.

الدين  جمال  اإيهــــاب  المهنــد�س 
فريق  يتو�صط  القناة  فرع  مدير 
ببطولة  الفائز  للفرع  القدم  كرة 
الثانية  الرم�صانية  الدورة  كــاأ�س 
المهند�صين بالإ�صماعيلية  لنقابة 
رعــايــة  تحــــت  اأقيمــــت  والتــي 
ع�صو  عثمان  محمود  المهنــد�س 
مدينة  عــــــن  النــــواب  مجلــــــ�س 

الإ�صماعيلية.

صــورة وخبـــر
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لمقاولى  الإفريقية  المقاولت  اإتحادات  روؤ�صاء  اأ�صاد 
الت�صييد والبناء خلل زيارتهم يوم الثنين 17 يونيو 
اأعلى  المار  م�صر  تحيا  وكوبري  الفرج  رو�س  لمحور 
للأرقام  جيني�س  مو�صوعة  دخل  والذي  النيل،  نهر 
وعبروا  العالم  في  كوبري  اأعر�س  باإعتباره  القيا�صية 
عن انبهارهم بهذا الإنجاز ال�صخم الذي نفذته �صركة 

المقاولون العرب بخبرات واأيدي م�صرية
وقال المهند�س مالك علي دنقل رئي�س اتحاد المقاولين 
اإن  العرب  المقاولين  اتحاد  رئي�س  ونائب  ال�صودانيين 
في  الرائدة  ال�صركات  من  العرب  المقاولون  �صركة 
�صابقة  ولها  الأو�صط  وال�صرق  بم�صر  الكباري  �صناعة 
ووجه  الإفريقية  والدول  بال�صودان  م�صرفة  اأعمال 
ب�صباب  دفع  الذي  اإدارتها  ومجل�س  لل�صركة  ال�صكر 

العملق  ال�صرح  هذا  تنفيذ  في  للم�صاركة  المهند�صين 
لإكت�صاب الخبرات وتنفيذه بكل دقة واقتدار.  

�صعادته  عن  الأوغندي  الإتحاد  رئي�س  اأعرب  كما 
العرب  المقاولون  �صركة  نفذته  الذي  الم�صروع  بهذا 
وا�صفًا  الكبير  اإنجازاتها  �صجل  اإلي  وي�صاف  الم�صرية 
اأبنائها " فراعنة اأفريقيا " وقال اأن هذا الم�صروع يعد 
التو�صع  في  الم�صرية  ال�صركات  قدرة  على  ثقة  �صهادة 

افريقيًا ويعزز من قدرتها على المناف�صة الخارجية.
علي  تاأتي  التي  الزيارة  خلل  الإتحادات  روؤ�صاء  رافق 
اأ�صامه  المهند�صين  الخام�س  م�صر  بناة  ملتقي  هام�س 
م�صطفي  وح�صن  ال�صركة  تنفيذي  مجل�س  ع�صو  كمال 
واأماني  التخ�ص�صية  والإن�صاءات  الكباري  قطاع  رئي�س 

خ�صير رئي�س جهاز متابعة م�صروعات افريقيا.

رؤساء إتحادات المقاوالت اإلفريقية 
يشيدون بكوبري تحيا مصر الملجم 

بمحور روض الفرج
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اأعـــــــــرب ال�صفيــــــــــــر محمــــــدو لبيـــــــــرنج 
�صفيــــــر الكاميرون ، عميد ال�صلك الدبلوما�صى 
القارة  اأن  فى  ثقته  عن   ، بالقاهرة  الإفريقى 
رئا�صة  خلل  الأمام  اإلى  �صتتقدم  الإفريقية 
الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صى الحالية للإتحاد 
هى  المتحدة  اإفريقيا  اأن   : وقال  الإفريقى 
الذى  الكبير  بالدور  م�صيدًا  القوية،  اإفريقيا 
تقوم به �صركة "المقاولون العرب" فى العديد 

من البلدان الإفريقية.
لبيرنج  ال�صفير  األقاها  كلمة  فى  ذلك  جاء 
الريا�صية،  الثقافية  الفعاليات  افتتاح  خلل 
الذكرى  يوافق  الذى  اإفريقيا"  "يوم  بمنا�صبة 

الـ56 لتاأ�صي�س منظمة الوحدة الإفريقية، بح�صورعدد  
واأبناء الجاليات الإفريقية بالقاهرة وذلك  17 �صفير 
العرب" بالجبل  "المقاولون  ال�صبت 4 مايو بنادى  يوم 

الأخ�صر.
رئي�س  زاهر  بو  الحميد  عبد  ال�صفير  اأعرب  جانبه  من 
عن  بالقاهرة،  الإفريقى  بالإتحاد  الدائم  الوفد 
اإفريقيا الذى  اأر�س م�صر بيوم  �صعادته للإحتفال على 

يوافق ذكرى تاأ�صي�س منظمة الوحدة الإفريقية.
هذا وقد �صهدت الإحتفالية عرو�صا فنية وفولكلورية 
وعرو�س الأزياء ومعرو�س للمنتجات اليدوية واختتمت 

بالنادى  النا�صئين  قطاع  بملعب  قدم  كرة  بمباراة 
والكاميرون  وغانا  ال�صتوائية  غينيا  �صفراء  بح�صور 
وبوركينافا�صو  وال�صودان  واأنجول  اأفريقيا  وجنوب 
واأثيوبيا وليبريا واإريتريا وزامبيا والكاميرون واأوغندا 

والكونغو ونامبيا وت�صاد ونيجيريا.
العرب  المقاولون  جانب  من  الإحتفالية  ح�صر 
المهند�صة اأمانى  خ�صير رئي�س جهاز متابعة م�صروعات 
نادى  على  الم�صرف  فراج  جلل  والأ�صتاذ  اإفريقيا 
م�صاعد  ال�صوربجى  فاتن  والأ�صتاذه  العرب  المقاولون 
الثقافى  الن�صاط  على  والم�صرف  النادى  رئي�س  نائب 

والإجتماعى بالنادى .

عميد السلك الدبلوماسي اإلفريقي
يشيد بالدور الكبير الذى تقوم به 

"المقاولون العرب" بإفريقيا
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و يتفقــد مشـــروع 
زهـــرة عثمـــان 
باإلسمــاعيليــة

الإدارة يوم  رئي�س مجل�س  المهند�س مح�صن �صلح  قام 
بمدينة  عثمان  زهرة  م�صروع  بتفقد  مايو   5 الأحد 
وحدة  م�صروعات  باكورة  يعد  والذي  الإ�صماعيلية 
الإ�صتثمار العقاري بقطاع القناة و�صيناء حيث كان في 
القناة  قطاع  رئي�س  حافظ  محمد  المهند�س  ا�صتقباله 
و�صيناء والمهند�س مبارك من�صور مبارك رئي�س القطاع 
مدير فرع �صيناء والمهند�صة نان�صي نافع مدير الوحدة 

والمهند�س على عي�صى مدير ال�صئون الفنية للوحدة.
باأن  نافع  نان�صي  المهند�صة  �صرحت  فقد  جانبها  ومن 
زهرة  ا�صم  يحمل  متكامل  كمبوند  عن  عبارة  الم�صروع 
عثمان  المهند�س  ال�صركة  موؤ�ص�س  اإلى  ن�صبة  عثمان 

م�صاحة  على  الم�صروع  هذا  يقام  حيث  عثمان،  اأحمد 
واإدارية  �صكنية  وحدات  من  ويتكون  30000م2 
متطلبات  مع  تتما�صى  مختلفة  بم�صاحات  وتجارية 
ال�صوق العقاري بمدينة الإ�صماعيلية ومن المنتظر اأن 
يبداأ فتح باب الحجز و بدء العمل خلل فترة وجيزة.

تعك�س  طيبة  لفتة  في 
الروح الجميلة التي تتمتع 
بها اأ�صرة المقاولون العرب 
حــــر�س المهنــــد�س مح�صن 
�صلح رئي�س مجل�س الإدارة 
فاروق  �صيد  والمهند�س 
والمهند�س  الأول  النائب 
والمحا�صب  عفيفي  اإمام 
نائبا  اإمام  الدين  ح�صام 
الإدارة    مجل�س  رئي�س 
من  المر�صى  زيارة  علي 
واأرباب  بال�صركة  العاملين 
بالمــــركــــز  المعــــا�صــــــات 
الطبــي للمقــاولون العــرب 
للإطمئنــان علــي �صحتهــم 
علي  ح�صولهم  من  والتاأكد 

اأف�صل الخدمات ال�صحية والعلجية المطلوبة وتقديم 
والتمري�س  الأطباء  �صفوف  ولجميع  لهم  التهنئة 
والعاملين بالمركز الطبي لإدخال البهجة فى نفو�صهم 
وعلي  علينا  اهلل  اأعاده  المبارك  الفطر  عيد  بمنا�صبة 
واليمن  بالخير  والإ�صلمية   العربية  والأمة  م�صر 

المقاولون  �صركة  رئي�س  اأعرب  وقد  هذا   ، والبركات 
تمنياتهم  عن  الزيارة  خلل  النواب  وال�صادة  العرب 
ال�صحة  ودوام  العاجل  بال�صفاء  المر�صى  من  للزملء 
حال  اأف�صل  في  وعملهم  اأ�صرهم  اإلي  والعودة  والعافية 
التي  والنماء  البناء  ملحمة  في  اأخري  مرة  للم�صاركة 

تخو�صها ال�صركة حاليًا في جميع ربوع م�صر .

صالح يهنئ المرضى بالمركز الطبي بالعيد 
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الت�صييد  لهند�صة  التكنولوجي  المعهد  حر�س  اطار  في 
والتدريبية  العلمية  ر�صالته  تو�صيل  علي  والإدارة 
والمجتمعية لأبناء وطننا الغالي ومن منطلق توجيهات 
والم�صرف  الإدارة  مجل�س  ع�صو  يو�صف  محمد  الدكتور 
على المعهد اأو�صح المهند�س �صريف حمدي  مدير المعهد 
اأنه تم الإتفاق مع جامعه جازان  لتدريب )16( طالبة 
تنفيذ  حاليا  وجارى  ال�صيفية  الإجازة  فترة  خلل 
النظرى  الجانب  على  البرنامج  ي�صمل  حيث  البرنامج 
ال�صوي�س  ج�صر  تدريب  مركز  فى  العملى  والتطبيق 
المختلفة  ال�صركة  لم�صروعات  الميدانية  والزيارات 
،كما تم قبول تدريب حوالي 10 اآلف طالب بالجامعات 

الم�صرية بتكلفة اإجمالية 2 مليون جنيه، 
ال�صركة  ل�صيا�صة  اإ�صتمرارًا  اأنه  �صريف  المهند�س  واأ�صار 
المهند�صين  من  ال�صابة  العنا�صر  اأف�صل  لإنتقاء  الرامية 
من   1087 عدد  اختبار  تم  فقد  بال�صركة  للتعيين 
حتى   2019/1/1 من  ال�صركة  في  للتعيين  المر�صحين 
محمد  الدكتور  توجيهات  على  وبناًء   2019  /6/30
يو�صف ع�صو مجل�س الإدارة والم�صرف على لجنة الطاقة 
فقد تم مخاطبة جميع الفروع والإدارات لتر�صيح ممثل 
م�صئول  بعمل  للقيام  الم�صتقبل  قادة  مجل�س  اأع�صاء  من 
الطاقة بها وجاري حاليًا اإعداد البرامج التدريبية لهم 
،كما تم عقد دورات فى الإدارة والعقود بفرع الأ�صكندرية 
للتر�صيح  تمهيدًا  الم�صتوى  تحديد  اإختبارات  وعقد 
فى  العاملين  كفاءة  لرفع  الإنجليزية  اللغة  دورات  على 

الم�صروعات القومية والم�صروعات الم�صتركة.

