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الرئيـس السيســي
يشهد إفتتاح ميناء شرق بورسعيد

وأنفـاق 3 يوليو ومحور 30 يونيـو

عبدالفتاح  الرئي�س  افتتح 
 26 الثالثاء  يوم  ال�صي�صي 
نوفمبر عددًا من الم�صروعات 
اأر�س  علي  الكبري  القومية 
جنوب  اأنفاق  بينها  من  م�صر 
الأولى  والمرحلة  بور�صعيد 
بور�صعيد  �صرق  ميناء  من 
والتي  يونيو   30 ومحور 
العرب  المقاولون  �صاركت 
من  عدد  مع  تنفيذها  في 
وذلك  الم�صرية   ال�صركات 
م�صطفى  الدكتور  بح�صور 
مجل�س  رئي�س  مدبولي 
محمد  اأول  والفريق  الوزراء 
للقوات  العام  القائد  زكى 

والفريق  الحربى  والإنتاج  الدفاع  وزير  الم�صلحة 
كامل الوزير وزير النقل والدكتور عا�صم الجزار وزير 
من  وعدد  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  الإ�صكان 
�صيناء  وجنوب  و�صمال  بور�صعيد  ومحافظو  الوزراء 
المقاولون  �صركة  رئي�س  �صالح  مح�صن  والمهند�س 

لرئي�س  الأول  النائب  فاروق  �صيد  والمهند�صين  العرب 
مجل�س الإدارة واإمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة 
اأنفاق  م�صروع  على  العام  الم�صرف  اأبود�صي�س  ومحمد 
تنفيذي  مجل�س  ع�صو  كمال  واأ�صامه  بور�صعيد  جنوب 
من�صور  ومبارك  المعدات  قطاع  علي  الم�صرف  ال�صركة 

رئي�س قطاع القناة و�صيناء.
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"أنفاق 3 يوليو"

عبدالفتاح  الرئي�س  افتتح 
التى  يوليو   3 اأنفاق  ال�صي�صي 
ال�صوي�س  قناة  اأ�صفل  تمر 
الكيلو  العالمة  عند  القديمة 
مترًا   42 عمق  وعلى   19.150
من �صطح القناة  وتعد من اأكبر 
الم�صروعات القومية، وتربط 
بور�صعيد  جنوب  منطقة 
ب�صيناء، كما تربط غرب مدن 
القناة ب�صرقها لت�صهيل حركة 
التجارة فى منطقة اإقليم قناة 
التنمية  واإحداث  ال�صوي�س 
المن�صودة لتلك المنطقة وقد 
التقاط  على  الرئي�س  حر�س 
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ال�صور التذكارية اأمام اأنفاق 3 يوليو مع عدد من العمال 
والفنيين بالأنفاق.

التحديات
اإ�صراف  تحت  قامت  العرب  المقاولون  �صركة  اأن  يذكر 
 3 "اأنفاق  بتنفيذ  الم�صلحة  للقوات  الهند�صية  الهيئة 
عمليات  بداأت  وقد  لل�صيارات  ال�صمالي  النفق  يوليو" 
�صنوات   4 العمل  فيها  واإ�صتمر   2015 عام   النفق  حفر 

وتركيب  التخطيط  هى:  مراحل   3 و�صملت  مت�صلة  
ماكينة الحفر العمالقة TBM وت�صغيلها والإنتهاء من 
الحفر طبقًا للجدول الزمني رغم الكثير من التحديات 

منها:
بنجاح  ثابتة  غير  طينية  تربة  فى  الحفر  تنفيذ   -
من  خليط  باإ�صافة  خوا�صها  تعديل  طريق  عن  وذلك 
والمعدات  العمال  لنقل  جاهزة  لجعلها  والرمل،  ال�صن 

عليها.
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- عمل تعديالت بماكينة 
الحفر نظرًا لوجود ن�صبة 
من غاز الميثان بالتربة.

حوائط لوحية 
بعمق 70م

النفق  طول  ويبلغ  هذا 
حوالي 3930 مترًا وي�صل 
والمخارج  بالمداخل 
حوالي 4830 مترًا، وي�صم 
كل  مروريتين  حارتين 
مترًا   3.60 بعر�س  حارة 
 57 للنفق  عمق  واأق�صى 
مترًا اأ�صفل قناة ال�صوي�س 
الخارجى  النفق  وقطر 
مترًا  حوالي12.6  يبلغ 

من  مترًا  �صافي  5.5  باإرتفاع   ، مترًا  والداخلى 11.4   ،
�صطح الأر�س.   

كما تم تركيب حوائط لوحية داخل النفق بعمق 70م 
وتركيب 13 األف قطعة خر�صانية، تعد المكون للدوائر 
فى  القطع  تلك  �صممت  حيث  النفق،  لج�صم  المبطنة 
م�صنع الحلقات الخر�صانية الذى تم اإن�صاوؤه بالم�صروع.

لحالت  عر�صي  ممر    2 عدد  النفق  يت�صمن  و  هذا 

للنفق  لالإنتقال  النفق  بطول  مترًا   1000 كل  الطوارئ 
الجنوبي الموازي ، كما يحتوى على 35 مروحة تهوية 
اإ�صافة اإلى مراوح التهوية داخل اأنفاق الطوارئ، اإ�صافة 
للموا�صفات  طبقًا  تركيبها  تم  اإ�صاءة  منظومة  اإلى 

العالمية.
اإلي جانب ذلك تم اإن�صاء كباري وعدايات وطرق للربط 

مع �صبكة الطرق الموجودة حاليًا بالمنطقة.
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أرقام تعكس حجم اإلنجاز
اإجمالى كميات الحفر بالم�صروع حوالى 1.5 مليون  ●

متر مكعب.
بمنطقة  ● التربة  خوا�س  تح�صين  كميات  اإجمالى 

وغرب  �صرق  النفق  ومخارج  ومداخل  التجهيزات 
القناة 2.9مليون متر مكعب.  

لزوم  ● ال�صب  �صابقة  الخر�صانة  كميات  اإجمالى 
اأعمال القطع الخر�صانية المبطنة للنفق 140 األف 

متر مكعب.  

اأعمال  ● تنفيذ  لزوم  الخر�صانة  كميات  اإجمالى 
الأنفاق 365  اللوحية ومداخل ومخارج  الحوائط 

األف متر مكعب. 
●  30 ال�صناعية  لالأعمال  الخر�صانة  كميات  اإجمالى 

األف متر مكعب. 
اإجمالى كميات الحديد 110 اآلف طن. ●
نفذ هذه الملحمة 3000 عامل ومهند�س م�صرى من  ●

الهيئة  اإ�صراف  تحت  ال�صركة  واإدارات  فروع  اأغلب 
الهند�صية للقوات الم�صلحة.
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منصة التشغيل

هذا وقد قام فرع �صيناء بالأعمال التمهيدية الخا�صة 
اأ�صفل  التربة  تثبيت  خالل  من  الت�صغيل  من�صة  بعمل 
اللوحية  الحوائط  حفر  لماكينات  الدليلية  الحوائط 

كما ي�صمل الأبار الالزمة لخروج ماكينة حفر الأنفاق 
الموؤقتة  الأعمال  اإلى  بالإ�صافة  ال�صوي�س  قناة  اأ�صفل 
الخر�صانة  وخالطات  الم�صروع  ومكاتب  الطرق  من 
مليون   500 اإجمالية  بتكلفة  وذلك  المياه  وخطوط 

جنيهًا.
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ميناء شرق بورسعيد
كما افتتح الرئي�س ال�صي�صي المرحلة الأولى من ميناء 
الرئي�س  وك�صف  مترًا  كيلو   5 باإجمالى  بور�صعيد  �صرق 
منذ  مطروحًا  كان  بور�صعيد  �صرق  منطقة  تنمية  اأن 
الأموال  حجم  ب�صبب  فيه  العمل  تاأجل  لكن  عامًا،   15

الكبيرة المطلوبة.
�صركة  رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  اأو�صح  وقد 
المقاولون العرب اأن هذا الم�صروع يعد اأحد الم�صروعات 
العمالقة التى خططت لها القيادة ال�صيا�صية لما تتمتع 
حركة  لربط  لوجي�صتية  اأهمية  من  المنطقة  به 
اأوروبا  اإلى  اأ�صيا  �صرق   )جنوب  من  والتجارة  المالحة 
بنطاق  ال�صناعية  المناطق  على  عالوة  واأمريكا( 
الجديد  الميناء  تنفيذ  نتيجة  �صتن�صاأ  والتى  الم�صروع 
اأ�صا�س التنمية وجود الموانئ ال�صالحة لإ�صتقبال  لأن 
واأحجامها  غواط�صها  بجميع  ال�صفن  اأنواع  جميع 
المقرر  الإ�صتثمارية  الخطط  لتنفيذ  وحمولتها 

تنفيذها للتنمية.
 واأ�صار �صالح اأنه تم تكليف عدد من �صركات المقاولت  
بتنفيذ الم�صروع كان ن�صيب المقاولون العرب منه اإن�صاء 
1000 متر طولي اأر�صفة بحرية مق�صمة اإلى منطقتين 
Zone 4  Zone - 5  كل منها بطول 500 متر 

طولى  بقيمة اإجمالية 950 مليون جنيهًا  وبالتالي فاإن 
مليون  مليارات و750  باأكملها تكلف 4  الأر�صفة  تنفيذ 

جنيهًا .
أرصفة للسفن العمالقة 

اإدارة  مدير  محمد  ال�صيد  جميل  المهند�س   واأو�صح 
لتراكى  اأر�صفة  عن  عبارة  الأعمال  اأن  اإلي  الم�صروع 
ال�صفن العمالقة بغاط�س 20 متر لإ�صتقبال �صفن ت�صل 
حمولتها اإلى 170 األف طن حاويات وب�صائع عامة واأن 
حائط  من:  ومكون  مترًا   500 بطول  الواحد  الر�صيف 
اأمامى عبارة عن موا�صير باإجمالي 11األف طن وبقطر 
خارجى 203 �صم وب�صمك 25 مم وطول الما�صورة الكلي 
68 مترًا تنفذ على مرحلتين كل مرحلة 34 مترًا ويتم 
لحام الو�صلة بينهم وعدد الموا�صير 143 ما�صورة بطول 
خوازيق  �صف   )2( عدد  اإلى  بالإ�صافة  مترًا   68 كلى 
و�صطى وعدد 286 خازوق قطر  120 �صم  وبعمق68.60 
مترًا وعدد )1( �صف خوازيق خلفية وعدد 286 خازوق  
يتخللهم  مترًا   68.60 وعمق  خر�صانى  �صم   120 وقطر 
CFA عدد 286 خازوق قطر 60 �صم وبعمق  خوازيق 
وكمرات  �صم    40 �صمك  خر�صانية  وبالطة  مترًا   18
خر�صانية قطاع 1.5 م عر�س باإرتفاع 2.10 مترًا على 
محاور  3.49 متر للمحور وبلغ كمية الخر�صانة 21200 

رصيف ميناء شوق التفريعة ببورسعيد
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 200 رباط  مدافع  على  ي�صتمل  والر�صيف  مكعب   متر 
طن �صد بعدد 19 مدفع رباط  وحاميات مطاطية بعدد 
بكمية  وخلفية  اأمامية  وق�صبان  مطاطية  حامية   35
وتفريغ  لتحميل  العمالقة  الأونا�س  لحركة  طن   151
الحاويات والب�صائع العامة من ال�صفن هذا وقد �صارك 
في تنفيذ الم�صروع  فرع الإ�صكندرية - قطاع الإدارت 
المنتجة - اإدارة الإن�صاءات البحرية - اإدارة الأعمال 

الأعتيادية - اإدارة الخر�صانة الجاهزة.
محور 30 يونيو

يونيو   30 محور  ال�صي�صي،  عبدالفتاح  الرئي�س  وافتتح 
وهو طريق حر مزدوج بطول 95 كيلو مترًا وعر�س 80 
مترًا، بتكلفة ا�صتثمارية 5.2 مليار جنيهًا ،وقد �صاركت 
باأعمال  قامت  حيث  تنفيذه  في  العرب  المقاولون 
تكريك وتبديل التربة وج�صور بمحور 30 يونيو ي�صل 
عر�صها اإلى 80 مترًا داخل بحيرة المنزلة وعمل ثالث 
اأ�صا�س كل طبقة ب�صمك 45 �صم وعرو�س تبداأ  طبقات 
من 55 مترًا حتى 77 مترًا وعمل طبقة رابطة ب�صمك 7 
�صم وطبقه �صطحية ب�صمك 6 �صم  ،هذا وقد �صارك في 
تنفيذه من قبل ال�صركة فرع �صيناء واإدارة طرق وجه 

قبلي واإدارة الإن�صاءات البحرية بتكلفة اإجماليه 300 
مليون جنيهًا.

جدير بالذكر اأن محور 30 يونيو، يعتبر محور الحركة 
المحور  ويبداأ  ال�صوي�س،  قناة  اإقليم  لتنمية  الرئي�صي 
ال�صاحلي  الدولي  بالطريق  مارًا  بور�صعيد  جنوب  من 
الكم  عالمة  حتى  جنوبًا  ويمتد  دمياط،   / بور�صعيد 
94 طريق القاهرة / الإ�صماعيلية ال�صحراوي، ويتكون 
الجنوبي بطول 48 كم،  المحور من اتجاهين )القطاع 
به 5 حارات مرورية - القطاع ال�صمالي بطول 47 كم، 
خدمة  طريقي  اإلى  بالإ�صافة  مرورية(،  حارات   5 به 
 11( كوبرى   17 المحور،  وي�صم  المحور،  جانبي  على 
كوبرى رئي�صي على الم�صار - 6 كباري فرعية عمودية 
والم�صاه،  لل�صيارات  عر�صيًا  نفقًا  و16  الم�صار(،  على 
و6  الر�صوم،  لتح�صيل  ومحطتين  فقط،  للم�صاه  ونفقين 
 - عداية   - �صندوقي  )بربخ  و500  للخدمة،  محطات 
 14( مقاولت  �صركة   21 تنفيذه  في  وعملت  مراوي(، 

في اأعمال الطرق - 7 في اأعمال الكباري(.

محور 30 يونيو
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رئي�س  مدبولى  م�صطفى  الدكتور  �صهد 
وزير  الوزير  كامل  والمهند�س  الوزراء، 
اإحتفالية  النقل يوم الأحد 8 دي�صمبر 
لمحطة  العميق  الحفر  ماكينة  دخول 
الأول  الجزء  محطات  �صمن  ما�صبيرو 
الثالث  الخط  من  الثالثة  المرحلة  من 
وذلك  الكبرى  القاهرة  اأنفاق  لمترو 
والمــرافــــق  الإ�صكــان  وزراء  بح�صــــور 
والمجتمعــــات العمــرانيــــة ، والمالية ، 
والتخطيــــط ، والإ�صتثمــــار والتعــــاون 
وال�صفير  القاهرة  ومحافظ   ، الدولى 
القوميــة  الهيئــة  ورئيــ�س   ، الفرن�صــي 
لالأنفاق، والمهند�س مح�صن �صالح رئي�س 
والمهند�صة  العرب  المقاولون  �صركة 

ممثلي  من  وعدد  الإدارة  مجل�س  ع�صو  �صليمان  اإيمان 
تحالف ال�صركات الفرن�صية والمقاولون العرب واأورا�صكوم 

المنفذة لالأعمال.

أهداف التنمية
النهو�س  اأجل  من  الدولة  جهود  اأن  الوزراء  رئي�س  واأكد 
بكافة مرافق قطاع النقل تاأتي بهدف تحقيق الربط بين 
التنمية  اأهداف  يخدم  بما  الجمهورية،  اأنحاء  مختلف 

رئيــس الــوزراء يشهـــد
دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة "ماسبيرو" 

بالجزء األول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث 
لمتــــرو األنفـــــاق
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وي�صهم في التي�صير على المواطنين، م�صيرًا اإلى اأن مرفق 
الركاب  ماليين  ينقل  مهم  حيوي  �صريان  الأنفاق  مترو 
الفتاح   عبد  الرئي�س  من   تكليفات  هناك  واأن  يوميًا، 
كافة  اإ�صتكمال  على  بالعمل  الجمهورية   رئي�س  ال�صي�صى 

مراحله والإرتقاء بالخدمات التي يقدمها.
حلقة وصل

لمترو  الثالث  الخط  باأن  الوزير  كامل  المهند�س  و�صرح 
اأقدم  الأول،  الخط  بين  الو�صل  حلقة  يمثل  الأنفاق 
خطوط �صبكة مترو الأنفاق،  والذي يتبادل الخدمة معه 
الخدمة  يتبادل  الذي  الثاني  والخط  نا�صر،  محطة  في 
اإلى  معه في محطتى العتبة وجامعة القاهرة، بالإ�صافة 
اأنه يتبادل مع خط مونوريل العا�صمة الإدارية الجديدة 
بولق  بمحطة  اكتوبر،   6 ومونوريل  الإ�صتاد  محطة  في 
الكهربائي  القطار  مع  و�صل  حلقة  اأنه  كما   ، الدكرور 
في  رم�صان(  من  العا�صر  الإدارية-  العا�صمة   - )ال�صالم 

محطة عدلي من�صور.   
ال�صيا�صية  القيادة  توجيهات  اأن  اإلى  الوزير  واأ�صار 
في  الإ�صتمرار  على  ترتكز  الأنفاق  بمترو  الخا�صة 
لأف�صل  وفقًا  الأنفاق،  لمترو  والتطوير  التنفيذ  اأعمال 
المعايير والموا�صفات، خا�صة مع اأهمية م�صروعات مترو 
الأنفاق كاأحد الحلول الرئي�صية الهامة لتحقيق ال�صيولة 
والتي�صير  المواطنين  تنقل  �صهولة  يحقق  بما  المرورية، 
محطات  �صمن  تدخل  ما�صبيرو  محطة  اأن  موؤكدًا  عليهم، 

على  وتقع  النفقية،  الثالث  الخط  من  الثالثة  المرحلة 
م�صاحة 3600 م2 بعمق 28 مترًا من من�صوب �صطح الأر�س، 
في  روعى  قد  واأنه  اأدوار،  ثالثة  من  المحطة  وتتكون 
ت�صميم المحطة اأن يتم اإ�صتغالل موقع المحطة بالكامل 
اأعلى ج�صم المحطة، ليكون  لإن�صاء مبنى تجارى واإدارى 
الأولوية  مع  الثالث،  الخط  عائد  لزيادة  جديدًا  م�صدرًا 
لت�صكين اأ�صحاب المحالت الذين تمت  اأعمال نزع الملكية 
لمتاجرهم  لتنفيذ هذه المحطة، اإيمانًا من الدولة بعدم 
اأو  ماديًا  كان  �صواء  �صرر،  لأي  منطقة  اأي  �صاغلى  تعر�س 
اأي من الم�صروعات القومية التى تقوم  معنويًا من تنفيذ 

بتنفيذها الدولة.
١٥ محطة

اأعمال  تنفيذ  حاليًا  يجري  اأنه  النقل   وزير  واأو�صح 
ن�صبة  بلغت  وقد  الثالث،  الخط  من  الثالثة  المرحلة 
الإنجاز لالأعمال في هذه المرحلة 23.4% والتى تمتد من 
�صماًل  الخط  يتفرع  ثم  كات،  الكيت  حتى  العتبة  محطة 
وجنوبًا  الفرج،  رو�س  محور  عند  النهائية  المحطة  اإلى 
جامعة القاهرة  بطول 17.7 كم، وت�صتمل على عدد )15( 
محطة، ويتم تنفيذها علي ثالثة اأجزاء : الجزء الأول 
بطول 4 كم من العتبة حتي الكيت كات وت�صتمل  علي عدد 
)4( محطات نفقية، وهـــــي " نا�صر - ما�صبيرو- الزمالك 
 ، دي�صمبر2021  في  اإفتتاحه  ومخطط   ،" كات  الكيت   -
والجزء الثانى بطول 6،6 كم من محطة الكيت كات حتى 
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عند  التبادلية  المحطة 
وت�صمل  الفرج،  رو�س  محـور 
محطة  محطات    6 على 
وعدد4  )ال�صودان(  نفقية 
 - )اإمبابة  علوية  محطات 
العربية  القومية   - البوهى 
الدائري(  الطريق   -
ومحطة �صطحية )المحطة 
رو�س  محور  عند  النهائية 
اإفتتاحه  (  ومخطط  الفرج 
والجزء   ،  2022 يونيو  في 
من  كم  بطول7.1  الثالث 
حتي  كات  الكيت  محطة 
وي�صمل  القاهـرة،  جامعة 
3محطات  محطـات:    5
وادي   - )التوفيقية  نفقية 

النيل - جامعة الدول( ومحطة علوية )جامعة القاهرة( 
ومحطة �صطحية )بولق الدكرور(  ومخطط اإفتتاحه في 

اأبريل 2023. 
٩7 مليار جنيه

تبلغ  للمترو  الثالث  الخط  تكلفة  اأن  النقل  وزير  واأ�صاف 
97 مليار جنيهًا، م�صيرًا اإلى اأن هذا العام �صهد العديد من 
الإنجازات لوزارة النقل في مجال مترو الأنفاق، حيث  تم 

ال�صم�س(  نادى   - م�صكن  الألف   - )هارون  محطات  اإفتتاح 
بالمرحلة الرابعة في يونيو الما�صي، تالها اإفتتاح محطة 
في  النفقية  المحطات  اأكبر  من  تعد  والتى  هليوبولي�س 
اأنه من المخطط  اأكتوبر 2019، كما  ال�صرق الأو�صط في 
اأن يتم اإفتتاح محطتى )النزهة - ه�صام بركات( بالجزء 
كما  العام،  هذا  نهاية  قبل  الرابعة  المرحلة  من  الثانى 
اإبريل  في  اإفتتاحها  ليتم  المرحلة  باقي  تنفيذ  يجرى 

.2020
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خالد العناني و مختار جمعة 
يشهدان إفتتاح مسجد قصر عابدين 
بعد تطويره بتكلفة 16 مليون جنيهًا
وزير األوقاف : مصر دولة بناء وهذه 

رسالتها إلى العالم

العناني  خالد  الدكتور  افتتح 
والدكتور  والآثار  ال�صياحة  وزير 
جامع  الأوقاف  وزير  جمعة  مختار 
بعد  بالقاهرة  عابدين  بحي  الفتح 
نواب  ح�صور  في  وذلك  ترميمه 
محافظ القاهرة والمهند�س مح�صن 
�صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح 
المنفذة لأعمال  العرب  المقاولون 
والدكتور م�صطفي وزيري  الترميم 
 ، لالآثار  الأعلى  المجل�س  اأمين 
م�صاعد  �صمير  ه�صام  والعميد 
لل�صئون  والآثار  ال�صياحة  وزير 
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الهند�صية والمهند�س اإمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س 
م�صطفي  جمال  والدكتور  العرب  المقاولون  اإدارة 
واليهودية  والقبطية  الإ�صالمية  الأثار  قطاع  رئي�س 
والمهند�س وعداهلل اأبوالعال رئي�س قطاع الم�صروعات 
الإدارة  رئي�س  عيد  اأبو  مجدى  والمهند�س  بالوزارة، 
والمهند�س  بالأوقاف  الهند�صية  لل�صئون  المركزية 
بالأوقاف  الخدمات  قطاع  رئي�س  ال�صال  �صمير 
الت�صييد  قطاع  رئي�س  خ�صر  طارق  والمهند�س 
اإدارة  مدير  دياب  طه  والمهند�س  العرب  بالمقاولون 
ال�صمد  عبد  على  والمهند�س  والآثار  الق�صور  �صيانة 
طارق  والمهند�صون  الإعتيادية  الأعمال  اإدارة  مدير 
مدير  نواب  ها�صم  محمد  و  عثمان  واأحمد  يحيى 
مدير  �صمير  وجاكلين  والأثار  الق�صور  �صيانة  اإدارة 
وكريم  والأثار  الق�صور  �صيانة  باإدارة  الم�صروعات 
المكتب  مدير  ال�صيد  و�صياء  الم�صروع  مدير  محمد 
والآثار  الق�صور  �صيانة  باإدارة  للم�صروعات  الفنى 

واأحمد العتر مدير �صئون المعدات.
واألقى د. مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة 
الآخر  وقبول  الإ�صالم  في  ال�صماحة  خاللها  وتناول 
لدور  بترميمها  واأنها  بناء  دولة  م�صر  اأن  اإلى  م�صيرًا 
العبادة المختلفة و الحفاظ عليها اإنما توؤكد ر�صالة 

البناء وتر�صلها اإلى العالم اأجمع.
 16 من  يقرب  ما  بلغت  الترميم  اأعمال  اأن  يذكر 
المقاولون  �صركة  بتنفيذها  وقامت  جنيهًا،  مليون 
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الق�صور  �صيانة  اإدارة  في  ممثلة  العرب 
الإدارات  من  عدد  مع  بالتعاون  والآثار 
التخ�ص�صية، وقد ت�صمنت اأعمال الترميم 
الم�صجد،  ب�صحن  الرخامية  الأر�صيات 
الرخامية  التجاليد  وتنظيف  وترميم 
للحوائط، واأعمال تنظيف وترميم المنبر 
الرخامية  الأعمدة  وكافة  والمحراب 
القباب  و  بالم�صجد،  والجرانيتية 
الأعمال  واإنهاء  الداخل  من  والقباوات 
تركيب  اإلى  بالإ�صافة  بها،  الزخرفية 
اأجهزة النظام ال�صوتي ووحدات الإ�صاءة 
الداخلية وكاميرات المراقبة، اإلى جانب 
من  الم�صجد،  بخارج  تمت  التي  الأعمال 
والمئذنة،  الواجهات  اأحجار  تنظيف 
واأعمال  بالأ�صطح،  النحا�صية  القباب  و 
واأعمال  الأ�صطح،  اأر�صيات  بالط  عزل 
العام  بالموقع  حجرية  اأر�صيات  تركيب 
الرئي�صي،  المدخل  وجهة  الم�صجد  داخل 

واإ�صتكمال اأعمال الإ�صاءة الخارجية.
جدير بالذكر اأن الم�صجد يتكون من مربع 
اأ�صا�صي تقوم عليه قبة وهو مكان ال�صالة، 
مجموعات  ثالث  المربع  بهذا  األحق  وقد 
من المباني من جهته الغربية والجنوبية 
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ودهاليز  اأروقة  بها  الملحقات  هذه  وكل  ال�صرقية،  وكذا 
وغرف تقوم بخدمة اأغرا�س الم�صجد المتعددة، وتوجد 
الواجهة الرئي�صية للم�صجد في الجهة الغربية منه وهى 

ت�صرف على حديقة ق�صر عابدين ويبلغ ارتفاعها 15.70 
مترًا ويتو�صط الواجهة الغربية المدخل الملكي للم�صجد 

وتقع مئذنة الجامع في الركن الجنوبي ال�صرقي للجامع.
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وزير اآلثار: إفتتاح المعبد اليهودي
باإلسكندرية 

بعد ترميمه رسالة للعالم

والآثار  ال�صياحة  وزير  العنانى  خالد  الدكتور  افتتح 
يوم الجمعة 10 يناير المعبد اليهودى بالإ�صكندرية 
اأهم  اأحد  دانيال،  النبى  �صارع  بمنطقة  والمتواجد 
الإ�صكندرية،  بمحافظة  الدينية  الأثرية  المبانى 

واأكد العناني اأن م�صروع ترميم وتطوير المعبد يبعث 
بر�صالة للعالم باأن الحكومة الم�صرية تهتم بالتراث 
الم�صري من كل الفترات التاريخية التي تعاقبت على 

م�صر.
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واللواء محمد  العالم  �صفراء  من  وذلك في ح�صور عدد 
م�صطفى  والدكتور  الإ�صكندرية  محافظ  ال�صريف 
الفقي مدير مكتبة الإ�صكندرية والدكتور زاهي حوا�س 
�صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن  والمهند�س 
والدكتور  الترميم  لإعمال  المنفذة  العرب  المقاولون 

اأمين المجل�س الأعلى لالآثار   والعميد  م�صطفي وزيري 
لل�صئون  والآثار  ال�صياحة  وزير  م�صاعد  �صمير  ه�صام 
محافظ  نائب  عازر  جاكلين  والدكتورة  الهند�صية 
والمهند�س  م�صطفى  طلعت  �صحر  والنائبة  الإ�صكندرية 
المقاولون  اإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام 
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م�صطفي  جمال  والدكتور  العرب 
الإ�صالمية  الأثار  قطاع  رئي�س 
والمهند�س  واليهودية  والقبطية 
قطاع  رئي�س  اأبوالعال  وعداهلل 
والمهند�س  بالوزارة  الم�صروعات 
طارق خ�صر رئي�س قطاع الت�صييد 
بالمقاولون العرب والمهند�س طه 
دياب مدير اإدارة �صيانة الق�صور 
طارق  والمهند�صون  والآثار 
محمد  و  عثمان  واأحمد   يحيى 
�صيانة  اإدارة  مدير  نواب  ها�صم 
والمهند�س  والأثار  الق�صور 
منطقة  مدير  ال�صريف  طاهر 
وجاكلين  الدلتا  و  الإ�صكندرية 
باإدارة  الم�صروعات  مدير  �صمير 
�صبحى  ورم�صان  الق�صور  �صيانة 
العتر  واأحمد  الم�صروع  مدير 

مدير �صئون المعدات. 

فى  بداأت  الآثار  وزارة  اأن  يذكر 
المعبد  لترميم  خطة  تنفيذ 
بعد  م�صٍل   700 ي�صع   الذي 
لتاأثره  ب�صيط  لإنهيار  تعر�صه 
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باأعمال  وقام  والأمطار،  بالنوات 
الترميم كوادر فنية من متخ�ص�صين 
تابعين ل�صركة المقاولون العرب فى 
معالجة العنا�صر الإن�صائية، و�صملت 
المع�صق  الزجاج  الترميم  اأعمال 
الخ�صبية  والألواح  والزخارف 
والأ�صقف  ال�صبابيك  واأعمال 
الخ�صبية واأعمال الترميم الإن�صائى 
العام،  والموقع  للمبنى  والمعماري 
ترميم  اأعمال  اإلى  بالإ�صافة 
والزخارف  الرخامية  العنا�صر 
الحريق  مكافحة  اأنظمة  واإدخال 

و�صبكات �صرف المياه.
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علي هام�س موؤتمر اأفريقيا لالإ�صتثمار 2019 والذي 
الفتاح  عبد  الرئي�س  ال�صيد  رعاية  تحت  اأقيم 
الرئي�س  "�صارك  الإدارية  بالعا�صمة  ال�صي�صي 
ال�صي�صي في اليوم التالي للموؤتمر فعاليات المائدة 
ودور  التناف�صية  "تعزيز  عنوان  تحت  الم�صتديرة 
وذلك  اأفريقيا"،  في  التنمية  في  الخا�س  القطاع 
�صركة  رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  بم�صاركة   ،
التي  الم�صرية  ال�صركات  كبري  العرب  المقاولون 
متميزة  ومجموعة  الأفريقية  بالقارة  تعمل 
والأفريقي  العالمي  الخا�س  القطاع  ممثلي  من 
والم�صري، وكذا قادة الموؤ�ص�صات المالية الدولية، 
المخت�صين"  الوزراء  ال�صادة  ح�صور  جانب  اإلى 
قطاع  رئي�س  مبروك  اإبراهيم  المهند�س  وح�صور 
والمهند�صة  العرب  المقاولون  ب�صركة  اأفريقيا 
اأماني خ�صير مدير المتابعة الفنية لقطاع اأفريقيا 

بال�صركة.
م�صطفى  الدكتور  اأناب  قد  ال�صي�صي  الرئي�س  كان 
الموؤتمر  افتتاح  في  الوزراء  مجل�س  رئي�س  مدبولى 
الدولي  والتعاون  الإ�صتثمار  وزارة  نظمته  والذي 
بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة وال�صناعة، 
تحت عنوان »اإ�صتثمر في اإفريقيا«، بح�صورالدكتور 
كبير  وعدد  النواب  مجل�س  رئي�س  عبدالعال  على 
الأعمال  ورجال  الدولة  رجال  و  الوزراء  من 

والم�صتثمرين العرب والأفارقة.
وفي كلمته  خالل الجل�صة الختامية للموؤتمر توجه 
الدكتور م�صطفى مدبولي بال�صكر اإلى القائمين على 
تنظيم هذا الموؤتمر وجميع الم�صاركين في جل�صاته 
من  طرحه  تم  بما  ثرية  مناق�صاتهم  كانت  والتي 
والإ�صالحية  التنموية  ببرامجنا  تت�صل  ق�صايا 
الخا�س  والقطاع  الدولية  الموؤ�ص�صات  واإ�صراك 

الرئيس السيسي يشارك
في جلسة المائدة المستديرة 

بمنتدى اإلستثمار في أفريقيا 2019
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هذا  خالل  ركزت  النقا�صات  اإن  ،وقال  تحقيقها  في 
الموؤتمر على الإ�صتثمار في البنية التحتية وربط 

ذلك بالتحول التكنولوجي، حيث خل�صت اإلى:
اأوًل: دعوة موؤ�ص�صات التمويل الدولية وال�صناديق 
الأ�صا�صية  البنية  م�صروعات  لتمويل  الإ�صتثمارية 
و�صكك  وموانئ  ومطارات  طرق  ربط  �صبكات  من 

حديد وطاقة.
ثانيًا: �صرورة اأن تقدم الموؤ�ص�صات الدولية حزمة 
لم�صروعات  الجديدة  التمويلية  الأدوات  من 

التكامل الأفريقي.
الإ�صالح  �صيا�صات  اإ�صتمرار  اأهمية  ثالثًا: 
الإقت�صادي وتح�صين مناخ الإ�صتثمار لجذب المزيد 

من الإ�صتثمارات الأجنبية المبا�صرة للقارة.
الإ�صتفادة  على  الخا�س  القطاع  ت�صجيع  رابعًا: 
القارة  لبلدان  الهائلة  التنموية  الإمكانيات  من 
والم�صاعدة في خلق المزيد من فر�س العمل خا�صة 

لل�صباب.
لبلدان  الرقمي  التحول  مبادرات  دعم  خام�صًا: 

المعلومات  ثورة  مع  يتواكب  بما  الأفريقية  القارة 
المرتبطة  الجديدة  الخدمات  اأف�صل  وتقديم 

بالإقت�صاد القومي.
المال  راأ�س  الإ�صتثمار في  اإ�صتمرار تمويل  �صاد�صًا: 
وتطوير  للمهارات  وتنمية  وتعليم  �صحة  الب�صري 

قدرات ال�صباب وتوظيف اإمكانياتهم.
القارة  لبلدان  المحلي  الت�صنيع  تعميق  �صابعًا: 

وزيادة الروابط ال�صناعية بينهما.
على  المراأة  وت�صجيع  دعم  على  العمل  ثامنًا: 
اإن�صاء  في  وم�صاعدتها  العمل  ل�صوق  الدخول 
العادل  ن�صيبها  على  وح�صولها  منتجة  م�صروعات 

من التعليم وفر�س العمل.
واأعرب مدبولي في ختام كلمته عن تطلعه لروؤيتكم 
في ن�صخة العام القادم عاقدين العزم على تعزيز 
اإلى  ذلك  في  وهادفين  الم�صترك  الأفريقي  العمل 
التي  اأفريقيا  نحو  ال�صعوب  وتطلعات  اآمال  تحقيق 

نحلم بها نامية ومزدهرة وم�صتقلة.
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يوم  الريا�صي  الجزيرة  روتاري  نادي  اإ�صت�صاف 
محلب  اإبراهيم  للمهند�س  ندوة  نوفمبر   4 الأثنين 
الجمهورية  رئي�س  وم�صاعد  الأ�صبق  الوزراء  رئي�س 
الخبرات  توظيف  كيفية  عن  فيها  تحدث  ال�صابق، 
في  المواطن  م�صاركة  دعم  بهدف  الم�صتفادة، 
والتثقيفية  الإجتماعية  الأن�صطة  تنمية  عمليات 
الروحية  بالقيم  الإحتفاظ  مع  والتعليمية، 

وال�صلوكية لمجتمعنا.
الرئي�س  التي واجهها  ال�صعاب  وك�صف محلب حجم 
عبدالفتاح ال�صي�صى، خالل الفترة الأولى التي تولى 
فيها رئا�صة م�صر، لفتًا اإلى اأن العمل في ذلك الوقت 

كان على قدم و�صاق، خا�صة اأن الرئي�س ال�صي�صى من 
طبيعته ال�صخ�صية حبه للعمل المتوا�صل من اأجل 

النهو�س بالبلد على جميع الم�صتويات.
الإهتمام  اأن   ، محلب  اإبراهيم  المهند�س  واأ�صاف 
بالن�صبة  وا�صحًا  هدفًا  كان  البداية  منذ  بال�صباب 
تواجه  التي  الأزمات  تناول  تم  َثمَّ  ومن  للجميع، 
ال�صباب والعمل على تذليل ال�صعاب التي تواجههم 

لأنهم �صواعد الدولة، والقطاع الأكثر حيوية.
روتارى  نادى  م�صوؤولو  كّرم  الندوة،  نهاية  وفي 
بح�صور  الروتاري،  درع  ومنحه  »محلب«،  الجزيرة 
اللواء محمد زكي رئي�س الروتاري والدكتور �صريف 

"محلب" يتحدث عن توظيف 
الخبرات لدعم المجتمع

بـ »روتاري الجزيرة«
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والمهند�س  الروتارية،  المنطقة  محافظ  والي 
الريا�صي،  الجزيرة  نادي  رئي�س  جزارين  عمر 
روؤ�صاء  من  ،وعدد  الروتارية  الأندية  واأع�صاء 

و�صكرتيري واأع�صاء الأندية الروتارية و لفيف من 
اأ�صحاب الخبره والم�صوؤلين ال�صابقين والعديد من 

ال�صخ�صيات العامة.
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رئي�س  نائب  �صيكاندي  اإدوارد  ال�صيد  منح 
العرب  المقاولون  �صركة  اأوغندا  دولة 
�صهادة اأف�صل �صركة مقاولت دولية  ذات 
روؤية م�صتقبلية في مجال البناء والإ�صكان 
في  ال�صركة  لإ�صهامات  نظرًا   2019 لعام 

تحقيق طموحات وروؤية اأوغندا 2040.

