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في أول كلمة
 يوجهها للشعب المصري..

رئيس الوزراء : أناشد فيكم الضمير الحى 
وحب الوطن للعمل واإلنتاج وبمستقبل 
أفضل يستحُقه الشعب المصرى ودعونا 

نبدأ في بناء الوطن

»محلـــب« الحكومة الجديدة
 تـــدرك حجـــم المسئــوليــــــات 
وتتعهد باألمن ومواجهة اإلرهاب

وبالقضاء على الفساد وعدم التسترعليه 
والوصول بالمساحة المعمورة لـ %30 
وتحقيق التوازن في العالقات الخارجية 

واإلرتــقــــــــاء بالتعليــــــــم الفنـــــى
واإلهتمام بالمشاريع القومية
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الوزراء  جمل�س  رئي�س  حملب،  اإبراهيم  املهند�س  وجه 
كلمة اإىل ال�صعب امل�صرى، ظهر اليوم الأحد 2 مار�س بعد 
عدىل  الرئي�س  اأمام  الد�صتورية  اليمني  احلكومة  اأداء 

من�صور. .وجاء ن�س الكلمة كما يلي: 

»�صعَب م�صَر العظيم .. 
قدر  اأن  بعد  م�صئوليتي  اأتويل  واأنا  اليوَم  اإليكم  اأحتدُث 
رئي�ُس  اجلليل  امل�صت�صار  ال�صيُد  وكلفني  تعايل  اهلُل 
اجلمهورية بتحمل الأمانة يف هذه اللحظِة الفارقِة من 
عمر الوطن .. وفى هذه املرحلة التي ينظُر اإليها البع�ُس 
مبنظار الإحباط والياأ�س اإل اأننا نراها مرحلَة �صناعة 
م�صتقبٍل  يف  البدء  مرحلَة  جنعلها  باأن  ون�صعي  الأمل 

اأف�صل ي�صتحُقه ال�صعب امل�صرى العظيم . 

اأُدرُك متاما اأن امل�صئوليَة كبريٌة والتحدياِت اأكرب ولكننى 
وطنى  بنى  على  ثم  عليِه  ومتوكاًل  اهلل  على  معتمًدا 
فى  اهلل  بعون  دائمًا  وانت�صروا  الهزميَة  هزموا  الذين 
جميع املعارِك التى ُفر�صت عليهم.. و�صنقوُم معًا بتحدى 
الأزمات واقتحاِم ال�صعاِب لن�صَل ب�صفينة الوطِن اإىل بر 
الأمان، �صبيُلنا فى ذلك امل�صارحُة وال�صفافيُة والو�صوُح 
اأمانٍة واإخال�ٍس لتحقيق  والعمُل املتوا�صُل ليَل نهار بكل 
الأهداف  تلك   .. يونيو  و30  يناير   25 ثورتى  اأهداف 

التى تتمثل فى : 

والكرامِة  الجتماعيِة  والعدالِة  للحريِة  التاأ�صي�س   
الوطنى  القراِر  على  التاأكيد  عن  ف�صاًل  الإن�صانيِة، 

امل�صتقل والدولِة املدنيِة احلديثة، واللتزاِم با�صتكمال 
ا�صتحقاِق خارطِة الطريق، واإعمال ن�س الد�صتوِر الذى 

اأقره جموع �صعبنا العظيم فى يناير املا�صى. 

الإ�صهاِم  اإيل  ال�صعب  اأبناِء  كافَة  تدعو  احلكومَة  اإن 
الإنتاِج  وجودِة  العمِل  جديِة  خالِل  من  الوطِن  بناء  يف 
فئات  كل  اإيل  العون  يد  ومتد  والتعمري،  للبناء  والتفرِغ 

ال�صعب يف اإطار القانون وما تقت�صيُه ن�صو�ُس الد�صتور. 
ونلتزم اأمام اهلل و�صعب م�صَر يف الفرتة املقبلة بالتعهدات 

التالية: 

الأدوات  بكل  الإرهاب  ومواجهُة  الأمن  فر�ُس  اأوًل: 
ا�صتعادة  اإىل  وال�صعى  احلا�صمة  القانونية  وال�صبل 
حفاظًا  القانون  وفر�س  ال�صارع  وان�صباط  ال�صتقرار 
على الدم امل�صرى النفي�س واأرواح امل�صريني، مع اللتزام 

باحلفاظ على حقوق الإن�صان وتر�صيخ الدميقراطية. 

ول يفوتنا فى هذا املقام اأن نحيى اأرواح �صهدائنا الأبرار 
اأرواح  نحيى  كما  وال�صرطة،  امل�صلحة  القوات  رجال  من 
الوا�صح  التزامنا  الوطن ونرتحم عليهم وجندد  �صهداء 
�صبيل  اأمامنا  ولي�س  وامل�صابني،  ال�صهداء  اأ�صر  كل  جتاه 
لرد جميِل ال�صهداِء اإل بعبوِر بلدنا من املنعطف ال�صيق 

الذى متر به اإيل اآفاق م�صتقبل زاهر. 