الثقافية  الموؤ�ص�صة  مع  التعاون  لبروتوكول  وتفعيًل 
اأخ�صائى - فنى �صلمة و�صحة  العماليه تم عقد برامج 
الدورة  تنق�صم  متقدم  لجان  اأع�صاء   - متقدم  مهنية 
التطبيقية  الدورة  ق�صمين  اإلى  المعهد  فى  ال�صامله 
التطيبق العملى لل�صلمة وال�صحة لرفع كفاءة العاملين 
للقرارالوزارى  طبقا  الت�صريعيه   )الدورة  المجال  فى 
رقم 134 ل�صنه 2003 و رقم 216 ل�صنه 2016 - تطبيق 
ال�صركة  واإدارات  فروع  جميع  على  ال�صامله  الدورة 

بالتن�صيق مع المعهد ( .
وفى اإطار تخريج اأول دفعة من مدر�صة المقاولون العرب 
والتى  ب�صبرا   - المزودج  للتعليم  ال�صناعية  الثانوية 
ال�صركة  اإحتياجات  لتوفير  اأعوام   3 منذ  اإن�صاوؤها  تم 
الم�صتقبلية من الفنيين المهرة فى مجال المعدات وذلك 
فقد  وتحكم  ت�صغيل  وكهربائى  وميكانيكى  م�صغل  لمهنة 
على  محمد  اهلل  عبد  اإبراهيم  محمود  الطالب  ح�صل 
الطالب  وح�صل  القليوبية  محافظة  فى  الأول  المركز 
م�صطفى اأ�صرف كمال عبد القادر على المركز الثانى على 

محافظة القليوبية.
واإنطلقا من دور المعهد في ن�صر الوعي المهني لمهند�صي 
ال�صركة وتقديم كل ما هو جديد في مختلف المجالت 
التي من �صاأنها تطوير وتح�صين م�صتوى العاملين بال�صركة 
تم اإعداد وتنفيذ ندوة للدكتور �صريف الهجان في قاعة 
)هيئات  الفيديك  عقود  بعنوان  النادي  في  الدخاخني 
ف�س المنازعات( بح�صور عدد كبير من مهند�صي ال�صركة.

المعهد التكنولوجى يواصل نجاحه 
ويعقــد بـــرامــج تـــدريبيــــة 

لألشقــــاء العـــرب والمصــرييــــن

م . شريف حمدىد . محمد يوسف



المقاولون  نادي  رئي�س  �صلح  مح�صن  المهند�س  حر�س 
العرب على ح�صور مران الفريق خلل اإ�صتعداده لمباراة 
للمو�صم  والإ�صتعداد  الحالي  المو�صم  ختام  في  الأهلي 
المقبل وعقد �صلح جل�صة مع اللعبين والجهاز الفني 
المهند�س  ح�صور  في  النحا�س  عماد  الكابتن  بقيادة 
علي  الم�صرف  الإدارة  مجل�س  ع�صو  فتحي  عادل  محمد 
لتحفيز  للنادي  التنفيذي  المدير  فراج  وجلل  الكرة 

اللعبين خلل هذه الفترة.
خلل  اللعبين  اإلتزام  في  ثقته  النادي   رئي�س  واأكد 
بالتحلي  وطالبهم  جيد  مو�صم  لتقديم  الإعداد  فترة 
الإدارة  مجل�س  وقوف  على  موؤكًدا  والإ�صرار  بالعزيمة 
الفني لتنفيذ مطالبهم في  الفريق والجهاز  بقوة خلف 
الموا�صم  البطولت  باإ�صتعادة  الرئي�صي  الهدف  اإطار 

المقبلة .
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المهندس محسن صالح لالعبين: 
نرغب فى إستعادة البطوالت



ويهنئ النجم المصري محمد صالح 
بلقب دورى أبطال أوروبا

حر�س مجل�س اإدارة نادى المقاولون العرب برئا�صة المهند�س 
مح�صن �صلح على تقديم التهنئة للنجم الم�صرى محمد �صلح 
بلقب  تتويجه  بعد  الحالي  وليفربول  ال�صابق  الذئاب  لعب 
اأف�صل لعب في القارة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي 
الفرعون  اأوروبا وم�صاهمة  اأبطال  بلقب دورى  وتتويج فريقه 

الم�صري في فوز فريقه بهدفين اأمام توتنهام..
 قال المهند�س محمد عادل فتحي، الم�صرف العام على الكرة 
بالمقاولون العرب، اإن محمد �صلح واحًدا من اأهم لعبى كرة 
القدم في م�صر والعالم، و�صرف للمقاولون العرب انتمائه لقلعة 
الحتراف  تجربة  خو�صه  قبل  م�صواره  بداية  في  الذئاب 
ونجاحه منذ المحطة الأولى مع بازل ال�صوي�صري حتى و�صل 

لقيادة الفريق النجليزى للفوز بلقب دورى اأبطال اأوروبا.
اأ�صاطير كرة القدم عن محمد �صلح

الوطنى وفريق ليفربول محمد �صلح،  المنتخب  خطف نجم 
اأ�صاطير  اأنظار  الحالى،  المو�صم  الدورى الإنجليزى فى  هداف 

كرة القدم فى الفترة الأخيرة.. 
مدريد  ● وريال  البرتغال  منتخب  نجم  فيجو،  لوي�س 

الإ�صبانى المعتزل، محمد �صلح لعب ممتاز وي�صتحق ما 
ناله من األقاب فردية.

مارادونا تحدث عن محمد �صلح  ● الأرجنتينى  الأ�صطورة 
"لعب رائع و�صريع ويتمتع بالذكاء، يجيد اللعب  قائل، 
اأر�س  داخل  يتحرك  كيف  جيدًا  ويعلم  والقدم،  بالراأ�س 

الملعب.
الإنجليزى  ● ليفربول  حار�س  كاريو�س  لوريو�س  وقال 

"عندما تكون لدى محمد �صلح الكرة فاأنت تعرف دائما 
اأن �صيئًا �صحريًا يمكن اأن يحدث.

"محمد  ● اأ�صطورة نادى بر�صلونة الإ�صبانى ال�صابق ت�صافى 
�صلح لعـب يتميز بال�صرعة الفائقة، �صرعته اأحياًنا ل 

ُت�صدق.
قال اأ�صطورة اأر�صنال وفرن�صا ال�صابق تيرى هنرى "محمد  ●

ميزة  ويملك  ا�صتثنائى  لعب  هو  لى  بالن�صبة  �صلح 
خا�صة اأحب طريقته فى اللعب المبا�صر فل نرى كثيرين 

فى الملعب يملكون هذه الميزة".
اأقوى ما كتب عن محمد �صلح على �صفحة ليفربول

اأن تتوقف عما تفعله احتراًما  اآن لك  ..اأما  األم تكتفي بعد؟ 
العن�صرية  على  تق�صى  اأن  يكفيك  �صبقوك؟..اأما  من  لتاريخ 
قلوب  تزلزل  الأر�س  على  اأقدامك  اأن  العرب؟..اأتظن  �صد 
هكذا  لي�س  وحدهم؟..الأمر  المرمي  وحرا�س  المدافعين 
فى  باأ�صمك  ..تغنوا  كاملة  دولة  بكيان  تع�صف  ..اأنت  فتى  يا 
الم�صرية  الدولة  اأعلم  حملوا   .. تكتف  ولم  الأول  مو�صمك 
فلم تتوقف .. ر�صموا ابت�صامتك البريئة على جدران منازلهم 
األ تعلم  انت ذاهب بهم؟..  اأين  اإلى   .. .. والآن  ارت�صيت  فما 
اأنك اأقوي اإع�صار عاطفي مر على اأمة ليفربول؟.. اأتظن اأنه 
ُنق�صت بالدماء على قلع الأنفيلد  اأن تعبث باأرقام  من ال�صهل 
اأنت   .. اأخرى  مرة  عليك  و�صاأكررها  لك  قلتها  الح�صينة؟.. 
.. ونجحت  اأن تعاقب بريطانيا على احتللها لبلدك  قررت 
فى اأن تحتل دولًة كاملًة وحدك .. وليتك ا�صتعمرت اأرا�صيهم 
.. اأنت اأ�صتعمرت قلوبهم وعقولهم وحناجرهم التي تهتف لك 
..ولم تكتف .. واأعلم اأنك لن تكتفي حتي تري دموع اأ�صحاب 
البت�صامة  �صاحب  ..فيا  بعينيك  تحطمها  التي  الأرقام 
خدعت  اإن   .. الرفيعة  الأخلق  �صاحب  يا   .. الطفولية 
الجميع فلن ت�صتطيع اأن تخدعني .. فلقد خبرتهم واأنذرتهم 
اأن الألماني لم يتعاقد مع لعب  لكنهم تجاهلوني ..قلت لهم 
كرة قدم ..الألماني تعاقد مع خلوق محترف .. خلوق محترف 

ا�صمه محمد �صلح .
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الب�صارة الأولى: النور التام يوم القيامة:
وما  الدنيا  من  خير  الفجر  �صنة  ركعتا  الثانية:  الب�صارة 

فيها فكيف بفري�صة الفجــر.
اإلى  الخطى  بكثرة  الح�صنات  كثرة   : الثالثة  الب�صارة 

الم�صاجد.
الب�صارة الرابعة: �صهادة الملئكة لأهلها .

الب�صارة الخام�صة: النجاة من النار .
الب�صارة ال�صاد�صة: روؤية اهلل عز وجل.

الب�صارة ال�صابعة: ثواب قيام الليل كله.
الب�صارة الثامنة: دعاء الملئكة.

الب�صارة التا�صعة: ثواب حجة وعمرة تامة.
من  وح�صن  حفظ  الفجــر  �صـلة  العا�صرة:  الب�صارة 

ال�صرور .

ميزة التقاعد
على  )تخرج  تتقاعد  عندما  العمر  �صنين  اأجمل  اإلى 
فى  فل�صت  فى حياتك  مرة  لأول  حرًا  اأ�صبحت  المعا�س( 
حاجة لأن تذهب كل يوم للعمل وتري نا�س قد ل تحب اأن 
تراها اأو اأن تكذب اأو تنافق اأو تجامل على غير رغبتك. 

اأن  وت�صتطيع  الرعية  واأنت  الملك  اأنت  متقاعد  واأنت 
تحقق كل رغباتك الم�صروعة وهواياتك وزيارة اأقاربك 
اأقاربك واأ�صحابك وت�صتري ولو وردة  واأ�صحابك وزيارة 
ت�صعها بين يدي رفيقة عمرك واحذر اأن تدخل اأو تمنى 
الذي  الطموح  اأمر  اإنتهى  فقد  جديدة  بم�صاريع  نف�صك 
يجلب لك ال�صقاء و�صياع المال فاأنت الآن تعرف الداخل 

والخارج والمدخر فل تغامر اأبدًا فى م�صاريع جديدة. 