�صرح بذلك المهند�س مح�صن �صالح رئي�س 
هذا  اأن  م�صيرًا  العرب  المقاولون  �صركة 
الطيبة  لل�صمعة  تتويجًا  ياأتي  التكريم 
ال�صركة  تبذلها  التي  الح�صي�صة  والجهود 

عبد  الرئي�س  اإهتمام  منطلق  من  وذلك  ال�صمراء  بالقارة 
بدول  الريادي  لدورها  م�صر  باإ�صتعادة  ال�صي�صى  الفتاح 
�صناعة  ت�صدير  علي  ال�صديد  وحر�صه  اأفريقيا  قارة 
التنمية  م�صروعات  في  الجادة   والم�صاهمة  المقاولت 

المختلفة  بهذه الدول ال�صقيقة.

شهادة تقدير

العام  ح�صلت  العرب  المقاولون  �صركة  اأن  بالذكر  جديرًا 

ال�صابق على �صهادة تقدير من ال�صيد اإدوارد 
باأوغندا  مقاولت  �صركة  كاأف�صل  �صيكاندى 
لعام 2018 عن م�صاركتها في تنفيذ العديد 
من م�صروعات التنمية هناك وتميز اأعمالها 
التى روعى فيها اإتباع الموا�صفات العالمية 

فى الجودة والآداء.

مستشفى موالجو

ال�صركة  اأن  العرب  المقاولون  رئي�س  وذكر 
الم�صروعات  من  كبيرًا  عددًا  بتنفيذ  قامت 
الأعمال  بتنفيذ  ال�صركة  قامت  حيث   ... اأوغندا  بدولة 
 - العام  مولجو  لم�صت�صفى  والكهروميكانيكية  المدنية 
كمبال ل�صالح وزارة ال�صحة الأوغندية ، ويتكون الم�صروع 
من مبني 8 اأدوار علي م�صاحة اإجمالية 26000م2 وت�صم 
مجهرى  حقن  وق�صم  عمليات  غرفة  و11  �صرير    450
مجهز بغرفة عمليات واأق�صام رعاية مركزة )40 �صرير( 
 50( الأطفال  ح�صانات  ق�صم  �صرير(   25( والإفاقة 
الخطورة  عالية  الولدة  و  )80�صرير(  والأورام   ) �صرير 

م . محسن صالح

للعــام الثـانـي علـى التـوالـي 
المقاولون العرب أفضل شركة

مقاوالت بأوغندا لعام 2019
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)170�صرير( والطوارئ والمعامل وبنك الدم والم�صرحة 
و الأ�صعة والفح�س والعالج الطبيعي وق�صم مجانى وق�صم 
والمغ�صلة،  والمطعم  والمطبخ   VIP وق�صم  اإ�صتثمارى 
اإجمالى تكلفة الم�صروع تتجاوز 22 مليون دولر  تقريبًا. 

مستشفى كايونجا

ولقد قامت ال�صركة بالإنتهاء من تطوير وتحديث طريق 
200كم  يبعد  اأ�صفلتى  طريق  اإلى  كم   67 بطول  ترابى 
مكون  وهو  اأوغندا(  �صرق  )جنوب  كمبال  العا�صمة  عن 
باإجمالى  حارة  لكل  3.65م  بعر�س  حارة   2 عدد  من 
عر�س 7.3م للحارتين وب�صرعة ت�صميمية 70كم/�صاعة 
اأعمال م�صارف  اإلى  اآخر بطول 44 كم بالإ�صافة  وطريق 
المياه والأعمال ال�صناعية على طول الطريق بنحو 133 
مليون دولرًا واإن�صاء وتجديد م�صت�صفى كايونجا باإجمالى 
الطرق  هيئة  اأ�صادت  وقد  هذا  اأمريكيًا  دولر  مليون   14
الأوغندية وكذلك وزارة ال�صحة بجودة ومعدلت اإنجاز 

الأعمال .

النرويجية  ال�صفارة  مبنى  اعمال  من  الإنتهاء  تم  كذلك 
طوابق  ثالثة  باإن�صاء  ال�صركة  قامت  حيث   ، كمبال  فى 
الموقع  لتن�صيقات  بالإ�صافة  الخدمات  بجميع  مجهزة 

العام والأ�صوار وخالفه.

كلية التكنولوچيا

باإن�صاء  العرب  المقاولون  �صركة  اإلى قيام  بالإ�صافة  هذا 
 ، كمبال  فى  ماكريرى  بجامعة  التكنولوجيا  كلية  مبنى 
وهو عبارة عن مبنى تعليمى مكون من خم�صة طوابق من 
قاعات محا�صرات ومعامل ومكاتب لهيئة التدري�س واإدارة 

الكلية وخالفه بالإ�صافة للخدمات والموقع العام. 

الهيئة الوطنية إلدارة البيئة

لمقر  الرئي�صي  المبنى  وتجديد  اإحالل  اأعمال  تنفيذ  تم 
قيمة  اإجمالى   ، كمبال   - البيئة  لإدارة  الوطنية  الهيئة 
اأدوار   3 ويت�صمن   ، م�صريًا  جنيهًا  مليون   12 الم�صروع: 
الأ�صا�صات  تقوية  اعمال   ، 800م2  الدور  م�صاحة  تبلغ   ،
توريد   ، الت�صطيبات  اأعمال   ، دورين  اإن�صاء   ، والأعمدة 
م�صعد وتكييف مركزى ، توريد مولد كهربائي 500 ك.ف. 
، توريد اأنظمة اإنذار واإطفاء حريق ، اإن�صاء اأ�صوار و جراج 

لل�صيارات...األخ. 

هاال بالزا

العرب  المقاولون  �صركة  نفذت  فقد  ما�صبق  جانب  اإلى 
،  ي�صمل المبنى  اإن�صاء مبنى هال بالزا فى كمبال  اأعمال 
اأعمال الت�صطيبات   ، ، تبلغ م�صاحة الدور 900م  اأدوار    3
اإنذار واإطفاء  اأنظمة  ، توريد تكييف مركزى )�صبليت( و 
خ�صراء  وم�صطحات  لل�صيارات  جراج  اإن�صاء   ، حريق 
المقاولون  �صركة  تولى  اإلى  بال�صافة  واأ�صوار...األخ. 
المقر  بم�صروع  الخا�صة  الإن�صائية  الأعمال  العرب 
الرئي�صي لهيئة الحياة البرية الأوغندية - كمبال ، حيث 
تم اإن�صاء واأعمال ت�صطيبات المبنى الإدارى المكون من 4 
اأدوار ، تبلغ م�صاحة الدور 900م2 ، توريد م�صعد وتكييف 
مركزى ، توريد مولد كهربائي 400 ك.ف. ، توريد اأنظمة 
لل�صيارات وم�صطحات  اإن�صاء جراج   ، واإطفاء حريق  اإنذار 

خ�صراء واأ�صوار...األخ.

كما قامت �صركة المقاولون العرب  باأعمال اإحالل وتجديد 
فى  الإجتماعية  بالتاأمينات  الخا�س  الرئي�صي  المبنى 
كمبال ، اإجمالى قيمة الم�صروع: 24 مليون جنيهًا م�صريًا 
، الم�صروع يت�صمن 6 اأدوار ، تبلغ م�صاحة الدور 1200م ، 
كهربائي  مولد  توريد   ، م�صاعد   3 توريد   ، اأدوار   7 اإن�صاء 
اإن�صاء   ، اإنذار واإطفاء حريق  500 ك.ف. ، توريد اأنظمة 

جراج من 5 اأدوار ، اإجمالى م�صاحة الدور1000م.

مقاطعة كسيسي

اأعلى  اإتباع  اأن يتم  العرب على  المقاولون  تحر�س �صركة 
وذلك  م�صروعاتها  تنفيذ  فى  العالمية  الجودة  معايير 
ال�صركة  قامت  التى  الم�صروعات  من  العديد  فى  يت�صح 
بتنفيذها مثل: م�صروع  تخفيف اأثار ومخاطر الفي�صانات 
والتجريف  الحفر  اأعمال  وي�صمل  ك�صي�صى  مقاطعة  عن 
تمت  التى  وال�صخور  الجابيونات  وو�صع  ال�صخور  واإزالة 
وتدعيم  لحماية  الرئي�صى  المائي  المجرى  من  اإزالتها 
عالية  بكفاءه  الفي�صان  ومواجهة  النحر  لمنع  الج�صور 
بقيمة 2.7 مليون دولرًا ... بالإ�صافة اإلى اأعمال م�صروع 
م�صطح  على  بو�صيجا  �صوق  من  الأولى  المرحلة  اإن�صاء 
الأوغندية  المحلية  الإدارة  وزارة  ل�صالح  مترًا   7000
مليون   5.8 حوالي  اإجمالية  بقيمة  كمبال  العا�صمة  فى 

دولرًا. 



28

مدبولي  م�صطفى  الدكتور  قام 
رئي�س مجل�س الوزراء يوم الخمي�س 
تطوير  اأعمال  بتفقد  دي�صمبر   26
وزراء  يرافقه  التحرير   ميدان 
والتنمية  وال�صياحة،  الآثار 
والمرافق  والإ�صكان  المحلية، 
ومحافظ  العمرانية،  والمجتمعات 

القاهرة.
رئي�س  اإ�صتمع  الجولة  وخالل 
الوزراء اإلى موقف اأعمال التطوير  
المقاولون  �صركة  تنفذها  التي 
اإن  ميدان التحرير  العرب وقال : 
م�صر،  في  الميادين  اأ�صهر  اأحد  هو 
مهتمة  والحكومة  العالم،  وفي  بل 
ليكون  �صورة،  اأبهى  في  باإظهاره 
الأثرية  المزارات  �صمن  مزارًا، 

رئيــس الــــوزراء
يتفقد أعمال تطوير ميدان التحرير
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وال�صياحية في المنطقة.
ووّجه رئي�س الوزراء بو�صع برنامج زمني محدد 
رونقه  واإعادة  للميدان  التطوير  اأعمال  لإتمام 
واإبرازه على نحو ح�صاري، بما ي�صمل رفع كفاءة 

الميدان المخطط تزيينه بم�صلة فرعونية.
مح�صن  المهند�س  اأو�صح  اآخر  جانب  علي   
المنفذة   العرب  المقاولون  �صركة  رئي�س  �صالح 
لالأعمال  اأن الم�صروع ي�صير علي قدم و�صاق من 
خالل 3 فرق عمل على مدار الـ24 �صاعة تقوم 
اإ�صراف  تحت  وذلك  الميدان  تطوير  باأعمال 
والثقافة   والآثار  وال�صياحة  الإ�صكان  وزارات 

مظهر  �صهاب  المهند�س  ومكتب  القاهرة  ومحافظة 
اإ�صت�صارى عام الم�صروع ومكتب الدكتور على عبد الرحمن 

الإ�صت�صارى الإن�صائى.
�صركة  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  المهند�س  واأ�صاف 
اإلى  بالميدان  العمل  تق�صيم  تم  اأنه  العرب  المقاولون 
والمتحف  مكرم  وعمر  الميدان  �صينية  هى  مناطق    6
التحرير  وجراج  القديمة  الخارجية  ووزارة  والمجمع 
حيث تم اإزالة �صاري العلم ال�صخم الذي كان موجودًا في 
قلب الميدان واإزالة الزراعات بالكامل والو�صول بالحفر 
اإلي من�صوب محطة مترو ال�صادات من اأجل اإن�صاء القاعدة 
 19 بطول  ترميمها  يتم  التى   ، الم�صلة  عليها  تو�صع  التي 
مياه  نافورة  عمل  اإلى  بالإ�صافة   " وزن100طنًا   " مترًا 

واأعمال الر�صف، والإنارة، وتن�صيق الموقع العام.  
المن�صاأت  اإدارة  مدير  علوي  محمد  المهند�صين  واأ�صار 
اأن الأعمال  المتميزة ومحمود ر�صتم  مدير الم�صروعات  

واإرتفاع  16مترًا  بطول  كمرات   10 تنفيذ  اأي�صًا  تت�صمن 
يتراوح من 2.30 مترًا اإلي 3.6 مترًا وعمل م�صايات مكونة 
زراعة  جانبيها  وعلى  مم�صطة  خر�صانية  بالطات  من 
ونخيل وعمل اأماكن للجلو�س عبارة عن بلوكات خر�صانية 
وبع�س المقاعد الرخامية تم تنفيذها باإدارة الخر�صانة 
الجاهزة ب�صركة المقاولون العرب  اإ�صافة اإلي عمل نظام 
وتركيب   زيتون  �صجيرات  بها  واأحوا�س  اأر�صية  اإ�صاءة 
الإنارة  واأعمدة  الأ�صوار  ودهان  لالأر�صفة  اإنترلوك 

واإ�صارات المرور .
الأحد  يوم  �صالح  مح�صن  المهند�س  قام  اآخر  جانب  علي 
5 يناير بتفقد �صير اأعمال تطوير ميدان التحرير وذلك 
بح�صور المهند�س اإمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة 
الكبرى  القاهرة  قطاع  رئي�س  را�صد  محمد  والمهند�س 
المتميزة  المن�صاآت  اإدارة  مدير  علوي  محمد  والمهند�س 

المنفذة لالأعمال.
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رئيس الوزراء ووزير اإلسكان يتفقدان 
مشروع الشريط النهري بأسوان

قام الدكتور م�صطفى مدبولي  رئي�س مجل�س 
يرافقه  دي�صمبر   11 الأربعاء  يوم  الوزراء 
الإ�صكان  وزير  الجزار  عا�صم  الدكتور 
بتفقد  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 
الجديدة  اأ�صوان  عدد من م�صروعات مدينة 
وذلك  النهري  ال�صريط  م�صروع  بينها  من 
"ال�صالم  منتدى  فى  م�صاركتهما  هام�س  على 
والذى  اأفريقيا"  فى  الم�صتدامة  والتنمية 
الرئي�س  بح�صور  اأ�صوان  بمدينة  يقام 
الجمهورية  رئي�س  ال�صي�صي  عبدالفتاح 
خالد  المهند�س  الزيارة  خالل  رافقهما 
عبا�س نائب الوزير والمهند�س عبد المطلب 
المجتمعات  هيئة  رئي�س  نائب  ممدوح  
ع�صام  محمد  واللواء  الجديدة  العمرانية 

م�صاعد  عبدالعزيز  وعالء  الوزير  مكتب  على  الم�صرف 
المدن  وتطوير  التنمية  لقطاع  الهيئة  رئي�س  نائب 
�صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  والمهند�س 

�صمير  والمهند�صين  لالأعمال  المنفذة  العرب  المقاولون 
فرع  مدير  ال�صهابى  ومحمد  القطاعات  رئي�س  �صعداهلل 
جنوب الوادى ويا�صر البهن�صى نائب مدير الفرع والم�صرف 

على م�صروعات اأ�صوان الجديدة .
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وزير  من  �صرح  اإلى  الوزراء  رئي�س  ا�صتمع  الزيارة  وخالل 
الإ�صكان  حول م�صروع ال�صريط النهرى والذى يتم تنفيذه 
على م�صاحة اإجمالية ت�صل اإلى 1050 فدانًا، باإ�صتثمارات 
مبا�صرة  عمالة  وبحجم  جنيه  مليون   950 بحوالى  تقدر 
ومهند�صًا  وفنيًا  عاماًل   750 نحو  اإلى  ي�صل  مبا�صرة  وغير 
لم�صروع  الأولى  التنفيذية  المرحلة  ال�صرح  وتناول 
فدانًا   181 م�صاحة  على  تقام  والتى  النهرى  ال�صريط 
الأولى"  "القرية  فيالت،  منطقة  من  تتكون  اأنها  مو�صحًا 
كاملة  فيال   )66( عدد  تنفيذ  وجار  فدانًا   14 بم�صاحة 
من  مكونة   2 469م  للفيال  اإجمالية  بم�صاحة  الت�صطيب 
محاطة  وخلفية  اأمامية  حديقة   + 2علوى   + اأر�صي  دور 
ب�صور ومتوقع الإنتهاء منها فى 2020/6 ومنطقة فيالت 
 80 من  تتكون  فدانًا،   19 بم�صاحة  الثانية"  "القرية 

اأي�صًا تنفيذ عدد )63( فيال كاملة الت�صطيب  فيال، وجار 
كمرحلة ثانية.

وتفقد مدبولى المم�صى ال�صياحى الجارى تنفيذه لخدمة 
بطول  النهري  بال�صريط  والثانية  الأولى  المرحلتين 
واجهة  ولها  كم   6 بطول  النيلية  الحديقة  وكذا  1500م 
مبا�صرة على كورني�س النيل وتتكون من بازارات �صياحية 
ومرا�س  خ�صراء  ومناطق  وكافيهات  تجارية  ومحالت 
للم�صاة  حركة  وم�صارات  اأطفال  األعاب  ومناطق  �صياحية 
لخدمة  ال�صيارات  انتظار  واأماكن  خ�صبية  وبرجولت 
جار  م�صاه  كبارى  اإلى  بالإ�صافة  هذا  اأ�صوان  اأهالي  جميع 
تنفيذها لالإت�صال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيالت 
ف�صاًل عن منطقة الفندق بم�صاحة 4.63 فدان والمجمع 

التجاري الترفيهي بم�صاحة 11.70 فدان.
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د. مصطفى مدبولي يتفقد
" ممشي أهل مصر علي النيل"

يوم  الوزراء  رئي�س  مدبولى  م�صطفى  الدكتور  تفقد 
النيل  الأربعاء الأول من يناير م�صروع تطوير كورني�س 
اأهل  " مم�صي  اإمبابة  من كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى 
التنفيذي  الموقف  على  للوقوف  النيل"   علي  م�صر 
عبدالعاطي  محمد  الدكتور  ب�صحبة  وذلك  للم�صروع 
الجزار  عا�صم  والدكتور  والري،  المائية  الموارد  وزير 
العمرانية،  والمجتمعات  والمرافق  الإ�صكان  وزير 
واللواء  القاهرة،  محافظ  عبدالعال  خالد  واللواء 
الم�صلحة   للقوات  الهند�صية  الهيئة  رئي�س  الفار  اإيهاب 
اإدارة  مجل�س  ع�صو  الع�صار  اأحمد  المهند�س  وبح�صور 
مدير  م�صطفي  ح�صن  والمهند�س  العرب   المقاولون 

اإدارة الكباري والإن�صاءات التخ�ص�صية بال�صركة.
الحكومة  اأن  الوزراء في م�صتهل جولته  اأكد رئي�س  وقد 
اإزالة  عمليات  من  لالإ�صتفادة  �صاماًل  مخططًا  و�صعت 
م�صمى  تحت  الرئي�صي،  النيل  مجرى  على  التعديات 
الرئي�س  لتوجيهات  تنفيذًا  م�صر«،  اأهل  »مم�صى  م�صروع 
بين  بالتعاون  تنفيذه  ويتم  ال�صي�صي،  عبدالفتاح 
الوزارات والجهات المعنية، وذلك من خالل اإن�صاء ل�صان 
الغنائية،  للحفالت  مك�صوف  وم�صرح  النهر  على  م�صاة 

�صمن م�صروع تطوير الواجهات النيلية من مدينة اأ�صوان 
وحتى القاهرة.

التنفيذية  الأعمال  الإ�صكان  وزير  اإ�صتعر�س  جانبه  من 
للم�صروع في الم�صافة من كوبري 15 مايو وحتى كوبري 
اإمبابة بطول 8.1 كم، موؤكدًا اأن تطوير الم�صروع في هذه 
الم�صافة �صيكون نموذجًا تجريبيًا؛ تمهيدًا لتطبيقه في 
المناطق المطلة على النيل بباقي المدن التي يمر بها 
م�صروع  اأن  اإلى  م�صيرًا  الجمهورية،  م�صتوى  على  النهر 
مايو   15 كوبري  من  الم�صافة  في  الكورني�س  تطوير 
المنا�صيب  متدرج  اأفراد  مم�صى  يت�صمن  اإمبابة  وحتى 
عر�س  ومتو�صط  كم   4.7 بطول  الكورني�س  طول  على 
عر�س  متو�صط  يبلغ  حين  في  4.5م  العلوي  المم�صى 
ي�صمل  الم�صروع  اأن  اإلى  لفتًا  6.5م  ال�صفلي  المم�صى 
و56  كافتيريات،  و5  مطاعم،   5 ت�صم  19مبنى  اإقامة 
محاًل تجاريًا، بالإ�صافة اإلى 3 جراجات ب�صعة اإجمالية 
وم�صرحًا  مدرجات   3 الم�صروع  ي�صمل  كما  �صيارة،   180
الموقع،  تن�صيق  اأعمال  جانب  اإلى  275م2  بم�صاحة 

والترا�صات، ونوافير مائية.
جدير بالذكر اأن المقاولون العرب تقوم بتنفيذ المم�صي 
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في الم�صافة من كوبرى اإمبابة حتى اأركاديا 
مطعم  ي�صم  وهو  مترًا   533.5 بطول  مول 
نوافير  مجموعة  به  يحيط  عائم  زجاجى 
ومدرجات  م�صايات   3 وعدد  النيل  على 
الرخام  من  ت�صطيبها  يتم  خر�صانية 
والجرانيت ويحيط بها اأحوا�س الزهور كما 
ي�صم م�صايات داخل النيل ومحالت تجارية 
وجراج لل�صيارات على م�صاحة 250م × 24م 
�صيارة تحت من�صوب من  يت�صع لأكثر من 50 
ومر�صي  النيل  روؤية  حجب  لعدم  م   4  :  3
اأعمال  اإلى  اإ�صافة  ال�صياحية  للمراكب 

الأ�صوار والكهرباء والإنارة .
رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  اأو�صح  وقد 
�صركة المقاولون العرب اأن العمل بالم�صروع 
يتم على مدار 24 �صاعة وقد تم زيادة اأعداد 
المعدات من ماكينات الحفر ودق الخوازيق 
البحرية  لالإن�صاءات  وعوامات  واللوادر 
م�صيرًا  الإنجاز  �صرعة  فى  لت�صاهم  وغيرها 
اأنه تم اإنجاز 25% من اأعمال الم�صروع حيث 
تم تحويل عدد من المرافق وجارى دق اأكثر 
من 808 خازوق و�صب اأكثر من 10 اآلف م3 
خر�صانة موؤكدًا اأنه �صيتم ت�صطيب الم�صروع 

على اأعلى م�صتوى من الجودة المطلوبة.
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"الجـــــزار" يتابع الموقف التنفيذي
لسد ومحطة يوليوس نيريري بتنزانيا

الذي ينفذه تحالف "المقاولون العرب" 
و "السويدي" بـ 2٫9 مليار دوالر

والمرافق  الإ�صكان  وزير  الجزار  عا�صم  الدكتور  وجه 
والدورية  الحثيثة  بالمتابعة  العمرانية   والمجتمعات 
لتنفيذ م�صروع �صد ومحطة "يوليو�س نيريري" الذى ينفذه 
تحالف �صركتى "المقاولون العرب" و"ال�صويدي اإليكتريك" 
بدولة تنزانيا  وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئي�س عبد الفتاح 
القومى  الم�صروع  هذا  تنفيذ  بمتابعة  بالإهتمام  ال�صي�صي  
بالبرامج  الإلتزام  وكذا  تنزانيا   دولة  فى  لأ�صقائنا  المهم 
يبرز  الم�صروع  هذا  اأن  موؤكدًا  التنفيذ   وجودة  الزمنية  
الكبرى  الم�صروعات  تنفيذ  على  الم�صرية  ال�صركات  قدرة 

بالخارج.
واأو�صح الوزير  خالل اإجتماعه باللواء محمود ن�صار  رئي�س 
للتعمير   المركزى  الجهاز  رئي�س  الم�صروع   متابعة  لجنة 
وقيادات وزارة الإ�صكان  وممثلى التحالف المنفذ للم�صروع  
اأنه تم اإ�صتعرا�س الموقف التنفيذى لل�صد  حيث اأنه جارى 
لقناة  بالنفق  الخا�صة  المك�صوف  غير  الحفر  اأعمال  تنفيذ 

وتم    1 رقم  الموؤقت  الكوبرى  واأعمال  النهر  م�صار  تحويل 
الرئي�صي  ال�صد  لزوم  التفجيري   الحفر  اأعمال  من  النتهاء 
ويبلغ  التوربينات   ومبنى  المياه   ماأخذ  ومبنى  بالم�صروع  
اإجمالى العاملين بالم�صروع حوالى 2230 عاماًل ، واإجمالى 

523 معدة.
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يهدف  الم�صروع  اأن   : ن�صار  محمود  اللواء  وقال 
اإلى ال�صيطرة على في�صان نهر روفيجى ، وتوليد 
البيئة وهو عبارة عن  والحفاظ على   ، الطاقة 
اإن�صاء �صد على نهر روفيجى بطول 10.25 مترًا 
عند القمة  باإرتفاع 131 مترًا ب�صعة تخزينية 
لتوليد  ومحطة  مكعب   متر  مليار   22.2 حوالى 
ميجاوات    2115 بقدرة  الكهرومائية  الطاقة 
فى  روفيجي  نهر  جانب  على  المحطة  وتقع 
جنوب  مورجورو  بمنطقة  جام  �صيلو�س  محمية 
التجارية  )العا�صمة  ال�صالم  دار  مدينة  غرب 

واأكبر مدن دولة تنزانيا(. 
و�صتكون المحطة هى الأكبر فى تنزانيا بطاقة 
كهربائية 63.07 اآلف ميجاوات /�صاعة �صنويًا 
خطوط  عبر  المتولدة  الطاقة  نقل  و�صيتم 
محطة  اإلى  فولت  كيلو   400 جهد  الكهرباء  نقل 
الطاقة  دمج  �صيتم  حيث  فرعية   كهرباء  ربط 
الكهرباء  �صبكة  مع  المتولدة  الكهربائية 

العمومية.
�صالح  مح�صن  المهند�س  اإلتقي  اآخر  جانب  علي 
منت�صف  العرب  المقاولون  اإدارة  مجل�س  رئي�س 
�صهر دي�صمبرالما�صي بعدد من الم�صئولين بوزارة 
لبحث  تنزانيا  بدولة  الكهرباء  و�صركة  الطاقة 
يجري  والتي  ال�صد  بم�صروع  العمل  تطورات 
العمل به علي قدم و�صاق بح�صور المهند�س �صيد 

فاروق النائب الأول لرئي�س مجل�س الإدارة.
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الفريق كامل الوزير يتابع معدالت تنفيذ المرحلة 
الرابعة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي 

"السالم - العاصمة اإلدارية  -  العاشر من رمضان"

الوزير  كامل  مهند�س  الفريق  قام 
يناير   11 ال�صبت  يوم  النقل   وزير 
معدلت  لمتابعة  تفقدية  بجولة 
الرابعة  المرحلة  محطات  تنفيذ 
ينفذها  التي  للمترو  الثالث  للخط 
تحالف المقاولون العرب واأورا�صكوم 
م�صروع  تنفيذ  معدلت  تفقد  ،كما 
 - )ال�صالم  الكهربائي  القطار 
من  العا�صر   - الإدارية  العا�صمة 
المقاولون  ت�صارك  والذي  رم�صان( 

العرب اأي�صًا في تنفيذه. 
والي  ع�صام  اللواء  بح�صور  وذلك 
لالأنفاق  القومية  الهيئة  رئي�س 

�صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن  والمهند�س 
واأحمد  �صليمان  اإيمان  والمهند�صين  العرب  المقاولون 
الع�صار ع�صوا مجل�س الإدارة  والمهند�س اأ�صامه م�صطفي 
والمهند�س  اأورا�صكوم   - العرب  المقاولون  تحالف  مدير 

اأحمد �صوقي المدير التجاري للتحالف وعبد الحى بدوى 
اإدارة الكباري ب�صركة المقاولون  مدير الم�صروع من قبل 
العمال  اإدارة  مدير  ال�صمد  عبد  على  والمهند�س  العرب 
اإدارة ال�صحى  الإعتيادية والمهند�س طارق مرزوق مدير 

والت�صطيبات.
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بالمرحلة  النزهة  محطة   بتفقد  الجولة  بداأت   
الوزير  اإ�صتقل  ثم  للمترو   الثالث  للخط  الرابعة 
قاطرة اإختبار على ال�صكة من محطة النزهة ليتفقد 
بن  وعمر  بركات  ه�صام   ( المرحلة  محطات  باقي 
الخطاب وقباء والهايك�صتب وعدلي من�صور التبادلية 
واإطلع  الو�صائط(  متعدد  للنقل  نموذجًا  تعتبر  التي 
ب�صرورة  ووجه  محطة   كل  تنفيذ  معدل  على  الوزير 
العمل على مدار ال�صاعة لالإنتهاء من المحطات ال�صتة 
واإنهاء اإختبارات اأنظمة الت�صغيل والتحكم الخا�س بها 
لفتح المحطات للركاب في   25  اأبريل 2020  وذلك 
الكهربائي  للقطار  الأ�صا�س  حجر  و�صع  مع  بالتزامن 

)ال�صالم - العا�صمة الإدارية - العا�صر من رم�صان ( .
والذي  الكهربائي   القطار  م�صروع   الوزير  تفقد  بعدها 
وجهت القيادة ال�صيا�صية بالإنتهاء منه  خالل  24 �صهرًا، 
واإطلع   الم�صروع  وج�صر   محطات  النقل  وزير  تفقد  حيث 
على معدلت تنفيذها  حيث و�صلت ن�صبة اإنجاز الأعمال 
المدنية بمحطات القطار الكهربائي اإلى 13% من الن�صبة 
اأعمال  من   %12 من  تقريبًا  الإنتهاء  وتم  الم�صتهدفة 
من  و%12  الأنفاق  اأعمال  من   %14 و  بالم�صروع  الكباري 
اإن�صاء ور�صة  اأعمال  اأعمال ج�صور ال�صكة وحوالي 7% من 

ال�صيانة للقطار الكهربائي. 
مدينة  ربط  في  �صي�صاهم  الم�صروع  هذا  اأن  الوزير  واأكد 
الجديدة  العمرانية  بالمجتمعات  الكبرى  القاهرة 
الم�صتثمرين  وخدمة  الجديدة  الإدارية  والعا�صمة 
العمرانية  المجتمعات  بهذه  ال�صناعية  والمناطق 

الجديدة.

المجتمعات  وتطور  النمو  زيادة  في  الم�صاهمة  وكذلك  
العمرانية الجديدة �صكنيًا و تجاريًا و �صناعيًا م�صيفًا اأن 
اأهمية  لها  الكهربائي  والقطار  الأنفاق  مترو  م�صروعات 

كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي .
جدير بالذكر اأن م�صار القطار الكهربائي  يبلغ طوله  70 
اإن�صاء 12 محطة على طول الم�صار كما  كيلومترًا وي�صمل 
ي�صمل نطاق العمل بالم�صروع تنفيذ عدد 6 كباري وكذلك 
عدد  اإن�صاء  اإلى  بالإ�صافة  الكهربائي  للقطار  نفق   2 عدد 
4 كباري �صيارات بالهايك�صتب ومداخل مدينتي الم�صتقبل 
الثالث   للخط  الرابعة  المرحلة  م�صروعي  واأن  وال�صروق 
الإدارية  العا�صمة  ال�صالم  الكهربائي  والقطار  للمترو 
العا�صر من رم�صان يقوم بتنفيذ اأعمال المحطات والج�صور 
توريد  و�صيتم  م�صرية  �صركات  بهما  الخا�صة  والور�س 

الوحدات المتحركة للم�صروعين من الخارج.
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وزير قطاع األعمال يبحث مع
الرئيس الجابوني تعزيز التعاون المشترك

لدولة  زيارته  اإطار  في 
ه�صــــام  التقــى  الجــابــون، 
توفيق وزير قطاع الأعمال 
بونجو  على  الرئي�س  العام 
جمهورية  رئي�س  اأونديمبا 
الجابون، لبحث �صبل دعم 
الم�صترك  التعاون  وتعزيز 
القت�صادية  النواحي  في 

والتجارية. 
ح�صــــر اللقــــــاء ال�صفيــــر 
اأحمد بكر �صفير م�صر لدى 
ح�صن  والدكتور  الجابون، 
رئي�س  نائب  عبدالمجيد 
لالإنتاج  القومية  الهيئة 
الحـــــربــــــي، والمهنــــد�س 
مح�صن �صالح رئي�س �صركة 

المقاولون العرب.
تناول اللقاء �صبل تعزيز ودفع عالقات التعاون بين م�صر 
والتجارية  الإ�صتثمارية  ال�صراكة  وفر�س  والجابون، 

الأخ�صاب  مقدمتها  وفي  متعددة،  مجالت  في  الممكنة 
اإن�صاء  خا�صة  التحتية  والبنية  والزراعة  والتعدين 
الم�صري  الوفد  زيارة  نتائج  ا�صتعرا�س  تم  كما  الطرق، 

للجابون.



39

مع  العالقات  تدعيم  على  م�صر  حر�س  الوزير  واأكد 
المتاحة  التعاون  فر�س  ا�صتغالل  خالل  من  الجابون 
تطلعات  ويلبي  للبلدين  الم�صتركة  الم�صالح  يخدم  بما 

ال�صعبين ال�صقيقين.
الم�صتمر  بالتطور  الجابوني  الرئي�س  اأ�صاد  جانبه  من 
معربا  والجابون،  م�صر  بين  الثنائية  العالقات  م�صار  في 
البلدين في  الم�صترك بين  التعاون  اأطر  عن تطلعه لدفع 

مختلف المجالت. 