ال�صر  قوى  �صد  م�صر  لها  تت�صدى  التى  املعركة  اإن 
م�صر  واأمن  م�صالح  عن  دفاعًا  فقط  لي�صت  والإرهاب 
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عن  بالنيابة  نخو�صها  معركة  هى  اأي�صًا  واإمنا  وحدها، 
املنطقة كلها. 

تعاىل..  اهلل  باإذن  املعركة  هذه  فى  ننت�صر  و�صوف 
مما  غرينا  عن  بعيدًا  لي�س  الآن  نواجهه  الذى  واخلطر 
مت�صاركة  ودولية  اإقليمية  جماعية  وقفة  يقت�صى 
�صد الإرهاب الذى يهدد م�صر والإن�صانية، ونعول على 
امل�صرية  والكني�صة  ال�صريف  لالأزهر  الوطنى  الدور 
الفكر  مواجهة  فى  واملثقفني  واملفكرين  العلماء  ودور 
على  ونعمل  والتطرف،  الت�صدد  األوان  وكل  التكفريى 
دعم كل ما ي�صهم فى ن�صر الو�صطية والت�صامح الدينى، 

واللحمة التاريخية بني اأ�صقاء الوطن. 

لكافة  العاجلة  احللول  اإيجاد  اإىل  ال�صعى  ثانيًا: 
املتطلبات ال�صا�صية التى حتقق احلد الأدنى من املعي�صة 
الإمكانيات  حمدودية  اإطار  فى  م�صر  ل�صعب  الكرمية 

ملتزمني فى ذلك بتحقيق العدالة فى التوزيع. 
الفارقة  املرحلة  هذه  فى  الهتمام  كل  �صنوىل  ثالثًا: 
الذى  اجل�صر  لكونها  الكربى  القومية  للم�صروعات 
تنمية  م�صروع  راأ�صها  وعلى  اأف�صل  مل�صتقبل  به  نعرب 
و�صرقًا  �صماًل  العمرانى  والمتداد   ، ال�صوي�س  قناة 
وغربًا مب�صروعات تنموية فى كل املجالت حتى ن�صل 
الآن  من  ويجب   %30 اإىل   %5.5 من  املعمورة  بامل�صاحة 
لالرتقاء  والإعداد  الهتمام  دوؤوب  وعمل  وبجدية 
القومية  امل�صروعات  هذه  لأن  واملهنى،  الفنى  بالتعليم 
العاملة  الأيدى  اأعداد  واأن  �صبابنا..  باأيدى  �صتبنى 
املاهرة والفنيني املميزين �صيكون عاماًل حيوًيا يف جذب 
ال�صتثمارات و�صبياًل م�صموًنا خللق فر�س عمل لل�صباب 

بالداخل واخلارج. 

فى  الهيكليه  الختاللت  معاجلة  اإىل  ال�صعى  رابعًا: 
الداخلية  توازناته  وا�صتعادة  امل�صرى  القت�صاد  بنية 
جلذب  املالئم  ال�صتثمارى  املناخ  وتوفري  واخلارجية 
العمل  فر�س  وخلق  والدولية  املحلية  ال�صتثمارات 
ح�صن  على  و�صنعمل  اجلميع،  حتتوى  التى  الالئق 
القيادية  املواقع  فى  �صواء  ال�صباب  لطاقات  التوظيف 
اخلربة  ذوى  جتارب  من  ال�صتفادة  مع  والتنفيذية 
وت�صليم  اخلربات  وتوافر  الأجيال  بتوا�صل  منا  اإميانًا 

الرايات. 

بحياد  دميقراطى  �صيا�صى  مناخ  توفري  :�صمان  خام�صًا 
ونزاهة وباإلتزام كامل بن�صو�س الد�صتور والقانون .

�صاد�صًا: �صنعمل على توزان عالقاتنا اخلارجية ونوىل 
بعدنا العربى والقليمى والفريقى عناية خا�صة . 