اإن�صي حكاية اأنا بعمل للعيال لأن العيال كبرت واإذا كانوا 
حتى الآن لم يعتمدوا على اأنف�صهم ومحتاجين لمعونتك 
فهذه م�صكلتك لأنهم لن يتوقفوا عن طلب معونتك حتى 

88

بشــايــر ومــزايـــا
ل اأظن اأن هناك م�صلما اأو م�صلمة يقراأ هذه الب�صائر النبوية الع�صر للمحافظين على 

�صلة الفجرثم ينام بعد ذلك عن ال�صلة ..



تموت لأنك لم تعلمهم كيف يعتمدون على اأنف�صهم وكما 
تعرف اأن البحر يحب الزيادة وطالما تعطي حتى واأنت 

فى المعا�س ف�صيظلون يطلبون. 

يحاولون  الذين  من  واأحذر  اإدخرته  ما  على  اإحر�س 
بالم�صاركة  واأغرائك  اإنذار  �صابق  بدون  منك  التقرب 
معهم فى م�صاريع ل تعرف عنها �صيء فهم ل يرغبون فى 

م�صاركتك بل يطمعون فى معا�صك ومدخراتك. 

اأبنائك  على  تنفق  وكما  ب�صيء  نف�صك  على  تبخل  ل 
لتن�صي نف�صك والب�س اأف�صل لب�س واأركب �صيارة منا�صبة 
وع�س حياتك فقد فعلت الكثير لهم والآن اأنت وزوجتك 
فاإجعل  الحلل  والمتعة  وال�صفر  للترفيه  يحتاجون  من 
ال�صياحة وروؤية العالم حولك جزء مهم من تقاعدك اإن 

كان فى مقدرتك ال�صفر. 

تبلى  اأن  طبيعي  �صيء  �صيكون  العمر  فى  نكبر  عندما 
ول  الألم  على  فتعود  مفا�صلنا  بع�س  وتتاآكل  اأج�صادنا 
تجعله ينغ�س عليك حياتك ول تكثر ال�صكوي فما الألم 
اإل تحذير لك باأن تتريث فى ن�صاطاتك البدنية وتعرف 

ما عطب فى ج�صدك لتعالجه اإن اأمكن . 

ينا�صب  ما  واختار  و�صربك  اأكلك  ونظام  ب�صحتك  اإهتم 
عمرك من طعام وتم�صك به حتى فى العزومات ويف�صل 
من  وتقلل  ت�صتطيع  ما  بقدر  طعامك  كميات  تخف�س  اأن 
ت�صع  ول  والفواكه  الخ�صر  من  وتزيد  الحمراء  اللحوم 

فى معدتك طعام ثقيل بعد ال�صاد�صة م�صاء. 

ل بد اأن تعود نف�صك على الذهاب اإلى الم�صجد وال�صلة 
وال�صحة  والأدب  وال�صنة  القراآن  وقراءة  الجماعة  مع 
والفن وقد اأ�صبحت ال�صبكة العنكبوتية زاخرة بما تريد 
واأن كنت اأف�صل لك الذهاب اإلى المكتبة فللكتاب الورقي 
�صتجد  المكتبة  اإلكتروني وفى  لوح  اأي  ي�صاهيه  �صحر ل 

كثيرون مثلك. 

مقتنع  غير  كنت  ولو  لهم  وا�صمع  بال�صباب  ت�صطدم  ل 
ع�صرك  عن  تختلف  التى  ثقافتهم  وهذه  ع�صرهم  فهذا 
تبعدك  راأيك  فى  ال�صاذة  اآراءهم  تجعل  ول  وثقافتك 
عنهم فهم الطاقة والروح لهذا الع�صر وهم من �صيخرجون 
ذكري  معهم  فاترك  عليك  ويترحمون  جنازتك  خلف 

طيبة لك.

الأول  عدوك  وال�صكر  ال�صغط  ارتفاع  اأن  دائما  تذكر 
فى هذا العمر فل تفعل َاي �صيء يرفع �صغطك و�صكرك 
بقدر ما ت�صتطيع ول تن�صي اأن تتم�صي على قدميك ن�صف 

�صاعة كل يوم. 

اإذا كنت تدخن اأو تحت�صي الكثير من القهوة وال�صاي فقد 
حان الوقت اأن تقلل من درجة اإدمانك لهذه الأ�صياء. 

فى النهاية اأن�صحك واأن�صح نف�صي باأن تجعل من التقاعد 
طويلة  ل�صنين  العمل  عناء  بعد  جميلة  وحفلة  متعة 
بان  الأوان  حان  فقد  عملهم  فى  اأخل�صوا  من  خا�صة 
والتقاعد  كثيرًا  اأو  قليًل  كان  ان  جمعوا  بما  ي�صتمتعوا 
طال اأو ق�صر نهايته معروفة فلن�صاأل اهلل ح�صن الخاتمة.

مهندس / رزق الشناوى
نائب رئيس مجلس اإلدارة األسبق

دبلوم المعهد العالي للدراسات اإلسالمية
دبلوم معهد إعداد الدعاه
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"مو�صوعة  ● كتابه  في  ح�صن  �صليم  الدكتور  يقول 
م�صر القديمة" : كانت م�صر م�صكونة منذ ع�صور 
ما قبل تدوين التاريخ -  اأكثر من ع�صرة اآلف عام  
قبل الميلد - بقوم من الجن�س الحامي الأفريقي 
الأ�صل ومن ذوي الب�صرة ال�صمراء من غير الزنوج 
افريقيا  �صاكني  اإلى  القوم  هوؤلء  وُيـن�صب   ،
ال�صمالية ال�صرقية ، غير اأنه عند نهاية ع�صر ما 
قبل الأُ�صرات - حوالي 4200 عام قبل الميلد - 
ن�صاأ تغيير على الجن�س الحامي عن طريق الهجرة 
البلد هي  التي دخلت  الجديدة  العنا�صر  واأهم   ،
لهم مميزات خا�صة  كانت  الذين  اآ�صيوي  اأ�صل  من 
الآ�صيويون  وهوؤلء   ، الأ�صلي  ال�صعب  عن  تختلف 
اختلطوا �صيئا ف�صيئا بال�صكان الأ�صليين واندمجوا 
ال�صعوبة  من  اأ�صبح  حتى  عظيما  اندماجا  فيهم 

بمكان اأن نعرف الفرق بينهما .

ـا ك�صفت الآثار  ● لقد اأبهر الم�صري القديم العالم لمَّ
عن مدى تقدم مدنيته حتى من قبل بداية تدوين 
التاريخ في ع�صر الأُ�صرات ، وقد اأفرد عالم الآثار 
اأكثر  على  يحتوي  مجلدا  ح�صن  �صليم  الدكتور 
المدنية  الحياة  تفا�صيل  ل�صرد  �صفحة   560 من 

للم�صري القديم .

المصريون أول من عرف الكتابة

في  ● القديمة  اللغات  علماء  بين  ال�صائد  الراأي  اإن 
نظاما  اخترع  من  اأول  هم  الم�صريين  اأن  العالم 
للكتابة ، والمتفق عليه حتى الآن اأن الفينيقيين 
قد نقلوا عن الم�صريين نظام كتاباتهم ، ومن ثم 
�صكل  في  وتبديل  تحوير  بعد  اأوروبا  اإلى  نقلوها 

الحروف الأبجدية .

اإدارة الم�صالح الحكومية وت�صييرها : بيت الملك  ●
-  بيت التحريرات الملكية ) المر�صومات الملكية( 
اإدارة المحفوظات ( -  بيت  -  بيت المكاتبات ) 
-  م�صلحة   ) العقاري  ال�صهر  المختومة )  العقود 
ال�صرائب اأو التوزيع -  م�صلحة الحقول -  م�صلحة 
العامة وغطاء  المالية - بيت الذهب ) الخزانة 
العملة بالذهب ( -  ح�صابات الخزينة -  الجمارك 
اإدارة    - التموين  ااإدارة    - الخارجية  والتجارة 
ال�صئون المزدوجة ) مخازن الحبوب والغلل ( -  
م�صلحة الأ�صغال العمومية    ) ومهمتها : الإ�صراف 
على تخطيط وتنفيذ الم�صروعات الكبرى : طرق 

-  ترع -  مباني ومن�صاآت حكومية .....الخ ( .

النظام الإداري في الدولة القديمة : كان القطر  ●
الم�صري قبل ع�صور تدوين تاريخ الأ�صرات  
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اإدارية ت�صبه الوليات ؛  حيث  ● اأقاليم  اإلى  يق�صم 
وحدود   ، به  خا�س  ورمز  ا�صم  اإقليم  لكل  كان 
ولكل   ، للفرعون  ممثل  وحاكم  وعا�صمة  محددة 
 ، الأخرى  الأقاليم  اآلهة  غير   )  3 اإله)  اإقليم 
وتحدد لكل اإقليم ح�صته من مياه الري وم�صدرها 
اأقاليم  ، وكان عدد  ) ا�صم الترعة المغذية له ( 
الوجه  اأقاليم  وعدد   ، اإقليما   22 القبلي  الوجه 

البحري 20 اإقليما .

هل عرف المصريون القدماء 
المســــــــــرح

عن  ● القديمة"  م�صر  "مو�صوعة  كتاب  في  جاء      
م�صرحية " اآلم اأوزير " - حوالي عام 2000 ق.م. 
نة  -  ما يلي : وقد تبين لنا من هذه العناوين المدوَّ
بتلك اللوحة التذكارية عن الم�صرحية المذكورة 
اأنه كان ل بد من اأن ي�صتمر تمثيلها عدة اأيام ... 
واأن الجمهور كان ي�صترك في كثير مما يحدث فيها 

، واأن تلك الرواية كانت ذات ف�صول ثمانية 

سيناء والحضارة المصرية

في البحث المن�صور على موقع " حرا�س الح�صارة  ●
"عن جغرافية وحدود م�صر التاريخية منذ اأقدم 
الع�صور وحتى الآن يقول الباحث الأ�صتاذ اأحمد 
في  م�صر  جغرافية   " عنوان  تحت  ال�صنو�صي 
ع�صور ما قبل الأ�صرات " : ي�صير التاريخ الم�صري 

اإلى ظهور ثلث ح�صارات في وقت واحد  القديم 
في م�صر وهي : 1-  ح�صارة ال�صمال  2-  ح�صارة 
الجنوب  3 -  ح�صارة �صيناء  ) وكان ُيـطـلـق عليها 
اإ�صم " ح�صارة تمنا "( ، وهذه الح�صارات الثلثة 
وهو  واحد  اإن�صان  ومن  واحد  وقت  في  ظهرت 
اأبحاث  في  ورد  حيث   ، القديم  الم�صري  الإن�صان 
المتخ�ص�س  "روتنبرج"  الألماني    الآثار  عالم 
في درا�صة ح�صارة �صيناء قوله :  فاأ�صل التواجد 
لهذا الإن�صان في �صحراء �صيناء وفي وادي النيل 
بعد  للإن�صان  الأولى  الب�صرية  الهجرة  مع  جاءت 
نوح  �صيدنا  طوفان   ( العظيم  الطوفان  اأحداث 

عليه ال�صلم ( .