علي جانب اآخر التقى الوفد جوليان نكوجي بيكالي رئي�س 
الوزراء الجابوني، وذلك لبحث مجالت التعاون المتاحة 
ال�صتثمار  فر�س  وا�صتك�صاف  البلدين  م�صالح  يخدم  بما 
خا�صة في قطاعات الأخ�صاب والزراعة والثروة المعدنية 
والبنية التحتية وذلك بح�صورالمهند�س اإبراهيم مبروك 
رئي�س قطاع اأفريقيا وعماد عبيد الم�صرف المالي لقطاع 
الفنية  المتابعة  اأماني خ�صير مدير  والمهند�صة  اأفريقيا 

لقطاع اأفريقيا بال�صركة.
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وزيــــر البنيـــة التحتيــة بتشـــــاد 
يشيـد بــأداء وجــودة أعمــال

المقــاولــون العــرب

وزير  محمد  مختار  الرحمن  عبد  ال�صيد  ا�صتقبل 
 23 الثالثاء  يوم  ت�صاد  بدولة  التحتية  البنية 
المهند�س  برئا�صة  العرب  المقاولون  وفد  دي�صمبر 
اإمام عفيفي والأ�صتاذ ح�صام الدين اإمام نائبا رئي�س 
�صبل  لبحث  العرب  المقاولون  �صركة  اإدارة  مجل�س 
بت�صاد  لل�صركة  جديدة  عمل  اآفاق  وفتح  التعاون 
رئي�س  مبروك  اإبراهيم  المهند�س  بح�صور  وذلك 
اأفريقيا والأ�صتاذ عماد عبيد الم�صرف المالي  قطاع 
فرع  مدير  القيعي  محمد  والمهند�س  اأفريقيا  لقطاع 

ت�صاد والع�صو المنتدب لل�صركة الت�صادية.
وقد اأ�صاد وزير البنية التحتية باأداء وجودة تنفيذ 
جميع  في  الزمنية  بالخطة  واإلتزامها  ال�صركة 
اأعمالها ، كما تطرق الحديث نحو الأعمال الجديدة 

تمويلها  المطلوب  والأعمال  لل�صركة  ا�صنادها  المقترح 
مثل م�صروعات �صكك حديدية والبنية التحتية وغيرها 
ظل  في  الجر�س  اأم   - العوينات  طريق  م�صروع  وبحث 

بين  يربط  بري  طريق  باإن�صاء  الم�صرية  الدولة  اإهتمام 
القارة  دول  في  التنمية  عملية  في  لي�صاهم  وت�صاد  م�صر 
و�صط ترحيب من الوزير بوجود �صركة المقاولون العرب 

بت�صاد ل�صمعتها الطيبة بالقارة ال�صمراء.
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اإمام  المهند�س  قام  اآخر  جانب  علي 
اإمام  الدين  ح�صام  والأ�صتاذ  عفيفي 
مبنى  م�صروع  بتفقد  ومرافقوهم 
والذي  الت�صادية  الخارجية  وزارة 
متماثالن  مبنى  عدد)2(  من  يتكون 
للمبنى  م�صطح  متر   671 م�صاحة  علي 
قاعة  واإن�صاء  طوابق،  ثمانية  وبعدد 
م�صطح  متر   1540 بم�صاحة  موؤتمرات 
وم�صروع  �صخ�س  لعدد)1000(  وت�صع 
طريق جلينجدنج - بونجور وهو عبارة 
عن تجديد طريق قائم بطول 83 كم 
�صطحية  طبقة  ذو  متر   10 وعر�س 
تجديده  ويتم  البارد  على  اأ�صفلت 
ال�صاخن  على  اأ�صفلت  �صطحية  بطبقة 
 1.5 و  �صم   5 ب�صمك  متر   7 بعر�س 
واإن�صاء  الجانبين،  على  طبانات  متر 
واإن�صاء  �صم   20 ب�صمك  اأ�صا�س  طبقة 
ال�صاخن  على  اأ�صفلت  طرق  كم   10
لطريق  اإمتداد  بونجور  مدينة  داخل 
جلبنجندج - بونجور عباره عن طبقة 
ب�صمك  ال�صاخن  على  اأ�صفلت  �صطحية 
�صم   20 ب�صمك  اأ�صا�س  وطبقة  �صم،   5
 30 ب�صمك  م�صاعد  اأ�صا�س  وطبقة 
وت�صغيل  وتركيب  توريد  واأعمال  �صم 

اأعمدة الإنارة.
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قام ال�صيد يورى مو�صيفينى رئي�س جمهورية اأوغندا يوم 
يرافقه  بالي�صا  لمقاطعة  بزيارة  دي�صمبر   25 الأربعاء 
الدولة وذلك  المعتمدين لدى  ال�صفراء  ال�صادة  عدد من 
طريقين  بينها  ومن  التنموية  الم�صروعات  تفقد  بهدف 
م�صروع  الأول  بالمقاطعة   العرب  المقاولون  تنفذهما 
كم   67 بطول   Tirinyi-Pallisa - Kumi طريق 
 Pallisa - Kamonkoli طريق  م�صروع  والثاني 
في  كان  حيث  كم   111 اأطوال  باإجمالى  كم   44 بطول 
�صركة  عام  مدير  ر�صوان  �صالح  المهند�س  ا�صتقباله 
والذي  الطرق  لم�صروعات  الأوغندية  العرب  المقاولون 
 40 بطول  الأ�صفلت  اأعمال  من  الإنتهاء  تم  اأنه   اأو�صح 
اأعمال  من  لالإنتهاء  و�صاق  قدم  علي  العمل  وجاري  كم 

الم�صروعين.
و�صرعة  باآداء  بالمقاطعة  الم�صئولين  اأثنى  وقد  هذا 
للرئي�س يورى  واأعربوا  العرب  المقاولون  اأعمال  وجودة 
مو�صيفينى رئي�س جمهورية اأوغندا عن �صعادتهم بتنفيذ 

�صركة م�صرية لتلك الم�صروعات التنموية ببالدهم.

جدير بالذكر اأن حجم اأعمال ال�صركة في دولة اأوغندا 
موؤخرًا  قام  وقد  اأمريكي  دولر  مليون   200 حوالي  يبلغ 
بمنح  اأوغندا  دولة  رئي�س  نائب  �صيكاندي  اإدوارد  ال�صيد 
�صركة المقاولون العرب للعام الثاني علي التوالي �صهادة 
في  م�صتقبلية  روؤية  ذات  دولية  مقاولت  �صركة  اأف�صل 
لإ�صهامات  نظرًا   2019 لعام  والإ�صكان  البناء  مجال 

ال�صركة في تحقيق طموحات وروؤية اأوغندا 2040.

رئيــس أوغنـــدا يتفقــد عـــدد مـــن
المشروعات التنموية بمقاطعة باليسا
من بينها مشروعات للمقاولون العرب
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وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية 
يشيد بالمقاولون العرب

اأ�صاد وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية خالل زيارته  
الر�صمية لم�صر لبحث �صبل دعم وتعزيز التعاون في العديد 
من مجالت البنية التحتيتة والكهرباء والإت�صالت بين 
المقاولون  �صركة  به  تقوم  الذي  الدور  باأهمية  البلدين 
العرب وجودة اأعمالها في بالدهم من خالل م�صاركتها في 
تنفيذ عدد من الم�صروعات التنموية ال�صاملة هناك وفي 
العديد من دول القارة ال�صمراء  وطالبوا بتعزيز وتكثيف 
دورها خالل الفترة القادمة بدولة الكونغو الديمقراطية 
قطاع  رئي�س  مبروك  اإبراهيم  المهند�س  بذلك  ،�صرح 
 Alexandre اأفريقيا  عقب لقائه بالوفد الذي �صم  
الكنغولى  الجمهورية  رئي�س  م�صت�صار   Koyembe
 August Kibasa Maliba و   التحتية  للبنية 
و  المعلومات  وتكنــولوجيا  والإت�صــالت  البــريــد  وزيــر 
Julian Paloco Kahungaya وزير ال�صناعة 
 Nsana Kanyoni بدولة الكونغو الديمقراطية  و

الكونغولية  وال�صركات  ال�صناعات  غرفة  رئي�س  نائب 
متابعة  جهاز  رئي�س  خ�صير  اأماني  المهند�صة  وبح�صور 

م�صروعات اأفريقيا. 
اأن  مبروك  اإبراهيم  المهند�س  اأو�صح  اآخر  جانب  علي 
المقاولون العرب تقوم حاليًا بتنفيذ م�صروع اإن�صاء طريق 
مليون   102 بقيمه  كم   104 بطول  لوانجى   - بات�صامبا 
م�صروعات  مدير  ح�صون  ح�صن  المهند�س  واأ�صاف  يورو 
الكونغو اأنه جاري العمل  في م�صروع اإعادة تاأهيل محطة 
مياه ورفع كفاءتها واإن�صاء خزان �صعة 2000 م3 و�صبكة 
ببلدة  الكوليرا  لمحاربة  كم   35 بطول    PVC موا�صير 
اأوفيرا علي الحدود مع بوروندي بقيمة 7.5 مليون يورو 
بتنفيذ  ال�صركة  تقوم  ،كما   %65 اإنجازه  ن�صبة  وبلغت 
كين�صا�صا  بالعا�صمة  اأ�صفلتيه  داخلية  طرق  خم�صة 

باإجمالى طول 13 كم بقيمه 17 مليون دولر اأمريكي .
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قام المهند�س مح�صن �صالح  رئي�س مجل�س 
المهند�س   يرافقه  العرب  المقاولون  اإدارة 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ربيع  ر�صا 
والمهند�س  الكويتية  العرب  المقاولون 
ح�صام فايد رئي�س قطاع اأ�صيا يوم الأربعاء 
م�صروع  تنفيذ  مراحل  بتفقد  دي�صمبر   11
وا�صتمع  الكويت  بدولة  النوي�صيب  طريق 
�صدقي  ه�صام  المهند�صين  من  �صرح  اإلي 
مدير  نائب  �صامي  وخالد  الم�صروع  مدير 
والبالغ  الم�صروع  اأعمال  حول  الم�صروع 
قيمتة 169.5 مليون دينار كويتي  ون�صبة 
من  الإنتهاء  وجاري   %50 حوالي  اإنجازه 
 9 وعددهم  الرئي�صية  الج�صور  اأعمال 
عدد  اإلي  اإ�صافة  الطوابق  متعددة  ج�صور 
اأعمال  كذلك  و  الجمال  لمعابر  4ج�صور 
كم   45 بطول  الرئي�صي  للطريق  الأ�صفلت 
اأ�صاد  وقد  الخدمات  وحماية  نقل  واأعمال 
نهاية الجولة  المهند�س مح�صن �صالح  في 
تنفيذ  يتم  التي  والجودة  الآداء  بم�صتوي 
العمل  لفريق  ال�صكر  ووجه  بها  الأعمال 

بالم�صروع.

المهندس محسن صالح
يتفقد مشروع طريق النويصيب 

بــدولــة الكــويـــت
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طريق  تطوير  م�صروع  اأن  بالذكر  جدير 
فى  التنمية  خطة  ركائز  اإحدى  هو  النوي�صب 
الزحام  م�صكلة  لحل  الطرق  تطوير  مجال 
حركة  تطوير  اإلى  ويهدف  الكويت  بدولة 
حركة  وتاأمين  الحدودية  الجنوبية  الطرق 
الطرق  وبموا�صفات  علوية  بج�صور  اإلتفافية 
ال�صريعة وتوفير مداخل ومخارج على الطريق 
لخدمة التو�صعات ال�صكانية المتمثلة فى مدن 

جنوب البالد بدولة الكويت .
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المهندس إبراهيم محلـب يشهـد 
توقيـع عقد بين المقاولون العرب
وجامعـة األعمـال والتكنـولـوجيـا 

بالسعودية بقيمة 3٤3 مليون ريال

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر السابق 
والرئيس الفخري لشركة المقاولون العرب توقيع عقد 
مشروع إنشاء الحـرم الجامعي الجديد لجامعـة األعمال 

والتكنولوجيا بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية 
بقيمة 3٤3 مليون ريال سعودي
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وقع العقد الدكتور ه�صـام جمجوم  
جــــامعة  اإدارة  مجلــــ�س  رئيــــ�س 
الأعمال والتكنولوجيا  والمهند�س 
اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن 
بح�صور  العرب  المقاولون  �صركة 
رئي�س  الدحالن  اهلل  عبد  الدكتور 
ال�صفير  و  الجامعة  امناء  مجل�س 
ه�صام م�صطفى قن�صل م�صر بجده .
على  �صالح  مح�صن  المهند�س  واأكد 
الطيبة  العالقات  ومتانة  قوة 

ال�صعودية  العربية  بالمملكة  م�صر  بين  تربط  التي 
منذ  ال�صعودي  بال�صوق  تتواجد  العرب  المقاولون  واأن 
تجديد  علي  موؤخرًا  وح�صلت  عامًا  �صتون  من  اأكثر 
�صهادة الت�صنيف الخا�س بفرع ال�صركة بالمملكة لمدة 
)4�صنوات( مما يتيح لها التقدم للم�صروعات العمالقة 
اأنه قد تم  ال�صعودية، خا�صة  التي يتم طرحها داخل 
الطرق  مجالت  في  اأولى"  "درجة  ال�صركة  ت�صنيف 
والمياه وال�صرف ال�صحي والأعمال الكهربائية واأعمال 

ال�صدود .
الجامعة  قيادات  من  عدد  العقد  توقيع  ح�صر  كما 
�صركة  لرئي�س  الأول  النائب  فاروق  �صيد  والمهند�س 
المقاولون العرب  والمهند�س  �صليمان يون�س مدير فرع 
المقاولون العرب بال�صعودية  والذي اأو�صح اأن الم�صروع 
يتكون من عدد )4( مباني جامعية )الهند�صة - الإعالن 
اإلى  اإدارة الأعمال - القانون الإنجليزي( بالإ�صافة   -
المباني الخدمية الملحقة بالحرم الجامعي )الم�صرح 
ال�صالة   - البولينج  �صالة   - الم�صجد   - المكتبة   -
الطاقة  توليد  محطة   - ال�صكني  المبني   - الريا�صية 

الكهربائية( اإلى جانب اأعمال الموقع العام.
تقدر  للم�صروع  الإجمالية  الم�صــاحة  اأن  م�صيرًا   
�صنوات  ثالث  تنفيذه  مدة  و  م2  األف   125 بحوالي 
اأعمـــــال  وت�صمل  متكاملة  المباني  اأعمال  جميع  واأن 
عاليــــة  ت�صطيبات  واأعمال  خر�صانية  واأعمال  ترابية 
من  الواجهــات  واأعمال  الداخلية  للفـــــراغات  الجودة 
مزودة  وهي  م�صتوي  اأعلي  على  والزجاج  الألومنيوم 
باأحدث الأنظمة الكهروميكانيكية من تكييف وتهـــوية 
اإلي  اإ�صافة  للمراقبة  وكاميرات  الحريق  �صد  اإنذار  و 

اأعمال الإ�صاءة واأنظمة الحا�صب الآلي وغيرها.
يقوم  بال�صعودية  ال�صركة  فرع  اأن  بالذكر  جدير 
بتنفيذ عدد )6( م�صروعات بمدن المملكة )المدينة 
بقيمة  جدة(   - المكرمة  ومكة   - الريا�س   - المنورة 
اإجمالية تقدر ب 350 مليون ريال �صعودى وهى عبارة 
عن م�صروع الخط الرئي�صي بالعنبرية والمناطق الغير 
نفقى(  دفع  خطوط  المنورة)  بالمدينة  مخــــدومة 
موا�صير خر�صانية قطر 1200مم.وم�صروع خط الربط 
الع�صيرة  وخزان  المنورة  المدينة  �صرق  خزانات  بين 
)خطوط زهر مرن( قطر 800 مم ، 1000 مم وم�صروع 
بالمدينة  المركزية  بالمنطقة   )2،3( الم�صاه  اأنفاق 
الثمامة  طريق  تقاطع  ونفق  كوبرى  وم�صروع  المنورة 
مع الطريق المحاذي للخط الغربي لمطار الملك خالد 
لم�صروع  الثانية  المرحلة  واأعمال  الريا�س  بمدينة 
ت�صريف  واأعمال  المكرمة  بمكة  الهجرة  �صوق  كوبرى 

ال�صيول لم�صروع كوبرى دوار الدراجة بمدينة جدة.
مع  التخ�ص�صى  تقاطع  ج�صر  م�صروعات  اإلي  اإ�صافة 
)المدينة  الحرمين  قطار   - بالريا�س  �صعود  الإمام 
 ( مالك  بنى  �صارع  مع  ماجد  ج�صرالأمير   - المنورة( 
( - طريق  الريا�س  الثمامة)  الطريق  ( - ج�صر  جدة 

الهجرة ) مكة المكرمة (
بالإ�صتراك  جديدة  م�صروعات  درا�صة  حاليًا  ويتم 
اأعمالها  حجم  يفوق  بال�صركة  العطاءات  اإدارة  مع 
�صعودي عبارة عن خزانات بمنطقة  ريال  مليـون   500
اأعمال  �صمن  رفع  محطات  واأعمال  المنورة  المدينة 
كوبري  و  الق�صيم  بمنطقة  �صيول  ت�صريف  منظومة 

تقاطع �صارع �صاري بمحافظة جدة.
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»المقاولون العرب« تبدأ تسليم 
مشروعين للبنية التحتية بموريتانيا

بتكلفة 70 مليون دوالر
رئي�س  مبروك،  اإبراهيم  المهند�س  �صرح 
العرب  المقاولون  �صركة  اأن  اأفريقيا  قطاع 
تعتزم بدء ت�صليم م�صروعين للبنية التحتية 
المقبلة  الأ�صهر  خالل  موريتانيا  بدولة 
دولر.  مليون   70 بـ  تقدر  اإجمالية  بتكلفة 
الم�صتهدف  الم�صروعات  اأن  مبروك  واأ�صاف 
ت�صليمها اإبتدائيًا بموريتانيا ت�صمل م�صروعًا 
اآخر  وم�صروع   ، ال�صرب  لمياه  �صبكة  لإن�صاء 
ال�صركة  واأن  كم   74 بطول  طريق  لتطوير 

الطرق  م�صروعات  من  عددًا  لت�صليم  التجهيز  ب�صدد 
الجارى،  العام  خالل  اأفريقية  دول  بعدة  المياه  و�صبكات 

م�صروعات  اأبرزها  فى  ياأتى 
بدولتى توجو واإثيوبيا.
منافسة قوية

اأفريقيا   واأ�صار رئي�س قطاع 
تتناف�س  ال�صركة  اأن  اإلى 
على  الحالية  الفترة  خالل 
عدد من الم�صروعات بداخل 
وتتنوع  الأفريقية  الدول 
لل�صرف  م�صروعات  بين  ما 
للطرق  واأخرى  ال�صحى 
اإتمام  وتنتظر  ال�صخمة، 
المقدمة  العرو�س  فى  البت 
الأفريقية،  الدول  اأمام 
قوية  مناف�صة  ت�صهد  والتى 
الأجنبية  ال�صركات  من 
والتى  الجن�صيات  متعددة 
اأقل  تقديم  على  تناف�س 
عر�س �صعرى بالم�صروعات.

توافر  اأهمية  اإلى  ولفت   
فى  التمويلى  الغطاء 

مناق�صات الأعمال التى تطرح بداخل ال�صوق 
التمويل  توافر  يعتبر  حيث  الأفريقية، 
يرتكز  التى  الرئي�صية  الدعائم  اأهم  اأحد 
ال�صركة  اأن  م�صيفًا  الم�صروع،  نجاح  عليها 
اإحدى  مع  بال�صراكة  م�صروعًا  لتنفيذ  تتطلع 

ال�صركات الم�صرية بدولة بوروندى .
فرص متنوعه

الأفريقية  القارة  اأ�صواق  اإن  مبروك  وقال 
ت�صمل  لالأعمال  متنوعة  فر�صًا  ت�صم 
للطرق،  �صخمة  واأعماًل  التحتية  للبنية  م�صروعات 
هذه  وتنطلق  والخدمية،  ال�صكنية  الم�صروعات  بخالف 

م. ابراهيم مبروك
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مخططات  �صمن  الم�صروعات 
التنمية التى تطمح لها حكومات 

الدول الأفريقية.
١٫٨ مليار جنيه

حجم  اإجمالى  اأن  واأ�صاف 
اأعمال ال�صركة باأفريقيا يقترب 
اإجماليًا  جنيه  مليار   1.8 من 
فى  التو�صع  ال�صركة  وت�صتهدف 
متنوعة  بم�صروعات  الإنطالق 
م�صيرًا  المقبلة،  الفترة  خالل 
اإلى اأن توافر التمويالت الدولية 
للم�صروعات الأفريقية يعزز من 

اإمكانية المناف�صة عليها، كما لفت اإلى اأن الفترة الراهنة 
الم�صروعات  من  عدد  درا�صة  فى  ال�صركة  دخول  ت�صهد 
واأوغندا،  واأذربيجان  الديمقراطية  الكونغو  دول  بداخل 
وتتنوع  بوروندى،  دولة  فى  اآخر  م�صروع  اإلى  بالإ�صافة 
ل�صبكات  م�صروعات  بين  ما  عليها  المتناف�س  الم�صروعات 
ال�صركة  ت�صتهدف  كما  ال�صحى،  لل�صرف  واأخرى  المياه 
ال�صنغال  دولة  فى  للمياه  م�صروعات  تنفيذ  فى  الدخول 

بتمويل من البنك الإ�صالمى للتنمية.
مياه أفطوط

على جانب اآخر اإنتهت �صركة المقاولون العرب من تنفيذ 
اإزبل  عوينات  وطريق  ال�صرقي  اأفطوط  مياه  م�صروعي 
للت�صغيل  اإ�صتعدادًا  ت�صليمهما  وتم  بموريتانيا  جيكيني 

يذكر اأن م�صروع مياه اأفطوط ال�صرقي ي�صمل خطوط زهر 
الكثافة  عالي  اإيثلين  بولي  وخطوط  كم   38 بطول  مرن 
محطتي  وي�صم  كم   83 اأطوال  بمجموع  مختلفة  باأقطار 
طلمبات وخزان اأر�صى و6 خزانات علوية وا�صتغرق العمل 
به 20 �صهرًا بقيمة اإجمالية 11.9 مليون دولرًا وقد تم 

الت�صليم في 2019/12/24.
طريق عوينات

ومن جانبه اأ�صاف المهند�س دارم دب�صي مدير فرع ال�صركة 
بموريتانيا اأن طريق عوينات اإزبل جيكيني يبلغ طوله 83 
7م   بعر�س  وجيكيني  عوينات  مدينتي  بين  ويربط  كم 
و�صمك طبقات 1.5م لكل جانب، وي�صمل الم�صروع 7 اأعمال 
بلغت  حين  في  دولر  مليون   18 تجاوزت  بقيمة  �صناعية 

مدة تنفيذه 36 �صهرًا وتم ت�صليمه في 2019/10/2.





ي�صتحق   ...  2019 فى  العرب  المقاولون  �صركة  ح�صاد 
اإلى  اإنجازات قادتها  ال�صركة  اأن حققت  اأن نفخر به بعد 
ال�صرق  م�صتوى  على  المقاولت  �صركات  كبرى  م�صاف 
ور�صخت   ، العالم  م�صتوى  وعلى  بل  واأفريقيا  الأو�صط 
كما  بم�صر  التنمية  عجلة  دعم  في  دورها  و  مكانتها 
ي�صتحق اأن نتباهى به ونوا�صل ال�صير عليه بعد اأن تربعت 
ال�صركة فى مقدمة �صركات المقاولت التى تدعم التنمية 
كان  لقد   . بها  العاملين  الم�صتدامة وتحر�س على خدمة 
عامًا ا�صتثنائيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من حيث 
عمالقة  م�صروعات  من  ال�صركة  حققتها  التى  الإنجازات 
فى كافة المجالت فى جميع اأنحاء م�صر وباأيدى م�صرية.

خالل  تمت  التى  الإنجازات  بع�س  ن�صتعر�س  يلي  وفيما 
عام 2019، والتى تدعونا للتفاوؤل بعام جديد عام 2020 
والذي ناأمل فيه بمزيد من التقدم والنجاحات المتتالية 

ل�صركتنا الغالية وبالدنا الحبيبة م�صر. 

إفتتاحات
م�صجد الفتاح العليم.	 

اأعلى 	  المار  الملجم  والكوبري  م�صر"  "تحيا  محور 
لالأرقام  "جيني�س"  مو�صوعة  دخل  والذي  النيل  نهر 
القيا�صية كاأعر�س كوبري ملجم في العالم باإجمالى 

عر�س 67.36 م .

اأعمال تطوير �صتاد القاهرة الدولي .	 

المرحلة الأولى لجراج روك�صي.	 

ومبنى 	  الدولي  الغردقة  بمطار  التطوير  اأعمال 
الركاب الجديد رقم )2(.

اأبو 	  بتكية  محفوظ  نجيب  اإبداع  ومركز  متحف 
الدهب.

م�صروع �صرف �صحي قرية عزب النه�صة بدمياط.	 

م�صروع الإ�صكان الإجتماعى بكفر الدوار بقيمة 130 	 
مليون جنيه.

نفقي م�صاه اأ�صفل الطريق الرئي�صي بمدينة العبور.	 
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الرئيس خالل إفتتاح مسجد الفتاح العليم

إفتتاح أعمال تطوير ستاد القاهرة الدولي

إفتتاح جراج روكسي

السيسي خالل إفتتاح محور تحيا مصر

إفتتاح محطة مترو هليوبوليس
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قاعة مٔوتمرات شرم الشيخ

إفتتاح توسعات محطة مياه ترعة المحمودية



53

فرع الهيئة الم�صرية العامة للكتاب ب�صارع ال�صيداني 	 
في منطقة الحمراء - بيروت.

تطوير وتجميل حديقة ا�صتاد الإ�صكندرية.	 

حمام 	  واأولد  ال�صناوي  كفر  �صحي  �صرف  م�صروعي 
بدمياط.

�صمال 	  بمحافظة  الم�صاعيد  جنوب  مياه  رافع  محطة 
�صيناء.

كوم 	  معبد  اأ�صفل  من  الجوفية  المياه  �صحب  م�صروع 
اأمبو.

مجمع حمام ال�صباحة الأوليمبي والغط�س بالمدينة 	 
الريا�صية بجامعة بني �صويف.

م�صروع �صرف �صحى قرية الدوية مركز بنى �صويف.	 

�صمن 	  بدقادو�س   "2" رقم  ال�صحي  ال�صرف  محطة 
مركز  مواطني  يخدم  ال�صحي  لل�صرف  �صامل  م�صروع 

ميت غمر.

وكفر 	  الب�صتان  بقريتي  ال�صحي  ال�صرف  م�صروع 
المنازلة - دمياط.

طب 	  بكلية  الإكلينيكية  الباثولوجيا  ق�صم  معامل 
اأ�صيوط.

اأحمد 	  الرائد  ال�صهيد  لكوبرى  التجريبي  الت�صغيل 
عمر �صبراوي بمنطقة ال�صط بال�صوي�س.

تعاقدات جديدة
و�صيانة 	  وت�صغيل  واإن�صاء  ت�صميم  عقد  اإتفاقية 

الجديدة  الإدارية  العا�صمة  مونوريل  خطي  م�صروع 
و6 اأكتوبر.

ق�صر 	  بم�صت�صفى  والطوارئ  الإ�صتقبال  كفاءة  رفع 

العيني.

ترميم المعهد القومي لالأورام.	 

عقد اإ�صتكمال التجمع ال�صكنى لنادى م�صت�صارى ق�صايا 	 
الدولة  بالتجمع الخام�س بالقاهرة الجديدة.

الثانية من م�صروع الطريق ال�صرقى 	  تنفيذ المرحلة 
باأ�صوان.

المن�صورة 	  جامعة  من  الأولي  الأولوية  م�صروعات 
الدولية للعلوم والتكنولوجيا. 

البقر 	  بحر  م�صرف  مياه  معالجة  محطة  تنفيذ  عقد 
بطاقة 5 مليون م3/يوم .

التخ�ص�صى 	  لم�صت�صفى  الرئي�صية  الخطوط  م�صروع 
حمراء الأ�صد بالمدينة المنورة.

الإ�صــــكان 	  لم�صروعات  الثالثة  المرحلة  عطاء 
ال�صعودية  الإ�صـــكان  لوزارة  التابعة  التنــــــموى 

بمناطق المملكة المختلفة .

جامعة 	  مباني   من  لعدد  الخر�صانى  الهيكل  تنفيذ 
المن�صورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا.

بمركز 	  رفع  ومحطات  �صحى  �صرف  �صبكات  م�صروع 
فاقو�س بال�صرقية يخدم نحو50 األف مواطن.

أعمال تطوير حديقة وطرق اإلستاد باألسكندرية

إفتتاح نفق النهضة بالجيزة
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عقد تجميع قرى كفر اأبو نا�صر العقد الثالث )قرية 	 
وال�صواحل(  الإ�صالح  عزبة   - الزهايرة   - نجير 

مركز دكرن�س  محافظة الدقهلية.

للت�صنيع 	  العربية  الهيئة  بين  تعاون  بروتوكول 
والمقاولون العرب فى المجالت الم�صتركة بينهما 
العربية  والبالد  بم�صر  والإن�صاءات"   - "الت�صنيع 

والأفريقية.

مبني ال�صنترال لمدينة ال�صروق .	 

متحف هيئة قناة ال�صوي�س.	 

وضع حجر أساس
م�صروع �صد ومحطة"يوليو�س نيريري" الكهرومائية 	 

بتنزانيا.

بمنقباد 	  الحديد  ال�صكة  مزلقان  اأعلى  كوبري 
التابعة لمركز اأ�صيوط.

محور "دراو" على النيل باأ�صوان.	 

تكريمات
المقاولون 	  ل�صركة  اأوغندا  من  تكريم  �صهادة 

روؤية  �صركة مقاولت ذات  اأف�صل  باإعتبارها  العرب 
م�صتقبلية فى مجال البناء والإ�صكان.

عثمان 	  والمهند�س  اأكتوبر  اأبطال  تكريم 
بنقابة  محلب  اإبراهيم  والمهند�س  اأحمدعثمان 

مهند�صي القاهرة.

المهنة 	  �صيوخ  من  وعدد  ومدبولي  محلب  تكريم 
بنقابة  الخام�س  المدني  المهند�س  تفوق  يوم  في 

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروعي خط المونوريل

توقيع عقد نادي مستشاري الدولة بالتجمعتوقيع عقد محطة بحر البقر
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المهند�صين.

"بج�صكو" و"�صرق الدلتا لإنتاج الكهرباء" تمنحان  	
محطة  لم�صروع  الإنجاز  �صهادة  العرب  المقاولون 
للموا�صفات  طبقًا  الحرارية  ال�صوي�س  كهرباء 

العالمية.

العرب 	  المقاولون  لفرع  الت�صنيف  �صهادة  تجديد 
بال�صعودية لمدة 4 �صنوات. 

المركز الطبى للمقاولون العرب يح�صل على �صهادة 	 
 "TQCSI" �صركة  من  م�صر  فى  عميل  اأف�صل 

العالمية.

رئيس تنزانيا خالل وضع حجر مشروع سد ومحطة يوليوس نيريري

وزير النقل خالل توقيع عقد مشروع القطار المكهرب
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وزير  الم�صري  يون�س  الفريق  �صهد 
نوفمبر   4 الأثنين  يوم  المدني  الطيران 
رقم  الركاب  لمبنى  التجريبي  الت�صغيل 
وذلك  الدولي  ال�صيخ  �صرم  بمطار   )2(
التي  التطوير  اأعمال  من  الإنتهاء  بعد 
�صملت رفع كفاءة المبنى وزيادة قدرته 
الدولية  الرحالت  لخدمة  الإ�صتيعابية 
راكب  ماليين   9 اإلى  لت�صل  والمحلية 

�صنويًا.
عددًا  التجريبي  الت�صغيل  مرا�صم  ح�صر 
والمهند�س  الطيران  وزارة  قيادات  من 
مبارك من�صور مبارك رئي�س قطاع القناة 
والمهند�س  لالأعمال  المنفذة  و�صيناء 

ح�صام  والمهند�س  �صيناء  فرع  مدير  مح�صوب  يا�صر 
زكريا مدير م�صروعات �صرم ال�صيخ.

وفى كلمته التي األقاها في هذه المنا�صبة ، اأكد وزير 
مطارات  اأهم  من  يعد  ال�صيخ  �صرم  مطار  اأن  الطيران 
الجذب ال�صياحي بم�صر وذلك لالأهمية الكبيرة التي 
ال�صياحية  المدن  بين  ال�صيخ  �صرم  مدينة  بها  تتمتع 
باأعمال  الطيران  وزير  اأ�صاد  العالم وقد  م�صتوى  على 
لزيادة   2 رقم  الركاب  بمبنى  تمت  التي  التطوير 
ماليين   7 من  للمطار  الكلية  الإ�صتيعابية  الطاقة 
زيادتها  يتم  و�صوف  �صنويًا  راكب  ماليين   9 اإلى  راكب 

في الم�صتقبل لت�صل �صعة المطار اإلى 10 مليون راكب 
�صنوًيا. وتم تركيب منظومة كاميرات مراقبة اأمنية 
والو�صول  ال�صفر  )�صالت  تت�صمن  و   )209( بعدد 
بالأبواب  اإلكتروني  تحكم  ونظام  ال�صيور(  ومنطقة 
وتركيب عدد )2( ماكينة فح�س بالأ�صعة المقطعية 
و �صا�صات عر�س وتحديث �صبكة اإنذار الحريق الآلي 
طبقًا  والو�صول  ال�صفر  و�صالت  الإجراءات  بمنطقة 
لمعايير ال�صالمة والجودة الدولية و تطوير منطقة 
القديم  الإ�صاءة  نظام  اإ�صتبدال  تم  كما  نقل  �صيور 
بنظام لمبات )LED( بجميع �صالت المبنى لتوفير 

وتر�صيد الطاقة الكهربائية .

التشغيل التجريبي لمبنى الركاب )2( 
بمطار شرم الشيخ الدولي
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المنوفية  ليمون محافظ  اأبو  اأحمد  اإبراهيم  اللواء  اأ�صاد 
الأعمال  بجودة  دي�صمبر   18 الأربعاء  يوم  تفقده  خالل 
بم�صروع محطة و�صبكات مياه الحامول بطاقة: 600 ل / 
اأولى( والتي نفذتها �صركة المقاولون العرب  ث )مرحلة 
مركز  قرى  وجميع  الليان  و�صر�س  منوف  مدينة  تخدم  و 
المقرر  من  والتى  ن�صمة  األف   380 منها  وي�صتفيد  منوف 
المحافظ  ال�صيد  رافق  الجاري  ال�صهر  نهاية  افتتاحها 
المهند�س ر�صدي عمر رئي�س الجهاز التنفيذي لم�صروعات 
الهيئة القومية لمياء ال�صرب وال�صرف ال�صحى بالمنوفية 
�صركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �صالح  نجيب  محمد  والدكتور 
والمهند�س  بالمنوفية  ال�صحي  وال�صرف  ال�صرب  مياه 
اأ�صامه نوار مدير اإدارة الإن�صاءات البحرية والذي اأو�صح 
اأن الم�صروع  ت�صمنت اأعماله اإن�صاء  محطة مياه مر�صحة 

الماأخذ  من   تتكون  اأفدنة   7 م�صاحة  علي  اأقيمت  بحارى 
- بيارة المياه العكرة - مبنى طلمبات العكرة والمر�صحة 
- بئر التوزيع - عدد )2( مروق - مبنى المر�صحات - عدد 
اأ�صطوانات  الكيماويات - مبنى  اأر�صى - مبنى  )2( خزان 
ال�صبة  مبنى  ال�صائلة-  ال�صبه  خزانات   - الكلور  وحقن 
اأحوا�س   - التركيز  حو�س   - الروبة  طلمبات  مبنى   -
مبنى   - المولدات  مبنى   - المحولت  مبنى   - التجفيف 
ال�صور   - الم�صجد   - الإدارى  المبنى   - والور�صة  المخزن 
وغرفة الحار�س  اإ�صافة لأعمال ال�صبكات باإجمالى طول 
اإدارة  بتنفيذها  قامت  الأعمال  اأن  ،م�صيرًا  ط   . كم   100
الم�صروعات  اإدارة  مع  بالتعاون  البحرية  الإن�صاءات 
بتكلفة  والم�صانع  وال�صرف  للمياه  الكهروميكانيكية 

اإجمالية 910 مليون جنيه .

محافظ المنوفية يشيد
بجودة أعمال محطة مياه الحامول
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120 مليون جنيهًا لتطوير 6 كباري 
ومحاور رئيسية بالجيزة

مليون   120 الجيزة  محافظ  را�صد  اأحمد  اللواء  ر�صد 
الواقعة  والمحاور  الكباري  وتطوير  كفاءة  لرفع  جنيه 
تم  التي  الروؤية  مع  تما�صًيا  وذلك  المحافظة،  بنطاق 

و�صعها لإحداث نقلة ح�صارية للجيزة 2020.
رفع  واإ�صتكمال  تطوير  �صيتم  اأنه  الجيزة  محافظ  واأكد 
 26 محورى  ت�صمل  حيوية،  وكباري  محاور  لــــ6  كفاءة 
وكوبري  المعدني  الجيزة  وكوبري  اللبن  و�صفط  يوليو 

العمرانية وكوبري ال�صاحل وثروت.
وقال اللواء اأحمد را�صد اإنه �صيتم تركيب 1100 باكية 
بمحور  الأمان  عنا�صر  تدعيم  لإ�صتكمال  حديدية 
ومهدئات  عواك�س  تركيب  اإلى  اإ�صافة  اللبن،  �صفط 
ل�صرعة اإ�صافية بالطرق الم�صتوية اأعلى المحور، وعدم 
بالمنحنيات  تركيبها  تم  التي  العواك�س  على  الإقت�صار 

الخطرة.
�صاهم  اللبن  �صفط  بمحور  تنفيذه  تم  ما  اأن  واأ�صاف 
ب�صكل ملحوظ في تقليل ن�صب وقوع الحوادث، موؤكًدا اأنه 
جنيهًا  مليون   50 بلغت  كبيرة  مالية  اإعتمادات  �صخ  تم 
لحظها  ب�صورة  بالمحور  الأمان  عنا�صر  جميع  لتدعيم 
المترددون عليه، وذلك حفاًظا على �صالمة المواطنين.