املوؤ�ص�صى  لالإ�صالح  خا�صة  عناية  �صنوىل  �صابعًا: 
العام  والقطاع  الدولة  ُا�صول  على  واحلفاظ  والإدارى 
وتنميته واحلفاظ على حقوق العاملني، و�صنعمل بقوة 
نت�صرت  ولن   ، والفا�صدين  للف�صاد  بقايا  اأى  على  للق�صاء 
على مف�صد اأو مرت�س اأو م�صيع حلقوق الوطن مهما كان 

موقعه . 
اأمامنا حتديات كاجلبال، ولكن لدينا اإميان را�صخ باهلل 
ال�صلبة  وباإرادتهم  العظيم  �صعبنا  وباأبناء  وبوطننا 

التى ل تنك�صر . 
الوزراء  زمالئى  اإىل  وال�صكر  بالتحية  اأتوجه  واأخريًا 
 ، اإليهم  املوكلة  مهامهم  اأداء  فى  ا�صتمروا  الذين   ،
يتحملوا  اأن  قبلوا  الذين  اجلدد  الوزراء  الزمالء  واإىل 
بها  متر  التى  الدقيقة  الظروف  هذه  فى  امل�صئولية 
البالد واأمتنى لهم التوفيق، كما اأتوجه بكل ال�صكر اإىل 
واجبهم  واأمانة  �صرف  بكل  اأدوا  الذين  الوزراء  زمالئى 

الوطنى فى ظروف �صعبة وو�صط حتديات كبرية. 
كما اأتوجه بكل ال�صكر لالأ�صتاذ الدكتور حازم الببالوى 
الكثري  الذى تعلمت منه  ال�صابق  الوزراء  رئي�س جمل�س 

واأقدره واأحرتمه . 

�صعب م�صر العظيم ... 
اأوجه لكم كلمة من القلب والوجدان .. اأنا�صد من خاللها 
حان   .. الوطن  وحب  احلى  وال�صمري  الوطنية  فيكم 
�صوت  فوق  الآن  يعلو  �صوت  ل   .. والإنتاج  العمل  وقت 
الإعت�صامات  من  اأنواع  اأى  لنوقف   .. والتنمية  البناء 
والإحتجاجات والإ�صرابات ودعونا نبنى وطننا ..اأعى 
اأن  واأدرك  املعي�صة  ومتطلبات  احلياة  �صغوط  متاما 
هناك بع�س الأمور التى حتتاج اأن ُي�صتجاب اإليها بروؤية 
جديدة .. و�صُتوؤخذ مطالبكم مبنتهى اجلدية .. ولكنى 
اأعلم اأي�صًا مدى حبكم للوطن ورغبتكم فى اإعالء �صاأنه 
اإرفعوا مطالبكم من خالل ممثليكم حتى ل   .. وبنائه 
وُمر�ٍس  عادل  حلل  و�صن�صل   .. البناء  عملية  تتوقف 
بنربا�س  ذلك  فى  مهتدين  بالإتفاق  الأطراف  جلميع 
لتحقيقها  جميعًا  ن�صعى  التى  الإجتماعية  العدالة 

واأ�صرت�صد بالآية الكرمية: 
َوامْلُوؤِْمُنوَن  َوَر�ُصوُلُهۖ  َعَمَلُكْم   ُ اهلَلّ َف�َصرَيَى  اْعَمُلوا  »َوُقِل 
ا ُكْنُتْم  ُئُكْم مِبَ َهاَدِة َفُيَنِبّ وَن اإِىَل َعاِلِ اْلَغْيِب َوال�َصّ ُدّ َو�َصرُتَ
َتْعَمُلوَن« )التوبة 105( حما اهلل م�صر و�صعبها وجي�صها 

من كل �صوء.
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لي�س فقط  املهمة يف و�صع �صعب  ا�صتلمت  بداية ح�صرتك 
امل�صتوي اخلا�س  ولكن علي  بالدولة  امل�صتوي اخلا�س  علي 
التي  الإ�صرتاتيجيات  وماهي  الو�صع  كان  كيف   ، بال�صركة 

و�صعتها لتجاوز تلك الفرتة ال�صعبة ؟
عنها  غريبًا  ل�صت  واأنا  ال�صركة  ا�صتملت  اأنني  احلقيقة   ●
لأين بها منذ 35 عامًا واأعلم اآلياتها واأعرف جميع العاملني 
كنت  فقط  �صنوات  ثالثة  ال�صركة  عن  وغبت  تقريبًا  بها 
ال�صحي  وال�صرف  ال�صرب  ملياه  القومية  الهيئة  رئي�س 
اأنني حني ت�صلمت  وعدت يف �صهر 9 العام املا�صي وامل�صكلة 
ال�صركة كان بها بع�س اجلوانب ال�صلبية ودي كانت متاأثرة 
باحلكم ال�صابق واحلالة العامة بالدولة وامل�صكلة كانت يف 
العاملني  يف  موجودة  كانت  التي  والإحباطات  ال�صلوكيات 
وكان هناك بع�س الرموز من الإخوان املوجودين بال�صركة 
مت ت�صعيدهم وتقلدوا منا�صب واحلمد هلل بداأنا جتنيبهم 
وهناك من مت اإبعادهم عن املنا�صب والو�صع الإجمايل كان 
فيه حالة من الإحباط فبداأنا نعمل علي �صلوكيات العاملني 
ول  واأجمادها  العرب  باملقاولون  ونذكرهم  نرجعهم  باأن 
تاأخذ جمهود جامد علي قدر الإقناع يف التفاعل مع العمل 
الإجناز  �صرعة  علي  تعتمد  العرب  املقاولون  طبيعة  لأن 
يف  العمل  ملفهوم  عودتهم  من  لبد  فكان  العمل  يف  وجودة 