متعددة  ● ح�صارات  م�صر  اأر�س  على  تتابعت  لقد 
فكانت م�صر مهدًا للح�صارة الفرعونية ، وحا�صنة 
للح�صارة الإغريقية والرومانية ومنارة للح�صارة 
القبطية، وحامية للح�صارة الإ�صلمية، لقد ات�صم 
الت�صامح  و  بالحب  التاريخ  طول  على  م�صر  �صعب 
ن�صيج  فى  م�صر  اأبناء  امتزج  حيث  الكرم  و  والود 

واحد متين .

اأن يحفظ م�صر و يجمع  ● القدير  العلي  ن�صاأل اهلل 
�صمل اأهلها.. اللهم من اأراد بم�صر واأهلها ب�صوء اأو 
دبر لهم مكائد، فرد كيده في نحره واجعل تدبيره 

تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين.
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وصيـة الـرسـول عنـد  إحتضـاره

قبل وفاة الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم كانت حجة الوداع 
اأكملت لكم دينكم  وبعدها نزل قول اهلل عز وجل )اليوم 
فبكى  دينا(  الإ�صلم  لكم  ور�صيت  نعمتي  عليكم  واأتممت 
ما  له:  فقالوا  الآية   هذه  �صماعه  عند  ال�صديق  بكر  اأبو 
بك فقال: هذا نعي ر�صول اهلل وعاد الر�صول وقبل وفاته 
اأن  اأريد  فقال:  الر�صول  علي  يظهر  الوجع  بداأ  اأيام   9 بـ 
)ال�صلم  وقال:  اأحد  �صهداء  اإلى  فذهب  اأحد  �صهداء  اأزور 
عليكم يا �صهداء اأحد، اأنتم ال�صابقون واإنا اإن �صاء اهلل بكم 
بـ 3  الوفاة  �صاء اهلل بكم لحق( وقبل  اإن  واإني  لحقون، 
اأيام بداأ الوجع ي�صتد عليه وكان في بيت ال�صيدة ميمونة 
فقال: )اجمعوا زوجاتي( فجمعت الزوجات فقال النبي: 
)اأتاأذنون لي اأن اأمر�س في بيت عائ�صة ؟( فقلن: ناأذن لك 
يا ر�صول اهلل وكانت اآخر خطبة لر�صول اهلل )اأيها النا�س، 
فقال:  اهلل  ر�صول  يا  نعم  فقالوا:  علي(  تخافون  كاأنكم 
)اأيها النا�س، موعدكم معي لي�س الدنيا، موعدكم معي عند 

الحو�س واهلل لكاأني اأنظر اليه من مقامي هذا، 

اأخ�صى  ولكني  عليكم،  اأخ�صى  الفقر  ما  واهلل  النا�س،  اأيها 
اأن تناف�صوها كما تناف�صها الذين من قبلكم،  عليكم الدنيا 
فتهلككم كما اأهلكتهم( ثم قال: )اأيها النا�س ، اهلل اهلل في 
ال�صلة ، اهلل اهلل في ال�صلة()) بمعني اأ�صتحلفكم باهلل 
العظيم اأن تحافظوا على ال�صلة، وظل يرددها(( ثم قال: 
)اأيها النا�س، اتقوا اهلل في الن�صاء، اتقوا اهلل في الن�صاء، 
عبدًا  اإن  النا�س  )اأيها  قال:  ثم  خيرا(  بالن�صاء  اأو�صيكم 
عند  ما  فاختار  اهلل،  عند  ما  وبين  الدنيا  بين  اهلل  خيره 
اهلل( ونام النبي على �صدر زوجته، ورفع يده لل�صماءوقال: 
ال�صيدة  تقول  الأعلى(  الرفيق  بل  الأعلى،  الرفيق  )بل 
اهلل  اإلي  روحه  فا�صت  يخير..!!ثم  اأنه  فعرفت  عائ�صه: 
ودفن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وال�صيدة فاطمة تقول: 
اأن تحثوا التراب علي وجه النبي ووقفت  اأنف�صكم  اأطابت 
تنعي النبي وتقول: يا اأبتاه، اأجاب ربا دعاه، يا اأبتاه، جنة 

الفردو�س ماأواه، يا اأبتاه، اإلى جبريل ننعاه.
اأحمد ال�صعدي الجويلي 

مدير علقات العامة فرع جنوب الوادي
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الأعلى  بال�صعيد  قرية  المري�س 
النيل  لنهر  الغربى  بالبر  تقع   ،
و�ُصميت   ، الأق�صر  بمحافظة 
�صطفنبة  ثم  �ُصدونبة  قديما ً 
التحفة  في  جيعان  بن  ذكرها 
فدان   7234 بم�صاحة  ال�صنية 
هم  العرب  اأن  الموؤرخون  وُيذكر 

اأو  النوبة  على  للدللة  المري�س  ا�صم  ا�صتخدم  من  اأول 
تلك  ارتبطت  ولقد  كانت تقع جنوب م�صر  التي  المملكة 
العربى  المغرب  من  العربية  القبائل  بهجرات  القرية 
والأندل�س ف�صارت محط اأنظار الرحالة العرب والم�صلمين 
وا�صتهرت بالزراعة ومر�صي للمراكب ال�صراعية بها وبرز 
منها اأعلم في الفقه والق�صاة مثل ال�صيخ الفقيه القا�صي 
"ال�صدر"  محمد بن حرمى اأبى الحزم مكى ابن المري�س 
اأبى  حرمى  بن  عبدالرحيم   القا�صي  الخطيب  ال�صيخ 
الدين  نجم  وابنه   " "القطب  المري�س  ابن  مكى  الحزم 
انطلق  جاء  القرية  تلك  ومن  الق�صاة  قا�صى  القمولي 
رحلت الأمير يو�صف كمال )البرن�س( - اأحد اأفراد اأ�صرة  
محمد على با�صا الحاكمة - اإلى اأفريقيا الجنوبية وبع�س 
بلد الهند و�صيد بها ق�صرًا ُيعد تحفة معمارية  وهناك 
متحف  اإلى  بتحويله  والثقافة  الآثار  لوزارتى  مطالبات 

للحفاظ على مقتنياته.
 مهند�س بخيت تركي عبداهلل طايع

مدير تنفيذ - فرع جنوب الوادى      

ال�صافعى  محمد  المهند�س  �صرح 
مدير اإدارتى الجودة والبيئة بفرع 
في  اإ�صت�صافتة  خلل  الدلتا  �صمال 
علم  مفهوم  والجمال  ال�صحة  قناة 
ال�صبعة  الطاقة  ومراكز  الطاقة 
كل  ووظيفة  واأماكنها  الإن�صان  فى 
وتنظيفها  قيا�صها  وكيفية  مركز 
مع  البندول  اإ�صتخدام  طريق  عن 

الم�صريين  القدماء  اإ�صتخدام  كيفية  و�صرح  الباطن  العقل 
للبندول من 4000 �صنة فى العلج الروحانى و قيا�س طاقة 
الإن�صان الداخلية وتح�صينها والعوامل الخارجية التى توؤثر 
على طاقة الإن�صان واأو�صي بالتخل�س من الكراكيب ونظافة 
وعدم  والملح  بالماء  المنازل  وم�صح  الأتربة  من  المنازل 
على  توؤثر  �صلبية  طاقة  من  له  بما  ال�صبار  نبات  اإ�صتخدام 
واإ�صتخدام  باإ�صتمرار  الآثاث  اأماكن  تغيير  و�صرورة  الإن�صان 
الأ�صكال الهند�صية والهرمية وبع�س الأحجار الكريمة التى 
ب�صرورة  وطالب  للإن�صان  الطاقة  تح�صين  على  القدرة  لها 
الو�صلت  فى  المتمثل  الكهرومغناطي�صى  المجال  عن  البعد 
وعدم  بالنوم  الخا�صة  الأ�صرة  بجانب  وبالذات  الكهربائية 
الأ�صراف فى اإ�صتخدام الموبايلت والتابلت والنوم بجانبهما 
يمتلكون  لما  المت�صائمين  الأ�صخا�س  مع  الجلو�س  وتجنب 
الإ�صترخاء  تمارين  عمل  وكيفية  رهيبة  �صلبية  طاقة  من 
كما  والداخلية  المحيطة  ال�صلبية  الطاقات  من  والتخل�س 
فى  اأثر  من  لها  لما  والعبادات  الروحانيات  بزيادة  اأو�صى 
بال�صلم  واإح�صا�صه  حالته  وتح�صين  الإن�صان  طاقة  تقوية 
وبالتالى  المناعة  جهاز  تح�صين  على  ذلك  وتاأثير  الداخلى 

مقاومة الأمرا�س المختلفة .

الشافعي يتحدث
عن مفهوم علم الطاقة 
فـي قناة الصحة والجمال

قــريــة تـاريخيـــة
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وبالحـــب .. نلتقـــــي
ال تـحــــــزن ..

، و�صاقت بك الدنيا بما  • الهموم  اأرهَقْتَك  اإذا  ل تحزن 
رُحبت ، فربما اأحب اهلل اأن ي�صمع �صوتك واأنت تدعوه. 

ال�صيخ " محمد متولى ال�صعرواى ".
ول  • للعر�س  ول  للنف�س  بقاء  فل   .. الوطن  �صاع  اإذا 

للمال ول للدين  د. " مختار جمعه " وزير الأوقاف 
تفاءلوا .. واهلل ما �صاقت اإّل ُفرجت ، وما َتَع�ّصرت اإّل  •

ُي�ّصرت ، وما اأُغلق باٌب اإّل ُفتح األْف باب . َوْعٌد من اهلل 
الكريم الوهاب " اإَن مع الُي�صر ُي�صرا ".

م�صباٌح  • الوفّى  فال�صاحب   ، اأ�صحابكم  مع  توا�صلوا 
الدنيا  بك  اأْظّلمت  اإذا  اإّل  نوره  تدرك  ل  قد  م�صىء 

الإمام " الح�صن الب�صرى ".
اإذا تعّثرت يومًا .. ِمَد يدك اليمنى اإلى يدك الي�صرى  •

فكلهما  منها  اأّى  على  تتكىء  ول   ، بنف�صك  وانه�س 
ى ه�صه . واعلم اأن اهلل هو �صند من ل �صند له . ِع�صّ

البــركــة هـــــى .. 
ما هى البركة ؟ هى جند خفى من جنود اهلل ير�صلها  •

لمْن ي�صاء من عباده ، فاإْن حّلت فى المال اأكثرته ، وفى 
الولد اأ�صلحتُه ، وفى الج�صم قَوته ، وفى الوقت عّمرته 

، وفى القلب اأ�ْصعدته.
بيوتنا  • فى  البركة  يرزقنا  اأن  العظيم  اهلل  ن�صاأل 

و�صحتنا وحياتنا وذرياتنا واأموالنا واأوقاتنا وفى كل 
اأمور حياتنا .