بالمهند�س  لقائه  عقب  جاءت  المحافظ  ت�صريحات 
العرب  المقاولون  اإدارة  مجل�س  ع�صو  الع�صار  اأحمد 

رئي�س  م�صطفى  ح�صن  والمهند�س  الأعمال  على  القائم 
والمهند�صة  التخ�ص�صية  والإن�صاءات  الكباري  قطاع 

نجوى ال�صعيد مدير مديرية الطرق.
ووجه محافظ الجيزة برفع كفاءة الأ�صوار الحديدية 
اإلى  اإ�صافة  منها،  المتهالك  وتدعيم  يوليو   26 بمحور 
بع�س  واإ�صالح  بالطريق،  الر�صف  لطبقة  ترميم  تنفيذ 
اإلى  الجيزة  من  القادم  التجاه  في  المعيبة  القطاعات 
من  بعدد  النيوجير�صي  تغيير  اإلى  اإ�صافة  اأكتوبر،   6
القطاعات بالمحور وتنفيذ تخطيط مروري به واإ�صالح 
اإعاقة  في  يت�صبب  ل  بما  وذلك  العر�صية،  الفوا�صل 

الحركة المرورية بالمحور.
واأو�صح اأنه تم الإتفاق على تدعيم الأ�صوار الحديدية 
الإيبوك�صي  طبقة  وتغيير  المعدني،  الجيزة  بكوبري 
اأعلى  اأو حوادث  اإنزلقات  اأي  لتال�صي حدوث  بالطريق 
التي  الحيوية  الكباري  اأحد  باإعتباره  وذلك  الكوبري، 
اأكد  كما  اليوم  مدار  على  كبيرة  مرورية  كثافات  ت�صهد 
محافظ الجيزة تطوير عنا�صر الأمان و�صيانة الأ�صوار 
وال�صكل  العر�صية  الفوا�صل  ومراجعة  الحديدية 
والعمرانية  وال�صاحل  ثروت  بكباري  لالأ�صوار  الجمالي 
منظومة  اإ�صتكمال  اإلى  المحافظة  �صعي  اإطار  في  وذلك 

التطوير.
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قام المهند�س ح�صن الفار رئي�س الجهاز التنفيذي 
 16 الإثنين  يوم  ال�صحي  وال�صرف  ال�صرب  لمياه 
الناتجة من  دي�صمبر بتفقد م�صروع ه�صم الحماأة 
والذي  بالإ�صكندرية  ال�صرقية  التنقية  محطة 
اإلي  ويهدف  جنيه  ملياري  نحو  تكلفته  تبلغ 
بمقدار  المحطة  من  الناتجة  الحماأة  تخفي�س 
30% واإنتاج طاقة كهربية نظيفة عن طريق ه�صم 
الحماأة واإنتاج غاز الميثان منها، ويتكون الم�صروع 
من 4 هوا�صم عمالقة بمكعب 16 األف مترًا وخزان 
للتوزيع  ومبني  لتخزينها  واآخر  الحماأة  لإ�صتقبال 
الغازات  لمعالجة  ووحدة  للغازات  وخزانان 

الحيوية ومبني لتوليد الكهرباء من الغازات الحيوية وهو 
من تنفيذ اإتحاد �صركتي المقاولون العرب و�صويز.

 عقب ذلك قام رئي�س الجهاز بزيارة م�صروع �صرف �صحي 
مليون   350 بقيمة  لل�صركة  ا�صناده  تم  والذي  تالت  اأبو 
اإنحدار  و�صبكات  رفع  محطات  ثالث  من  ويتكون  جنيهًا 
متر  األف   35 بطاقه  معالجة  ومحطة  طرد  وخطوط 

مكعب/ يوم.
رئي�س  القادر  عبد  اأحمد  المهند�س  الجولة  خالل  رافقه 
فرع  مدير  عطية  اأيمن  والمهند�س  الإ�صكندرية  قطاع 
مدير  نائب  القادر  عبد   اأ�صرف  والمهند�س  الإ�صكندرية 
الفرع والمهند�س محمد قطب مدير م�صروع ه�صم الحماأة 
�صحي  �صرف  م�صروع  مدير  عبدال�صالم  عماد  والمهند�س 

اأبو تالت.

المهنـــدس حســـن الفــــار
يتفقد مشروعات الصرف باإلسكندرية



60

رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  قام 
المقاولون  �صركة  اإدارة  مجل�س 
دي�صمبر   23 الأثنين  يوم  العرب 
فاروق  �صيد  المهند�صين  يرافقه 
مجل�س  لرئي�س  الأول  النائب 
الإدارة واأحمد عبا�س ع�صو مجل�س 
م�صروع  اأعمال  بتفقد  الإدارة 
بالعا�صمة  النواب  مجل�س  مبنى 
علي  و�صاهد  الجديدة  الإدارية 
واأعمال  الواجهات  اأعمال  الطبيعة 
لالأ�صقف  الداخلية  الت�صطيبات 
دهانات  من  والأر�صيات  والحوائط 
والبور�صلين  ال�صيراميك  وتركيب 
المركزي  التكييف  اأنظمة  وكذا 
الحريق  مكافحة  و�صبكات 

وذلك  و�صاق  قدم  علي  تجري  والتي  بالمبني  والكهرباء 

تنفيذي  مجل�س  ع�صو  عي�صي  خالد  المهند�س  بح�صور 
والإدارات  الأفرع  ومديري  القطاعات  وروؤ�صاء  ال�صركة 

المنفذة لالأعمال.

صـــالح يتفقد أعمال مشروع
مبنــى مجلـس النـــواب

 بالعاصمة اإلدارية الجديدة
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جدير بالذكر اأن م�صروع مجل�س النواب يقام على م�صاحة 
باإجمالي  رئي�صي  مبنى  من  ويتكون  م�صطح  متر  األف   225
م�صطح 112 األف متر مربع وهو عبارة عن بدروم واأر�صي 
و8 اأدوار متكررة وعدد 2 قبة قطر 50 متر،وي�صم قاعة 
رئي�صية �صعة 1000 ع�صوًا ومكاتب اإدارية، كما ي�صم عددًا 

من المباني الخدمية ت�صمل المركز الطبي والمبنى الأمني 
ومحطة  الكهروميكانيك  ومبنى  الكهرباء  محطة  ومبنى 
اإلي  هذا  �صيارة   675 ت�صع  لل�صيارات  وجراجات  الإطفاء 
والم�صاحات  الداخلية  والطرق  الأ�صوار  اأعمال  جانب 

الخ�صراء.
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رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  قام 
العرب  المقاولون  �صركة  اإدارة  مجل�س 
المرافق  بم�صروع  العمل  �صير  بتفقد 
الرئي�صية والفرعية واأعمال الإن�صاءات 
تقوم  التي   A - 01 CP بمنطقة 
بالمرحلة  حاليًا  ال�صركة  بتنفيذها 
المركزية  الحدائق  بمنطقة  الأولى 
الإدارية  بالعا�صمة  الأخ�صر(  )النهر 
المهند�س  بح�صور   وذلك  الجديدة  
�صيد فاروق النائب الأول لرئي�س مجل�س 
نائب  عفيفى  امام  المهند�س  و  الإدارة 
والمهند�س طارق  الإدارة  رئي�س مجل�س 
والمهند�صة  الإدارة  مجل�س  ع�صو  �صقر 

ا�صت�صاري الطرق بال�صركة والمهند�س خالد  مفيدة عالم 
اأ�صرف  والمهند�س  ال�صركة  تنفيذى  مجل�س  ع�صو  عي�صى 
من�صور  مبارك  والمهند�س  الطرق  قطاع  رئي�س  عطية 

رئي�س قطاع القناة و �صيناء .
جدير بالذكر اأن المنطقة التي تنفذها المقاولون العرب 
فدان   153.12 م�صاحتها  تبلغ  المركزية  بالحديقة 
حوالي  وردم  حوالي616000م3  حفر  اأعمالها  وتت�صمن 

المهنـدس محسـن صـالح يتـابـع أعمـال 
المقاولون العرب بمنطقة الحدائق 
المركزية بالعاصمة اإلدارية الجديدة
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الت�صويات  اأعمال   اإلي  اإ�صافة  270000م3 
وفرعية  رئي�صية  و�صبكات  طرق  واإن�صاء 

للمرافق واأعمال اإن�صاءات وزراعة .
الح�صارة  المركزية  الحديقة  و�صتج�صد  هذا 
�صل�صلة  بين  الو�صل  و�صتكون حلقة   ، الم�صرية 
تتميز  والتى  الذكية،  العمرانية  الأحياء  من 
بوفرة الإمكانيات، والمرونة، ومواكبة الع�صر، 
و�صتكون اإحدى الحدائق المميزة على م�صتوى 
طولها  ي�صل  حيث  والعالم  الأو�صط  ال�صرق 
اإلى اأكثر من 10 كم، وتزيد م�صاحتها عن األف 
حول  الحدائق  اأكبر  من  يجعلها  مما  فدان، 
اإلى  الغرب  اإلى  ال�صرق  من  تنق�صم  العالم،وهي 
ترتبط  متجان�صة،  تخطيطية  قطاعات   3
بالمحيط المبا�صر، ويعك�س كل منها �صخ�صية، 
ت�صم  وهى  مميزًا،  وعمرانيًا  ب�صريًا  وطابعًا 
نادى   - ُمغطاة  حديقة   - اإ�صالمية  حديقة 
بحيرات   - متكامل  �صحى  منتجع   - اإجتماعى 
حديقة   - فنية  اأعمال  حديقة   - ومطاعم 
�صاحات   - ترفيهية  األعاب  منطقة   - تراثية 
تعليمية  حديقة   - مفتوح  وم�صرح  احتفالت 
للقراءة  وحدائق  مفتوحة  مكتبة   - لالأطفال 
نادى    - مطاعم  ومنطقة  مركزية  �صاحة   -

ريا�صى ترفيهى.
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اللواء عمـرو حنفـي محافـظ البحـر األحمر 
يكــرم اللــواء أحمــد عبــد اهلل

المحـافـظ السـابــق
فى لم�صة وفاء و تقدير اأقام اللواء عمرو حنفى محافظ 
عبداهلل  اأحمد  للواء  تكريم  حفل  الأحمر  البحر 
كبير  جهد  من  بذله  لما  عرفانا  ال�صابق  المحافظ 
اأعوام  �صتة  من  لأكثر  المحافظة  خدمة  فى  ومخل�س 
بح�صور  وذلك  من�صبه  تولى  اأثناء  المواطنين  وخدمة 
واأع�صاء  الم�صاعد،  العام  ال�صكرتير  �صمير  تامر  العميد 
الإدارات  مديري  وجميع  بالمحافظة،  النواب  مجل�س 
ورجال الدين الإ�صالمي والم�صيحي، واأع�صاء الجمعيات 
الأهلية والمجتمع المدني والمهند�صين �صمير �صعد اهلل 
ع�صو مجل�س تنفيذى ال�صركة  ومخل�س ثروت الم�صرف 
البحر  فرع  مدير  يون�س  محمود  والمهند�س  الفرع  على 

الأحمر.
درع  اهلل  �صعد  �صمير  المهند�س  اأهدي  الإحتفال  خالل  و 
المقاولون العرب للواء اأحمد عبداهلل تقديرًا  للدور الوطنى 
الكبير الذي قام به المحافظ ال�صابق و التعاون الكبير الذى 
العمالقة  التنموية  الم�صروعات  من   كبير  عدد  عنه  نتج 
التي قامت بتنفيذها المقاولون العرب علي اأر�س المحافظة 
ومعربًا عن اإ�صتمرار عمل ال�صركة فى محافظة البحر الأحمر 
بكل الجهد الالزم وا�صتكمال تنفيذ الم�صروعات المكلفة بها .

المياه  لتحلية  الي�صر  محطة  من  اإنتهت  قد  ال�صركة  كانت  و 
المياه  لتحلية  محطة  اأكبر  ثان  تعد  والتي  بالغردقة 
م�صكالت  على  لتق�صي  اإفريقيا   و�صمال  الأو�صط  بال�صرق 
"�صيري"  ومم�صى  الن�صر  مم�صى  واإن�صاء  بالمحافظة  المياه 
واإن�صاء  الداخلية  الطرق  تطوير  تم  كما  الغردقة   بمدينة 
مناطق  تطوير  اإلي  بالإ�صافة  المدينة  داخل  جديدة  طرق 
تنفيًذا  وذلك  بالخدمات  ومدها  رماد  واأبو  و�صالتين  حاليب 

لتوجيهات الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي رئي�س الجمهورية.

جهاز البيئة يدعم التنمية 
المستدامة فى صناعة التشييد

المحوري  العرب  المقاولون  �صركة  دور  من  انطالقًا 
، واإن  والريادي لتحقيق روؤية الدولة واأولوياتها الوطنية 
الإرتقاء  على  العمل  بال�صركة  البيئة  جهاز  اأهداف  من 
على  المحافظة  بكيفية  الوعي  ورفع  العاملين  بم�صتوى 
وتزامنًا  الإ�صتهالك  وتر�صيد  الهالك  من  والتقليل  الموارد 
مع اأعمال الجمعية العامة لالأمم المتحدة في دورتها الــ74 
التنمية  محاور  على  والعمل   2030 م�صر  وا�صتراتيجية 

الم�صتدامة الثالث )الإقت�صادي - الإجتماعي - البيئي(.
الم�صرف على جهازي  المهند�صة عفاف مبروك  فقد قامت 
الجودة والبيئة بالتن�صيق مع المعهد التكنولوجي لهند�صة 
لعام  التدريبية  البرامج  تنفيذ  في  والإدارة  الت�صييد 
2020/2019 والعمل على رفع الوعي البيئي للعاملين على 

كافة الم�صتويات الوظيفية في مجال التنمية الم�صتدامة 
التدريبي  البرنامج  بعقد  بداأ  والذي   الت�صييد  اأعمال  في 
الفترة  خالل  الت�صييد"  اأعمال  في  الم�صتدامة  "التنمية 
تنفيذ  تم  كما   2019/10/1 حتى   2019/9/29 من 
البرنامج التدريبي " العمارة الخ�صراء " خالل الفترة من 

2019/10/13 حتى 2019/10/14 .
كما يتم التن�صيق حاليًا لتنفيذ برامج تدريبية لرفع الوعي 
البيئي بكيفية اإدارة المخلفات الناتجة من اأعمال الت�صييد 
بالفروع  الأمثل  الإ�صتغالل  وا�صتغاللها  العمل  بمواقع 
التدريبي  البرنامج  هذا  تنفيذ  وتم  التنفيذية  والإدارات 
حتى   2019/11/4 من  الفترة  خالل  الدلتا  �صمال  بفرع 
2019/11/5 وجاري اإ�صتكماله طبقًا للخطة المو�صوعة . 
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صــالح يلتقــي محـافـــظ ورئيــــس
جامعة األسكندرية

قام المهند�س مح�صن �صالح رئي�س �صركة المقاولون العرب 
الأ�صكندرية  محافظة  اإلى  بزيارة  يناير   18 ال�صبت  يوم 
واإلتقي خاللها اللواء محمد ال�صريف محافظ الأ�صكندرية 
ع�صو  الريفي  الدين  ح�صام  المهند�صين  بح�صور  وذلك 
ادارة  مجل�س  رئي�س  الدايم  عبد  وح�صام  الإدارة  مجل�س 
واأحمد  الحديثة  البيئية  للخدمات  م�صر  نه�صة  �صركة 
عبد القادر رئي�س قطاع الأ�صكندرية واأيمن عطية مدير 
فرع الأ�صكندرية واأ�صامة الخولي الع�صو المنتدب ل�صركة 

نه�صة م�صر.
التى  الم�صروعات  اإلى  التطرق  اللقاء  خالل  تم  وقد 
ودرا�صة  وبحث  بالمحافظة  العرب  المقاولون  تنفذها 

بحث  تم  كما  اقامتها،  المقترح  الم�صروعات  من  عددًا 
اأعمال �صركة نه�صة م�صر للخدمات البيئية الحديثة التى 
تتولى منظومة النظافة بالمحافظة وما تقوم به من جهد 
من خالل تطوير م�صانع تدوير المخلفات وزيادة طاقتها 

الإ�صتيعابية.
مجل�س  رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  اإلتقي  جانب  على 
الإدارة الدكتور ع�صام الكردى رئي�س جامعة الأ�صكندرية 
اإن�صاء كليتي الزراعة والطب البيطرى في  لبحث مو�صوع 
بت�صييدها  �صتقوم  والتى  ت�صاد  بدولة  اأنجامينا  العا�صمة 
ع�صو  الريفى  الدين  ح�صام  المهند�صين  بح�صور  ال�صركة 

مجل�س الإدارة واإبراهيم مبروك رئي�س قطاع اأفريقيا .
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رئي�س  نائب  م�صاعد  العزيز  عبد  عالء  المهند�س  تفقد 
اإمام  والمهند�س  الجديدة  العمرانية  المجتمعات  هيئة 
عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة يوم الإثنين 2 دي�صمبر 
النهري  ال�صريط  وفيالت  العام  الموقع  تن�صيق  م�صروع 
اأ�صوان الجديدة يرافقهم المهند�س اأحمد ر�صاد  بمدينة 
�صمير  والمهند�س  الجديدة  اأ�صوان  مدينة  جهاز  رئي�س 
�صعد اهلل رئي�س قطاعات ال�صعيد والبحر الأحمر وع�صو 
الأن�صاري  ال�صيد  والمهند�س  ال�صركة  تنفيذي  مجل�س 
الأحمر  والبحر  الوادي  جنوب  فرع  قطاعي  رئي�س 
الوادي  جنوب  فرع  مدير  ال�صهابي  محمد  والمهند�س 

الفرع،  مدير  نائب  البهن�صي  يا�صر  والمهند�س  الجديدة 
الكهروميكانيك  اأعمال  مدير  مجدي  اأحمد  والمهند�س 

بالفرع.
وفيالت  العام  الموقع  تن�صيق  م�صروع  اأن  بالذكر  جدير 
اإلى  ينق�صم  الجديدة  اأ�صوان  بمدينة  النهري  ال�صريط 
لمنطقة  والمرافق  العام  الموقع  تن�صيق  تنفيذ  اأعمال 
 45 تقديرية  بتكلفة  الجديدة  باأ�صوان  النهري  ال�صريط 
بقيمة  فيال(   63( عدد  اإن�صاء  اإلى  اإ�صافة  جنيهًا،  مليون 
344 مليون جنيهًا ،كما ي�صم الم�صروع �صبكة طرق بطول 
3500 م.ط، �صبكة �صرف �صحي بطول 100م. ط، �صبكة 
  ، ط  7200م.  بطول  ري  �صبكة  ط،   1900م.  بطول  مياه 
اأعمال تن�صيق الموقع العام )اإنترلوك + زراعة + كهرباء( 

على اأحدث الطرز العالمية الحديثة بالإ�صافة اإلى تنفيذ 
اأعمال منطقة الـ 14 فدان والحديقة النيلية بطول 6كم، 
واأعمال المحالت )عدد 3 مجموعات بالمم�صى ال�صياحي 
 2 و  تجارية(  محالت   10 عدد  من  مجموعة  كل  تتكون 
مجموعة بالحديقة النيلية تتكون من عدد )2( كوبري 
النيلية  والحديقة  ال�صياحي  المم�صى  بين  يربط  م�صاه 
وي�صمل  النيلية  بالحديقة  المقامة  الفيالت  لربط 
الم�صروع اإن�صاء عدد 63 فيال تطل مبا�صرة على نهر النيل 

وتتكون من عدد 3 طوابق )اأر�صي + 2علوي(.
علي جانب اآخر تفقد المهند�س اإيهاب خ�صر  رئي�س مجل�س 
ال�صحى  وال�صرف  ال�صرب  لمياه  القومية  الهيئة  اإدارة 
�صحي  و�صرف  الردي�صية  �صحي  �صرف  م�صروع  اأعمال 
بم�صتوي  اأ�صاد  وقد  الموي�صات  �صحي  و�صرف  المحاميد 

الأعمال التي يقوم بتنفيذها فرع جنوب الوادي.

المهنـدسـان عـالء عبـد العـزيـز
وإمام عفيفي يتفقدان مشروع الشريط 

النهـري بمدينـة أسـوان الجـديـدة



67

إمـام عفيفـي يتفقـد مشـروعـات
فــرع الجـزائــر

عفيفى  اإمام  المهند�س  قام 
الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب 
يناير   18 ال�صبت  يوم 
محمد  الدكتور  يرافقه 
والدكتور  الب�صوتي  اأن�صي 
محمد يو�صف ع�صوي مجل�س 
دارم  والمهند�س  الدارة 
موريتانيا  فرع  مدير  دب�صى 
ح�صن  اأ�صرف  والمهند�س 
العطاءات  قطاع  رئي�س 
الجزائر  دولة  اإلى  بزيارة 
محطة  م�صروعات  لمتابعة 

تنقية مياه ال�صرف ال�صحي ببوفاريك وم�صروع م�صت�صفى 
�صرطان الأطفال بباب الواد  وم�صروع اإ�صكان عين المالحة.
الجزائر  فرع  مدير  فريد  محمود  المهند�س  اأو�صح  وقد 
اأنه تم التاأكيد  خالل الزيارة على �صرورة درا�صة المزيد 
جديدة  م�صروعات  علي  الح�صول  اأجل  من  العطاءات  من 
ال�صركة بدولة  بتنفيذها  التي تقوم  الم�صروعات  بجانب 
مجل�س  ع�صو  يو�صف  محمد  الدكتور  اأ�صار  كما  الجزائر 

وقطاع  الجزائر  فرع  بين  التن�صيق  �صرورة  اإلى  الإدارة 
العطاءات لزيادة حجم اأعمال ال�صركة بالجزائر.

تنفيذ  بجودة  العميل  ممثلوا  اأ�صاد  اآخر  جانب  علي 
وبح�صور  الزيارة  خالل  الفرع  ينفذها  التي  الم�صروعات 
المهند�س اأحمد عبدالمنعم  مدير الم�صروعات والأ�صتاذ 
�صالح  طارق  والأ�صتاذ  المالية  ال�صئون  مدير  �صعد  عالء 

مدير الموارد الب�صرية بالفرع.
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العالمية  المناف�صة  و  والتميز  التفوق  لم�صيرة  اإ�صتمرارًا 
المهند�س  برئا�صة  ال�صركة  اإدارة  مجل�س  ينتهجها  والتي 
مح�صن �صالح ومن اأجل التطوير والتح�صين الم�صتمر لنظم  
الإن�صاءات  اإدارة  ح�صلت  فقد  والجودة  والبيئة  ال�صالمة 
وال�صحة  ال�صالمة  اإدارة  نظم  اأحدث  على  البحرية 
�صهادتى  وتجديد   ISO 45001 : 2018 المهنية 
 ISO و   ISO 9001:2015 والجودة  البيئة  اإدارة 
اإجتيازها بنجاح المراجعة التى  14001:2015 بعد 
قامت بها الجهة المانحة IQS على النظم الثالث والتي 
فى  الجودة  اأ�ص�س  بتطبيق  والإلتزام  بالتطوير  اأ�صادت 
جميع الأق�صام والور�س المركزية والجهود المبذولة من 

جميع العاملين بالإدارة ودعم المهند�صين محمد الح�صينى 
تنفيذى  مجل�س  ع�صو  قطاعات  رئي�س  العظيم  عبد 
ال�صركة و اأ�صامة عبد الحميد نوار رئي�س القطاعات مدير 
عفاف  المهند�صين  واإ�صراف  البحرية  الإن�صاءات  اإدارة 
مبروك الم�صرف على جهاز الجودة والبيئة وعادل عزمى 
وعا�صم  المهنية  وال�صحة  ال�صالمة  جهاز  على  الم�صرف 
وحنان  المهنية  وال�صحة  ال�صالمة  جهاز  مدير  المزاحى 
والجودة  والبيئة  ال�صالمة  على  الم�صرف  قويمة  توفيق 
بقطاع القناة و�صيناء والإن�صاءات البحرية واأحمد نعمان 
خيرى  ومحمد  البحرية  بالإن�صاءات  الجودة  مدير  بكير 

مدير ال�صالمة والبيئة بالإن�صاءات البحرية .

بم�صتوى  الإرتقاء  على  العليا  الإدارة  حر�س  منطلق  من 
العالمية  الموا�صفات  لأحدث  طبقًا  بال�صركة  الأداء 
وفروع  باإدارات  والتميز  التفوق  لم�صيرة  وا�صتمرارًا 
محمد  مهند�س   الدكتور  ح�صور   وفى  العظيمة  �صركتنا 
يو�صف  ع�صو مجل�س الإدارة تم ح�صول اإدارات واأجهزة 
المركز الرئي�صى على �صهادة نظم اإدارة ال�صالمة وال�صحة 
المهنية )ISO 45001:2018( وتجديد �صهادتى 
والبيئة    )ISO 9001:2015( الجودة  اإدارة  نظم 

. )ISO 14001:2015(

وقد اأ�صاد اإ�صت�صاريو الجهة المانحة IQS اأثناء الجل�صة 
الختامية بالجهد المبذول من جميع العاملين بالإدارات 
مبروك   عفاف  المهند�صة  اإ�صراف  تحت  والأجهزة 
الم�صرف على جهازى الجودة والبيئة ، والمهند�س عادل 
 ، المهنية  وال�صحة  ال�صالمة  جهاز  على  الم�صرف  عزمى 
والمهند�س عا�صم المزاحى مدير جهاز ال�صالمة وال�صحة 
الم�صتمر  التطوير  اأن  على  واأكدوا  بال�صركة  المهنية 
والمحافظة  الآداء  كفاءة  لزيادة  النظم  بين  والتكامل 
عليه لإر�صاء متطلبات العمالء ب�صكل اإحترافي ومتميز.

اإلنشاءات البحرية والمنافسة العالمية

حصول إدارات وأجهزة المركز الرئيسي
على أحدث مواصفات نظم إدارة السالمة 

والصحة المهنية )ISO 45001:2018( وتجديد 
شهادتي نظم إدارة الجودة والبيئة



69

ال�صالمة  جهاز  مدير  المزاحى  عا�صـم  المهند�س  يتحدث 
وال�صحة المهنية فى هذا العدد عن اأنه ح�صب اأخر اإح�صائيات 
عام  كل  يفقد  والإ�صابات  للحوادث  الدولية  العمل  لمنظمة 
مهنية  واأمرا�س  حوادث  ب�صبب  حياتهم  �صخ�س  مليون   78.2
كل  اأ�صخا�س  خم�صة  من  اأكثر  وفاة  بمعدل  بعملهم  مرتبطة 
دقيقة ، كما يتعر�س العاملون لحوالى 374 مليون حادث مهنى 

ل توؤدى للوفاه بالعمل �صنويًا. 
واأمرا�س  ● ال�صرطان  مثل  المهنية  الأمرا�س  اأ�صبحت  وقد 

تمثل   ، الدموية  بالدورة  المتعلقة  وتلك  التنف�صى  الجهاز 
فى  الوفــاة  حـالت  من   %70 فـى  وت�صبب  داهمًا  خطرًا 

العـالم ح�صـب اأخــر تقـاريـر الأمم المتحدة.
المميته  ● الإ�صابات  اأن  العدديه  الإح�صائيات  بينت  وقد 

والغير مميته والأمرا�س المهنية تكبد الأقت�صاد العالمى 
تكلفة تعادل 4% من اإجمالى الناتج المحلى.             

مادية  ● فادحة  وا�صرار  خ�صائر  والأ�صابات  وللحوادث 
المالية  العباء  بخالف  مبا�صرة  وغير  مبا�صرة  ومعنوية 
الحوادث  من  الجميع  ويتاأثر   ، تفاديها  بالإمكان  كان  التى 
�صواء كان العامل الم�صاب اأو اأ�صرته اأو ال�صركة التى يعمل 
تعر�صه  نتيجة  والمعاناة  لالألم  الم�صاب  فيتعر�س  بها. 
فقدان  نتيجة  كامل  اأو  جزئى  عجز  اإلى  يوؤدى  قد  لحادث 
عداد  فى  بذلك  ي�صبح  وقد  الج�صم  اأجهزة  اأحد  تعطل  اأو 
لكنه  فقط  الم�صاب  على  التاأثير  يقت�صر  ول   ، المعاقين 
يمتد اإي�صًا اإلى اأ�صرته فمهما اأخذت الأ�صرة من تعوي�س ل 
يغنى عن اإن رب الأ�صرة اأ�صبح معاق وغير قادر على تلبية 
اإحتياجات اأ�صرته فى كافة النواحى ، وكذلك ال�صركة التى 
يعمل بها فربما يكون العامل من اأمهر العمال فى تخ�ص�صه ، 
وقد يكون فى بع�س الحرف التخ�ص�صية التـى مـن ال�صعــب 
مــلء مكـانه ب�صـخـ�س ممـاثل مـن حـيـث الخبرة والمهارة.

من  الكثير  ياأخذ  �صوف  البديل  العامل  اإيجاد  فى  وللبدء 
والن�صاط  الموقع  يتاأثر  وبالتالى   ، والوقت  والمال  الجهد 
تاأخير  اإلى  يوؤدى  مما   . بالم�صروع  العامل  به  يعمل  الذى 
يعمل  الذى  الن�صاط  ذلك  على  المترتبه  الأن�صطه  باقى 
يكون  وقد  الم�صروع  على  تاأخير  لغرامات  بالإ�صافة   ، به 
عاتقها  على  يقع  التى  ال�صركة  كم�صروعات  قومى  م�صروع 
بالتاآخــير  ي�صـمح  ل  التى  الم�صــروعات  مـن  النوعـية  تلك 

بها ولو ل�صاعة واحدة.
ولإ�صابات العمل والأمــرا�س المهنية التى تنتج عن ظروف  ●

اأيام  فى  تظــــهـر  �صلبية  اآثار   ، اآمنة  الغـــير  العــمل  بيـئة 
العــمل ال�صـائعة                

المهنية  ● والأمـرا�س  العمل  اإ�صابات  ب�صبب  )المفقودة(   

ال�صـــــالمة  اإجراءات  كفاية  عدم  حالة  فى  وكذلك 
تنعك�س  والتى  الم�صروعات  فى  المهــــــنية  وال�صــــــــحة 

بدورها على العمال والموقع.
بجهاز  ● مـدير  اأحمد  الدين  �صعد  اأحمد  المهند�س  وي�صيف 

ال�صالمة وال�صحة المهنية باأن المر�س المهنى هو المر�س 
الذى ين�صاأ ب�صبب التعر�س لعوامل بيئة العمل الغير اآمنة 
بع�س  المهنية  العمل  اإ�صابات  وت�صمل  للعمل  الم�صاحبة 
الأمرا�س التى ت�صيب الرئتين اأو قد ت�صيب اجزاء اأخرى 
اأو فقدانهما  من الج�صم مثل �صعف حا�صتى ال�صمع والب�صر 

ب�صبب العوامل البيئية الم�صاحبة للعمل. 
الحالت  ● تلك  مثل  فى  ظاهرية  اإ�صابة  ليوجد  اأنه  ومع 

اإل اإنها تعتبر اإ�صابة عمل اإذا كان لها عالقه بالعمل. كما 
الأمرا�س  اأحد  عنها  ين�صاأ  لعوامل  العمل  فى  التعر�س  اأن 
ابخرة  اأو  رذاذ  اأو  لغبار  التعر�س  اأو  الت�صمم  مثل  المهنية 
 ، لل�صو�صاء  التعر�س  اأو  والر�صا�س  كالزئبق  المواد  بع�س 
اأو  اإرتفاع  اأو  اأو التعر�س للوهج المبا�صر  واإختالف ال�صغط 
اإنخفا�س درجة الحرارة . قد ت�صيب العامل بفقدان ال�صمع 

اأو الب�صر اأو غيرها.    
على  ● المهنية  والأمرا�س  الحوادث  تكاليف  تقت�صر  ول 

تعوي�صاته  و�صرف  الم�صاب  لعالج  المبا�صرة  التكاليف 
اإلى  ذلك  تتعدى  بل  فقط  وبعده  عالجه  اإيام  وم�صتحقات 
العمل  وتعطيل  والمواد  المعدات  فى  الخ�صائر  تكاليف 
مبا�صرة  الغير  التكاليف  اأن  الحقيقة  وفى   ، بالموقع 
التكاليف  عن  مرارًا  تزيد  المهنية  والأمرا�س  للحوداث 

المبا�صرة.
وب�صكل  ● �صلبًا  توؤثر  المهنية  والأمرا�س  الحوادث  اأن  كما 

الحوادث  زادت  فكلما  بالم�صروع  الأعمال  تقدم  فى  مبا�صر 
تقدم  م�صتوى  واأنخف�س  تعرقل  كلما  المهنية  والأمرا�س 
الأعمال بالم�صروع وخا�صه اإذا ما اأدت الحوادث اإلى خ�صارة 
بالم�صروع  العمل  موقع  فى  وتلفيات  والمواد  المعدات  فى 
الأموال  عن  بالإ�صافة   ، كبير  وقت  اإلى  تحتاج  والتى 
الالزمة لتبديل التالف واإعادة الأو�صاع اإلى ما كانت عليه 

قبل الحادث.
فى  ● بالغًا  تاأثيرًا  المهنية  والأمرا�س  الحوادث  توؤثر  كما 

في�صبح  بكثرة  حدثت  ما  اإذا  وخا�صة  العمال  معنويات 
�صرف  اإلى  بالطبع  ذلك  ويوؤدى  دوره  ينتظر  وكاأنه  العامل 
المطلوب  بال�صكل  عملهم  اأداء  عن  وتركيزهم  اإنتباههم 
اأخرى  عمل  اأماكن  عن  البحث  فى  العاملون  يفكر  وقد   ،
الإن�صان  لإن  طبيعى  وهذا   ، والأمان  ال�صالمة  فيها  تتوافر 
ل يحب اأن يعمل فى اأماكن غير اآمنة و�صالمته فيها مهددة.

النتائج المترتبة عن الحوادث
واإلصابات واألمراض المهنية

فى صناعة المقاوالت
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المهندس سميـر سعـد اهلل
يتفقـد محطـات تحليـة ميـاه البحـر 

بحـاليـب وشـالتيـن وأبـو رمـاد

تنفيذى  مجل�س  ع�صو  اهلل  �صعد  �صمير  المهند�س  قام 
م�صروعات  بتفقد  دي�صمبر     16 الأثنين  يوم  ال�صركة  
وعقد  و�صالتين  حاليب  بمنطقة  الأحمر  البحر  فرع 
بالجهد  خالله  اأ�صاد  بالمنطقة  العاملين  مع  اإجتماعًا 
ثروت  مخل�س  المهند�س  بح�صور  وذلك  المبذول 
الم�صرف على الفرع والمهند�س محمود يون�س مدير فرع 
البحر الأحمر والمهند�س كارم حفنى نائب مدير الفرع 

ومدير المنطقة .
في البداية تفقد ع�صو مجل�س تنفيذى ال�صركة م�صروع 
محطة تحلية مياه البحر بحاليب بطاقة 3000 م3/ 
يوم وتتكون من ماأخـــذ  بحرى بطاقة 20 الف م3/يوم 
لي�صتوعب التو�صعات الم�صتقبلية للمحطة بنظام الدفع 
النفقى الموجه وخزان تكدي�س �صعة 3000 م3  و مبنى 
و  خدمية  ومباني  الكهروميكانيكية  بالمهمات  الرافع 
من  الأولى  المرحلة  ت�صليم  تم  وقد  ملحقة  اإدارية  
المحطة بطاقة   1500م3/يوم بقيمة 70 مليون جنيه 
تقديرية  بقيمة  الثانية  المرحلة  من  الإنتهاء  وجارى 
الأزهرى  المعهد  بزيارة  قام  كما  جنيه  مليون   130

بحاليب .
لزيارة  اهلل  �صعد  �صمير  المهند�س  توجه  ذلك  عقب 
محطة تحلية مياه البحر باأبو رماد بطاقة 3000 م3/
م3/ الف   20 بطاقة  بحرى  ماأخـــذ   من  وتتكون  يوم 
بنظام  للمحطة  الم�صتقبلية  التو�صعات  لي�صتوعب  يوم 
التكريك وخزان تكدي�س �صعة 3000 م3 ومبنى الرافع 

ومبانى  خدمية  ومبانى  الكهروميكانيكية  بالمهمات 
من  الأولى  المرحلة  ت�صليم  تم  وقد  ملحقة  اإدارية  
المحطة بطاقة 1500م3/يوم بقيمة 65 مليون جنيه 
تقديرية  بقيمة  الثانية  المرحلة  من  الإنتهاء  وجارى 

100 مليون جنيه تقريبا  .
ب�صالتين  البحر  مياه  تحلية  محطة  بزيارة  قام  كما 
بطاقة 9000م3/يوم وتتكون من خزان �صعة 5000م3 
لإ�صتيعاب  م3/يوم  األف   20 بطاقة  بحرى  ماأخذ  و 
خط  اإلى  بالإ�صافة  للمحطة  الم�صتقبلية  التو�صعات 
قطر  الكثافة  عالي  اإيثلين  بولي  موا�صير  من   ناقل 
400مم  بطول 5.2 كم  وغرف محاب�س وقد تم ت�صليم 
1500م3/يوم  بطاقة  المحطة  من  الأولى  المرحلة 
بقيمة 129.5 مليون جنيه وجارى الإنتهاء من المرحلة 

الثانية بقيمة تقديرية 322 مليون جنيه تقريبا. 
واختتم جولته بزيارة مينائى ال�صيد باأبو رماد و�صالتين 
والذي تبلغ تكلفته 270 مليون جنيه ويقام على م�صاحة 
150 األف م2 وتت�صمن اأعماله اإن�صاء ر�صيف بحرى بعمق 
ردم  اإ�صتكمال  جانب  اإلى  متر   120 وبطول  متر   6 مياه 
الأ�صا�صية  البنية  اأعمال  تنفيذ  و  المكت�صبة  الم�صاحة 
الالزمة لمد �صبكات الكهرباء الخا�صة بتغذية المبانى 
والأ�صوار  وال�صاحات  للطرق  الإنارة  و�صبكة  والر�صيف 
وم�صارات  الرئي�صية  الكهرباء  غرفة  اإن�صاء  واأعمال 
ال�صريع  والتخزين  التبريد  اأن�صطة  لتغذية  كابالت 

بالميناء.
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اإدارة  مدير  يحيى  محمد  �صاهر  المهند�س  �صرح 
التر�صانة البحرية بالإ�صماعيلية، اإن اإدارة التر�صانة 
بنا�س  راأ�س  كوبرى  بنتونات  بتد�صين  قامت  البحرية 
المهند�س  بح�صور  دي�صمبر   31 الثالثاء  يوم  العائم 
ب�صركة  الت�صنيع  قطاع  رئي�س  م�صاعد  مندور  محمد 
للتر�صانة  القناة  �صركة  واأ�صادت  العرب  المقاولون 
النيلية بجودة التنفيذ ويتكون الكوبرى من 2 بنتون 
و2 م�صاية بطول 30 مترًا وعر�س 10 اأمتار وبوزن 83 

طنًا بتكلفة ت�صل 10 ماليين جنيهًا.
�صاهر محمد يحيى  فى ت�صريحات   المهند�س  واأ�صاف 
القناة  �صركة  من  الإ�صادة  هذه  اأن  ال�صابع  اليوم  لـ 
اإل بعد جهد كبير وجودة  لم تتاأت  النيلية  للتر�صانة 
عالية فى التنفيذ بمتابعة من المهند�س خالد عي�صى 
قطاع  على  الم�صرف  ال�صركة  تنفيذى  مجل�س  ع�صو 
عي�صى  اأحمد  والمهند�س  والإلكتروميكانيك  الت�صنيع 
رئي�س قطاع الت�صنيع، وفى �صياق اآخر نظم قطاع القناة 
للتوعية  ندوة  العرب،  المقاولون  ب�صركة  و�صيناء 
الإن�صاءات  واإدارة  القطاع  مركبات  قائدى  وتثقيف 
لتوعيتهم  وذلك  البحرية  التر�صانة  واإدارة  البحرية 

ب�صرورة اإتباع جميع التعليمات التنظيمية التى تنظم 
الطرق  جميع  على  والمعدات  المركبات  �صير  قواعد 

ال�صريعة وعلى المعابر والكمائن.
قطاع  رئي�س  مبارك  من�صور  مبارك  المهند�س  واأ�صار 
القناة و�صيناء اإلى اأن �صير جميع مركبات ال�صركة على 
ل�صركتنا  وعنوان  متحركة  لفتة  بمثابة  هى  الطرق 
�صلوكيات  واأن  الوطن  خدمة  فى  العريق  التاريخ  ذات 
وتعامل قائدى المركبات مع رجال الأمن على المعابر 
الذى  والتميز  الإن�صباط  لمدى  �صورة  هى  والكمائن 

يميز ال�صركة عن غيرها.
القطاعات  رئي�س  كمال  اأ�صامة  المهند�س  واأو�صح 
ل�صركتنا  يوجد  اأنه  ال�صركة  تنفيذى  مجل�س  ع�صو 
واأن  ومعدة  �صيارة  بين  ما  مركبة   11500 من  اأكثر 
فى  الأمثلة  اأروع  �صرب  قد  بال�صركة  المعدات  قطاع 
الإن�صباط والتفانى فى العمل وكان خير دليل هو دور 
الكبرى  القومية  الم�صروعات  اإنجاز  فى  القطاع  هذا 
وعلى راأ�صها م�صروع اأنفاق قناة ال�صوي�س وكوبرى رو�س 
الفرج الذى يعد تحفة فنية معمارية دخلت مو�صوعة 

جيني�س.