اإذا راأيت النا�س يتخّلون عنك فى وقت ال�صدة ، فاأْعَلم  •
متولى  محمد  ."ال�صيخ  اأمرك  يتولى  اأن  يريد  اهلل  اأن 

ال�صعراوى ". 
مع اهلل .. فل الأم�س يحزُننى ، ول اليوُم ي�صُغلنى ، ول  •

الغد يقلُقنى .. فاهلُل يكفينى .
، ول  • مع اهلل .. فل خوف من ب�صر ، ول رعب من مكر 

قلق من غدر .
دمعت  • اإذا   ، والعين  اليد  كمثل  اهلل  فى  الإخّوة  مثل 

العين م�صحت اليد دمعتها ، واإذا تاأّلمت اليد بكت العين 
لأجلها . 

الِحمُل  • ، هل  اأخاه وي�صعد به جبًل  قيل لرجل يحمل 
ثقيٌل عليك ؟ 

قال هذا لي�س ِحمًل .. اإّنه اأخى . •
ل �صقاء لمن ا�صتغفر ، ول فقر لمن ت�صّدق . •

اللئيم والدنىء
قيل لأعرابيه : ما الجرح الذى ل يلتئم ؟ قالت حاجة  •

قالت  ؟  الّذل  فما  لها  قيل   . يرده  ثم  لئيم  اإلى  كريم 
وقوف ال�صريف بباب الدنىء ثم ل يوؤَذن له .

ن�صف الراحة عدم مراقبة الآخريين ، ون�صف الأدب  •

ل  ما  فى  التدخل  عدم 
الحكمة  ون�صف   ، يعنيك 

ال�صمت .
�صتم رجٌل اأحد ال�صالحين ،  •

فالتفت ال�صاُلح اإلى الرجل 
�صحيفتك  هى   : له  وقال 

فاإملأها بما �صئت .
ول  • نتزوج  اأننا  ماأ�صاتنا 

 ، نرّبى  ول  نتكاثر   ، نحب 
دق . "  نبنى ول نتعلم ، ن�صّلى ول نّتقى ، نقول ول َن�صْ

ال�صاعر جبران خليل جبران ". 
ل تكثر من ال�صكوى فياأتيك الهم ، ولكن اأكثر من الحمد  •

تاأتيك ال�صعادة .
قل الحمد هلل .. 

اأحبك   • العر�س  َفَرُب   ، اأبكاك  قد  اأمر  على  تحزن  ل 
حين اإبتلك ، فقل الحمد هلل . ال�صيخ " محمد متولى 

ال�صعراوى ".
من ُيحبك يتم�صك بك للنهاية ، حتى لو ق�صت الظروف  •

جورج   " الفيل�صوف  غيره.  لإحٍد  ترحُل  َيَدَعك  لن 
برنارد �صو " .

•  .. ا�صّطاده  اأحُد  كان  ما   ، فمه  ال�صمُك  يفتح  لم  لو 
)اإحفْظ �صّرك لنِف�صك (.

صلوا عليه وسلموا تسليما 
محمد  • �صيدنا  اآل  وعلى  محمد  �صيدنا  على  �صل  اللهم 

الِحل  رب  اللهم   ، اأجمعين  الأبرار  بيته  اأهل  وعلى 
الحرام  البيت  ورب   / الحرام  الم�صعر  ورْب  والحرام 
منا  محمد  ومولنا  ل�صيدنا  ابلغ  والمقام  الركن  ورب 

ال�صلم . 
الأولين  • �صيد  محمد  ومولنا  �صيدنا  على  �صل  اللهم 

والآخريين ، اللهم �صل على �صيدنا محمد فى كل وقت 
وحين ، اللهم �صل على �صيدنا ومولنا محمد فى الملأ 

الأعلى اإلى يوم الدين .
اللهم �صل على �صيدنا ومولنا محمد حتى ترث الأر�س  •

ومن عليها واأنت خير الوارثين .
عدد  • �صيدنا  اآل  وعلى  محمد  �صيدنا  على  �صل  اللهم 

به  و�صهدت   ، كتابك  واح�صاه   ، علمك  به  اأحاط  ما 
ملئكتك ، وار�س عن اأ�صحابه واأرحم اأمته اإنك حميد 

مجيد . 
المقربين  • المحبوبين  المحبين  من  اإجعلنى  اللهم 

العارفين العا�صقين لك يا اهلل يا اهلل يا اهلل 
يا اهلل ، يا ودود . •
اللهم �صل عليه و�صلم ت�صليمًا كثيرًا .  •
 والحمد هلل رب العالمين .  •

أ.جمال أبو اإلسعاد
مدير عام اإلعالم 

ســــــابـقــــًا
بالمقاولون العرب 
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عليه  اهلل  �صّلى  اهلل  ر�صول  قال 
اآدَم:  ابِن  �صعادِة  )ِمن  و�صّلم 
والَمرَكُب  ال�صالحُة،  الزوجُة 
فاإن  الوا�صُع(،  والَم�صَكُن  ال�صاِلُح، 
كان ال�صلح من �صفات المراأة فاإّن 
ذلك من اأ�صباب اإعانة العبد على 
النعم  من  الزواج  اأّن  كما  دينه، 
تعالى  اهلل  �صكر  ت�صتحق  التي 
عليها، قال عليه ال�صلة وال�صلم 
نيا  الُدّ متاِع  وخيُر  متاٌع،  نيا  )الُدّ
والحديث  الحُة(،  ال�صَّ المراأُة 
ال�صالحة  الزوجة  اأّن  على  يدّل 
لأّنها  وذلك  متاعها؛  خير  من 
تحّقق ال�صعادة في الحياة الدنيا، 
الحياة  اأمر  على  زوجها  وُتعين 
الراغب بالزواج  الآخرة، وي�صل 
باللجوء  ال�صالحة  الزوجة  اإلى 
اإلى اهلل تعالى بالدعاء والت�صّرع 
الزوجة  يرزقه  باأن  والإبتهال 
البحث  يجب  اأّنه  كما  ال�صالحة، 
الدين،  �صاحبة  الزوجة  على 
دون اإهمال �صلة الإ�صتخارة في 
اأمر الزواج، و من �صفات الزوجة 
كانت  اإن  الزوج  طاعة  ال�صالحة 
ر�صوَل  يا  )قيل   ،  ، بحٍقّ اأوامره 
اهلِل اأُيّ الن�صاء خيٌر؟ قال: التي 
اأمر  اإذا  وُتطيعُه  َنَظَر  اإذا  ُه  ت�صُرّ
في  ول  نف�ِصها  في  ُتخالفه  ول 
مالِه بما يكرُه(، فالر�صول -عليه 
ال�صلة وال�صلم- بّين اأّن الزوجة 
مّمن  تكون  اأن  يجب  ال�صالحة 
زوجها،  قلب  اإلى  ال�صرور  ُيدخل 
والخلق،  الدين،  بح�صن  وذلك 
والحر�س  لغيرها،  ومعاملتها 
اأّن  كما  لها،  العام  المظهر  على 
حافظًة  تكون  اأن  الزوجة  على 

وذلك  غيابه،  حال  في  لزوجها 
وتعين  وماله  عر�صها،  بحفظ 
وحّثه  دينه،  اأمور  على  الزوج 
على المحافظة عليها، وترغيبه 
بها، واأمره بالطاعات والعبادات، 
الأمور  في  الوقوع  من  ومنعه 
ومن  عنها،  والمنهي  المحّرمة 
ال�صلة،  باأداء  التذكير  ذلك: 
من  ومنعه  ذلك،  وغير  وال�صيام، 
الأمور  وباقي  بالزنا،  الوقوع 
تعالى،  اهلل  طاعة  و  المحّرمة 
تتعّلق  التي  الزوج  حقوق  واأداء 
تعالى:  اهلل  قال  حيث  وبه،  بها 
َحاِفَظاٌت  َقاِنَتاٌت  اِلَحاُت  )َفال�صَّ
كما  الَلّـُه(،  َحِفَظ  ِبَما  ْلَغْيِب  ِلّ
بالتوّكل  الزوج  طاعة  تتحّقق 
على  والحر�س  تعالى  اهلل  على 
بالآداب  والتحّلي  والتعّلم،  العلم 
الح�صنة، قال الر�صول �صّلى اهلل 
عليه و�صّلم: )ثلثٌة لهم اأجراِن: 
اآمن بنبيه  اأهِل الكتاِب،  رجٌل من 
عليه  اهلُل  �صَلّى  بمحمٍد  واآمن 
ى  اأَدّ اإذا  المملوُك  والعبُد  و�صَلّم، 
ورجٌل  مواليِه،  وحَقّ  اهلِل  حَقّ 
بها  فاأَدّ يطوؤها،  اأمٌة  ِعنَدُه  كانت 
فاأح�صن  وعلمها  اأدبها،  فاأح�صَن 
فتزوجها،  اأعتقها  ثم  تعليمها، 
ن�صاألك  اإّنا  الّلهم  اأجراِن(  فلُه 
والر�صد  والهداية،  التوفيق 
وال�صيانة،  والر�صى  والإعانة، 
والدعاء  والإنابة،  والحب 
والإجابــة، الّلهم ارزقنا نورًا في 
وقوة  الوجه،  في  وزينة  القلب، 

في العمل.
اإعداد : م�صطفى محمد على

دع الحـــر�س على الدنيــــا ...
وتعلم كيف تفعل وتعلم كيف ت�صنع 

واإفعـــل الخيــر ..دومــًا ...
 واأدعو اللـــــه واإخ�صـــــع

واأعبــد اللــــــه .. توًا  ...
و�صلي للــــه .. واإركـــــع

و�صلي بالليل والنا�س نياًم  ...
وتبتل للـــه .. واإخ�صــــع

واإنـــــدم على .. ما م�صى   ...
 واأذكر اهلل في كـــل موقـع 

 وتعلم كيف ت�صفـــو  ...
وتعلم كيف تعي .. وت�صمـــع
واإ�صطحب اأهــل التقـــى ...

وتعلم كيف تخ�صـع وتخ�صــع 
واإترك �صحـاب ال�صــوء فهم    ...