بتكلفة 10 ماليين جنيه
الترسانة البحرية باإلسماعيلية

تدشن بنتونات كوبرى رأس بناس العائم
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عقد الأ�صتاذ ح�صام الدين اإمام نائب رئي�س مجل�س الإدارة 
يوم الثالثاء 26نوفمبر بنادى المقاولون العرب الريا�صى 
الإدارة  لقيادات  التنفيذي  للمجل�س  الدورى  الإجتماع 
الموارد  عمل  برنامج  لمتابعة  الب�صرية  للموارد  العامة 
الب�صرية بالفروع والإدارات وو�صع منظومة متابعة تقييم 
واإ�صتمرار  العمل  فى  المتحقق  الإنجاز  ومعدلت  الأداء 
المعا�صات  واأ�صحاب  للعاملين  المقدمة  الخدمات  تح�صين 
وذلك فى اإطار ال�صعى لتر�صيد الإنفاق ورفع م�صتوى الآداء 
المالية   ال�صركة  باإلتزامات  للوفاء  الربحية  تح�صين  مع 
نائب  م�صاعد  �صيام  ممدوح  الأ�صتاذ  الإجتماع  ح�صر 
مدير  مو�صى  على  مو�صى  والأ�صتاذ  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
الإدارة العامة للموارد الب�صرية وروؤ�صاء قطاعات الموارد 
ونوابهم  الب�صرية  الموارد  اإدارات  ومديرى  الب�صرية 
بالمركز الرئي�صى والفروع والإدارات المختلفة لل�صركة.

�صكر وتقدير
بكلمة  الإجتماع  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  بداأ  وقد 
قدم خاللها كل ال�صكر والتقدير والإمتنان لالأخ والزميل 
بمنا�صبة  البيومى  �صالح  الأ�صتاذ  الكفاح  م�صوار  ورفيق 
اإ�صارة  فى  للمعا�س  لخروجه  بال�صركة  عمله  فترة  اإنتهاء 
التي تجاوزت  و  بال�صركة  ما بذله خالل فترة عمله  لكل 
الخام�صة والثالثون قدم خاللها كل الإخال�س و التفاني 
الإدارة  كيان  اإدارة  م�صئولية  تحمله  عن  ف�صاًل  العمل  في 
العامة للموارد الب�صرية  فى اأ�صعب الأوقات  وبكل اإجتهاد 
واأمانة مما كان له الأثرالكبير في علو مكانتها ، م�صيفًا اأن 
تقاعده لن يكون  نهاية المطاف له ولنا حيث �صيظل دائما 
معنا ولن ن�صتغنى عنه فى اأى اأقتراحات اأو درا�صات تخ�س 
بال�صركة،  الب�صرية  الموارد  بما فيه �صالح  العمل  تطوير 
مهمته  فى  والنجاح  التوفيق  كل  له  �صيادته  تمنى  كما 
اإحدى  فى  الب�صرية  الموارد  قطاع  عن  كم�صئول  الحالية 

ال�صركات المنبثقة .

خالل إجتماع الموارد البشرية :
األستاذ حسام إمام : هدفنا السعي 
لترشيد اإلنفاق بما ال يتعارض مع مستوى 

كفاءة العمل وتحسين ربحية الشركة 
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اإن�صم الأ�صتاذ �صالح البيومى لحقًا لالإجتماع حيث  وقد 
لقى قدومه ترحيبًا كبيرًا من جميع ال�صادة الحا�صرين 
وبادلهم الترحيب بكلمة قال فيها : اإن التقاعد لن يكون 
بالن�صبة لى نهاية معرفتي بكم واإعتزازي ب�صداقتكم وكل 
اأن  م�صيفًا  لكم،  اأكنه  الذي  والإحترام  الأخوية  المحبة 
وخرجت  بال�صركة  عملى  فترة  خالل  اإكت�صبته  ما  اأغلى 
منه وهو ل يفارقني هو الإحترام المتبادل الذي حظيت 
المودة  يحفظ  حباًل  كان  والذي  الجميع  قلوب  في  به 
الجيل  من  واأبنائى  وزمالئى  قياداتى  جميع  وبين  بيني 
واأخواتى   اإخوتي  وتذكروا  الب�صرية  الموارد  من  الحالى 
المعاملة  والإتقان  فيه وح�صن  العمل  الإن�صباط  فى  اأن 
والخلق الطيب و التجويد في الأداء والتطوير الم�صتمر 
فيه هى الركائز الأ�صا�صية التى حر�صت عليها خالل فترة 
اأ�صتاذى  اإياه  علمنى  الذى  المنهج  هو  وهذا  معكم  عملى 
العظيم ، واإنى اإن كنت قد  نجحت فى عملى وذلك لأننى 
تحت  يعملون  ناجحين  وهياأ  �صنع  ناجح  بقائد  حظيت 
بما  القائد  هذا  اإمام  الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  وهو  قيادته 
له من �صفات واإبداعات متميزة و�صخ�صية حكيمة متزنة 
وت�صجيع دائم لل�صعي لتحقيق الأف�صل واأنه وعن حق من�صاأ 
�صيادته  و�صكر  بال�صركة،  الب�صرية  الموارد  رجال  لم�صنع 
للجميع  متمنيًا  الإحتفاء  هذا  على  الحا�صرين  جموع 

بالتوفيق وال�صداد .
البرنامج الآلى

ثم بداأ المجل�س اأعماله باإ�صتعرا�س الأ�صتاذ  حمدى عبد 
الغفار مدير اإدارة التنظيمات الإدارية لم�صروع البرنامج 
بال�صركة  القيادية  الوظائف  بترقيات  الخا�س  الآلى 

مو�صحًا اأنه ياأتى اإ�صتمرارًا للجهود المبذولة لتطويراآليات 
واأن  بال�صركة  الب�صرية  بالموارد  العمل  اإجراءات  كافة 
الإجراءات  على  الرقابة  �صبل  تدعيم  هو  منه  الهدف 
و�صمان  القيادية  الوظائف  ترقيات  حركة  فى  المتبعة 
�صحة بيانات المر�صحين من خالل ربط البرنامج بقاعدة 
القواعد  تطبيق  دقة  اإلى  بالإ�صافة  ال�صركة  بيانات 

المعتمدة فى هذا ال�صاأن.
بع�س  الحا�صرين  مع  اإمام   الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  وناق�س 
اإعادة  وطلب  الآلى  البرنامج  تطبيق  وم�صاكل  اإجراءات 
عر�صه بعد الإنتهاء من تطبيق البرنامج ب�صكل تجريبى 
الآلى  الحا�صب  واإدارة  التنظيم  قطاع  مع  بالتن�صيق  كامل 
الحاجة  ح�صب  عليه  تح�صينات  اأى  اإجراء  يتم  اأن  على 
�صيادته   اإنتقل  ،ثم  التطبيق  نتيجة  تظهر  قد  والتى 
للحديث عن العديد من المو�صوعات الإدارية والتى كان 

من اأهمها تر�صيد الإنفاق داخل ال�صركة.
تر�صيد الإنفاق

حيث �صرح باأن  اأهم ما ي�صغل فكر الإدارة العليا لل�صركة 
هذه  فى  الإنفاق  وتر�صيد  �صبط  نحو  �صعيها  هو  حاليًا 
واإ�صتمرارية  العمل  كفاءة  مع  ليتعار�س  بما  المرحلة، 
الت�صغيل ، مو�صحًا اأنه لي�س المق�صود بالتر�صيد هو تقليل 
الم�صروفات اأو تخفي�صها ب�صكل مطلق ولكن الهدف منه هو 
دعم المركز المالى لل�صركة من خالل  تح�صين الربحية 
تبقى  حتى  الوقت  نف�س  فى  النقدية  ال�صيولة   وتقوية 
الوفاء  من   ال�صركة  يمكن  بما  الطبيعية  معدلتها  في 

باإلتزاماتها المالية .
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عدم اإنفاق موارد ال�صركة فى اأوجه �صرف غير م�صتحقة اأو 
غير لزمة اأو ل تفيد العمل.. اإذ يعتبر هذا ف�صادًا  واإهدارًا  
للمال العام وفى المقابل ل نمانع فى �صرف بمبالغ كبيرة 
اإذا كان ذلك فى اأوجه اإ�صتحقاق يقابلها زيادة فى الإنتاج 
اأوالكفاءة فيه بما يوؤدى اإلى تحقيق م�صلحة العمل وزيادة 
فى  ع�صوًا  باإعتباره  الب�صرية  الموارد  مدير  واأن   موارده 
باقى  مع  ت�صامنية  م�صئولية  م�صئوًل  التنفيذى  المجل�س 
بالفرع  الإنفاق  اأوجه  على  التعرف  عن  المجل�س  اأع�صاء 
ال�صرف  على  الرقابة  لإحكام  الالزم  واإتخاذ  الإدارة  اأو 
وال�صيطرة على الإنفاق والت�صويب والت�صحيح اإن كان له 

مقت�صى . 
وتفاوؤله  �صعادته  عن  اإمام   الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  واأعرب 
الموارد  قطاعات  روؤ�صاء  ال�صادة  ويبذله  بذله  بما 
من  ونوابهم  الب�صرية  الموارد  مديرى  وال�صادة  الب�صرية 
جهود لتر�صيد الإنفاق العام فى اإداراتهم وفروعهم وعدد 

منها الآتى:
الإ�صتراحات الم�صتاأجرة

فى  النظر  اإعادة  اإلي  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  دعا 
اإدارة الأ�صول غير الم�صتغلة )كالإ�صتراحات والمعدات( 
لفروع  اإ�صتخدامها  واإتاحة  والإدارات  الفروع  بع�س  لدى 

واإدارات  اأخرى فى حاجة اإليها.

التخطيط الجغرافى للعمالة
واأ�صار اإلي �صرورة التن�صيق الكامل بين الفروع والإدارات 
والإعا�صة  الإقامة  تكلفة  لتوفير  العمالة  توزيع  في 

بالإ�صتراحات وتكلفة م�صاريف النقل والإنتقال .
�صيانة �صيارات ومعدات ال�صركة

كما اأ�صار اإلى اأن هناك م�صكلة تكمن في اإنه اأحيانًا تتجاهل 
ال�صحيحة  ال�صيانة  دور  والإدارات  الفروع  اإدارات  بع�س 
)بجميع اأنواعها( ل�صيارات ومعدات ال�صركة  بدافع تقلي�س 
الم�صروفات لزيادة الربح وهو مفهوم خاطئ فالمحافظة 
الدائمة على الحالة الجيدة لل�صيارات والمعدات و�صمان 
حدوث  من  الإقالل  اأو  الحد  اإلى  يوؤدى  الأداء  ح�صن 
العمل  لتوقف  نتيجة  خ�صارة  من  ت�صببه  وما  الأعطال 
اأعطال  الت�صغيل وكذلك قد تكون هناك  اإعادة  وتكاليف 
ب�صيطة وتكلفة اإ�صالحها ب�صيطة ومع ذلك تتقاع�س جهة 

الإدارة عن اإ�صالحها.
خطوط المحمول والإنترنت

المحمول  خطوط  �صرف  تقنين  �صرورة  على  واأكد 
والإنترنت للعاملين ، وعدم تقديم اأى م�صاهمات من ال�صركة  
المحمول  خطوط  لإ�صتخدام  تكلفة  لأية  تحملها  اأو 
مع  اإ�صتخدامها  عمله  طبيعة  تتطلب  ل  لمن  والإنترنت 
تر�صيد عدد الخطوط التى تتحمل اأو ت�صاهم ال�صركة فى 

تكلفة اإ�صتخدامها.
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موردى ال�صيارات الم�صتاأجرة
كما اأكد الأ�صتاذ ح�صام الدين اإمام علي اأهمية متابعة ملف 
ل�صروط  ال�صيارات  مطابقة  حيث  من  ال�صيارات  ا�صتئجار 

التعاقد وح�صن اإدارة ومتابعة ذلك ال�صاأن .
عمالة ال�صركة

علي  الت�صديد  �صرورة  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  طالب 
اإهدار  لعدم  والإن�صراف  الح�صور  بمواعيد  الإلتزام 
تحقيق  في  تت�صبب  اأن  الممكن  من  والتي  العمل  �صاعات 
خ�صارة للم�صروع نتيجة اإهدار وقت العمل ، كما اأكد علي 
الوجبة  بدل  �صرف  في  المحددة  النظم  اتباع  �صرورة 
و�صرف المقابل النقدي لالأبحاث للم�صتحقين ،عقب ذلك 
الحا�صرين عدد  مع  اإمام  الدين  الأ�صتاذ ح�صام  اإ�صتعر�س 

من  المو�صوعات الإدارية منها:
اأوًل: بالن�صبة لمقابالت المر�صحين

ل�صغل وظائف قيادية
اأظهرت نتائج المقابالت مع المر�صحين للترقية لوظائف 
اإليه  لآداء  اأعلى على غير الم�صتوى الذي نطمح  قيادية 
اإلي  ي�صير  الذى  الأمر  الب�صرية  بالموارد  العاملين  بع�س 
عدم اإلمام العمالة بطبيعة عمل الأق�صام الأخري وعدم 
الإهتمام بالتدريب الداخلى بالفرع والإدارة و هو ما �صبق 
ب�صكل  ينعك�س  �صوف  ما  وهو  وتكرارًا  مرارًا  اإليه  التنبيه 
الب�صرية  الموارد  مدير  من  كل  اأداء  تقييم   على  مبا�صر 

ورئي�س قطاع الموارد الب�صرية المخت�س فى حالة تكرار 
هذا ال�صكل من الأداء المتدنى. 

ثانيًا : المهن المخالفة
الظاهرة  هذه  اأن  اإلى  اإمام  الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  اأ�صار 
والقرارات  التعليمات  من  العديد  رغم  بعد  تنتهى  لم 
يزاولون  العاملين  بع�س  زال  فما  ب�صاأنها  �صدرت  التى 
موافاة  الح�صور  ال�صادة  من  �صيادته  ،وطلب  مخالفة  مهن 
تمار�س  التى  الحالت  بجميع  مو�صى  على  مو�صى  الأ�صتاذ 
تاريخ  من  ا�صبوعين  اأق�صاها  مدة  فى  وذلك  مخالفة  مهن 
العمالة   تلك  اأو�صاع  توفيق  يمكن  حتى  المجل�س  اإنعقاد 
حيث يمكن تعديل مهن  لبع�س تلك الحالت المخالفة اإذا 
الوظيفية  المجموعة  نف�س  فى  اأخرى  مهن  تمار�س  كانت 
اأو تمار�س مهن حرفية ب�صرط ثبوت ال�صالحية والكفاءة  
لمزاولة المهنة ، مع  مراعاة عدم جواز  التعديل اإلى مهن 
مالية اأو اإدارية واإذا كان العامل ل يجيد مهنته المدرجة 
بال�صجالت يتم تعديل مهنته اإلى اأى مهنة حرفية بديلة 
العمالة  توزيع  اإعادة  �صرورة  مع  هذا   ، العمل  يحتاجها 
العمل  لحاجة  طبقا  ال�صركة  واإدارات  فروع  بين  الزائدة 

بكل منها .
بيانات  طلب  حالة  فى  اإنه  �صرورة  على  �صيادته  و�صدد 
بدلت  تقرير   )�صواء   عمل  اإجراءات  اأى  فى  للعاملين 
للخارج..الخ(  �صفر  فر�س  اأو  ترقيات  اأو  متغير  اأجر  اأو 
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العامل  مهنة   لم�صمى  خانة  المطلوب  البيان  يت�صمن  اأن 
بال�صجالت وخانة اأخرى لم�صمى العمل الفعلى الذى يقوم 
البيانات  اأي�صًا  بقاعدة  ،ويتم تطبيق هذا الإجراء   ) به 
الفعلى  العمل  مزاولة  تاريخ  بها  مو�صحًا  للعاملين  الآلية 
اأى  اإجراء  مع  الخانة  باإ�صتيفاء هذه  العمل  وتقوم جهات 

تحديثات  تطراأ عليها .
ثالثًا : اإجراءات العمل ن�صف الوقت

الوقت  ن�صف  بنظام  بالعمل  لها  الم�صرح  العاملة  تمنح 
الدخل  تقدير  ويتم  لها  الم�صتحق  الثابت   الدخل  ن�صف 
المتغير لها بناءًا على حجم اإنتاجها وم�صتوى اأدائها خالل 
العمل  مقابل  قانونًا  فالأجر  عليها   النظام  تطبيق  فترة 
حالة  فى  المتغير(  لالأجر  )بالن�صبة  اأي�صًا  ذلك  ويطبق 
مع  ع�صرًا  الرابعة  ال�صاعة  بالإن�صراف  للعاملة  الت�صريح 

خ�صم قيمة الأجر المقابل لمنطقة العمل.
رابعًا : اإجراءات الرعاية ال�صحية

اأ�صار �صيادته فى هذا ال�صدد اإلى الآتى : �صرورة تطبيق  
 2008 ل�صنة   )9( رقم  الإدارية  التنظيمية  التعليمات 
بكل دقة وعلى  و  الوفاء حرفيًا  تكلفة  والخا�صة بمركز 
ح�صر  اإعداد   ، ا�صتثناءات  اأى  بدون  و  العاملين  جميع 
واإر�صاله  الوفاء  المدرجة بمركز تكلفة  �صهرى بالحالت 
هذه  وتدر�س  الطبية  المنطقة  رئي�س  الدكتور  اإلى 
مرتين  تنعقد  لجنة  بمعرفة  �صهريًا  وتتابع   الحالت 

القرار  لإتخاذ  الطبى  القطاع  مع  بالتن�صيق  ال�صهر  خالل 
على  للعر�س  تتحايل  التى  الحالت   ، ب�صاأنها  المنا�صب 
اللجان الطبية لتعديل مهنها اإلى وظائف اإدارية اأو مالية 
للمعا�س ل يتم تعديل مهنها  الخروج  اأو مكتبية وترف�س 
وتعامل معاملة المهن الخدمية من حيث البدلت والأجر 
تقديم  اإجراءات  على  الرقابة  اإحكام  و�صرورة  المتغير 
اأ�صحاب  اأو  اأ�صرهم  و  للعاملين  �صواء  ال�صحية  الرعاية 

المعا�صات واأ�صرهم وتتمثل فى الآتى: 
والفواتير  العالجية  الم�صتندات  كافة  مراجعة   -
تاريخ  من  الزمنية  المدة  طول  من  الحد   - والرو�صتات 
الم�صاهمة  �صرف  حتى  ال�صندوق  م�صاهمة  طلب  تقديم 
فى   ودوره  الإجتماعية  الخدمة  م�صئول  دور  تطوير   -
البحث الميدانى ليكون  فعليًا ولي�س مجرد اإ�صتيفاء اأوراق 
- ح�صر العاملين المترددين بكثرة على العيادات الطبية 
وتطبيق لئحة الجزاءات علي المتمار�صين منهم - اإطالع 
�صواء  التعاقدات  جميع  على  الب�صرية  الموارد  مدير 
وحجم  الأ�صعار  حيث  من  الم�صت�صفيات  او  الأطباء  مع 
التكاليف ومراجعة الإجراءات الطبية التى تكون اأحيانًا 
غير لزمة بهدف الح�صول على مقابل مادى اأكبر تحمياًل 
�صنوية  الربع  الموؤ�صرات  اإلى  ي�صاف   - ال�صركة  على  
موؤ�صرات تكاليف العالج والتى تق�صم ح�صب نوع الخدمة 
المزمنة  الأمرا�س   / الكبرى  )العمليات  مثل  الطبية 
العمليات  اأنواع    )  ... الحرجة  والحالت  والم�صتع�صية  
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الجراحية والك�صف الطبى ح�صب نوع المر�س  والإقامة 
اإن�صاء وحدة   - الطبيعى وغيرها   والعالج  بالم�صت�صفيات 
اإ�صعافات اأولية بكل م�صروع وعملية تكون مجهزة تجهيزًا 
تامًا للحفاظ على �صالمة العاملين و�صرعة تلقيهم للعالج 

اأو نقلهم اإلى اأقرب م�صت�صفى . 
خام�صًا : فريق العمل الميدانى

اإن�صاء  اإلى  يتجه  تفكيره  باأن  اإمام  ح�صام  الأ�صتاذ  و�صرح 
اإن�صاءها  له  �صبق  التى  تلك  تماثل  ميدانية  عمل  فرق 
من  الكثير  وحققت  للدقهلية  محافظًا  عمله  فترة  اأَْثناء 
الإ�صتعانة  على  تقوم  منظومة  ..وهى  خاللها  الإنجازات 
لمعيار  وفقًا  الب�صرية  الموارد  �صباب  من  بمجموعة 
الكفاءة فى العمل والقدرة على تحمل الم�صئولية ولي�س 
فى  اأومجامالت  و�صاطة  اأي  )ودون  الأقدمية  اأو  ال�صن 
الإختيار( لتتولى تلك المجموعة متابعة التنفيذ الفعلى 
مجل�س  رئي�س  نائب  من  ال�صادرة  والقرارات  للتوجيهات 
الب�صرية بغر�س  للموارد  العامة  اأو مدير الإدارة  الإدارة 
تحت  التى  وتلك  تنفيذها  تم  التى  القرارات  عن  الك�صف 
الفروع  المرور على  اإلى  اإ�صافة  لم تنفذ  التى  اأو  التنفيذ 
الإدارى  والإن�صباط  الأداء  م�صتوى  لمراقبة  والإدارات 
.../ اأمن  جودة/  بيئة/  �صالمة/   / ب�صرية  )موارد  بها 

مع  والتوا�صل  التنفيذ  تحت  الم�صروعات  ومتابعة  الخ( 
والعمل  م�صاكلهم  اإلى  والإن�صات  معهم  والتقارب  العمالة 
على حلها اأو نقلها للم�صتويات التنظيمية الأعلى كل ذلك 
الموارد  ومديرى  روؤ�صاء  ال�صادة  مع  المتوا�صل  بالتن�صيق 
واأ�صار �صيادته  ال�صركة  واإدارات  الب�صرية ونوابهم بفروع 
ي�صدر  ف�صوف  ال�صاأن  القرار فى هذا  اإتخاذه   فور  اأنه  اإلى 
تعليمات بذلك تت�صمن اآليات التنفيذ وفى الجزء الأخير 
كل  مع  مفتوحًا  نقا�صًا  �صيادته  اأجرى  الإجتماع  هذا  من 
قطاع موارد ب�صرية قدم خاللها كل رئي�س قطاع ومديرى 

الموارد  عمل  لبرنامج  عر�صًا  ونوابهم  الب�صرية  الموارد 
تعوق  التى  والم�صاكل  القطاع   واإدارات  بفروع  الب�صرية 
عملهم والطموحات التى ي�صعون اإلى تحقيقها و فى نهاية 
الإجتماع طلب الأ�صتاذ ح�صام اإمام من ال�صادة الحا�صرين 

�صرورة الإهتمام بالنقاط الآتية :
للفرع/ الب�صرية  الموارد  اإدارة  عمل  برنامج  و�صع   -
الإدارة يت�صمن الأهداف المطلوب تحقيقها خالل الفترة 
تعد  والتى  والتقييم  للمتابعة  منظومة  و�صع    - المقبلة 
الب�صرية  الموارد  عمل   برنامج  لمتابعة  �صامل  اإطارعمل 
موؤ�صرات  من  مجموعة  خالل  من  وذلك  الإدارة  للفرع/ 
لتحقيق  المطلوبة،  بالأهداف  المرتبطة  الأداء  قيا�س 
اأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية - و�صع منظومة لعر�س 
برنامج  اأهداف  من  هدف  لكل  الإنجازالمتحقق  معدلت 
لقيا�س  وموؤ�صرات  واإح�صاءات  بتقارير  موؤيدة  العمل 
تح�صين  �صرورة   - التنفيذ  واآليات  الأهداف  لتلك  الأداء 
المعا�صات  واأ�صحاب  للعاملين  المقدمة  الخدمات  م�صتوى 
والإرتقاء بها و�صرورة التقارب معهم وحل الم�صاكل التى 
على   الت�صديد   - رغباتهم   اإ�صباع  اإلى  للو�صول  تواجههم 
�صرورة متابعة تنفيذ التعليمات الخا�صة بتر�صيد الإنفاق 
المرورعلى  فى  اليوم  من  الأكبر  الجزء  ق�صاء  �صرورة   -
الم�صروعات الجاري تنفيذها يوميًا والإطمئنان على �صير 
اأى �صلبيات وتذليل  اإزالة  الأعمال الإدارية بها  ومتابعة 

كافة العقبات.
وفى نهاية يوم العمل الذى اأمتد اإثنى ع�صرة �صاعة اإختتم 
اإمام الإجتماع الدورى للمجل�س التنفيذي  الأ�صتاذ ح�صام 
ال�صكر  لقيادات الإدارة العامة للموارد الب�صرية بتوجيه 
الجميع  يوفق  اأن  اهلل  من  راجيًا  الكريم  الح�صور  لجميع 
اإلى ما فيه الخير لرفعة �صاأن �صركتنا ، واأن يحفظ م�صر 

و�صعبها من كل مكروه و�صوء.
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هناأ المهند�س مح�صن �صالح رئي�س �صركة المقاولون العرب 
واأ�صرهم   للعاملين  العمرة  و  الحج  تي�صير  جمعية  ورئي�س 
المو�صم   لهذا  للجمعية  بعثة  اأول  ال�صركة  اإدارة  ومجل�س 
بمكة  المقد�صة  الأرا�صي  اإلي  اهلل  ب�صالمة  بو�صولهم 
ي�صر  بكل  العمرة  منا�صك  اآداء  من  والإنتهاء  المكرمة  
الجمعية  تقدمها  التي  الكبيرة  للجهود  نتيجة  و�صهولة 

لتي�صير الحج والعمرة للعاملين واأ�صرهم.
المسئولية المجتمعية

رئي�س  نائب  اإمام  الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  اأو�صح  وقد  هذا 
مجل�س الدارة ونائب الرئي�س و�صكرتير عام الجمعية اأن 
 1973 عام  تاأ�صي�صها  منذ  العمرة  و  الحج  تي�صير  جمعية 
واإ�صهارها تحت رقم 391/ ب كجمعية اأهلية تابعة لوزارة 
الم�صئوليات  اإحدي  ت�صكل  وهى  الجتماعى  الت�صامن 
ب�صركة  للعاملين  ال�صركة  تقدمها  التي  المجتمعية 

محسن صالح ومجلس اإلدارة
يهنئون أول بعثة من العاملين بالشركة

ألداء مناسك العمرة لهذا الموسم
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المعا�صات  واأرباب  واأ�صرهم  العرب  المقاولون 
اأن  مو�صحًا  المنبثقة  بال�صركات  والعاملين 
خدمة  اإلى  بل  الربح  اإلى  تهدف  ل  الجمعية 
خدمة  تقديم  خالل  من  واأ�صرهم  الأع�صاء 
بعثات  عدد  لي�صل  ن�صاأتها  منذ  امتدت  مميزة 
اآخرها  كان  والتى  الجمعية  نظمتها  التى  الحج 

العام الحالى البعثة )46(.
تطوير الخدمات

هذا  اأن   : اإمام  الدين  ح�صام  الأ�صتاذ  وقال 
المو�صم قد �صهد تطورًا كبيرًا في تميز الخدمات 
النجاح  تحقيق  لتوا�صل  الجمعية  تقدمها  التي 
المكانة  على  تحافظ  كما  اآخر،  اإلى  مو�صم  من 
المتميزة التي بلغتها في الموا�صم الما�صية حيث 
الفنادق  اأف�صل  اأحد  فى  الحجز  العام  هذا  تم 
ن�صك  وفندق  الم�صاعر  اإيالف  فندق  وهو  بمكة 
اأف�صل  توفير  مع  المنورة  بالمدينة  المدينة 
و�صائل الموا�صالت من حيث الراحة والرفاهية 

للمعتمرين.
300 معتمر

الجمعية  عام  و�صكرتير  الرئي�س  نائب  واأ�صار 
العاملين  المو�صم  �صهد اقباًل كبيرًا من  اأن هذا 
بال�صركة وال�صركات المنبثقة واأ�صرهم حيث قد 
تم الإعالن عن عدد 6 بعثات  بعدد 300 معتمر 
حجزها  تم  اأول  وجماد  اأخر  ربيع  �صهرى  خالل 
به  تتمتع  لما  نتيجة  وجيزة  مدة  في  بالكامل 
الجمعية من �صمعة طيبة وقد تم �صفر اأول بعثة 
اإلى مكة المكرمة  فى 2019/12/5 بحمد اهلل 
المدينة  اإلى  بعدها  تتوجه  ثم  العمرة  لآداء 
المنورة لزيارة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
وتوجه الأ�صتاذ ح�صام الدين اإمام بال�صكر لجميع 
فى  جهودهم  خالل  من  الجمعية  على  القائمين 

توفير كافة و�صائل الراحة ل�صيوف الرحمن .



80



81



82

الأخ�صر  اللون  لم تعد تقت�صر على و�صف  )اأخ�صر(  اإن كلمة 
اأُخترعت  وقد  بنا  المحيطة   البيئة  تمثل  اأ�صبحت  بل  فقط 
الدنمارك  في   1998 عام  مرة  لأول  الخ�صراء«   »الخر�صانة 
طويلة  حياة  لدورة  بالإ�صافة  م�صتدام  من�صاأ  ل�صمان  وذلك 
باأقل ن�صبة من اأعمال ال�صيانة ، بحيث يمكن من خاللها توفير 
مما  ال�صرف  ومياه  الكربون  اأك�صيد  ثاني  واإنبعاثات  الطاقة 

ي�صاهم في تقليل التاأثير البيئي للخر�صانة. 
جميع  توؤخذ  حيث  الجديدة  التكنولوجيا  تطوير  تم  لذلك 
وهى   ، الأعتبار  بعين  الخر�صاني  المن�صاأ  حياة  دورة  مراحل 
كالتالى: الت�صميم الإن�صائي، الموا�صفات، الت�صنيع وال�صيانة. 

بالإ�صافة اإلى ذلك ت�صمل جوانب الأداء التالية:
الإنكما�س-  ● )المتانة-  للخر�صانة  الميكانيكية  الخوا�س 

الزحف ...(.
مقاومة الحريق )الت�صظى - نقل الحرارة(. ●
ال�صنعة )قابلية الت�صغيل -  المعالجة - زيادة المتانة( ●
المتانة )الحماية من التاآكل - ال�صقيع - اآليات التدهور( ●
)كاإنبعاثات  ● البيئية  والجوانب  الحرارية  الخ�صائ�س 

ثاني اأك�صيد الكربون واإعادة التدوير(.
وهنالك العديد من المتطلبات البيئية التي يجب الإلتزام بها 
 %30 بن�صبة  الكربون  اأك�صيد  ثاني  اإنبعاثات  من  الحد  مثل:  
على الأقل، 20% حد اأدنى لإ�صتخدام المنتجات المتبقية  فى 

�صناعة الخر�صانة مثل الح�صى. اإ�صتخدام المخلفات المتبقية 
من اأعمال حفر اأو ردم �صابقة.

اأخرى  بيئية  مقا�صد  هنالك  البيئية،  لالأهداف  وبالإ�صافة 
مواد  على  تحتوى  التي  المواد  اإ�صتخدام  تجنب  اأهمها:  ومن 
غير مرغوب فيها والمحددة �صمن قوائم وكالة حماية البيئة 
الخ�صراء  الخر�صانة  اإعادة تدوير  قابلية  من  التقليل  ، عدم 
مقارنة  مع الخر�صانة التقليدية ، وعدم زيادة محتوى المواد 
الخطرة في المياه الملوثة من اإنتاج الخر�صانة مقارنة بالمياه 

الناتجة من باقى اأنواع الخر�صانة.
مميزات الخر�صانة الخ�صراء:

الحد من اإنبعاثات ثاني اأك�صيد الكربون في �صناعة الخر�صانة 
بن�صبة %30.