كالبهائم في الأر�س .. ترتع
وعالج  نف�صك بالتقــى   ...
ولمنابــع الخيــر .. اإ�صنــع 

ولــو �صئــــت .. اإبني   ...
لخ�صال الخير األف .. م�صنع 

وترفـــع عن الدنيـــا...
واإياك ل�صلة الأرحام .. تقطـــع

واإنثر بـــذور الخيـــر ... 
في ربوع الدنيا لتجني ثمـارها وتزرع 

وكن كال�صجـــرة المثمـــرة  ...
تجني ثمـارها .. وتجمع 

لتفـوز بجنة الرحمن وتكــون  ... 
بجوار الم�صطفى على مراأى وم�صمع

كلمات ال�صــاعر /
 عادل عوي�س اأبو الهنا 

نائب مدير ال�صئون المالية والإمداد
اإدارة طرق وجه قبلي

الزوجة الصالحة تدبر .. وتعلم
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لو �ُصئل اأحٌد منا: ما الح�صنات التي يمكن اأن تتوالى عليه 
تجارته؟اأوهو  اأو  عمله  في  ُمن�صِغٌل  بيته؟اأو  في  نائٌم  وهو 
ٌت في قبره رهين عمله؟والإجابة هي اأن كلُّ خير عمل  ميِّ
به اأحد من النا�س ب�صبب علم العبد وتعليمه اأو ن�صحه اأو 
عند  اأودعه  علم  اأو  المنكر  عن  نهيه  اأو  بالمعروف  اأمره 
المتعلِّمين، اأو في كُتب ينتفع بها في حياته وبعد موته، اأو 
عمل خيرًا من �صلٍة اأو زكاٍة اأو �صدقٍة اأو اإح�صاٍن فاقتدى 
له،  ُتكتب  التي  اآثاره  من  فاإنها  م�صجًدا  اأقام  اأو  غيره،  به 
وكذلك عمل ال�صر ولهذا "من �َصنَّ �ُصنًة ح�صنًة فله اأجرها 
�صيئًة  �ُصنًة  �َصنَّ  القيامة، ومن  اإلى يوم  بها  واأجر من عمل 

فعليه وزرها ووزر من عمل بها اإلى يوم القيامة".
من  لكثيٍر  يمكن  التي  الخير  عمل  على  اأمثلة  ولن�صرب 
النا�س يح�صل عليها، وربما ا�صتمرَّ اأجرها مئات ال�صنين اأو 
اإلى قيام ال�صاعة، وف�صل اهلل وا�صع �صبحانه وتعالى، فمن 
ذلك.. كفالة اليتيم ورعايته، والهتمام بتعليمه وتاأديبه 
وتقديم المال والعطف والحنان له، وتعوي�صه عن حالة 
والمحتاجين،  الفقراء  م�صاعدة   - يعي�صها  التي  اليتم 
اإغاثة   - الطريق  عن  الأذى  اإماطة   - لهم  المال  وتقديم 
تقطعت  والذين  ال�صبيل  لعابري  العون  وتقديم  الملهوف، 
بهم ال�صبل -  اإكرام ال�صيف، وا�صتقباله اأف�صل ا�صتقبال - 

التعاون والتكافل بين الأ�صخا�س -  الإ�صلح بين 

المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر   - المتخا�صمين 
الن�صيحة  تقديم    - الخيرات  فعل  على  النا�س  وت�صجيع 
زيارة  وهي  الأرحام،  �صلة  للآخرين-   الطيبة  والكلمة 
الأقارب والإهتمام باأمورهم وال�صوؤال عنهم - ال�صلة على 
الجنازة واإتباعها، وموا�صاة اأهل المّيت و�صنع الطعام لهم 
-  الإكثار من ذكر اهلل �صبحانه وتعالى بالحمد والت�صبيح 
 - الكريم  القراآن  وقراءة  والإ�صتغفار،  والتهليل  والتكبير 
طلب العلم لأجل نفع الب�صرّية، وتقديم الّرعاية للمر�صى 
�صفائهم،  في  ت�صاعد  التي  الأدوية  واختراع  بتطبيبهم 
اأمور  في  النا�س  لتفقيه  ال�صرعي  العلم  طلب  وكذلك 
الجهل  النا�س لإخراجهم من ظلم  تعليم  دينهم، وكذلك 
الليل،  قيام  مثل  والنوافل  ال�صنن  ب�صلوات  الإلتزام    -
النا�س  اأحوال  وتفقد  المر�صى،  زيارة    - ال�صحى  و�صلة 
-  البدء بال�صلم على النا�س -  اللتزام بال�صلة جماعة 
في الم�صجد -  المواظبة على قراءة �صورة الكهف في كل 
يوم جمعة، وقراءة �صورة الملك قبل النوم - ال�صبر عند 
الم�صائب، وعدم الجزع واحت�صاب الأمر هلل تعالى  وقوع 

والحمد هلل الذى بنعمته تتم ال�صالحات .
قنا لعمل ال�صالحات، واجعل لنا  هنا في ديننا، ووفِّ اللهم فقِّ
قيوم..  يا  حيُّ  يا  الممات،  وبعد  الحياة  في  ح�صنة  اآثاًرا 

اآمين.
اإعداد : غانم محمود

الحسنات
بعــد

الممــــات



اأكبر حيوان برى هو الفيل الأفريقى . ●
اأكبر حيوان بحرى هو الحوت الأزرق يزن نحو 175  ●

طن تقريبا .
مبنى  ● هو  العالم  فى  حكومى  مبنى  واأ�صخم  اأكبر 

البينتاجون الأمريكى .
اأكبر ق�صر فى العالم هو ق�صر ال�صكوريل وقد �صيده  ●

بعد  فيما  واأ�صبح  1563م   عام  الثانى  فيليب  الملك 
مقبرة لملوك ا�صبانيا .

اأكبر معبد فى العالم هو معبد اأمون بم�صر . ●
اأكبر مدينة فى اأوروبا هى مدينة لندن. ●
�صنجاهاى  ● هى  لل�صكان  كثافة  العالم  فى  مدينة  اأكبر 

بال�صين .
اأكبر قاعة م�صرح فى العالم فى ال�صين. ●
نيويورك  ● فى  العالم  فى  لل�صينما  عر�س  �صالة  اأكبر 

باأمريكا.
القي�صر فى مو�صكو  ● العالم هو جر�س  اأكبر جر�س فى 

لم  اأمتار  األف قنطار وارتفاعه 7  فى رو�صيا وزنه 20 
ك�صرت  المحاولة  واأثناء  تعليقه  من  �صانعوه  يتمكن 
الر�س  على  تركوه  لذا  الجر�س  حافة  من  قطعة 

ويدخله النا�س من الك�صر وي�صلون بداخله.
اأكبر �صاعة فى العالم فى مكة المكرمة فى ال�صعودية. ●
اأكبر حقل بترول برى فى العالم الغوار فى ال�صعودية. ●
اأكبر المحيطات المحيط الهادى . ●
اكبر البحار بحر ال�صين الجنوبى. ●
اأكبر بحيرة عذبة فى العالم بحيرة فيكتوريا. ●
هى  ● العالم  فى  العذبة  للمياه  طبيعى  م�صدر  اأكبر 

الجبال الجليدية .
اأكبر �صحراء فى العالم هى ال�صحراء الكبرى �صمال  ●

اأفريقيا .
اأعلى جبل فى العالم هو جبل الهيماليا فى فينزويل. ●
باأمريكا  ● انجل  �صلل  هو  العالم   فى  �صلل  اأعلى 

الجنوبية ارتفاعه 3212 قدم.
فى  ● كوتوباك�س  بركان  هو  الطبيعة  فى  بركان  اأعلى 

الإكوادور .
جورج  ● الملك  ج�صر  العالم  فى  معلق  ج�صر  اأعلى 

باأمريكا.
اأعلى برج فى العالم هو برج خليفة فى دبى . ●

اأطول نهر فى العالم هو نهر  ●
النيل .

العالم  ● فى  اأبجدية  اأطول 
الأبجدية  هى  اللغات  فى 

الكمبودية 72 حرف.
فى  ● العالم  فى  �صجرة  اأطول 

كاليفورنيا باأمريكا .
اأطول �صكه حديد فى العالم  ●

فى كندا .
ي�صل  ● الطنان  طائر  ل�صان  هو  الطيور  فى  ل�صان  اأطول 

طوله ثلثى حجمه .
اأطول ع�صو فى ج�صم الإن�صان الجلد .  ●
اأطول عظمه فى الن�صان هى عظمه الفخذ. ●
اأق�صر عظمه فى ج�صم الإن�صان هى عظمه الركاب فى  ●

الأذن .
اأق�صر ن�صيد وطنى فى العالم هو الن�صيد اليابانى . ●
اأطول مده يقظة عند المراأه ل�صيدة عمرها 52 عاما  ●

من افريقيا الجنوبية ظلت يقظة 11 يومًا و 19 �صاعة 
دون نوم.

اأكبر دوله فى العالم من حيث الم�صاحة هى رو�صيا . ●
هى  ● الم�صاحة  حيث  من  العالم  فى  دولة  اأ�صغر 

الفاتيكان .
اأكبر دولة عربية من حيث الم�صاحة هى ال�صودان . ●
اأ�صغر دولة عربية من حيث الم�صاحة هى البحرين. ●
اأكبر دولة عربية فى عدد ال�صكان هى م�صر . ●
اأ�صغر دولة عربية فى عدد ال�صكان هى جزر القمر . ●
اأكثر اأجزاء الج�صم ح�صا�صية هى ال�صفاه. ●
اأقل اأجزاء الج�صم ح�صا�صية العكب )الكعب(. ●
هو  ● الرا�صدين  الخلفاء  عهد  فى  خلفة  مدة  اأطول 

عثمان بن عفان ر�صى اهلل عنه.
اأبو  ● هو  الرا�صدين  الخلفاء  عهد  فى  خلفة  مدة  اأقل 

بكر ال�صديق ر�صى اهلل عنه.
اأطول �صورة فى القراآن الكريم هى �صورة البقرة. ●
واأق�صر �صورة فى القراآن الكريم �صورة الكوثر. ●
اأقرب ما يكون العبد من ربه وهو �صاجد . ●

" اللهم تقبل منا �صالح الأعمال "

أكبـــر وأصغـــر

كابنت / بركة
مدير �لإذ�عة �لد�خلية
مب�سيف مر�سى مطروح
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بعد  ال�صلم  عليه  اإبراهيم  �صيدنا  الأنبياء  اأبو  اهلل  اأمر 
 ، بالحج   للنا�س  يوؤذن  اأن  العتيق  البيت  بناء  من  انتهائه 
فقام على مقامه وقال : يا اأيها النا�س اإن ربكم قد اتخذ 
بلغ  حتى  توا�صعت  الجبال  اإن   : فيقال   ، فحجوه  بيتًا 

ال�صوت اأرجاء الأر�س ، واأ�صمع من في الأرحام والأ�صلب 
، واأجابه كل �صيء �صمعه من حجر ومدر و�صجر ، ومن كتب 
اهلل اأنه يحج اإلى يوم القيامة قائًل: لبيك اللهم لبيك .. 

اللهم اجعلنا منهم.

يا رايحين للنبي الغالي ..
هنيالكم وعقبالي 

حج مبرور وذنب مغفور
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مليين  واأفئدة  وقلوب  عيون  تتطلع  عام  كل  ومع 
اأكف  الم�صلمين، فى �صتى بقاع الأر�س،اإلي مكة رافعين 
وفى  لبيك  اللهم  لبيك  مرددين  ال�صماء  اإلى  ال�صراعة 
تح�صير  منذ  الحاج  يعي�س  النورانى  الم�صهد  هذا  قلب 
المخت�صة  للجهات  الأوراق  بتقديم  مرورًا  النية 
اأجواء  والأحباب   الأهل  وتوديع  لل�صفر  والإ�صتعداد 
درجة  الي  الب�صرية  درجة  من  فيها  يرتقي  روحانية 
الملئكية فيبادر ب�صلح من �صارت بينه وبينهم خ�صومة 
فكيف ل يعفو وهو ذاهب لمن بيده العفو والكرم ويرد 
الأمانات ويو�صي اأهله بالود والمحبة فيما بينهم وتظل 
تهفو روحه اإلي اأن تطاأ قدميه اأر�س الحرمين ال�صريفين 
حتي  فرحة  مابعدها  فرحة  في  وهو  الم�صاعر  ويوؤدي 
اأر�س الوطن طاهرًا من الذنوب  يعود ب�صلمة اهلل الي 
حجه  بعد  الحاج  يعود  اأن  اأجمل  فما  اأمه  ولدته  كيوم 
الجميلة  وال�صفات  الأكمل  بالخلق  ووطنه  اأهله  اإلى 

وقد ا�صتفاد من الحج واأ�صراره ودرو�صه واآثاره.
وماذا بعد الحج ؟

 َ اهللَّ َفاْذُكُروا  َنا�ِصَكُكْم  مَّ ْيُتم  َق�صَ َفاإَِذا   : تعالي  قال 
�َصدَّ ِذْكًرا )200(  �صورة البقرة. َكِذْكِرُكْم اآَباَءُكْم اأَْو اأَ

اهلل  ذكر  يزال  ول  ال�صعراوي  ال�صيخ  ف�صيلة  يقول   
اآداء  اإلي  توفق  حين  كاأنك  الحج  بعد  دائما  مطلوب 
�صيىء اإياك اأن تغتر اأذكر الذي �صرع لك اأول ثم اأذكر 
بع�س  اأن  للأ�صف  نلحظ  ولكن  واأعانك   وفقك  الذي 
على  ال�صابق  الُخُلق  لنف�س  يعودوا   ما  �صرعان  الحجاج 
الحج  و الناتجة عن اأمرا�س وعلل علقت بقلبه ونف�صه 
يتم  لم  فاإن  وغيرها  البخل  اأو  الطمع  اأو  كالأنانية 
معالجتها وتطهيرها من هذه الرحلة الإيمانية ف�صيعود 
بقلبه ونف�صه المري�صة لكى يقترف نف�س الآثام ! وهذا 
ومنكم  منا  اهلل  تقبل  الحج  وروح  مقا�صد  مع  يتنافي 

ورزقنا العفو والمغفرة وح�صن الخلق.
أغاني وعجباني

تم�س  نورانية  نفحات  المطربين  واأ�صهر  ال�صعراء  قدم 
الأ�صواق  وتثير  الم�صاعر  وتهيج  والوجدان  العقل 
الحج  منا�صك  لأداء  المتلهفة  النفو�س  فى  والحنين 

تعالوا نعي�س مع بع�صها:
ال�صعود  اأبو  كلمات  مراد  ليلى  المطربة  اأغنية 
للنبي  رايحين  يا   " ال�صنباطى  ريا�س  الإبيارى،واألحان 
 .. وياكم  ريتني كنت  يا  .. هنيالكم وعقبالي..  الغالي 
واروح للهدي واأزوره واأبو�س من �صوقي �صباكه .. وقلبي 

يتملي بنوره واحج واأطوف �صبع مرات .. واألبي واأ�صوف 
منى وعرفات".

واأغنية "كوكب ال�صرق" اأم كلثوم لل�صاعر بيرم التون�صي 
ال�صنباطي  ريا�س  األحان  و  التي  الأغينة  كلمات  �صمن 
"مكة وفيها جبال النور طله على البيت المعمور، دخلنا 
ال�صلم بعفو رب غفور، فوقنا  ال�صلم غمر قلوبنا  باب 
حمام الحما عدد نجوم ال�صما، طاير علينا يطوف اأُلوف 
والمرحمة،  بالعفو  �صيوف  يهني  طاير  األوف،  تتابع 
لبيته  دعاني  غيره،  مفي�س  واحد  �صيره  نظم  واللي 
واأما تجلى لي بالدمع ناجيته وملئكة  لحد باب بيته 
جاية  والغفران  بال�صفح  ندمان،  لنا  كانت  الرحمن 
رب  يا  ُنلنا،  ما  ينولوا  ينولوا  حبايبنا  ريت  يا  تب�صرنا، 

توعدهم يا رب.. يارب واأقبلنا".
وكلمات  واألحانه  فوزي  محمد  المطرب  واأغنية 
انت  ياللي  اأكبر  اهلل  اأكبر  اهلل   " �صلم  عبدالعزيز 
وعلى  اتو�صيت  زمزم  من  حجيت  وللحرم  البيت  زورت 
عرفات  جبل  فوق  من  لبيت  الهوى  نادى  �صليت،  النبي 
وبال�صلمة جيت وعدت بالبركات، واللي انكتبله هداه 
عائدين  يا  مباركة  حجة  عقبالنا  اهلل،  بيت  حج  يا 
و�صلم،  �صلة  عليك  نبينا  يا  قري�س  زين  يا  مكة..  من 

ا�صفعلنا اإهدينا يا من�صف الإ�صلم".
واأغنية المطربة  ا�صمهان وكلمات بديع خيرى واألحان 
فريد الأطر�س "عليك �صلة اهلل و�صلمه .. �صفاعة يا 
جد الح�صنين ده محملك رجعت اأيامه .. هنية واتمليت 
بالكعبة  ونيتك  مكة  قا�صد  يا  هلل  كرامة   .. العين  به 
موؤمن  من  اأمانة  ال�صكة  تراب  فيها  تبو�صلي   .. تطوف 
ملهوف .. �صالت دموعه وطال دعاه .. في يوم خ�صوعه 
ينول مناه ..  دي قبلتك يا نبي قدامه .. عليك �صلة 
اهلل و�صلمه .. واإمتى عيني ت�صوف منظركم يا ماأذنتين 
فوق الحرمين .. واأطول مطال حجاج اتباركم و�صربوا 
من زمزم "بقين" .. وفي المدينة نالوا القبول .. بنور 
عليك   .. باإكرامه  زواره  بخت  يا   .. الر�صول  طه  نبينا 
�صلة اهلل و�صلمه .. يا ما اأ�صعد اللي يقف ويكبر على 
تايب  ويعبر  الجمرات  ويحدف   .. هلل  وعرفات  منى 
ن�صوح متمني هداه ..غفر ذنوبه مدى الحياة .. وعا�س 
ينوبه ثواب تقاه ..في جاه نبي الهدى ومقامه .. عليك 

�صلة اهلل و�صلمه..
عمرو �صبري
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الفن  نجوم  على  حكرًا  وال�صهرة  النجومية  تعد  لم 
اأتاح  والذى  الإنترنت  ظهور  مع  بل  والأدب  والريا�صة 
لنا ا�صتخدام الو�صائل الإلكترونية الحديثة من في�س 
اإلكترونية  بوك ويوتيوب وتويتر واإن�صتجرام ومواقع 
يطلق  ما  اأو  عادى  اإن�صان  اأى  ي�صتطيع  ومنها   ، عديدة 
عليهم "العالم الأفترا�صى"  اأن يكون نجم له متابعين 
لك  يكون  اأن  الأمر  وو�صل  فيديوهات  اأو  �صور  �صواء 
 ، والكثير  الكثير  يتابعها  الأنترنت  عبر  خا�صة  قناة 
مواهب  لإكت�صاف  مفتوح  باب  الو�صائل  هذه  واأ�صبحت 
اأنها  اإلى  بالإ�صافة  هذا   ، مختلفة  مجالت  فى  كثيرة 
الواقع"  "نجوم  عليهم  يطلق  ما  على  ال�صوء  ت�صلط 
واأ�صبح �صورهم وحكايتهم يجرى وراءها النا�س فى كل 
الو�صائل الإعلمية لأنها تم�س عندنا الجانب الإن�صانى 
والعاطفى ، بل �صاعدت هذه الو�صائل ع�صاق نجوم الفن 
والريا�صة من الأقتراب من النجم المف�صل اأكثر واأكثر 
والتحدث معه والتعليق على ال�صور والفيديوهات التى 
يحر�س عليها اأغلب نجوم هذا الع�صر ،  فلم نعد نحتاج  
عن  معلومات  لمعرفة  الذاتية  الفنان  �صيرة  لقراءة 
حياته ال�صخ�صية ولم نعد م�صطرين اإلى متابعة لقاء 
بيته  فى  النجم  نرى  اأ�صبحنا  ولكن   ، مكرر  تلفزيوني 
وفى الأماكن التى يتردد عليها اأى ُي�صرك معجبينه  في 
تفا�صيل الحياة اليومية التى ي�صيع فيها الحد الفا�صل 
بين الخ�صو�صية وما تحت الأ�صواء ويجد لهذا �صغف 

و�صدى للمتابعين ي�صل اإلى حد “الإدمان“. 
فى  يحدث  كان  عما  وتف�صيًل  جملًة  يختلف  وهذا 
زمن  ع�صت  فقد  الو�صائل  هذه  اختراع  قبل  الما�صى 
اأخبار نجمك المف�صل عن  اأن تتابع  اأق�صى الأمانى  اأن 
الإمكان  فى  ولي�س  فقط  والمجلت  الجرائد  طريق 
روؤيته اإل عن طريق ال�صدفة ، فقد كانوا يمثلون نجومًا 

فى ال�صما .. اأتذكر واأنا فى بدايات الع�صرينات حينما 
كان ي�صجعنى والدى على القراأة وفى اأحد المرات كنا 
ن�صير �صويًا ب�صارع النيل بالعجوزة لفت نظرى اأن هذه 
العمارة يقطن فيها الكاتب الكبير نجيب محفوظ  ول 
اأدرى لماذا تاأخر والدى فى اخبارى برغم مرورنا دوامًا 
و�صغفى  اهتمامى  راأى  اأنه  الجائز  من   .. جوارها  من 
منها  "الروايات"  وخا�صًة  كتابنا  لأ�صهر  كتب  ب�صراء 
... وظل مجرد  �صهيرة  اأفلم  اإلى  اأغلبها  والتى تحول 
روؤيتى لهذه العمارة ما يبعث فى نف�صى ال�صعادة  ،  اأداوم 
النظر عند مرورى من اأمام عمارته اأمًل فى اأن اأراه فى 
يومًا ما اإلى اأن َعملت فى اأحد الفنادق والتى يتطلب منى 
طريقى  �صباحًا وفى  ال�صابعة  قبل  عملى  اإلى  اأ�صل  اأن 
فى  مترجًل  ع�صاه  على  متكاأ  العملق  كاتبنا  �صاهدت 
خلوة روحية ل يلتفت يمينًا اأو ي�صارًا ي�صتن�صق الهواء 
اإل  العليل فى ال�صباح الباكر وال�صارع يخلو من المارة 
ال�صحف  ل�صراء  متجهًا  القليلة   المركبات  بع�س  من 
ال�صباحية من ك�صك يبعد عن منزله قليًل ... وطللت 
اأو  اأمًل فى اأن يبت�صم  براأ�صى من خارج اأتوبي�س العمل 
اليومية  �صبه  روؤيتى  وا�صتمرت   ، جدوى  دون  يلتفت 
ت�صلمتها  والذى  نوبل  جائزة  �صاحب  المف�صل  بكاتبى 
اأ�صيب  اأن  اإل  الوطن  تراب  يغادر  اأن  منه  رف�صَا  اإبنتاه 
بطعنة غادره فى رقبته ممن يعتنقون الفكر الظلمى 
وتكفير المجتمع  وحرمته من عادته التى اأ�صتمر عليها 
ل�صنوات عديدة بالتم�صية ال�صباحية و�صراء الجرائد 
النيل  لمقابلة ا�صدقاءه  اليومية والذهاب بها عابرًا 