زيادة اإ�صتخدام المخلفات الخر�صانية بن�صبة %20. ●
ل تلوث البيئة وتحافظ على التنمية الم�صتدامة.  ●
تتطلب الخر�صانة الخ�صراء �صيانة واإ�صالحات اأقل. ●
قابلية ت�صغيلها اأف�صل من الخر�صانة التقليدية. ●
مقاومة جيدة للحرارة ومقاومة للحريق. ●
قوة ال�صغط مع ن�صبة الأ�صمنت المائي ت�صبه الخر�صانة  ●

التقليدية.
مقاومة الثني للخر�صانة الخ�صراء م�صاوية تقريبًا لقوة  ●

الخر�صانة التقليدية.
www.theconstructor.org :الم�صدر 

الخرسانة الخضراء صديقة البيئة



83

الألمانية   TU Darmstadt جامعة  في  باحثون  اقترح 
مكون  مرتفع  جزيئي  وزن  ذو  مركب  وهي  )الجيوبوليمر(  مادة 
هذه  الأ�صمنت.  ل�صناعة  كبديل  مكررة  جزئية  وحدات  من 
اأكثر  اإنها  بل  للبيئة،  �صديقة  فقط  لي�صت  المعدنية  المجلدات 
والجيوبوليمر  المرتفعة  والحرارة  الكيميائية  للمواد  مقاومًة 
ذو نظامين من العنا�صر، يحتوي على مادة �صلبة تفاعلية والتي 
تفاعلى  ومحلول  الألومنيوم،  واأك�صيد  ال�صيليكون  على  تحتوي 
قاعدي من هيدروك�صيدات قلوية اأو ال�صيليكات القلوية في الماء، 
يتم  عندما  معدني،  اأو  طبيعي  حجر  هي  ال�صلبة  المادة  اأن  كما 
خلط محلول التفاعل مع المواد ال�صلبة المطحونة، المكونة من 
الأحجار وعدة مكونات اأخرى، اإعتماًدا على التطبيق المتبع، فاإن 
النتيجة تكون �صخرة �صلبة من البوليمر الغير ع�صوي، المكونات 
الجزيئية والأحادية هي رباعيات الأ�صطح مع ذرات الأك�صجين 

في الزوايا الأربع وذرة �صيليكون اأو الألومنيوم في الداخل.
اإ�صتخداًما  الأكثر  البناء  مواد  من  الأ�صمنت  يزال  ل  ذلك  ومع 
اأن  حيث  مناف�صته  على  القدرة  للجيوبوليمر  ولكن  العالم،  في 
له مزايا تقنية،  اأن  اأف�صل، كما  اأداءًا  الكربونية تمنحه  ب�صمته 
بحيث  الخر�صانة،  من  الحرارة  في  ا�صتقراًرا  اأكثر  الجيوبوليمر 
حريق  حدوث  حالة  في  البخار  �صغط  يعطي  الذي  الماء  يوؤدي 
الكيميائية،  للمواد  مقاومة  اأكثر  اأنه  كما  تك�صير،  حدوث  اإلى 
التعر�س  عند  تتحلل  التي  الترطيب،  منتجات  على  يحتوي  ول 
اأن  بالذكر  الجدير  ومن  اأخرى.  كيميائية  مواد  اأو  لالأحما�س 
القوة  نف�س  لتطوير  واحًدا  يوًما  فقط  ي�صتغرق  الجيوبوليمر 
ال�صاغطة للخر�صانة عالية الأداء، ويمكن قولبته ب�صرعة، مما 

يجعله منا�صًبا لإنتاج كميات كبيرة من عنا�صر البناء الجاهزة. 
www.phys.org :الم�صدر          

جديدة  تقنيات  اأن  الوا�صح  من  اأ�صبح 
بداأت ُتحدث تحّوًل في قطاع البناء من 
معدلت  وزيادة  الإنتاجية  دفع  �صاأنها 
ال�صالمة وتزويد اليد العاملة منخف�صة 
يلى  وفيما  جديدة،  بمهارات  الأجر 
ن�صتعر�س واحدة من تلك التقنيات التى 

قد ت�صبح من الأدوات الم�صتخدمة فى القريب العاجل.
قامت �صركة WakeCap Technologies باإ�صتحداث 
التقنية  تلك  تتيح  الذكية...  الخوذة  وهى  جديدة  تقنية 
ي�صتغرق  �صبكة  عبر  والمعدات  والأدوات  العمال  بين  الربط 
الإت�صال  على  تعتمد  ول  فقط  �صاعة  الموقع  في  تثبيتها 
المعدات،  من  وغيرها  العمال  خوذات  في  ويو�صع  بالإنترنت. 
يتيح  مما  البيانات،  واإ�صتقبال  اإر�صال  يمكنه  اإ�صت�صعار  جهاز 
للمقاولين حفظ �صجالت الحا�صرين تلقائيًا وكذلك التحّركات 

في الموقع.
مكتب  ومديرة  الموؤ�ص�صة  ال�صريكة   - كو�صار  اإي�صيتا  وتقول 
اإن   "  WakeCap Technologies  " في  العمليات 
الأمر ل يقت�صر على نقاط الدخول ـ بل نربط الموقع باأكمله 
على  ونح�صل  فيه  الموا�صع  جميع  اإلى  الو�صول  ن�صتطيع  كي 

تعرف  كي  والخروج  الدخول  اأوقات 
الوقت  من  كم  دقيق  ب�صكل  ال�صركات 
اأم�صى كّل عامل في مو�صع معّين،  وتوؤّكد 
نحاول  بل  الخ�صو�صية  ننتهك  ل  نحن 
وبمجرد  والإنتاجية  ال�صالمة  تح�صين 
�صتكون  الحل،  بهذا  العمل  تبداأوا  اأن 
العملية اأتوماتيكية وبدًل من توظيف 20 م�صرفًا على كل 100 

عامل �صتحتاجون من 7 اإلى 10 م�صرفين.
ووفقًا لإدارة ال�صالمة وال�صحة المهنية في الوليات المتحدة، 
اأ�صباب:   4 اإلى  ترجع  البناء  قطاع  في  الوفيات  اأغلب  فاإن 
ال�صقوط وال�صعق بالكهرباء والإ�صطدام وحوادث الآلت، وفي 
حالة �صقوط العامل في الموقع، فاإن جهاز الإ�صت�صعار في خوذة 
ال�صالمة،  موظفي  لتنبيه  اإنذارًا  �صيطلق   "WakeCap"
وتحديد مكان �صقوطه، و�صيحدث الأمر نف�صه في حالة اإ�صابة 
خوذة العامل بج�صم في حالة �صقوط، بالإ�صافة اإلى ذلك توفر 

"WakeCap" للعمال زرًا لإ�صتخدامه في حالة الطوارئ.
 www.wakecap.com :الم�صدر

اإعداد : �صهام يو�صف كمال 

تطوير مادة بديلة لألسمنت وصديقة للبيئة

WakeCap  الخوذات الذكية
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نادي المقاولون العرب يستعين بالمدرسة 
اإلنجليزية إلكتشاف وصقل المواهب

العرب  المـقـاولـون  نادى  اإدارة  مجل�س  نجح 
النادى  رئي�س  المهند�س مح�صن �صالح  برئا�صة 
من  العديد  مع  تـعـاون  بـروتـوكـول  توقيع  فـى 
المدار�س الأوروبية للدفع بعدد من الموهوبين 
غرار  علي  وذلك  المدار�س  تلك  لدى  بالنادى 
الدوليين  لالعبين  الناجحة  التجربة  تكرار 
لعـب  �صالح  مـحـمـد  العــرب  المقاولون  ابناء 
لعب  الننى  ومحمد  الإنجليزى  ليفـربول 

اإلى  اإ�صافة  التركى  ب�صكتا�س 
اإلى  الأوروبية  المدار�س  زيارة 
بالفعل  والتى  المقاولون  نادى 
مـن  الإنجـلـيـزى  الوفد  و�صل 
اإنجلترا  ب�صمال  نيوكا�صل  منطقة 
الخبير  �صاك�صون  نيل  من  والمكون 
اأنـديـة  وكـ�صـاف  الإنجـلـيـزى 
الإنجليزى  بالدورى  البريميرليج 
واإبراهيم هلهول المدرب  المعتمد 

وتواأمة  بروتوكول  عمل  تم  وقد  الإنجليزى  الإتحاد  من 
مع النادى.

واأكد المهند�س مح�صن �صالح اأن "النادى ي�صعى حاليًا لخلق 
العمرية  المراحل  مختلف  فى  الموهوبين  من  كبير  عدد 
الإنجليزية  الأندية  �صمن  بهم  والدفع  اأف�صلهم  لإختيار 
الأول  الفريق  �صـفـوف  �صمن  بهم  الـدفـع  اإلى  اإ�صافة 
المـقـاولـون  هدف  وهو  المقبلة  المرحلة  خالل  بالنادى 
�صراء  اإلى  الإلتفات  وعدم  النا�صئين  قطاع  على  الإعتماد 

لعبين من الأندية الأخرى".
الفنى  الجهاز  فى  كبيرة  ثقة  "لدى  النادي  رئي�س  وقال 
لفريق المقاولون بقيادة عماد النحا�س الذى و�صع الفريق 
لـه  �صيكون  اأن فريقه  اإلـى  المقدمة، م�صيرًا  على خريطة 
م�صابقة  جانب  اإلى  المو�صم  هذا  الـدورى  فى  كبير  �صـاأن 
اأمــجــادنــا فــى هـذه  لــعــودة  نـ�صـعـى  كـاأ�س م�صر، والــتــى 

الم�صابقة.
على  الم�صرف  فتحى  عـادل  مـحـمـد  المـهـند�س  واأكــــد 
القوية  بالعرو�س  �صعيد  اأنه  الإدارة  مجل�س  ع�صو  الكرة 
اإلى  م�صيرًا  المو�صم،  هذا  المقاولون  فريق  يقدمها  التى 
�صالح  مح�صن  المهند�س  برئا�صة  الإدارة  مجل�س  اأن 
فرق  عـودة  اأجــل  مـن  والـالعـبـين  الفنى  الجـهـاز  يدعم 
من  البطولت  على  والمناف�صة  الإنجازات  اإلى  المقاولون 
خالل التن�صيق الدائم بين مجل�س الإدارة والجهاز الفنى .

"رضوان" كان لى الشرف في 
اكتشاف الالعب محمد صالح

علي جانب اآخر ا�صتقبل الكابتن محمد ر�صـوان 
الإنجـلـيـزى،  الـوفـد  النا�صئين  قطاع  رئـيـ�س 
الجانبان  وتعهد  الـنادى  درع  واأهــداهــم 
بـالـتـعـاون المـثـمـر خــالل المـرحـلـة المقبلة 
ومدربى  النا�صئين  لالعبين  معاي�صة  وعمل 
على  للتدريب  باإنجلترا  المقاولون 
والإ�صتثمار  القدم  كرة  اإدارة  فن 
الموهوبين  واإكت�صاف  الريا�صى 
ودمجهم �صمن الأندية الإنجليزية 

كمحترفين.
يملك  القطاع  اأن  ر�صــوان:  واأكد 
المتميزة،  المواهب  من  العديد 
التى �صتكون نواة فيما بعد للفريق 
العمل  ا�صتراتيجية  واأن  الأول 
بتنفيذها  يقوم  التى  القطاع  فى 
النتائج  فى  ال�صبب  هى  النادى  اإدارة  مع  بالتن�صيق 
الـفـريـق  وحـ�صـد  بـالـنـادى،  النا�صئين  لقطاع  الإيجابية 
مواليد 2002 البطولة وح�صول فريق مواليد 2003على 

المركز الثانى ومواليد 1997 على المركز الرابع.
الالعب  باإعداد  القيام  النا�صئين  قطاع  دور  اأن  وقال: 
لعبًا  اأى  متكامل  �صبه  لعبًا  يكون  بحيث  الأول  للفريق 
محترفًا ي�صتطيع النادى اأن ي�صتفيد به وقــادرًا اأي�صًا على 
اأن يخو�س تجربة خارجية �صـواء معاي�صة اأو الإحتراف، 
وخير مثال فى الـنـادى تجربة محمد �صالح نجم ليفربول 
وكذلك تجربة محمد الننى نجم نادى ب�صكتا�س التركى .

واأ�صار كابتن محمد ر�صوان: »كان لى ال�صرف اننى اكت�صفت 
وتم  عامًا   16 تحت  وهو  �صاهدته  عندما  �صالح  محمد 

ت�صعيده وهذا ما �صرح به محمد �صالح اأكثر من مرة".
يتم  القطاع  فى  متميزة  نماذج  لديه  النادي  اأن  واأو�صح 
ال�صير  اأجـل  من  و�صلوكيًا  وذهنيًا  ومهاريًا  بدنيًا  تجهيزها 
ال�صنوات  فى  ت�صعيدهم  تم  الذين  الالعبين  نهج  على 

الأخيرة.
الكابتن عمرو أبو سريع: 

منظومة اليد فى تطوير مستمر ونسعى 
للحفاظ على لقب كأس الشباب

اأكد الكابتن عمرو اأبو �صريع مدير جهاز كرة اليد بالنادى 

كابتن محمد رضوان م . محمد عادل فتحي

م . محسن صالح
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 10 حققت  بالنادى  المختلفة  ال�صنية  المراحل  فرق  اأن 
ال�صباب  فريق  اأن  مو�صًحا  الأخير  المو�صم  فى  ميداليات 
مواليد 2002 ي�صتعد بقوة لدورى المحترفين كما ي�صعى 

لتحقيق لقب الكاأ�س للمو�صم الثانى على التوالى.
وكان فريق النادى مواليد 2002 قد توج بلقب الـكـاأ�س بعد 
تغلبه فـى المـبـاراة النهائية على الأهـلـى وقــام المهند�س 
مح�صن �صـالح رئي�س مجل�س اإدارة النادي بتكريم الفريق.
من  فرق   3،  2014 عام  هناك  كان   « �صريع:  اأبو  وقال 
التالى  المو�صم  فى  ولكنه  و2004  و2003   2002 مواليد 

قام باإ�صافة فرق مواليد 2006 و2007.»
حققوا  الم�صغرة  اليد  كرة  م�صابقات  فى  اأنه  اإلى  واأ�صار 
ترتيب  فى  واأنـه  والزمالك،  الأهلى  من  اأف�صل  اإنجـازات 
الـدرع العام للمراحل ال�صنية كافة حققوا المركز ال�صابع 
و�صموحة  الزمالك  مثل  فرق  على  متقدمين  وبنات  بنين 

والجي�س وهى تح�صب للبنين والبنات.
المركز  حققنا  فقد  البنين  م�صتوى  على  "اأما  واأ�صاف: 
الثالث متقدمين على الأهلى والزمالك والجي�س و�صموحة، 
اليد  اإتحـاد  لكن  و�صبورتنج،  ال�صم�س  فقط  ي�صبقنا  حيث 
يحت�صب الترتيب لفرق البنين والبنات معُا وبالتالى فاإننا 
فى المركز ال�صابع بنين وبنات على م�صتوى الدرع لجميع 

م�صابقات المراحل ال�صنية المختلفة".
المقاولون يقوم  نادى  اأن  اإلى  اليد  واأ�صار مدير جهاز كرة 
بمـد المنتخبات بالالعبين، وحـالـيـًا يـوجـد  4لعبين فى 
المنتخبات الوطنية هم اأحمد عماد وكــريم عــادل وعمر 
م�صطفى ويو�صف اأحمد عبدالمنعم مو�صحًا اأنه كان هناك 
تم  ولكن  ح�صام  عمر  هما  المنتخبات  فى  اآخرين  لعبين 
اإلى  بيعه   وتم  عبدالعزيز  محمد  ومحمود  لالأهلى  بيعه 
�صبورتنج مما حقق دخاًل للنادى م�صيرًا اإلى وجود مدر�صة 
كرة يد للبنات حاليًا و�صيتم تكوين فريق والم�صاركة به 
فى المو�صم المقبل مع الإ�صتمرار فى تطوير منظومة اليد 

بالكامل.
المقاولون يشارك فى ثالث بطوالت 

للتجديف والكانون والكياك
برئا�صة  العرب  المـقـاولـون  نـــادى  اإدارة  مجل�س  قــرر 

بالنادى  التجديف  فرق  م�صاركة  �صالح  مح�صن  المهند�س 
التى  والأفريقية  والعربية  المحلية  البطولت  فى 
�صتقام هذا المو�صم، فى مقدمتها البطولة الأهلية الأولى 
بالقاهرة  النيل  بمجرى  �صتقام  التى  الجمهورية  لبطولة 
وي�صارك  الريا�صية  الهيئات  بمختلف  ناديًا   20 بم�صاركة 
المختلفة  القوارب  فى  لعبًا   15 بعدد  التجديف  نادى 
وهم : اإبراهيم ال�صروجى ومحمد الح�صينى واأحمد خالد 
وم�صطفى قنديل واأحمد ماجد واإيمان ال�صرقاوى وداريــن 

حجازى ورنـا اأحمد ورنـا �صريف. 
للكياك  الأفريقية  البطولة  فى  الـنـادى  �صارك  كما 
باإفتتاح  اإحتفاًل  العلمين  بمدينة  �صتقام  التى  والكانون 
بحيرة العلمين الجديدة، حيث �صاركت  10 دول اأفريقية 
من  الرغم  على  البطولة  لح�صم  المقاولون  نادى  وي�صعى 
فى  النادى  �صارك  كما  الأفارقة،  بين  ما  المناف�صة  �صدة 
بطولة الأندية العربية التى اأقيمت  لأول مرة فى م�صر 
وي�صارك  اأندية   8 بم�صاركة  الما�صي  دي�صمبر   15 يــوم 
عمرو  ومهند  مهران  موؤمن  هم:  لعبين   8 بـ  المقاولون 
وفرح  مح�صن  وح�صيبة  مـروان  ويو�صف  �صعيد  ومحمود 

مح�صن و �صهيلة جمال وكنام اأحمد. 
�صرح بذلك الكابتن اإ�صماعيل مجاهد مدير الجهاز الفنى 
تجديف  نادى  مدير  الرويعى  اأحمد  والأ�صتاذ  والإدارى 
للفريق  الإدارى  المدير  الريا�صى  العرب  المقاولون 
المحلى  العر�س  على  التربع  عن  يتنازل  لن  النادى  اأن 
والأفـريـقـى م�صيرًا اإلـى اأن المقاولون �صاحب الـريـادة فى 
اللعبة على مـدى �صنوات طويلة و اأن دعم مجل�س الإدارة 
النادي  رئي�س  �صالح  مح�صن  المهند�س  خالل  من  الدائم 
والأ�صتاذ ح�صام اإمام نائب رئي�س النادي و الدكتور ر�صدي 
اأن  اإدارة وراء تلك الإنجازات خا�صة  طاهر ع�صو مجل�س 
المجل�س يحر�س دائمًا على تحفيز الالعبين لح�صم جميع 

البطولت. 
جدير بالذكر اأن المقاولون �صارك  لأول مرة هذا المو�صم 
فى بطولة الأندية العربية بتكليف من الإتحاد الم�صرى 

للتجديف.



وَها  ● ِ َل ُتْح�صُ وا ِنْعَمَت اهلَلّ قال اهلل تعالى :﴿َواإِن َتُعُدّ
الآية  معنى  تفعيل  اإن   ، اٌر﴾  َكَفّ َلَظُلوٌم  ن�َصاَن  اْلإِ اإَِنّ 
قوًل  تعالى  اهلل  نعم  على  بال�صكر  يكون  الكريمة 
َكَما  ﴿َواأَْح�ِصْن  اأي بالل�صان واأعمال الخير    ، وعماًل 
اأن  ، واإعتبار  واإن تجاهل ذلك  اإَِلْيَك﴾   ُ اهلَلّ اأَْح�َصَن 
هذه النعم هي حق مكت�صب نتيجة جهد ب�صري هو 
عدم  يورث  خطير  مر�س  وهو   ، اهلل  بنعم  جحود 
الإح�صا�س بف�صل اهلل وعطائه ومن ثم عدم �صكر 
وغ�صبه  �صخطه  يوجب  مما   ، وعال  جل  المنعم 
َلِئن  ُكْم  َرُبّ َن  َتاأََذّ ﴿َواإِْذ  النعم  هذه  زوال  اأو  ونق�صان 
ُكْمۖ  َوَلِئن َكَفْرُتْم اإَِنّ َعَذاِبي َل�َصِديٌد﴾. ِزيَدَنّ �َصَكْرُتْم َلأَ

من مظاهر نعم اهلل التي يتجاهلها البع�س حيث ل  ●
مر�صاته  واإبتغاء  عليها  �صكره  في  اهلل  حق  يوؤدي 
ودوام نعمه وزيادتها : اأن تتعود الدخول على اأهل 
حال،  اأح�صن  وفي  بخير  وتجدهم  يوم  كل  بيتك 
والبيت في �صعة والأثاث في جودة فتكون م�صرورًا 
َدَخْلَت  اإِْذ  ﴿َوَلْول  كله  هذا  على  اهلل  تحمد  ول 

.﴾ ِ َة اإِل ِباهلَلّ ُ ل ُقَوّ َتَك ُقْلَت َما �َصاَء اهلَلّ َجَنّ

اأن تذهب للت�صوق وت�صع ما تريد في العربة وتدفع  ●
دون  المالي   الفائ�س  من  يزيد  ما  ومعك  الثمن 
اأمر  هذا  اأن  منك  ظنًا  و�صكره   بالمنعم  الإح�صا�س 

حالك  ل�صان  وكاأنما   ، الحياة  في  حقك  وهو  عادي 
ِعْلٍم  َعَلى  اأُوِتيُتُه  َما  ﴿اإَِنّ قارون  قال  كما  يقول 

ِعْنِدي﴾.

تدخل  ● واأن  اأمان  في  واأنت  يوم  كل  ت�صتيقظ  اأن 
تحمد  اأن  دون  علة  اأي  من  ت�صكو  ل  واأنت  الحمام 
)َمْن  ال�صريف  الحديث  وفي   ، خروجك  بعد  اهلل 
َبَح ِمْنُكْم اآِمًنا ِفي �ِصْرِبِه ُمَعاًفى ِفي َج�َصِدِه ِعْنَدُه  اأَ�صْ

ْنَيا ِبَحَذاِفيِرَها( . ُقوُت َيْوِمِه َفَكاأََنَّما ِحيَزْت َلُه الُدّ

من  ● اأو   ، جائعًا  بات  من  وهناك  ت�صتهي  ما  تاأكل  اأن 
لأ�صباب  يتناوله  اأن  ي�صتطيع  ول  طعامًا  يملك 
ا  ِمَمّ عاَفاِني  الذي  هلِل  الحمُد  تقول  ول   ، مر�صية 
ياًل. ْن خلق َتف�صِ َلِني على َكثيٍر ِمَمّ اْبتالَك به ، و َف�صَّ

بال�صتر  ● عليك  اهلل  اأنعم  وقد  بيتك  دخلت  اإذا 
والمودة والهناء العائلي بوجود اأم اأو اأب اأو زوجة 
، ول تنطق بكلمة  اأح�صن حال ووفاق  واأطفال في 
ْنَعْمَت  �صكر هلل ﴿َرِبّ اأَْوِزْعِني اأَْن اأَ�ْصُكَر ِنْعَمَتَك اَلِّتي اأَ

.﴾ َعَلَيّ

تقول  ● ول  جديد(  )ل  قلت  حالك  عن  �ُصئلت  اإذا 
الحمد هلل على كل حال ، وهي عبارة تحمل الر�صا 

بما ق�صم اهلل .
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عطاء اهلل الذي اإخت�صك به دون غيرك ، فكم من  ●
 ، �صقيمًا  اأ�صبح  �صحيح  من  وكم   ، خائفًا  اأ�صبح  اآمن 
اأ�صبح  غني  من  وكم   ، عاطاًل  اأ�صبح  عامل  من  وكم 
من  وكم   ، �صريرًا  اأ�صبح  مب�صر  من  وكم   ، محتاجًا 
معافى اأ�صبح عاجزًا ، وكم من حر اأ�صبح �صجينًا - 

قل الحمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صالحات  .

خلقه  ● ح�صن  في  المتمثلة  لالإن�صان  اهلل  هداية 
ون�صاأته ﴿اَلِّذي اأَْح�َصَن ُكَلّ �َصْيٍء َخَلَقُه﴾ ، وكل اأمور 
دينه ودنياه وت�صخير مخلوقاته له ، واأداء وظائف 
اأع�صائه وجوارحه ، واإ�صتجابة دعائه وك�صف �صره 
، وكف اأذى �صياطين الإن�س والجن عنه ، وهدايته 
اإلى الطريق الذي يحقق الخير له ، ثم ين�صى �صكر 
ا  ِ اَلِّذي َهَداَنا ِلَهَذا َوَما ُكَنّ اهلل فيقول : ﴿اْلَحْمُد هلِلَّ

.﴾ ُ ِلَنْهَتِدَي َلْوَل اأَْن َهَداَنا اهلَلّ

﴿َلَقْد  ● اإ�صتواء  دار  ل  اإلتواء  دار  الدنيا  هذه  اإن 
يفرح  لم  عرفها  من   ﴾ َكَبٍد  ِفي  اْلإِْن�َصاَن  َخَلْقَنا 
لرخاء ولم يحزن ل�صقاء ، فاإن بالء الدنيا هو ثمن 
بالء  عن  عو�س  الآخرة  وعطاء   ، الآخرة  لعطاء 
ليجزي  ويبتلي  ليعطي  ياأخذ  تعالى  فاهلل   ، الدنيا 
َبُروا اأَْجَرُهم ِباأَْح�َصِن َما َكاُنوا  ﴿ َوَلَنْجِزَيَنّ اَلِّذيَن �صَ

َيْعَمُلوَن ﴾.

المال  ● ياأتيه   ، لإن�صان  الدنيا  الحياة  ت�صتقيم  ل 
فيفقد الطماأنينة وراحة البال ، تاأتيه الطماأنينة 
فيفقد  والمال  الطماأنينة  تاأتيه   ، المال  فيفقد 
ال�صالحة  الزوجة  تاأتيه   ، ال�صالحة  الزوجة 
الأبرار  الأولد  ياأتيه   ، الأبرار  الأولد  فيفقد 
 ، يكفيهم  دخل  لهم  لي�س  لكن  ال�صالحة  والزوجة 

ياأتيه دخل يكفيهم ولكن اأولده اأ�صرار .

اإن هذه الدنيا ركبت على النق�س رحمة بنا ، فلي�س  ●
من الحكمة اأن تاأتي الأمور  بالكمال الذي ن�صتهيه 
الأَْر�ِس  ِفي  َلَبَغْوا  ِلِعَباِدِه  ْزَق  الِرّ  ُ اهلَلّ َب�َصَط  ﴿َوَلْو 
يٌر﴾. ُه ِبِعَباِدِه َخِبيٌر َب�صِ ُل ِبَقَدٍر َما َي�َصاُء اإَِنّ َوَلِكْن ُيَنِزّ

ت�صادم  ● دون  الب�صر  بين  ال�صلمي  التعاي�س  اأجل  من 
الإختالف  لقبول  معرفتها  من  بد  ل  قواعد  هناك 

مع الآخرين ، من ذلك :

اأنا ل�صت اأنت -  لي�س �صرطًا اأن تقتنع بما اقتنع به  ●
اأنا " قولي �صواب يحتمل الخطاأ وقول غيري خطاأ 
" - لي�س من ال�صروري اأن ترى ما  يحتمل ال�صواب 
، فالإختالف في تقييم الأمور �صيء طيب في  اأرى 
الحياة -  معرفة النا�س للتعاي�س معهم ل لتغييرهم 
اأنا -  المواقف  -  ما ت�صلح له اأنت قد ل اأ�صلح له 
  - النا�س  ومفاهيم  نمط  تغير  قد  الحياة  واأحداث 
فهمي لك ل يعني الإقتناع بما تقول -  عدم الرد 
ما    - عليه  الموافقة  يعني  ل  راأي  اأو  اإقتراح  على 
يزعجك ممكن األ يزعجني -  الحوار لالإقناع ولي�س 
لالإلزام -  �صاعدني في تو�صيح راأيي -  �صاعدني في 
اأن اأفهم وجهة نظرك -  ل تقف عند األفاظي واإفهم 
ق�صدي بتدبر واإمعان -  ل تحكم عليَّ من لفظ اأو 
�صلوك عابر -  ل تت�صيد اأخطائي -  ل تمار�س عليَّ 
دور المعلم والأ�صتاذ -  اإقبلني كما اأنا حتى اأقبلك 
كما اأنت -  ل يتفاعل الإن�صان اإل مع المختلف عنه 
-  اإختالف الألوان يعطي جماًل للوحة -  عاملني 
بما تحب اأن اأعاملك به -  ل تن�صحني اأو تحرجني 
بفريقين  تكون  القدم  كرة  لعبة    - النا�س  اأمام 
  - زمانك  لي�س  وزمانه  اأنت  لي�س  ابنك   - مختلفين 
لو اأن النا�س بفكر واحد لُقِتل الإبداع -  اإن كثرة 
بحاجة  النا�س    - الإن�صان  حركة  ت�صل  ال�صوابط 
عمل  تبخ�س  ل   - وال�صكر  والتحفيز  للتقدير 
الآخرين -  انظر للجانب الإيجابي في �صخ�صيتي - 
اإبت�صم واأنظر للنا�س باإحترام وتقدير مهما تاأزمت 
المواقف واإختلفت الآراء -  اإن حميت ظهرى فاأنا 
اأحمي ظهرك -  الحياة تت�صع لي ولك ولغيرنا -  ما 
يوجد يكفي الجميع -  اأنا واأنت ننجز العمل �صويًا 
وب�صرعة وكفاءة اأف�صل من الجهد المنفرد -  كما 
لك حق فلغيرك حق -  يمكنك اأن تغير نف�صك ول 
اإختالف  تقبل    - برغبتي  اإل  تغيرني  اأن  يمكنك 
تك�صيرك    - نف�صك  وطور  وراجع  الآخرين  ونقد 
لمجاديف غيرك ل يزيد اأبدًا من �صرعة قاربك -  
ت�صتطيع اأن تغير اإتجاه ال�صفينة ولكن ل ت�صتطيع 

تغيير اإتجاه الرياح.

وباهلل التوفيق ..
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لقد كان مو�صوع الأخالق على مر الع�صور ي�صغل مكانًا كبيرًا 
، فالإن�صان من  اإهتمام الإن�صان  وي�صتحوذ على تفكيره  من 
في  الأخالق  عن  ي�صتغني  اأن  ي�صتطيع  ل  اإن�صان  اأنه  حيث 
يرجع  اأعلى  مثل  عن  ي�صتغني  اأن  ي�صتطيع  ول   ، لحظة  اأي 
اإليه في �صلوكه اأو معيار للحكم على اأفعاله اأو اأفعال النا�س 
من حوله بالخير اأو بال�صر ، وقد جعل الدين من الأخالق 
�صلى  الكريم  الر�صول  يقول  حيث  المتدين  ل�صلوك  قاعدة 

اهلل عليه و�صلم : ) اإنما بعثت لأتمم مكارم الأخالق ( .
تعريف الأخالق : عرف الإمام الغزالي )المتوفى عام  ●

في  را�صخة  هيئة  عن  عبارة  باأنها  الأخالق  هـ(   550
النف�س ت�صدر عنها الأفعال ب�صهولة وي�صر - تلقائيًا - ، 
فاإن كانت الهيئة هي التي ت�صدر عنها الأفعال الجميلة 
ح�صنا  ُخُلقًا   " الهيئة  �ُصميت  و�صرعًا  عقاًل  المحمودة 
�صيئًا"  ُخُلقًا   " �ُصميت  ذلك  غير  الأفعال  كانت  واإن   ،  "
الإن�صان  خلقة  في  طبيعية  تكون  قد  والأخالق   ،
مع  مخلوقة  كاأنها  واأ�صبحت  مكت�صبة  اأو  الفطرية 

طبيعته وفطرته .
الأخالق  ● م�صدر  اإن   : الإ�صالمي  المنظور  في  الأخالق 

عز  فهو   ، تعالى  اهلل  هو  الإ�صالم  في  والأهم  الأول 
اأو  اإجبار  دون  ويوجهه  بها  الإن�صان  يلهم  الذي  وجل 
 P اَها اإكراه فيقول �صبحانه وتعالى : ﴿َوَنْف�ٍس َوَما �َصَوّ
Pَوَقْد  اَها  َزَكّ اأَْفَلَح َمْن  P َقْد  َفاأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها 
والزكية   ، تعالى  اهلل  من  فالإلهام   ، اَها﴾  َد�َصّ َمْن  َخاَب 
التارك  اأو  الفاعل  هو  الذي  الإن�صان  من  التردية  اأو 
من  ركنًا  الإ�صالمي  الدين  في  الأخالق  تمثل  لل�صيء. 
تبديل  ول  ن�صخ  يلحقها  ل  التي  الثالثة  الدين   اأركان 
)الأخالق  الف�صائل   - العبادات    - العقائد   : وهي 
منه  يعرف  الذي  الم�صدر  هو  فالدين   ، والمعامالت( 
ح�صن الأخالق من قبحها ، والدين هو الذي يربي في 
اأ�صا�صه يرتفع �صرح  الإن�صان ال�صمير الحي الذي على 
الفوز  هي  للموؤمن  المرجوة  العاقبة  اإن   . الأخالق 
والآخرة  الدنيا  في  رحمته  ونيل  تعالى  اهلل  بر�صى 
م�صدر  اأن  والفل�صفي  المادي  الفكر  في  ذلك  ويقابل   ،
الأخالق لدى اأ�صحاب هذه الأفكار هو العقل ول �صيء 

عندهم فوق العقل لأنهم ا�صتبعدوا الدين من حياتهم 
بيوت  في  وربه  الإن�صان  بين  العالقة  على  وق�صروه 
المجتمعات  ، ومن هنا نرى ما حل بهذه  العبادة فقط 
من اإفراط وتفريط في القيم العليا ومنها -  على �صبيل 
المثال -  قيم الحرية والحقوق ، فنرى اأثر الإفراط 
في الحرية ال�صخ�صية اأنه اأدى اإلى تفكك الأ�صرة التي 
جعلها اهلل اللبنة الأولى والأ�صا�س الذي يرتكز عليها 
التفكك  هذا  بداأ  حيث  الإن�صانية  المجتمعات  قيام 
الأ�صري بالإعتراف وت�صجيل الطفل لأب واحد   )والد 
ال�صذوذ  بحرية  الإعتراف  ثم  غيرهما(  اأو  والدة  اأو 
الحرية  في  الإفراط  هذ  ويقابل   ، المثليين  زواج  ثم 
الأخرى  الأمم  حقوق  في  �صديد  تفريط  ال�صخ�صية 
ونهب  ال�صعيفة  الأمم  على  الإعتداء  تبرير  فنرى   ،
، واأولها الإ�صالم على  ثرواتها ... بينما تحث الأديان 
 ، واأممًا  وجماعات  اأفرادًا  ؛  جميعًا  النا�س  بين  العدل 
فالنا�س كلهم مت�صاوون ، ول تمايز بينهم اإل بالأعمال 
ال�صالحة التي تر�صي اهلل تعالى ، وفي هذا يقول الحق 
َنّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َواأُْنَثى  ا�ُس اإِ َها الَنّ عز وجل : ﴿َيا اأَُيّ
 ِ ْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلَلّ َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإَِنّ اأَ
الكريم  الر�صول  ويقول  َخِبيٌر﴾  َعِليٌم   َ اهلَلّ اإَِنّ  اأَْتَقاُكْم 
عجمي  على  لعربي  ف�صل  )ل   : و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
في  جاء  وكما  بالتقوى(  اإل  اأ�صود  على  لأبي�س  ول 
الم�صلمين  الم�صهور والمتعارف عليه بين علماء  القول 
كانت  واإن  العادلة  الدولة  ين�صر  اهلل  اإن  وعامتهم" 
كافرة ، ول ين�صر الدولة الظالمة واإن كانت م�صلمة "                   

فوائد ح�صن الخلق : اإن كمال الإيمان اأو نق�صانه اإنما  ●
ما  واإتباع  الطيبة  بالأخالق  التم�صك  قدر  على  يكون 
والقوانين  الأحكام  من  والمر�صلون  الأنبياء  به  جاء 
و�صحبة  تعالى  اهلل  معية  في  الإن�صان  يجعل  فذلك   ،
في  وجواره  بمحبته  يحظى  ويجعله  الكريم  ر�صوله 
اأحبكم  من  اإن   ( و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  فقال  الجنة 
اأحا�صنكم  القيامة  يوم  مجل�صا  مني  واأقربكم  اإليَّ 
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العبد عند اهلل  الخلق يرفع درجات  اأخالقا(  وح�صن 
في  المجتهدين  اأعمال  يبلغ  ل  عمله  كان  واإن  تعالى 
)اإن   : و�صلم  لقوله �صلى اهلل عليه  العبادة والطاعات 
العبد ليبلغ بح�صن خلقه عظيم درجات الآخرة و�صرف 
المنازل واإنه ل�صعيف العبادة ، واإنه ليبلغ ب�صوء خلقه 
اأ�صفل درجة في جهنم(. اإن الإ�صالم ياأمر بح�صن الخلق 
ال�صالم  ليعم  الم�صلم  وغير  الم�صلم  مع  المجتمع  في 
والطماأنينة بين جميع النا�س كما قال �صلى اهلل عليه 
ن  ح�صَّ خليلي  يا   : اإبراهيم  اإلى  اهلل  )اأو�صى   : و�صلم 
خلقك ولو مع الكافر تدخل مدخل الأبرار ، فاإن كلمتي 
واأن   ، عر�صي  تحت  اأظله  اأن  خلقه  ن  ح�صَّ لمن  �صبقت 

اأ�صقيـَه من حظيرة ُقـد�صي ، واأن اأدنيـَه من جواري(.
يقرب  ● الخلق  ح�صن  كان  اإذا   : الأخالق  �صوء  عاقبة 

الإن�صان من اهلل ور�صوله فاإن �صوء الخلق يباعد  بينهما 
اأثقل في  �صيء  : )ما من  و�صلم  فيقول �صلى اهلل عليه 
ميزان الموؤمن يوم القيامة من ح�صن الخلق ، واإن اهلل 
�صوء  من  محذرًا  ويقول   ،  ) البذيء  الفاح�س  ليبغ�س 
 ... �صوؤم  الخلق  و�صوء   ، نماء  الخلق  )ح�صن   : الخلق 
اللهم   (  : الدعاء  بهذا  يدعو  عليه  اهلل  �صلى  وكان   )
الأخالق(.  و�صوء  والنفاق  ال�صقاق  من  بك  اأعوذ  اإني 
وتوتر  المجتمعات  في  النا�س  بين  العالقات  تقطع  اإن 
الخلقية  التربية  �صوء  هو  �صببها  الوطنية  العالقات 
عن  البحث  يمكن  فهل   ، العائلية  الروابط  وفقدان 
الوطنية بعد تفكك  والروابط  الروابط الجتماعية 
من  الثمار  يطلب  كمن  مثلنا  فيكون  العائلية  الروابط 

اأغ�صان ال�صجرة بعد قطع اأ�صولها وجذورها !؟ .
عرفنا  ● وقد  اأما   : وترقيتها  الأخالق  تربية  و�صائل 

التي  الكرامات  وعرفنا  الإ�صالم  في  الأخالق  مكانة 
لمن  والجزاءات  خلقه  ح�ُصن  لمن  تعالى  اهلل  اأعدها 
تعيننا  التي  الو�صائل  نعرف  اأن  بنا  فجدير  خلقه  �صاء 

على اإكت�صاب ح�صن الخلق وتهذيب ال�صلوك ومنها :
كبيرهم   ، المجتمع  اأفراد  لجميع  عامة  و�صائل   - اأوًل 

و�صغيرهم :
الأر�س - 1 بمثابة  تكون  التي  الخلقية  البيئة  توفير 

وذلك  الأخالق،  بذرة  لغر�س  ال�صالحة  الخ�صبة 
التفكير عند  اأفق  يو�صع  الذي  ال�صليم  التعليم  باإنت�صار 
ال�صخ�س ويجعله يت�صرف عند المواقف برحابة �صدر 

و�صماحة نف�س .
تنظيم الوقت واإ�صتغالله فيما ينفع والقيام بالواجب - 2

بدون ت�صويف وعدم التفريط في الوقت وليكن �صعارنا 
" اأف�صل الأوقات : الآن " .

اإختيار ال�صحبة الطيبة -  وخا�صة لالأطفال -  ولذلك - 3

�صاحب  من  فكم   ، الطريق  قبل  الرفيق   : قديمًا  قيل 
نابغ اأعان �صاحبه على النبوغ ، وكم من �صاحب فا�صد 

اأف�صد �صاحبه وجره اإلى الهالك .
الخلقية - 4 والق�ص�س  المواعظ  على  الإطالع  مداومة 

الإيجابية  والأ�صعار  الأمثال  من  ذخيرة  واإتخاذ   ،
وحفظها ما اأمكن والتمثل بها في جميع المواقف ، فاإنها 

تعزز الأخالق وتنمي المواهب وت�صحذ الهمم .
الإنخراط والم�صاهمة في العمل التطوعي والجماعي - 5

-  وخا�صة طلبة المدار�س في �صن مبكرة -  فاإن العمل 
التطوعي والجماعي يعود بالنفع على المتطوع وعلى 

المجتمع .       
 : الأطفال  عند  وترقيتها  الأخالق  تربية  و�صائل   - ثانيًا 
التربية الخلقية تهدف اإلى تعويد الطفل العادات الح�صنة 
العادات  على  د  تعوَّ اإذا  فاإنه   ، ال�صيئة  العادات  وتجنيبه 
الوالي  اأو  المربي  وزره في رقبة  �صقي وهلك وكان  ال�صيئة 

عليه ، ومن هذه ال�صائل :
اأفراد - 1 تطبيق الو�صائل العامة المذكورة اأعاله لجميع 

ال�صحبة  واإختيار  الوقت  تنظيم  وخا�صة  المجتمع 
الطيبة .

اهلل - 2 على  بالإعتماد  النف�س  في  الثقة  الأطفال  تعليم 
تعالى في كل اأمورهم حتى تن�صاأ �صخ�صيتهم على قاعدة 
�صلبة اأ�صوة بما جاء في حديثه �صلى اهلل عليه و�صلم 
وهو ين�صح ويوجه الغالم ابن عبا�س -  ر�صي اهلل عنهما 
- : ) يا غالم اإني معلمك كلمات ، احفظ اهلل يحفظك ، 
احفظ اهلل تجده تجاهك ، واإذا �صاألت ف�صاأل اهلل ، واإذا 
اجتمعوا  لو  الأمة  اأن  واعلم   ، باهلل  فا�صتعن  ا�صتعنت 
على اأن ينفعوك ل ينفعوك اإل ب�صيء قد كتبه اهلل لك 
، ولو اإجتمعوا على اأن ي�صروك ل  ي�صروك اإل ب�صيء 
قد كتبه اهلل عليك ، رفعت الأقالم وجفت ال�صحف ( . 

و�صير - 3 القراآني  الق�ص�س  لمتابعة  الأطفال  توجيه 
على  وتعينهم  توجههم  فاإنها   ، والعظماء  الأبطال 
مواجهة ال�صعاب وتخطي العقبات ، وتعلمهم ال�صجاعة 

في الحق .
اإذا ُغـّذَي الطفل من حرام مالت نف�صه من البداية اإلى - 4

نحبب  األ  علينا   كما   ، �صلوكه  في  ذلك  وظهر  الحرام 
ببدنه  �صار  الكثير  الأكل  لأن  الكثير  الأكل  للطفل 

وعقله وي�صعف ملكة الفهم والحفظ لدى الطفل . 
عمر - 5 تنا�صب  التي  والحكايات  المعلومات  اإختيار 

، واأن  الأطفال فال نح�صوا روؤ�صهم بالعلوم الغير نافعة 
نربي لديهم ملكة النقد والبتكار .
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 - القاهرة"  من  يبداأ  ال�صرق  "اإن 
تجولت  اأينما   .. فلوبير  جو�صتاف 
عناقًا  تجد  المعز  قاهرة  ب�صوارع 
المزخرفة  الأعمدة  بين  يجمع  اأبديًا 
المفتوحة  بالأهلة  اأعالها  ُزين  التى 
التى  والماآذن  ال�صماء  بعنان  المتعلقة 
ت�صبه اأكف مبتهلة اإلى خالق ال�صموات 

والأر�س.
وهب  من  هو  ال�صقلي  جوهر  لكن 
"القاهرة" هذا اللقب. جوهر ال�صقلى 
الرومي ولد عام  اأي�صا بجوهر  وي�صمى 
قائد  واأ�صهر  اأهم  كان  ميالديًا   928
مدينة  وموؤ�ص�س  الفاطمي   التاريخ  في 

القاهرة الفاطمية.
�صناعة  يجيد  ال�صقلى  جوهر  كان 
كمملوك  بيعه  قبل  والحلوى  الكنافة 
الفاطمي  باهلل  المن�صور  للخليفة 
�صمى  ولذلك   ، بالجي�س  األحقه  الذي 

بالحلوانى.
راأ�س  علي  ال�صقلي  جوهر  جاء  وقد 
من  م�صر  واأخذ  الفاطميين  جي�س 

الإخ�صيديين وبني القاهرة قبل مجيء الخليفة المعز.
 ، اأعداءها  تقهر  لأنها  فقط  لي�س  "القاهرة"  بـ  بت�صميتها  قام 
حجر  و�صع  وقت  �صمائها  في  ظهر  القاهر"  "النجم  لأن  ولكن 
القاهرة  ا�صم  ال�صقلي  جوهر  اإختار  وهكذا  لها...  الأ�صا�س 

للمدينة الوليدة تيمنًا بالنجم..
مركزها  في  يقع  وكان  والبوابات،  بال�صور  البناء  بداأ  وقد 
الق�صران الخا�صان بالخليفة، وما بينهما حي "بين الق�صرين".

 ثم بداأ البناء بالداخل وبناء الجامع الأزهر لت�صير القاهرة 
عا�صمة الفاطميين. لذا يعتقد الموؤرخين اأن القاهرة الفاطمية 

تعتبر نموذجًا رائعًا بهيًا متكاماًل اأح�صن جوهر ال�صقلي في 

منع  وقد  بنائها..  في  ت�صميمها،واأبدع 
البناء  فترة  طوال  دخولها  من  ال�صكان 
اأعوام.. ولما  اأربعة  اأمتدت حوالي  التي 
جاء الخليفة المعز بهره جمال القاهرة 
جدوده  رفات  واأح�صر  عا�صمته  وجعلها 

لي�صتقروا معه فيها.
على  الثمانية  القاهرة  اأبواب  اإنغلقت 
على  المعمار  بطلها  تاريخية  ملحمة 
بتحف  لتثرينا  الإ�صالمي  الن�صق 
لتزدهر  الأزهر  الجامع  اأولها  معمارية 
فيما بعد وبخا�صة في عهدي الأيوبيين 
الحاكم  مثل  جوامع  ثم  والمماليك، 
وم�صجد  الأقمر  وجامع  باأمراهلل 
ال�صلطان الظاهر برقوق وجامع الموؤيد.
وهبت ماآذن تلك الجوامع القاهرَة لقبها 
"مدينة الألف مئذنة"، ن�صبة اإلى حلقة 
الماآذن التي تعددت ع�صور بنائها فتظهر 
اأر�صيًفا  لنا  لتقدم  ر�صيقة  بعيد  من  لنا 

حيًا من التاريخ والذكريات.
اإلى  هاج  كارل  الألماني  الفنان  وكتب 
قائاًل:  القاهرة  عن  متحدثًا  اأ�صدقائه، 
"هي قاهرة واحدة في العالم كله تتاألق 

في وقار وجالل على �صفاف النيل العظيم".
ليلة  »األف  لـ  جالن  اأنطوان  ترجمة  تاأثير  اإلى  بالإ�صافة 
تجتذب  القاهرة  جعلت  و  الغرب  عقول  األهبت  التي  وليلة« 
الرحالة والأدباء والفنانين الأوروبيين، الذين فروا من اأوروبا 
ودخانها، وماديتها بحثًا عن دفء الحياة والثياب المزرك�صة، 
واأ�صبحت المدينة ال�صرقية بمرور الوقت مناًرا يلقي ب�صيائه 

على الفن العالمي.
القاهرة  �صوارع  وتطوف  للجمال  العا�صقة  العين  ت�صت�صلم  لذا 

وحواريها لتبحث عن الإبداع في كل بناء �صيد بفن ومحبة. 
اإعداد/ �صهام يو�صف كمال    

الحلـوانــي الــذي بنــى مصـــر
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ال�صاد�س  الإقليم  عا�صمة  كانت  دندرة 
اإقليمي  اإداري  كمركز  تعامل  وكانت   ،
،واقعة  ال�صيا�صية  العا�صمة   بجانب 

بالبر الغربي لنهر النيل ب�صعيد م�صر ) قــنا ( بجوار الجبل 
الغربي وقد خربت ولم يبق منها اإل اأطاللها ومعبد " هاتور" 
نيتنطورى )معناها خ�صب  ال�صهير بها حاتحور وكانت ت�صمى 
ال�صف�صاف( وذكرها المقريزي في خططه بانها اإحدى مدن 
بن  م�صرايم  ابن  قفطريم  بناها  القديمة  الأعلى  ال�صعيد 
فيها  عظيمة  بربا  وبها  ال�صالم  عليه  نوح  بن  حام  بن  بي�صر 
مائة وثمانون كوة تخل ال�صم�س في كل يوم من كوه حتى تاأتى 
على اآخرها ثم تكر راجعة اإلى حيث بداأت ، واكت�صبت �صهرتها 

من خالل المعبد الذي يحمل ا�صمها .
وقرية دندرة الحالية على �صاطئ النيل اأن�صاها العرب غرب 
اأن دندرة من كور  مدينة قــــنا ولقد ذكرها اليعقوبي وغيره 
في  الحموي  ياقوت  اأندرا  وذكرها   ، الأعلى  بال�صعيد  م�صر 
البلدان  وفى دفاتر الروزنامة القديمة �صنة 1231هـ عرفت 

بدندرة .
ووردت في التحفة ال�صنية لإبن الجيعان بان دندرة وجزائرها 
دينار   3000 خراجها(  اأى   ( وعبرتها  فدان  م�صاحتها8691 
اأنه يكثر  ، وفي الخطط التوفيقية لعلى با�صا مبارك ، حيث 
جماعة  قاطنيها(  )اأي  اأهلها  ومن  الدوم  و�صجر  النخيل  بها 
يقال لهم الأمراء والهوارة واإ�صراف الجعافرة ، وقد ن�صاأ بها 
اأحمد   - ال�صعيد  لالدفوى  العلماء - كما جاء بالطالع  اأكابر 
بدار  ت�صدر  فا�صاًل  عالمًا  الدندرى  الدين  �صدر  عبداهلل  بن 
عثمان  بن  محمد  اأي�صًا  ومنها  عليه  للقراءة  بقو�س  الحديث 
المنعوت ب�صرف الدين الدندرى اإ�صتوطن قــنا وناب في الحكم 

عن قـا�صيها .
اإن�صاء مركز دندرة الثقافي  ليلقي ال�صوء على  وحديثا جاء 
اأهمية هذا المكان التراثي واأقدم معالم المدينة وهو معبد 
بالخدمات  النهو�س  في  القرية  اأبناء  من  وم�صاهمة  دندرة 
الإجتماعية والتجارية وال�صياحية لمنطقة جنوب ال�صعيد 

بقنــا.
مهند�س / بخيت تركى عبداهلل طايع

مدير تنفيذ باإدارة الم�صروعات الكهروميكانيكية للمياه 
وال�صرف والم�صانع

م�صر اأول دولة على كوكب الأر�س منذ 10 الف �صنة. ●
من  ● واأول  بيده،  الأحرف  كتب  من  اأول  اإدري�س"  اهلل  "نبى  فيها  ولد  م�صر 

ب�صواعد  الحرام  اهلل  بيت  بنى  من  واول  الب�صر،  ليلب�صها  المالب�س  ف�صل 
الم�صريين.

بع�س  ● ت�صميها  اليوم  وحتى  ال�صنين،  اآلف  من  النقود  �صك  من  اأول  م�صر 
ال�صعوب "م�صارى" ن�صبة لم�صر.

م�صر التي اأنجبت ال�صيدة "هاجر" زوجة نبي اهلل "ابراهيم" واأم نبي اهلل  ●
"ا�صماعيل" التي ي�صير �صتى الم�صلمين على �صعائرها، هي واإبنها في الحج.

م�صر التي اإ�صترى اأحد اأبنائها نبى اهلل "يو�صف". ●
م�صر الدولة الوحيدة التي توجد بها خزائن الأر�س. ●
م�صر، اأتى اإليها كل بنى اإ�صرائيل وعلى راأ�صهم نبى اهلل "يعقوب"وزوجته  ●

واأولده.
القحط  ● �صنوات  الموت جوعا في  اأنقذت كل �صعوب الأر�س من  التي  م�صر 

وعلى  عليهم  الف�صل  �صاحبة  فظلت  خيرها  من  فاأطعمتهم  العجاف، 
اأحفادهم الى يوم الدين.

"الواد  ● فى  اهلل  ويكلمه  "مو�صى"  اهلل  نبى  فيها  وترعرع  ولد  التي  م�صر 
"�صوت  فيها  ي�صل  التي  والأخيرة  الأولى  المره  لتكون  طوى"  المقد�س 

اهلل" اإلى الأر�س وي�صمعه ب�صر.
"اآ�صيا" زوجة فرعون وهي اأول اإمراأة يبني اهلل لها  ● م�صر اأنجبت ال�صيدة 

ق�صرًا بالجنة.
اأنزل اهلل  ● التي  ال�صماء وهي  األواح من  "التوراة" في  بها  نزلت  التي  م�صر 

فيها على بني اإ�صرائيل "المن وال�صلوى".
م�صر التي اختارتها "مريم بنت عمران" وطفلها الر�صيع "نبى اهلل عي�صى  ●

بن مريم" بوحي اإلهي هربًا من بط�س اأعداء اهلل، فتمكث بها �صبع �صنوات.
من  ● والعديد  �صراحة  مرات  خم�س  الكريم  القراآن  فى  ذكرت  التي  م�صر 

التي  اي�صا  الوحيدة  وهي  الأر�س  بلدان  �صائر  عن  دونا  بالإ�صارة  المرات 
ذكرت في كل الكتب ال�صماوية.

م�صر التي قال فيها ر�صول اهلل ا�صتو�صوا باأهلها خيرًا واكد اأن جندها خير  ●
اجناد الر�س وان �صعبها في رباط "جهاد" الى يوم الدين.

باقى  ● كل  تعدل  م�صر  اإمارة  اإن  العا�س"،  بن  "عمرو  فيها  قال  التي  م�صر 
دولة الخالفه.

م�صر التي خالل المجاعة في �صبة الجزيرة العربية وموت النا�س جوعًا،  ●
كلمات  اأهلها ويكتب ثالث  الغوث من  الخطاب" بطلب  بن  "عمر  لها  اأر�صل 
ويقررون  الم�صريين  فيجتمع  واغوثاه"   .. واغوثاه   .. "واغوثاه  فقط 
في  اأولها  قافلة  وير�صلون  العربية  الجزيرة  �صبة  في  اإخوانهم  اإنقاذ 
المدينة المنورة واآخرها في القاهرة، ويدعو عمر لم�صر واأهلها بالخير 

والنماء والرخاء.
م�صر هي الدولة الوحيدة التي خ�صها اهلل بالأمن والأمان بطولها وعر�صها  ●

وقال جل عاله )ادخلوا م�صر اإن �صاء اهلل اآمنين(.
اإجعلنا  ● اللهم  الأوطان،  و�صيدة  الدنيا  اأم  م�صر  نعمة  من  تحرمنا  ل  اللهم 

دومًا مخل�صين لم�صر واأوفياء لها، اللهم ل تح�صرنا في الدرك الأ�صفل من 
وتاآمروا  عليها  وحقدوا  عليهم،  م�صر  واأف�صال  نعم  اأنكرو  الذين  مع  النار 

عليها.
 اأحمد ال�صعدي 

مدير العالقات العامة  فرع جنوب الوادي

مصر أم الدنيا َدْنَدرة من مدينٍة وعاصمٍة 
سياسيٍة إلى قرية بصعيد 

مصــــــر



وبالحـــب .. نلتقـــــي
فاإن  •  ، الر�صا  فى  كله  الخير   : الخطاب  بن  عمر  قال 

ا�صتطعت فار�صى واإن لم ت�صتطع فا�صبر.
لي�س كل اأخ لك ولدته اأمك ، فهناك اإخوة تلدهم الأيام  •

والمواقف .
توؤَْجر،  • البالء  فعلى   ، لك  اهلل  اختاره  �صيئًا  تكره  ل 

وعلى المر�س توؤَْجر. فربُّ الخير ل ياأتى اإل بالخير .
ل تحمل هم الدنيا فاإنها هلل ، ول تحمل هم الرزق فاإنه  •

من اهلل ، ول تحمل هم الم�صتقبل فاإنه بيد اهلل ، فقط 
اأر�صيت  ، لإنك لو  ى اهلل  اإحمل همًا واحدًا كيف ُتر�صِ
الإمام   "  . واغناك  وكفاك  وار�صاك  عنك  ر�صى  اهلل 

على بن اأبى طالب "
�ُصئل الح�صُن الب�صرى رحمه اهلل : اأين نجد الراحة ؟  •

فقال : �صجدة بعد غفلة ، وتوبة بعد ذنب . 
فاإن  • الموؤمنين  الأ�صدقاء  من  ا�صتكثروا   : اأي�صًا  وقال 

لهم �صفاعًة يوم القيامة .
ما ابتلى اهلل عبدًا اإل لأنه يحبه ، وما اأحزن اهلل عبدًا  •

اإل لُي�صَعده ، فقل الحمد هلل .
من لم ي�صنع ال�صعادة لنف�صه ، لن ي�صنعها له الآخرون.  •

" وليم �صك�صبير ".
، وكلما  • ره  اإح�صا�ُس الإن�صان بالنق�س زاد تكبُّ زاد  كلما 

عه . زادت ثقته فى نف�صه زاد توا�صُ
هتف رجٌل من العباد فى مجل�س رابعة العدوية فقال:  •

اهلل  عن  ر�صيت  لو   : رابعة  قالت   ، عنى  ار�صى  اللهم 
لر�صى عنك ، فقال الرجل وكيف اأر�صى عن اهلل ؟ 

من  كليُهما  لأن  بالنعمة  �صرورك  بالنقمة  ر  ُت�صُّ قالت 
عند اهلل . 

يقول الدكتور : اإبراهيم الفقى - اأ�صتاذ علم الإدارة :
- تّعود األ تتّعود على اأحد ، لأنه ل اأحد �صيدوم لك.

- �صيئان فقط يمكن الإعتماد عليهما دون اأن ُيخذلك: 
جيبك و�صحتك وقبل ذلك ربك 

- ل تبحث عن �صند ، ا�صند نف�صك بنف�صك .
واأن   ، اأكثر مما ينبغى  اأنك كنت تقلق  �صُتدرك يومًا   -

اهلل دّبر لك كلَّ �صىء باأح�صن مما كنت تتمنى .
اأجمل  • �صىٍء  كُل  ي�صبح   ، قلوبنا  اهلل  ر�صا  ي�صُكن  حين 

يفتح  فاهلل   ، كثيرًا  ا�صتغفر  بل   ، كثيرًا  تفّكر  فال   ،
َى بق�صاء  بالإ�صتغفار اأبوابًا ل ُتفتح بالتفكير ، ومْن َر�صِ

ربه ار�صاه اهلل بجمال قدره . 

•  ، م�صتقبل  يوقف  الح�صد 
يدِفن  وقد   ، ج�صدًا  ويوؤلم 
 . دموعًا  ويزرع  روحًا 
فاللهم اإنى اأعوذ بك من �َصر 
عيوٍن تح�صْد وقلوٍب تحقْد 

ونفو�ٍس تحمُل الغلَّ .
من  • اأهم   .. اأبنائك  بناء 

البناء لهم . 
صلوا عليه وسلموا تسليمًا 

اللهم �صل على �صيدنا محمد وعلى اآل �صيدنا محمد عدد  •
من �صلى عليه ، 

و�صل على �صيدنا محمد وعلى اآل �صيدنا محمد عدد من  •
لم ي�صل عليه ، 

كما  • محمد  �صيدنا  اآل  وعلى  محمد  �صيدنا  على  و�صلى 
تنبغى ال�صالة عليه ، 

كما  • محمد  �صيدنا  اآل  وعلى  محمد  �صيدنا  على  و�صل 
تجب ال�صالة عليه ، 

كما  • محمد  �صيدنا  اآل  وعلى  محمد  �صيدنا  على  و�صلى 
اأمرت اأن ُي�صلى عليه ، 

و�صل على �صيدنا محمد الذى نوره من نور الأنوار . •
•  ، اأنوارك  بحر  اآله  وعلى  محمد  �صيدنا  على  �صل  اللهم 

اأنبيائك  وخاتم   ، حجتك  ول�صان   ، اأ�صرارك  ومعدن 
�صالة تدوم بدوامك ، وتبقى ببقائك ، �صالة تر�صيك 

وتر�صيه وتر�صى بها عنا يارب العالمين .
الف�صاء  • ملء  اآله  وعلى  محمد  �صيدنا  على  �صل  اللهم 

ال�صماوات  توازن  �صالة   ، ال�صماء  فى  النجوم  وعدد   ،
يوم  اإلى  خالقه  اأنت  وما  خلقت  ما  وعدد   ، والأر�س 

القيامة .
الأولين  • �صيد  محمد  ومولنا  �صيدنا  على  �صل  اللهم 

فى  محمد  ومولنا  �صيدنا  على  �صل  اللهم   ، والآخرين 
، اللهم �صل على �صيدنا ومولنا محمد  كل وقت وحين 
فى المالأ الأعلى اإلى يوم الدين ، اللهم �صل على �صيدنا 

محمد ومولنا محمد فى كل وقت وحين.
اللهم �صل على �صيدنا ومولنا محمد حتى ترث الأر�س  •

ومن عليها واأنت خير الوارثين .
والدنيا  • الدين  فى  والعافية  العفو  ا�صاألك  اإنى  اللهم 

والآخرة ، اللهم ا�صترنا ب�صترك الجميل
�صلوا عليه و�صلموا ت�صليما .. والحمد هلل رب العالمين 

أ.جمال أبو اإلسعاد
مدير عام اإلعالم 

ســــــابـقــــًا
بالمقاولون العرب 
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الليمـون هـديــة الملـــوك
أفــال

يتدبرون
القرآن

يعتبر الليمون، هو اأحد اأ�صهر الفاكهة الحم�صّية في العالم حيث يحتوي 
على العديد من المركبات والعنا�صر الغذائية الهاّمة فهو غنّي بالمركبات 
الفينولّية والزيوت العطرّية و يحتوي على كمية عالية من الفيتامينات 
ن�صبة  وجود  عن  ف�صال  لالأك�صدة  طبيعي  م�صاد  اأهم  "�صي"  فيتامين  مثل 
والبوتا�صيوم  والمغن�صيوم  الحديد  مثل  المفيدة  المعادن  من  عالية 
والزيوت  الغذائّية  والألياف  الفوليك  وحم�س  البانتوثنيك  وحام�س 
، لذلك كانت الملوك قديما تهديه لبع�صها مع  الأ�صا�صّية والكاروتينات 

القوافل التجارية.
ومنع  مكافحة  وال�صرايين-   القلب  اأمرا�س  مكافحة  فوائده:   اأهم  ومن 
وعالج  الج�صم  حرارة  وخف�س  الحمى  مكافحة   - الكلى  ح�صى  تكون 
ال�صباب  والعالمات )اثار حب  الندوب  والإنفلونزا - عالج  البرد  نزلت 
الربو(  التنف�س ونوبات  التنف�صي )�صعوبة  الجهاز  اأمرا�س  ( - مكافحة 
- عالج  التهابات الحلق وم�صاد للبكتيريا - ي�صاعد على تفتيت  م�صمار 
القدم - تفتيت ح�صى المرارة -  تعزيز امت�صا�س الحديد وتح�صين قدرة 
الج�صم على ال�صتفادة منه - ي�صاعد على مكافحة الأنيميا )فقر الدم( 
- تح�صين �صحة جهاز المناعة- اإذابة الدهون وخ�صارة الوزن الزائد - 
مكافحة ال�صرطان - عالج ع�صر اله�صم -  مكافحة اأمرا�س ونزيف اللثة 
- عالج م�صاكل فروة الراأ�س ومنح لمعة محببة لخ�صالت ال�صعر - ي�صاعد 
على تح�صين الحالة النف�صية و تقوية جهاز المناعة - مكافحة اأمرا�س 
اإ�صافتها  اأو  الأطباق،  لتزيين  ُي�صتخدم  اأنه  بالإ�صافة   - اللثة  ونزيف 
والحلويات،  وال�صاي،  والع�صائر،  والحلوّيات،  وال�صلطات،  ال�صل�صات،  اإلى 
لتجنب  لذا  ا�صتخدامه  في  الإفراط  عند  المخاطر  بع�س  هناك  ولكن 
عليك  ما  الحام�س،  الليمون  ثمار  بتناول  ترتبط  اأ�صرار  اأو  مخاطر  اأي 
�صوى اإ�صافة الليمون لحميتك باعتدال وب�صكل �صحي وُين�صح عند �صراء 
بالن�صوج  ي�صتمر  ل  الليمون  لأّن  الُن�صج،  كاملة  الثمار  باإختيار  الليمون 
بعد قطفه عن الأ�صجار كباقي اأنواع الفواكه، كما يجب تخزينه بعيدًا 

عن �صوء ال�صم�س في درجة حرارة الغرفة .
اعداد / ح�صن عبد الوهاب عطا 

بكالوريو�س الزراعة جامعة القاهرة

القراآن  فى  العربية  اللغة  روائع  من 
ِزْلَزاَلَها(  ْر�ُس  اْلأَ ُزْلِزَلِت  )اإَِذا  الكريم:  
تاأمل لفظة )زل - زل( فهى تكرار حرفين 
، وعندما غ�صب اهلل تعالى على قوم �صالح 
وعقروا  ور�صوله  اهلل  اأمر  ع�صوا  الذين 
َعَلْيِهْم   / َدَم   - )َفَدْم  لفظة  تاأتي  الناقة 
ُهْم( فتاأمل! ،وعندما تنك�صف الحقيقة  َرُبّ
لع�صر  ال�صديق  يو�صف  ظالمة  عن  وبقوة 
�صنوات يقبع فيها في ال�صجن ظلًما من قبل 
زليخة تاأتي لفظة )الآَن /َح�ْس - َح�َس /

( ، وعندما يتحدث القراآن عن حدث  اْلَحُقّ
مهم تق�صعر له الأبدان يوم القيامة تاأتي 
 / ا  َدًكّ  - ا  َدًكّ  / ْر�ُس  اْلأَ ِت  ُدَكّ )اإَِذا  لفظة 
ا( ، وعندما  ًفّ ا - �صَ ًفّ َك َواْلَمَلُك �صَ َوَجاَء َرُبّ
هل الجنة من  يتحدث القراآن عما اأعد لأ
 - َرْف   / َعَلى  ِكِئيَن  )ُمَتّ لفظة  تاأتي  نعيم 
وعندما   ، ِح�َصاٍن(  َوَعْبَقِرٍيّ  ٍر  ُخ�صْ  / َرٍف 
يتحدث عن �صدة ظلمة الليل تاأتي )َوالَلّْيِل 
الروعة  فتتجلى  َع�َس(   - َع�ْس  اإَِذا/ 
القراآنية من هذه الكلمات الموؤثرة ، وهذا 
الكريم  القراآن  بالغة  روائع  في  ي�صمى 
األفاظ  وهى  الإهتزازية(  )الألفاظ   :
من  واإهتزازها   وقوتها  ب�صدتها  ت�صعرك 
تكرار  اأو  متتاليين  حرفين  تكرار  خالل 
كلمة كاملة قوية اإهتزازية لبيان اأحداث 

فى غاية الأهمية.
القراآن  اآيات  تدبر  واأياكم  اأرزقنا  اللهم 

العظيم
محا�صب/ اأ�صرف محمد حفنى

   فرع جنوب الوادى
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التركيز في العمل واإنهاء جميع المهام اليومية التى تقع 
ذهنك  يكون  عندما  خا�صة  هينًا  اأمرًا  لي�س  عاتقك  على 
فيما  نعطيك  لذا  والم�صاكل.  الأفكار  من  بالكثير  محماًل 
على  ت�صاعدك  �صوف  التى  الن�صائح  من  مجموعة  يلي 
اإدراة الوقت في العمل بكفاءة وزيادة الإنتاجية و�صرعة 

الإنجاز.
1- حاول دومًا البدء بـ 20% من المهام التى تحقق لك %80 
اأنجزت  اأنك قد  من النتائج. فبهذه الطريقة �صوف ت�صعر 
حما�صك  من  ويزيد  �صيدفعك  مما  العمل  من  كبير  جانب 

لإنجاز المزيد والإنتهاء �صريعا من كافة الأعمال.
في  وواجباتك  ذهنك  في  تدور  التى  الأفكار  رتب   -2
قائمة من الأعمال اليومية والإ�صبوعية والتزم بتنفيذها 
واحدًا تلو الأخر.. الحفاظ على كل �صيء منظمًا ومرتبًا 

�صيمكنك من اإدارة عملك بطريقة اإيجابية.
3- يكفي تخ�صي�س ن�صف �صاعة فقط لمتابعة الإيميالت 
من  جديد  عدد  و�صول  حالة  وفي  اليوم،  بداية  مع 
للرد  اأخرى  �صاعة  ن�صف  خ�ص�س  اليوم،  خالل  الإيميالت 

عليها في نهاية اليوم.
اليوم  بمنت�صف  الوقت  بع�س  بتخ�صي�س  نن�صحك   -4
الغذاء، �صوف ي�صاعدك ذلك على  للراحة وتناول وجبة 

تفريغ عقلك واإتاحة الفر�صة لك للتحدث مع زمالئك.

اأن الم�صاكل ال�صخ�صية قد تطاردك طوال  5- نعي جيدًا 
عن  اإعاقتك  في  �صببا  تكون  األ  حاول  لكن  العمل،  فترة 
المكالمات  تجنب  يمكنك  بكفاءة..  العمل  موا�صلة 

الهاتفية ال�صخ�صية لزيادة معدل التركيز في العمل.
نف�صك  متحديًا  مهمة  لكل  محدد  وقت  تخ�صي�س   -6
لإنجازها من الطرق الفعالة التى تزيد من حما�صك على 
موا�صلة العمل. . لذا فكر في و�صع مقدار معين من الوقت 

لكل ن�صاط مع الإلتزام به.
الوقت  من  الكثير  تاأخذ  الإجتماعي  التوا�صل  مواقع   -7
والطاقة وقد تكون �صببًا  في ترك المكتب دون الإنتهاء 
الأف�صل  من  لذا  تنفيذها..  يجب  التى  الأعمال  كافة  من 
ومتابعة  الفيديوهات  م�صاهدة  في  الوقت  اإهدار  عدم 
م�صاهدة  مجرد  حتى  اأو  بوك  والفي�س  اليوتيوب  مواقع 

ال�صور على اإن�صتجرام. 
8- اإعداد جل�صة بمفردك اأو مع زمالء العمل لو�صع اأفكار 
للعمل،  حما�صك  من  �صتزيد  التى  الأ�صياء  من  جديدة 
والتفكير بطريقة ابداعية اإلى جانب اإدارة الوقت ب�صكل 

اأكثر حكمة. 
اإعداد : غانم محمود

نصائح إلدارة الوقت في العمل بكفاءة



�صاألوا اأحد الحكماء: ●
اأى الرجال اأف�صل؟

ظفر  واإذا  حكيما  وجدته  حاورته  اإذا  الذى   : اأجـاب 
كان كريمًا واإذا وعد وفى ولو كان الوعد عظيمًا واإذا 

�صكى اإليه كان رحيمًا.
�س: اأى الأ�صياء خير للمرء؟

جـ : عقل يعي�س به ، اأو اإخوان ي�صترون عليه ، اأو مال 
اأو �صمت   ، به  يتحلى  اأدب  اأو   ، النا�س  اإلى  به  يتحبب 

ي�صلم به.
�س: ماهو اأجمل �صئ راأيته؟

جـ : �صخ�س راأى جميع عيوبى ومازال يحبنى.
�س: اأى اأولدك اأحب اإليك؟

يبراأ،  حتى  ومري�صهم   ، يكبر  حتى  �صغيرهم   : جـ 
وغائبهم حتى يح�صر.

�س: كم عمرك؟
جـ : �صحتى جيدة.
�س: هل معك نقود؟

جـ : لي�س علَى دين.
�س: هل عندك اأعداء؟

جـ : ا�صكن بعيدًا عن اأقاربى.
�صاأل رجل الأمام ح�صن الب�صرى: ●

خطب ابنتى جماعة فمن اأزوجها؟
جـ : ممن يتقى اهلل فاإن اأحبها اأكرمها واإن بغ�صها لم 

يظلمها.
�س: ما �صر زهدك فى الدنيا؟

ياأخذه غيري  اأن  رزقي ل  اأمور... علمت  اأربعة   : جـ 
فاطماأن قلبي ، واأن عملي لن يقوم به غيري فاأ�صرعت 
اأن  فخ�صيت  عّلي  مطلعًا  اهلل  اأن  وعلمت   ، وحدي   به 
ينتظرني  الموت  اأن  وعلمت   ، مع�صية   على  يراني 

فاأعددت الزاد للقائه.
�صهد الإمام ح�صن الب�صرى جنازة فقال ل�صاحبه: ●

�س: اأترى لو رجع الدنيا لعمل �صالحًا؟
جـ : نعم .. نعم.

فقال الإمام اإن لم يكن هو فكن اأنت

�صلى   ● اهلل  ر�صول  رجل  �صاأل 
اهلل عليه و�صلم:

قد  الإ�صالم  �صرائع  اإن  �س: 
كثرت علَى فاأخبرنى باأمر اأت�صبث به؟

جـ : ليزال ل�صانك رطبًا بذكر اهلل.
�س: دلنى على عمل اأدخل به الجنة؟

جـ : اأطعم الجائع ، واأ�صق الظماآن ، واأمر بالمعروف ، 
و انه عن المنكر.

�صلى  الر�صول  فقال  ذلك  اأ�صتطيع  ل  الرجل:  فقال 
اهلل عليه و�صلم: كف ل�صانك اإل من خير فاإنك بذلك 

تتغلب على الأهواء.
�صاألوا الإمام الخليل بن اأحمد: ●

�س: اأيهما اأف�صل العلم اأم المال؟
جـ : العلم.

الأغنياء  اأبواب  على  يزدحمون  العلماء  لماذا   : �س 
والأغنياء ليزدحمون على اأبواب العلماء؟

جـ : لأن العلماء يعرفون قيمة المال ، اأما الأغنياء ل 
يعرفون قيمة العلم.