على مقهى فى و�صط البلد  ..............
اأخر  وطعم  لون  لها  ال�صينما  نجوم  اأ�صواء  وتظل 
فيها  ترتبط   والتى  ال�صباب  مرحلة  فى  وبالذات 
ال�صورة الذهنية لفار�س اأو فتاة الأحلم ب�صورة نجم 
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اأو نجمة معينة وعلى ح�صب نوعية واختيارات اأعمال 
 ، معجبينه  �صريحة  هم  من  تفهم  اأن  ت�صتطيع  النجم 
اأحمد  الراحل  الفنان  اأن  �صديقاتى  اأحدى  لى  وحكت 
اأحد  لأ�صبح  اللغة  حاجز  لول  النقاد  قال  الذي  زكى 
نجوم العالم اإنها كانت واحدة من معجبينه وراأته وهو 
ي�صور اأحد اأفلمه فى اأحد الفنادق لعدة اأيام وتمنت 
�صورة  وتلتقط  عليه  ت�صلم  اأن  �صجاعة  امتلكت  لو 
فعل  من  منعها  خجلها  ولكن  الفن  اأيقونة  مع  للذكرى 
ذلك ..... وعك�س ما حدث مع اأحمد زكى حدث عك�صه 
اأجمل  �صاحبة  راأت  حينما  اأخرى  �صديقة  مع  تمامًا  
عيون على ال�صا�صة الراحلة زبيدة ثروت واحدة ممن 
نراه  اأ�صبحنا ل  لل�صينما وزمن  الذهبى  الع�صر  يمثلون 
فى حياتنا اليومية من حوار راقى لبيوت تاخد العقل 
و�صوارع نظيفة  ملب�س اأكثر من رائعة وكانت اأفلمهم 
برغم اأنها اأبي�س واأ�صود وقد حفظنا حوارها عن ظهر 
من  يومًا  نمل  ل  ولكن  المرات   ع�صرات  لتكرارها  قلب 
م�صاهدتها ... هذه الفنانة الرقيقة قد حالف الحظ 
الم�صت�صفيات  اأحد  دخولها  تراهاعند  اأن  �صديقتى 
واقفة بف�صتان اأنيق وبجوارها طبيب �صاب يعطيها اأخر 
تخطئه  ل  الذى  المميز  وب�صوتها  الطبية  التعليمات 
اأذن اأقتربت منهم اأكثر واإذ بالطبيب يبت�صم لها موؤكدًا 
متوقعة  وغير  �صارة  مفاجئة  وكانت  ثروت  زبيدة  اأنها 
"اأنا من اأ�صد المعجبين"  ،  ، وب�صعادة غامرة قالت لها 
زمن  من  اأقتربت  قليًل  اإل  تكرر  ل  عابرة  لحظة  وفى 
اأن يعي�س  فيه......  الفن الجميل الذى تمنى الكثير 
اإل  ملمحها  غيرت  قد  الزمن  خطوط  اأن   من  وبرغم 
اأن يتبقى اأنها واحدة كان جيلى اأق�صى اأمانيه اأن يراها 
وجهًا لوجه حتى واأن لم يحالفه الحظ اأن ي�صلم عليه.  

..................
اأما نجوم كرة القدم فقد كان لهم دائمًا الن�صيب الأكبر 
طفل  كل  حلم  اأ�صبح  بل  ال�صباب  ومتابعة  ال�صهرة  من 
واأ�صبحنا  المف�صل  نجمه  مثل  م�صهور  لعب  ي�صبح  اأن 
ح�صابه  طريق  عن  اللعب  وفيديوهات  �صور  ن�صاهد 
وفي�س  وتويتر  اإن�صتجرام  من  ميديا  ال�صو�صيال  عبر 
المتابعين والمتعلقين  بوك  وعن طريقها يزداد عدد 
نجم  فنجد  ال�صنين  ع�صرات  من  نجوم  عك�س  باللعب 
اأق�صى  كان  الخطيب  الم�صتديرة محمود  اللعبة  نجوم 
تعبير عن اأعجاب معجبينه اأن يعلقوا �صوره في غرفهم 
من  خارج  وهو  ينتظروه  اأو  لعبه  لم�صاهدة  يذهبوا  اأو 
النادى ليلتقطوا �صوره معه اأو ي�صلموا عليه ،  وع�صاقه 
لي�صوا جمهور ناديه فقط بل ع�صاق الكرة في كل مكان 
به  يحتذى  اأن  لعب  كل  يحاول  اأيقونه  يمثل  واأ�صبح 

ولكنه  طويله  �صنوات  منذ  الخطيب  اأعتزال  وبرغم 
ظل من النجوم القلئل الذى له مكانه خا�صة وحينما 
اأ�صم الخطيب يحجز  يذكرنجوم الكرة في م�صر تجد 

المكانة الأولى دائمًا ................... 
ولكن توجد نجومية من نوع اأخر وهى "نجوم الواقع" 
وتتعدد  تطور  مع  ولكن  ومكان  زمان  كل  فى  وهم 
المجتمع  وحديث  نجوم  اأ�صبحوا  الإعلمية  الو�صائل 
فى كل مكان و�صهرتهم ذائعة ال�صيت مع ظهور المواقع 
اأو  �صورة  اأن  فنجد  ميديا  وال�صو�صيال  الإلكترونية 
فيديو ما قد حقق ن�صبة م�صاهدة خلل �صاعات قليلة 
بالمليين وهى �صور لي�صت لنجوم معروفة ولكن لأفراد 
عادية من �صرائح المجتمع ... مثل ما حدث مع �صورة 
هامدة  كجثة  غريقًا  ملقى  وهو  اإيلن  ال�صورى  الطفل 
على اأحد �صواطىء تركيا عام 2015 واأ�صبحت �صورته 
والمواقع  ال�صحف  جميع  تت�صدر  معدودة   دقائق  فى 
العالمية والمحلية لتكون تعبيرًا ورمزًا عالميًا لأزمة 
المهاجرين ال�صوريين ، على جانب اأخر ت�صتطيع  �صوره 
اأثر  وتترك  والعاطفية  الإن�صانية  الجوانب  تلم�س  اأن 
فى  قريبة  فترة  من  �صاهدت  وقد   ، النف�س  فى  كبيرًا 
 12 يتعدى  ل  �صورلطفل  الإلكترونية  المواقع  اأحد 
يوؤذن  وهو  اأخرى  �صورة  وفى  بكتاب  مم�صك  وهو  عامًا 
اأكثر  كانت  والتى  اأخيرة  و�صورة  القرية  م�صجد  فى 
ال�صور  تلك  و�صاحب  محارة  كعامل  يعمل  وهو  تاأثيرًا 
اأ�صطر  اأنه  فيها  قال  والتى  قليلة  �صطور  فى  حكايته 
للعمل بعد اأن توفيت والدته تاركه �صقيقته الر�صيعه 
الذى  الأب  اأ�صيب  وفاتها  وعقب  عامين  يبلغ  و�صقيق 
يعمل باليومية فى حادث على الطريق اإ�صابة اأقعدته 
البطل  الطفل  غير  الأ�صرة  من  يتبقى  ولم  العمل  عن 
اإلى  يذهب  الباكر  ال�صباح  من  يومه  ُيق�صم  والذى 
ر�صوبه  برغم  تركها  عدم  على  اأ�صر  والذى  مدر�صته 
لعدم توافر الوقت للمذاكرة واإعادته لل�صف الخام�س 
الإبتدائى مرة اأخرى بعد يوم �صاق من العمل اأمًل فى 
م�صتقبل اأف�صل ، وبعد انتهاء اليوم الدرا�صى ، ويجرى 
م�صرعًا على الفور للعمل باليوميه بـ  15، 25 واأحيانًا 
لأ�صرته.....   الطعام  لطهو  لجدته  يعطيها  جنيهًا   35
اأر�س  على  ولكن  ال�صا�صة  على  لي�س  وبطل  نجم  اأنه 
الواقع ... اأثرت �صوره فيمن قراأ ق�صته ووجد اإ�صراره 
على النجاح برغم ال�صعوبات التى تواجهه وكيف اأننا 
نعي�س حياة يتخللها م�صاكل ولكن اأكيد هى اأهون بكثير 

ولكن ل ن�صتطيع  اأن نواجهها !!!!!!   
الهام المليجى 
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سماء حسام الدين شعبان

عبدالرحمن وهاجر عبدالحميد أحمد خالد الجندي وعروسه

أفــراح المقاولون العربأفــراح المقاولون العرب

ألــف مبــروك للمتفوقين

مجلس الــوزراء
ينشــر ســــر

مراكب الشمس

مها النادى جمعهبسنت عالء عبد الموجود يوسف جمال حسينسهيلة محمد عبده

ن�صر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجل�س 
�صر  حول  الر�صمية  �صفحته  على  من�صورا  الوزراء 
بالذكري  جوجل  احتفال  بعد  ال�صم�س  مركب 
ال�صم�س  مراكب  لإكت�صاف  وال�صتين  الخام�صة 
وبالتحديد  �صنة   5000 منذ  �صنعت  اأنها  م�صيرًا 
خ�صبية  مراكب  عن  عبارة  وهى  م،  ق   2800 عام 
مفككة  عليها  العثور  وتم  الأرز  خ�صب  من  �صنعت 
وقت  الملوك،  جثث  عليها  ت�صع  وكانت  الأجزاء، 
المرا�صم الجنائزية، وتطلق على المركبة الأولى 

مركب خوفو.
نحو  اإلى  ي�صل  المركب  طول  اأن  اإلى  واأ�صار 
42.3متر واأق�صى عر�س 5.6 متر، وهو على �صكل 
نحو  تركيبه  اإعادة  ا�صتغرق  وقد  البردي  مركب 
عام  في  للعر�س  متحفه  في  وو�صع  �صنوات    10

1982 بجانب الهرم.



رنا مختار محمد

مريم وآالء وجنات محمد فريد

زياد عليوه قطب

رقيه محمد مكرم

احمد سيد احمد صديق

المنتصر باهلل والمعتز باهلل مصطفى الليثى

باسم مجدى سمير محمد

منه اهلل جابر

كريم طارق عبد العظيم

سلمى صفوت عبدالمنعم

تسابيح ناظم محمد

رحمة صابر شعبان

محمود ابراهيم عبد اهلل محمد

همس محمد سعيد

محمد رضا سعيد الحداد

مصطفى طارق عبد العظيم

محمد نصر عبدالغنى

يوسف طارق عبدالعظيم

آالء عمرو عرفة قاسم

منه هانى امين سلمى محمد مكرم

محمد انور نعيم يوسف

محمد انور نعيم يوسف

محمد محمود الحسينى

مصطفى اشرف كمال عبد القادر 

هنا محمود مصطفي

يوسف محمد

معاذ صفوت عبد المنعم

ملك هانى امين

اسالم واحمد محمد محمود

محمد عبد اهلل الطحاوىكريم جاد الكريم عبد العظيم زياد وانس وسلمى محمد عاصم

أحمد عبد النبي أحمد عبد اهلل