محتفظة  ● ظلت  ولكنها  ال�صن  بها  تقدمت  �صيدة  �صاألوا 
بجمالها:

�س: ما نوع مواد التجميل التى ت�صتعملينها؟
جـ : ا�صتخدم ل�صفتى الحق ، ولعينى الرحمة ، وليدى 

الإح�صان ، ولقوامى الأ�صتقامة.
فكاهة

مدر�س كتب على ال�صبورة: �صرق الل�س البنك ●
�س: اأين الفاعل فى الجملة؟

جـ: فى ال�صجن.
�س: فى اأى ف�صل ي�صقط المطر؟

جـ: فى الف�صل اللى مالو�س �صقف.
�س: لماذا لم تظهر ال�صم�س اأثناء �صقوط المطر؟

جـ: عل�صان متتبل�س.
عزيزى لت�صتحى ان ت�صاأل .. ال�صوؤال مفتاح المعرفة

َتْعَلُموَن"  َل  ُكنُتْم  اإِن  ْكِر  الِذّ اأَْهَل  ُلوا  َفا�ْصاأَ  " تعالى:  قال 
�صدق اهلل العظيم

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

95

س  و  ج



96

مهم  الغرفة  ترتيب 
جدا..  تنظيف البيت 
 .. الأركان  وخا�صة 
يوميًا..  البيت  تهوية 
اأثار  وجود  عدم 
البيت  داخل  لقمامة 
الغ�صيل  تراكم   ..

داخل  ال�صحون  اأو  المت�صخ 
الحمام   .. مرفو�س  الحو�س 
 .. وتهويته  بالماء  يوميا  ينظف 
براقة  مبهرة  لي�صت  الإ�صاءة 
فت�صره  خافتة  اأو  العين  توؤذي 
�صوت   .  . اأ�صياء   بها  وتتخيل 
اإذا   .. جدًا  عاليا  لي�س  التلفاز 
كقطة  البيت  داخل  حيوان  وجد 
بالأماكن  الإعتناء  يتم  اأن  يجب 
و�صرب  اأكل  من  تخ�صها  التي 
اأمام  باإ�صتمرار  ،الوقوف  وخالفه 
لي�س  طويلة  لفترات  المراآة 
الحمام  في  البكاء   .. داعي  له 
تغ�صب..غير  حين  مرفو�س 
وتو�صاأ  باهلل..  وا�صتعذ  مكانك.. 
وجهك  اأم�صح  الأقل  على  اأو 
بالماء .. تجنب ال�صراخ بقدر ما 
ت�صتطيع .. ول تدعي على نف�صك 
 .. بيتك  واأهل  اأولدك  على  اأو 
�صهل  اهلل  لكتاب  و�صولك  ليكن 
في اأي مكان في منزلك.. يعني ل 
تتعب للبحث عنه حين تحتاجه 
اإنك  بيح�صل  بيت..  كل  في   ..
وت�صاأل  بيناديك..  حد  ت�صمع 
فيقولك لم  ينادى عليك اأحد .. 
منه  كبير  وجزء  جدًا  طبيعي  ده 
ومدى  الباطن  عقلك  في  متعلق 
تظنه  الذي  بال�صخ�س  تعلقك 

  .. تتوهم  فال  يناديك 
مهمة  باإنتظام  ال�صالة 
جدًا  ..   لتنام واأنت 
زعالن... مهما كان...
ما  قبل  مودك  غير 
حتى  و�صيلة  باأي  تنام 
اأو  لعبة  هتلعب  لو 
ق�صة  تقراأ  اأو  فيلم  على  هتتفرج 
اأو  مفتوحة  اأدراج  تترك  ل   ..
غرفة  اأي  في  الدولب  اأبواب 
باأي  تتوهم  ل  حتى  مفتوحة 
التي  الخا�صة  الأ�صوات  �صيئ 
دي  الخ�صب  طقطقة  زي  ت�صمعها 
جاية  رجلين  ح�س  ..ل  طبيعية 
بيطاردك...ده  �صبح  ول  عليك 
نف�صك  متوهم�س  بيت..  كل  في 
مهمة  ال�صخ�صية  نظافتك    ..
مدار  على  ....نظافة  جدًا  جدًا 
للتعرق  نف�صك  تترك  ..ل  اليوم 
بتكون  اأغبر..  اأ�صعث  �صعرك  اأو 
اأ�صهل  في حالة عدم نظافتك في 
حالت تنا�صب و�صو�صة ال�صياطين 
والحزن والإكتئاب والإحباط...
نظافتك اأنت واأهل بيتك...مهمة 
جدا جدا جدا . ال�صور ال�صخ�صية 
على  باإ�صتمرار  تن�صرها  ل  رجاء 
بيتك  تفا�صيل  المالء...ول 
واأحداثك اليومية...واأما بنعمة 
لكل  تحدث  ل  فحدث..لكن  ربك 
النا�س .. اأذكر اهلل في بداية اأي 
عمل...ب�صم اهلل...ب�س كده م�س 

اأكتر ربنا يحفظ الجميع .
اأحمد راجح

رئي�س قطاع موارد ب�صرية
ب�صركة المقاولون العرب �صابقًا

فكرت كتير ومازلت بفكر
وقــولت م�صــيرها تتعــدل وتتدبر
لكن اإزاي واإحنـا بنخطط وبندبر

والنا�س بتتعالى على بع�س وتتكبر
والقوي بياكل ال�صعيف ويتنمر 

ويتنكر وتن�صحوا بالن�صيحة يقولك
يا عم نف�س وكبر

متحاول�س دا كان غيرك اأ�صطر
بحجة الظروف اللي الكل بيها ..
 متاأثر الحل في اإيدينا ورجوعنا

لرب العباد الأكبر
ولزم نحب بع�صينا
ون�صلي لربنا ونكبر

ون�صلي ع الم�صطفى الغالي ون�صتغفر
ونجعل دايمًا �صعارنا اهلل اأكبر ..

 اهلل اأكبر

كلمات : عادل عوي�س اأبو الهنا
نائب مدير ال�صئون المالية والإمداد

 اإدارة طرق وجه قبلي

أمور بسيطه .. تشعرك 
بالبهجــة فـي حيـاتــك

فكـــــرت
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قال الدكتور زغلول النجار :
�صيدنا  ق�صة  ال�صنين  بع�صرات  المرات  لع�صرات  اأقراأ  كنت 
يون�س ) عليه ال�صالم (  ومنذ  �صنتين  فقط  توقفت  عند  { 
َفاْلَتَقَمُه الُحوُت }  فقلت  لماذا  قال ربنا تبارك وتعالى  {

َفاْلَتَقَمُه الُحوُت} ؟
اأن هناك مجموعة  الحيتان فوجدت  اأدر�س طبيعة  فبداأت 

من الحيتان ا�صمها الحيتان الزرقاء.
والحوت الأزرق اأ�صخم حيوان خلقه اهلل تبارك وتعالى فهو 

اأ�صخم من الدينا�صورات واأ�صخم من الفيلة
فطوله يمكن اأن ي�صل اإلى اأكثر من 35 مترًا ويمكن اأن ي�صل 

وزنه اإلى اأكثر من مائة وثمانين طن
الكائنات  اإل  ياأكل  ل  �صخامته  على  الحيوان  وهذا 
)البالنكتون(  ت�صمي  التي  ال�صئيلة  الميكرو�صكوبية 
اإطالقًا وله  اأ�صنان  الكائنات الطافية الهائمة فهو ل يملك 
وطريقة  الطافية  الكائنات  هذه  بها  ي�صطاد  راأ�صية  األواح 
مكعبة  اأمتار  عدة  بفمه  ياأخذ   : كالآتى  لطعامه  تناوله 
الماء  ويخرج  طافية  كانت  من  فيها  ما  في�صطاد  الماء  من 
هوؤلء  من  ب�س  واحدة  منه  تفلت  ل  يعني  الفم  جانبي  من 

)البالنكتون(.
ال�صالم(  )عليه  يون�س  و�صيدنا  الأزرق  الحوت  ق�صة  وعن 
هذا الحوت على �صخامته بلعومه ل يبلع اإل هذه الكائنات 
الدقيقة فاإذا دخل فمه اأي �صيء كبير ل ُيبتلع ولذلك بقي 
�صيدنا يون�س عليه ال�صالم في فمه كاللقمة ولهذا قال اهلل 
ربنا الحق  { َفاْلَتَقَمُه الُحوُت } يعني ل هو قادر على بلعه 
يتنف�س  والحوت  اأ�صنان  له  لي�س   ) اأهتم   ( لأنه  م�صغه  ول 
بالأك�صجين ولذا فهو يرتفع فوق �صطح الماء مرة كل خم�صة 
الحوت  ل�صان  اإن   : الحيوان  علماء  قال  وقد  دقائق  ع�صرة 
ي�صتطيع اأن يقف عليه اأكثر من رجل والفم مغلق مرتاحين 
بما  جال�صًا  كان  يون�س  �صيدنا  اأن  بمعنى  م�صايقة  اأي  بدون 
تبارك  ربنا  قال  ولهذا  المكيفة  الوا�صعه  الغرفة  ي�صبه 

وتعالى } َفاْلَتَقَمُه الُحوُت { ولم يقل اأبتلعه اأو ه�صمه.
اإل  اأبدًا  ت�صتوقفني  ولم  المرات  مئات  الآية  قراأت  ولقد 

حينما تاأملت فيها ولذلك اأقول :

كلما تاأمل الأن�صان في القراآن الكريم يرى العجب ويفهم ما 
يجعله على يقين تام باهلل رب العالمين �صبحانه جل وعال 
و�صدق كل حرف بالقراآن المجيد .. ولقد تاأملت وراجعت 
باللغة  القديم  للعهد  عدت  وكذلك  العلمية  الم�صادر 

الإنجليزية وهو التوراة فوجدتهم يقولون :
 )He was swallowed by a big fish(
اإبتلعته �صمكة كبيرة وطبعا هناك فرق كبير جدًا لأنه لو 

ُابتِلع لهلك بعملية اله�صم.
فالتقمه غير فاإبتلعه ؟ يعني الدللة القراآنية هنا دقيقة 
بقي  تعنى   } الُحوُت  َفاْلَتَقَمُه   { الدقة  غاية  فى  بل  تمامًا 
يلفظها  ولم  يبلعها  اأن  ي�صتطيع  ل  الحوت  فم  في  كلقمة 
مبا�صرة ثم يقول اهلل رب العالمين باآيات اأخرى } واأَْنَبْتَنا 
فلماذا  الكريمة  ال�صافات  {.�صورة  َيْقِطيٍن  ن  مِّ �َصَجَرًة  َعَلْيِه 

اليقطين ؟
الآجابة :

الع�صلي  القرع  ومنه  المختلفة  باأنواعه  القرع  هو  اليقطين 
تبارك  ربنا  اهلل  ولأن  نبات  لورقة  حجم  اأكبر  يملك  وهو 
من  ب�صجرة  ف�صتره  ونبيه  عبده  ي�صتر  اأن  يريد  وتعالى 
يقطين تملك اأكبر حجم لأوراق ال�صجر ثم بدرا�صة متاأنية 

ل�صجرة اليقطين وجدت :
مليئة  وثماره  واأوراقه  وفروعه  �صاقه  اليقطين  اأن 
بالم�صادات الحيوية ولهذا ل تقربه ح�صرة اإى اأن كل كلمة 
وكل حرف في القراآن الكريم له حكمة بالغة تثبت �صدق 
القراآن بكل حرف منه وذلك لأننى عندما عدت اإلى العهد 
القديم اأي�صا وجدت اإنهم يقولون فظللته �صجرة من العنب 

)He was shadowed by a vine tree(
يون�س  �صيدنا  يظلل  اأن  يملك  ول  بالح�صرات  مليء  والعنب 
ي�صفى  اأن  يملك  ول  �صغيرة  اأوراقة  لأن  ال�صالم(  )عليه 
الكم  يملك  ل  لأنه  ال�صالم(   )عليه  يون�س  �صيدنا  جراح 
الهائل من الم�صادات الحيوية الموجودة ب�صجرة اليقطين.

�صبحانك ربى ماأ اأعظمك
اإعداد/ م�صطفى محمد على 

َفاْلَتَقَمـُه الُحـوُت 
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واأمان  اأمن  وفي  و�صعادة  بخير  واأنتم  عام  كل 
 2020 عام   في  ت�صتطيع"  و"م�صر  عام  كل   ..
اأجل  من  المتوازنة  ال�صاملة  التنمية  تحقيق 
اللحاق بركب الح�صارة والتقدم العالمي و"م�صر 
الأنفاق  �صناعة  م�صروا  م�صر  فاأولد  ت�صتطيع" 
ومن  والإ�صماعيلية  ببور�صعيد  التنمية  اأنفاق 
قبلها �صناعة الكباري ومحطات المياه وال�صرف 
المكهرب  والقطار  الأنفاق  مترو  والآن  ال�صحي  
والمواني  الكهرباء  محطات  حتي  والمونوريل 
م�صرية  واأيدي   بخبرات  تنفذ  والمطارات 
وغيرها الكثيروالكثير.. يبقي "م�صر ت�صتطيع" 
كل  في  حقيقية  وتنمية  كبيرة  طفرة  تحقيق 

المجالت.

م�صر  الكنانة  بلد  في  ونحن  علينا  يمر  عام  كل 
ال�صكر وفر�صة تمنحنا  نعمة من اهلل ت�صتوجب 
من جديد موا�صلة تحقيق اأحالمنا وطموحاتنا و 
اأحالم  بع�س  المحيطين بنا يقول اأحد الحكماء 
ليموت  الذي  الوحيد  ال�صيء  لأنه  خيرًا  اإ�صنع 
يعمل  كان  رجاًل  اأن  يحكي   .. اأنت  تغيب  حين 
كم�صيف ا�صتقبال في اإحدي الفنادق الم�صهورة، 
رجل  جاء  البرودة  �صديدة  عا�صفة  ليلة  وذات 
لأن  غرفة  اأريد   : قائاًل  اأمامه  ووقف  وزوجته 

بيتي قد تهدم ب�صبب العا�صفة، فرد عليه موظف 
الإ�صتقبال قائاًل : اأنا اأ�صف، ولكن لي�س لدينا اأي 
غرف �صاغرة الآن ولكنني �صوف اأت�صل بالفنادق 
المجاورة  وبالفعل �صاأل كافة الفنادق المجاورة 
بالذهاب ولكن دون  الرجل  ، فهم  لم يجد  ولكن 
 : له  وقال  الإ�صتقبال  موظف  لحقه  تفكير 
يمكنك اأن تاأخذ غرفتي ، وقف الرجل محتارًا ل 
يدري ماذا يرد عليه ولكنه وافق علي اقتراحه 

فلي�س لديه حل اآخر .

قال  يذهب  اأن  وقبل  التالي  اليوم  �صباح  وفي 
فندقًا  لك  اأقيم  �صوف   : الإ�صتقبال  لموظف 
ت�صبح اأنت مديره، وبعد مرور عدة �صنوات ا�صتلم 
موظف الإ�صتقبال ر�صالة تحمل بداخلها تذكرة 
اإلي  الموظف  و�صل  وعندما  لندن،  اإلي  طيران 
اإلي  واأخذه  الثراء  �صديد  رجل  ا�صتقبله  لندن 
واأفخم  اأ�صخم  اأدخله  ثم  المدينة  �صوارع  اأرقي 
غرفة  اإلي  واأدخله  بها  الموجودة  الفنادق 
عليها  مكتوبة  لفته  هناك  وكان  العام  المدير 
ا�صنع  الموظف .. حقًا  العام وا�صم هذا  المدير 
المعروف في اأهله وفي غير اأهله فاإن اأ�صبت اأهله 

فهم اأهله واإن لم ت�صب اأهله فاأنت اأهله..

ين�صح  طموحاتك  وتحقق  تنجح  لكي 

بالتفــاؤل واألمـــل والعمـــل
"مصر 2020 تستطيع "



99

الب�صرية  التنمية  مجال  في  المتخ�ص�صين 
بالتالي:

وليد  تجعله  ول  وا�صح  ب�صكل  هدفك  حدد 
العام  في  اإنجازاتك  من  واإنطلق  اللحظة، 
ال�صلبية  اللحظات  تتذكر  األ  وحاول  الما�صي  
منه بل اجعلها درو�صًا لإنطالقة جديدة واجعل 

حا�صرك مرحلة تكميلية في بناء ما �صبق.

قدر  ا�صتثماره  وحاول  الوقت  من  ا�صتفد 
ا�صتطاعتك، لذلك اأجعل من العام القادم فر�صة 
تهدر  التي  الأعباء  جميع  من  فيها  تتخل�س 
�صتالحظ  فاإنك  تنظيمها  اأح�صنت  فاإذا  الوقت 
واإنطالقتك  الإيجابية  طاقتك  في  كبيرًا  فارقًا 

التحفيزية .

عادات  لتكوين  فر�صة  الجديد  عامك  اإجعل 
وتناول   ، الباكر  كالإ�صتيقاظ  فارقة  جديدة 
الراحة  من  كاف  ق�صط  واأخذ  ال�صحي  الطعام 
النف�صية  الراحة  على  والمحافظة  والنوم، 
والإعتياد على الإبت�صامة رغم جميع الظروف، 

مع المحافظة على الن�صاط والطاقة.

فيه  تتخل�س  فر�صة  الجديد  عامك  اإجعل   
م�صتحيل  مثل  المحبطة  ال�صلبية  الكلمات  من 
و�صعب وغير ممكن، وا�صتبدلها بكلمات اإيجابية 

فتغيير الم�صطلحات قد يغّير الحياة من حولك، 
وحاول تجاهل واإبعاد كل من يبعدك عن اأ�صباب 
وكن  والتذمر  ال�صكوى  من  وخفف  �صعادتك، 
الم�صاعدة  وقدم  اأكثر،  بنف�صك  وتحكم  منظمًا 

ِ َقِريٌب من المح�صنين . لالآخرين فرحمت اهللَّ

كالم جميل

الإمام ال�صافعي : "دع الأّيام تفعل ما ت�صاء،  ●
تجزع  ول  الق�صاء،  حكم  اإذا  نف�صًا  وطب 

لحادثة الليالي؛ فما لحوادث الدنيا بقاء".

ال�صعراوي  ● متولي  محمد  ال�صيخ  ف�صيلة 
الأر�س  هذه  علي  واحدة  مرة  :"�صتعي�س 
،لتكن  عبر  فرحت  واإذا  اإعتذر  اأخطاأت  اإذا 
ولتح�صد  ولتحقد  تكره  ل  والأهم  معقدًا 

وكن مع اهلل يكن معك" .

د. اإبراهيم الفقي : "جرب ولتخف فالذين  ●
اأما  الهواة  من  كانوا  نوح  �صفينة  �صنعوا 
المحترفون فهم الذين �صنعوا تيتانك .. من 
يتغلب  اأن  عليه  العالم  هذا  في  النجاح  اأراد 
التراخي   - النوم   : ال�صتة  الفقر  اأ�ص�س  علي 

- الخوف - الغ�صب - الك�صل - المماطلة".
◼  عمرو �صبري



ُيعد الوات�س اآب WhatsApp  تطبيق يتيح للم�صتخدم 
خالله  ومن   ، والعائلة  الأ�صدقاء  مع  والتوا�صل  الإت�صال 
ال�صور   ، المكالمات  اإجراء   ، الن�صية  الر�صائل  اإر�صال  يتم 
عدد  و�صل  حيث   ، ال�صوتية  والر�صائل  الفيديو   مقاطع   ،
اأكثر  اإلى  دولة   180 م�صتوى  على  اآب  الوات�س  م�صتخدمى 
من مليار �صخ�س وذلك لمجانية التطبيق ون�صع تحت كلمة 
 ، اإنت�صاره  فى  الرئي�صية  الميزة  وهى  خط   100 مجانية 
فيمكن ل�صخ�س من محادثة �صخ�س فى دولة اأخرى مجانًا 
يتيح  الميزات  تلك  اإلى  بالإ�صافة   ، المدة  محددة  وغير 
هذا التطبيق اإن�صاء مجموعات اأو جروبات ت�صم المقربين 
فى مجموعة واحدة �صواءًا اأ�صدقاء اأو من عائلة واحدة 
بينهم  فيما  والتوا�صل  واحدة  عمارة  اأو  عمل  فريق  اأو 
وي�صر  ب�صهولة  والمعلومات  والفيديوهات  ال�صور  وتبادل 
للتطبيق  الجانب الإيجابى  �صبق ذكره هو  ما  .....  و كل 

يقابله جوانب �صلبية عديدة وهى ... 
علينا  فر�س  فقد  له  كاأ�صير  التطبيق  مع  منا  كل  يتعامل 
اللحظة  بين  المتابعة  و"رو�صة"  والإ�صتكانة  الخنوع 
والأخرى مما اأدى بنا الحال اإلى اإ�صاعة الوقت واإ�صتخدامه 

ذلك  اإلى  بالإ�صافة   ، نافعة  والغير  التافهة  الأ�صياء  فى 
الإجتماعية  للعالقات  المنا�صبات  جميع  فى  الإ�صتغناء 
طريق  عن  كبديل  به  والأكتفاء  وال�صخ�صية  المبا�صرة 
 ، المختلفة  المنا�صبات  لكل  م�صبقًا  المجهزة  الر�صائل 
وهكذا ي�صعر مدمني الجلو�س ل�صاعات طويلة فى تطبيقات 
عن  ف�صئيًا  �صيئًا  والإبتعاد  والوحدة  بالإنعزال  الموبايل 
الم�صتخدم  يتعر�س  كما  الحقيقية،  والعالقات  العالم 
لطلب  اأحيانًا  و�صل  حتى  وقت  كل  وفى  نهار  ليل  لالإزعاج 
"كلمه  اإعطاء  الزوجة  اأو  الزوج  رف�س  لمجرد  الطالق 
ال�صر" الخا�س بالموبايل مما يوؤكد �صك الطرف الأخر فى 

�صلوكه .
قد  مما  العاطفية  والأحاديث  للتعارف  و�صيلة  اأ�صبح  كما 
يخلق م�صكلة تتمثل فى عدم روؤية ردود الفعل المبا�صرة 
للطرف الأخر من خالل المالمح والتعبيرات وجهًا لوجه    

 ، والمثير لالإنتباه اأن اأ�صبح الوات�س اآب مادة خ�صبة لترويج 
عن  قليلة  دقائق  خالل  فائق  ب�صكل  واإنت�صارها  الإ�صاعات 
طريق نقلها من جروب اإلى اآخر ومن الر�صائل التى تعودنا 
اأن نراها من اآن لأخر التي تتطرق اإلى النواحى ال�صيا�صية 
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إنفجار فى الواتس آب
" WhatsApp"



والدينية بطرق مبا�صرة وغير مبا�صرة ومنها ر�صائل مثل 
 ..

وغير  مجهولة  قناة  طبعا  وهي   .... كذا  قناة  بثت 
وفى  القبر.....  وعذاب  المالئكة  عن  معلومات  معروفة 
لـ 10  ولو  الن�صر  الرجاء  ال�صهيرة  الجملة  الر�صالة  نهاية 
اإنى  �صبحانك  اأنت  اإل  اإله  ل   ... خيرًا  وجزيت  اأ�صخا�س 

كنت من الظالمين !!!!
"الماميز"  اآب جروب  الوات�س  الجروبات على  اأ�صهر   ومن 
وهو جروب لأمهات كل مرحلة تعليمية كًل على حدة ومن 
دفعة  اأول  ثانوى  تانية  دفعة  "ماميز"  جروب  اأ�صهرهم 
التابلت  ال�صهير بنظام  التعليم الجديد  يطبق عليها نظام 
وبال مبالغة فقد ت�صل ر�صائل الوات�س اآب يوميًا من اأول ما 
طبق النظام فى اأولى ثانوى العام ال�صابق اإلى 600 ر�صالة 
تنبيه  �صوت  تترك  اأن  فالبد  هام  المو�صوع  ولأن  يوميًا 
اأدى  مما  هامة  لمعلومة  انتظارَا  مفتوحًا  الوات�س  ر�صائل 
والتى  الر�صائل  ال�صداع ومن قراءة  اإلى معاناة يومية من 
تحتوى فى الأغلب على كل ما هو تافه وغير نافع بالمرة 
اإن�صمامى كواحدة من جروب الأمهات ... حذرتنى  وعند 
وقالت  �صابقة  معرفة  بها  تربطنى  التى  الأمهات  اإحدى 
هيافات  مليان  كله  الجروب  هو  معل�س    : ت�صحك  وهى 
بتح�صل  حاجة  كل  تتابعِى  تقدرى  اأنتى  الأخر  من  ب�س 
ال�صناتر  واأرقام  الدرو�س وعناوين  المدر�صة ومواعيد  فى 
اأحيانًا  وت�صل   ، خالله  من  مادة  كل  فى  المدر�صين  واأ�صهر 
للجروب  اإن�صمامى  بداية  وفى    !!! ابناءنا..  اأنفا�س  لعد 
واأحداث  معلومات  من  ت�صلنى  بما  اأتباهى  كنت  ما  كثيرًا 
مازحة  فترد  بها  بعلمى  لتفاأجاأ   اأبنتى  اأمام  المدر�صة  فى 
 ..... بتراقبونا  اإنتوا  ده  الجروب  من  اخرجى  ماما  يا   :
كما  والأغلب  الر�صائل  كل  متابعة  اإلى  اأ�صطررت  لذلك 
نعلم جميعًا ل يخ�س ما تم تكوين الجروب من اأجله مثل 
"يا جماعة معل�س خبر م�س حلو ، اللى يعرف "منى" اللى 
وي�صكنه  يرحمه  ربنا  اأخوها  اأدبى  ثانوى  تانية  فى  بنتها 
ف�صيح جناته ، اللهم ثبته عند ال�صوؤال وبدله دار خيرًا من 
داره ..... وبعدها �صيل من الر�صائل البقاء هلل ... اإن هلل 
واإن اإليه راجعون ...... واأنا متاأكدة اأن مفي�س حد عارف 

المتوفى ول اأخته اإل اللى كتبت الر�صالة الأولى !!!!!
وحفاظًا  الغيظ  تثير  الكتابة  من  اأخرى  نوعية  وتوجد 
قررت  عقل  من  تبقى  وما  وال�صكر  ال�صغط  م�صتوى  على 

كحب  الجروب  لمتابعة  الم�صاهدين  مقاعد  على  الجلو�س 
"�صوف  مثل   ... عقولنا  اإليه  تو�صلت  ما  لقيا�س  اإ�صتطالع 
وانتوا  يهودى  كذا....  المنتج  اأن  تتاأكد  ع�صان  الباركود 
اأن  وعلينا  جيوبنا  من  �صنويًا  مليار   114 بيدخلوا  عارفين 
نقاطعه ونمنع اأولدنا من �صرب هذا المنتج !!!!! ول يخلوا 
وعمرة  حج  واإعالنات  فا�صية  �صقق  اإعالنات  من  الجروب 

ودعاية لعيادات اأطباء وم�صت�صفيات و........... 
تقراأه  فيما  فتتحير  بالكذب  ال�صدق  يختلط  واأحيانًا 
والكذب  الفتِى  فيها  يدخل  الجروبات  هذه  اأن  واأعتقد 
الأمهات  اأحدى  فيها  وقعت  م�صكلة  مثل  كثيرة  اأحيانًا 
وكتبت على الجروب وحكت ما حدث لها فى ر�صالة طويلة 
ليه  كتير  اأت�صاألت  واأخواتى  وحبيباتى  "�صحباتى  بداأتها 
 ... وال�صالة  الإ�صتغفار  ودائمة  و�صاردة  وحزينة  متغيرة 
وليه م�س ظاهرة على الفي�س بوك زى الأول بعر�س �صورى 
و�صور قططى ونكتى لأن من حوالى �صهر ح�صل هكر على 
موبيلى من واحد حيوان وبيهددنى اأنا وولدى وعايز منى 
وبتاعة  ال�صخ�صية  �صورى  هين�صر  واإل  جنيه  األف   150
الولد ومحادثتى ال�صخ�صية... واأنا قدمت بالغ فى نيابة 

الإت�صالت وعملت مح�صر ..... !!!! 
فى  اأعتقدت  اأكثر  اأو  ر�صالة   300 بحوالى  بـ  وفوؤجئت 
عدد  من  ردًا  كانت  ولكنها   ، جلَل  اأمراًا  حدث  اأن  البداية 
ال�صابقة  الم�صكلة  �صاحبة  على  الجروب  اأمهات  من  كبير 
اأن  اآب  والوات�س  الموبايل  خاللها  يكاد  واحد  وقت  وفى 

ينفجر .............
 المهم فى النهاية وبعد هذا الح�صد من الر�صائل وبمرور 
ال�صهور ل نعلم  نهاية لهذه الق�صة وهل هى كانت حقيقة 
اأم من وحى الخيال اأومبالغ فيها خا�صة واأن هذه ال�صيدة 
بتدخل على الوات�س يوميًا وت�صارك كعادتها بكتابة ر�صائل 

كثيرة .... !!!!!!!!! 
الب�صرية  لخدمة  التكنولوجيا  قدموا  قد  العلماء  اإن 
ولأننا   ..... حياتهم  ُتي�صر  التى  بالطريقة  واأ�صتخدامها 
�صعوب حنجورية واأ�صوات عالية و�صجيج بال طحن واأخذنا 
تجرى  اأ�صبحت  التى  القديمة  ومورثتنا  ثقافتنا  من  ذلك 
فى دماءنا ،  لم نتعلم بعد !! اأن للوقت قيمة كبيرة وعداد 
�صغال ليل نهار لتفاجىء فى نهاية الرحلة الحياتية اإنك 

اأفنيت عمرك فى ل �صيء !!!!!!! 
الهام المليجى 
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جمال بيومى وعروسه أميرة أحمد محمود رزق وعروسه مي رجب

عماد السيد وعروسه

محمد شكر وعروسه هبه عبد الحميد

السيد أحمد وعروسه إسراء محمد

أحمد وجيه على وعروسه ندى شعبان

أفــراح المقـــاولون العـــرب



فرح احمد شفيق

اسيل مصطفى صبحى

ندى وائل عبدالفتاح

عمار وليد عبد الخالق

اسر مصطفى صبحى

فاطمة رمضان عاشور

روضة محمد سمير

عمر وليد عبدالخالق

 عبد الجواد رزق

هناء باشا محمد صابر صفا احمد عزتسيف على احمد

حسام وريناد احمد عزن

ادهم حسام محمد حجاجفاروق عبد اهلل فاروقطارق عبد اهلل فاروق

كارما واسر وليد فاطمة على ريهام عبد اهلل فاروقعبد اهلل على عزت

ايمان سيد محمد عمار

محمد عمادكريم ومحمد مصطفى جمالعمر عمادمحمد سيد محمد عمار

حبيبة سيد محمد عمار

احمد على عزت

ابراهيم رمضان عاشور

عبدالرحمن محمد سمير



المسجد والكنيسة والمعبد
يظل  �صوف  يناير   10 يوم  اأن  اأعتقد 
م�صر  تاريخ  فى  الأيام  اأهم  من 
الحديثة؛ خا�صة لأننا اأر�صلنا ر�صالة 
للعالم كله اأن م�صر هى مهد الأديان 
بين  تفرق  ل  م�صر  واأن  ال�صماوية، 
وا�صتطاع  ويهودى.  وم�صيحى  م�صلم 
ال�صياحة  وزير  العنانى،  خالد  د. 
الفتح  م�صجد  يفتتح  اأن  والآثار، 
ح�صاب  على  ترميمه  بعد  الأثرى 
الجمعة  و�صلى  الأوقاف،  وزارة 
د.  مع  �صافرت  ذلك  وبعد  بالم�صجد، 
المرق�صية  الكني�صة  لزيارة  عنانى 
مبا�صرة  تقع  والتى  بالإ�صكندرية، 
والذى  هانبى،  اإلياهو  معبد  اأمام 
بمحطة  دانيال  النبى  ب�صارع  يقع 
يهودى  معبد  اأقدم  ويعتبر  الرمل، 
ت�صجيله  تم  حيث  بالإ�صكندرية 
الجالية  �صيدته  ،وقد   1987 عام 
 1354 عام  بالإ�صكندرية  اليهودية 
�صيد  عندما  ُدمر  ،وقد  ميالدية 
منه  بدًل  كري�صتيان  ح�صن  نابليون 
حلمى  عبا�س  وقام  1798م  عام 

الأول عام 1850 بتجديد المعبد. 
»المقاولون  �صركة  قامت  وقد   
وتابع  المعبد،  هذا  بترميم  العرب« 
�صالح،  مح�صن  المهند�س  الأعمال 
يعملون  الذين  الرجال  من  وهو 
اأن  ،واأعتقد  �صجيج  دون  �صمت  فى 
ال�صركة  بها  قامت  التى  الأعمال 
الم�صاريع  من  تعتبر  رئا�صته  خالل 
الطرق  فى  �صواء  الكبرى  القومية 
تتم  التى  العمالقة  اأوالم�صروعات 
رجل  اإنه  واأقول  م�صر.  فى  حالًيا 

وعندما  عمله  فى  ومخل�س  محترم 
اأى  من  بالنتهاء  ال�صركة  تقوم 
م�صروع نجد المهند�س مح�صن �صالح 
يرى  وهو  �صعيدًا  الخلف  فى  يجل�س 
الإنجازات  بهذه  يقومون  رجاله 
الآثار  وزارة  اأن  ،واأعتقد  العظيمة 
ومهند�صى  عمال  تكرم  اأن  يجب 
الإنجاز  لهذا  العرب  المقاولون 
للمهند�س  اأقول  ولذلك  العظيم 

مح�صن �صالح: " �صكرًا "
وقد �صهد الفتتاح د. خالد العنانى، 
محمد  واللواء  الفقى،  م�صطفى  ود. 
الإ�صكندرية،  محافظ  ال�صريف 
جامعة  رئي�س  الكردى،  ع�صام  ود. 
هارون،  وماجدة  الإ�صكندرية، 
رئي�صة الجالية اليهودية الم�صرية، 
الذين  الآثار  قيادات  من  والعديد 
الترميم.  عمليات  على  اأ�صرفوا 
فى  الفقى  م�صطفى  د.  وتحدث 
احتفال افتتاح المعبد الذى ح�صره 
العالم  من  اإعالمى  مائتى  من  اأكثر 
هو  اليوم  يحدث  ما  اإن  ،وقال  كله 
واأن   .. كله،  للعالم  م�صرية  ر�صالة 
الع�صر  هو  ال�صي�صى  الرئي�س  عهد 
وكان  الوطنية،  للوحدة  الذهبى 
بح�صور  اأيام  عدة  منذ  ت�صريفه 
بالكاتدرائية  الميالد  عيد  قدا�س 
ن�صهده  لما  مكملة  دللة  هو  الكبرى 
يرعى  الذى  الرئي�س  واأنه  اليوم، 
بالدعوة  ويهتم  ال�صريف  الأزهر 
ال�صحيحة، ويرعى مبداأ  الإ�صالمية 

المواطنة فى اأروع �صورة.
خالد  د.  تحدث  النهاية،  وفى 

العنانى فى الموؤتمر ال�صحفى وقال: 
اأن  ا�صتطاع  �صاعات  اأربع  خالل  اإنه 
والكني�صة  بالقاهرة  الم�صجد  يفتح 
،واأ�صاف  المعبد  اإلى  وياأتى  للزيارة 
يحدث  العالم  فى  دول  توجد  ل  اأنه 
التى  الثالثة  المزارات  هذه  بها 
ي�صتطيع اأن يقوم بها �صخ�س ما خالل 
4 �صاعات قليلة ،وتحدث عن اأهمية 
لأنه  الأثرى؛  المعبد  هذا  ترميم 
الإن�صانى  التراث  حفظ  من  جزء 
النظر  بغ�س  لآثارها  م�صر  ورعاية 
كانت  ،وقد  الديانات  اختالف  عن 
هذا  ترميم  عن  اأتحدث  اأن  فر�صة 
المعبد والذى يعتبر من اأهم م�صاريع 
�صركة  به  قامت  الذى  الترميم 
العرب-  المقاولون  الوطنية-  م�صر 
تم  ترميمى  عمل  اأول  عن  وتحدثت 
عندما  وذلك  اليهودية،  المعابد  فى 
الأعلى  للمجل�س  ا  عامًّ اأميًنا  كنت 

لالآثار وهو معبد مو�صى بن ميمون.
اليوم الجمعة  اإن هذا  اأقول  واأخيًرا 
10 يناير كان م�صهدًا رائعًا ي�صير اإلى 
المتتابعة،  وح�صارتها  م�صر  عظمة 
فترة  قبل  ياأتى  ذلك  اأن  خ�صو�صا 
الكبير  الم�صرى  المتحف  افتتاح  من 
الح�صارى  العمق  يعر�س  �صوف  الذى 
الرئي�س  هدية  يكون  و�صوف  لم�صر 
القرن  فى  كله  للعالم  ال�صي�صى 
الواحد والع�صرين.. م�صر لن تن�صى 

هذا اليوم، بل العالم كله.
ن�صرهذا المقال في جريدة الم�صري 

اليوم ال�صادرة يوم الثالثاء 
2020/1/21

زاهي حوا�س
يكتب :

عهد الرئيس السيسي هو العصر الذهبى 
، وكان تشريفه منذ عدة  الوطنية  للوحدة 
أيام بحضور قداس عيد الميالد بالكاتدرائية 
الكبرى هو داللة مكملة لما نشهده اليوم.

أسرار من الرمال