املقاولون العرب عمومًا.
اإذا ن�صتطيع اأن نقول اأن ال�صركة قد تاأثرت بثورة 25 يناير 

وثورة 30 يونيو ؟
- ال�صركة جزء من البلد والذي ينطبق علي ال�صارع امل�صري 
ينطبق علي املقاولون العرب فهي حالة م�صرية من �صمن 
علي  تاآثري  له  بالوطن  تاأثري  اأي  وبالتايل  الوطن  مفردات 
حجم  هناك  يكون  اأن  هو  بال�صركة  حاجه  واأهم  ال�صركة 
الأ�صا�صية  النقطة  ال�صخم وهذه كانت  الكيان  عمل يكفي 
ل�صركة قوامها 80 األف اأي 80 األف بيت وبالتايل لبد اأن 
يكون حجم العمل يغطي اأجور ومرتبات هذا العدد ال�صخم 
وكانت  مرتبات  جنيه  مليون  �صهر300  كل  منك  ومطلوب 
احلجم  هذا  يغطي  عمل  حجم  اإيجاد  هي  لدينا  امل�صكلة 
احلجم  هذا  لإيجاد  الأ�صا�صية  م�صكلتنا  هي  هذه  فكانت 
اجلمهورية  خارج  اأو  اجلمهورية  داخل  �صواء  العمل  من 
فكان لبد من اإخت�صار املدة الزمنية حلجم العمل املوجود 
بالفعل ولإ�صتيعاب جميع العاملني يف هذه ال�صركة توجهنا 
وبالتايل  العمالة  حجم  لإ�صتيعاب  ورديات  علي  للعمل 
 24 مدار  علي  تعمل  م�صتوياتها  بجميع  ال�صركة  اأ�صبحت 

�صاعة .
وماي�صلتزمه  العمال  من  ال�صخم  احلجم  هذا  عن  باحلديث 
كيف  والأجور..  املرتبات  من  �صخمة  مبالغ  من  العمل  هذا 
واجهتم هذه امل�صكلة ، هل ربطتم الإنتاج بالرواتب اأم ماذا ؟
اأيام  نظام ال�صركة عمومًا هو ربط الأجر بالإنتاج من   ●
يف  ال�صركة  بذرة  و�صع  حيث  عثمان  اأحمد  عثمان  املعلم 

املهنـدس محسـن صـالح
 CBC extra لقنـاة 

املقاولون العرب بجميع م�ستوياتها تعمل علي مدار ال�ساعة 
لإ�ستيعاب حجم العماله و�سرعة الإجناز 

املهند�س اإبراهيم حملب له ب�سمات عديدة يف ال�سركة
ومن بينها تطبيق احلد الأدين للأجور منذ عام 2008

تنمية حمور قناة ال�سوي�س م�سروع قومي حقيقي
ولبد من امل�ساركة فيه لأنه حلم للأجيال القادمة

ال�سركة يف الأول والآخر حلم م�سري وهي �سركة كل امل�سريني
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الأ�صا�س ك�صركة وطنية ، املعلم اأعطى الدولة فكرة وطنية 
اأ�صا�س  علي  اأ�صا�صًا  اأقيمت  لأنها  مقاولت  �صركة  ولي�صت 
بنيت  ال�صركة  وبالتايل  العايل  ال�صد  وهو  م�صري  حلم 
علي اأ�صا�س هذا احللم فكان ا�صمها �صركة املقاولون العرب 
فال�صركة  البداية  يف  ا�صمها  كان  وهذا  العايل  ال�صد  لبناء 
يف الأول والأخر هي حلم م�صري وهي �صركة كل امل�صريني 
فكان لبد اأن تتبع ال�صركة الأحالم امل�صرية وبالتايل كل 
العاملني بال�صركة لديهم ولء تام لل�صركة والنظام املطبق 
علي جميع العاملني بها هو ربط الأجر بالإنتاج علي قدر 
بهذه  الأجور  من  مقابل  على  يح�صل  العامل  من  الإنتاج 

ال�صركة .
، بالطبع قطاع البناء والت�صييد من  اإذا حتولنا للم�صتقبل 
اأهم القطاعات يف اأي دولة ولي�س فقط يف م�صر ، كيف تري 
�صيادتكم اأهمية ودور هذا القطاع الهام خالل الفرتة التي 

نعي�صها الآن من عمر الوطن واأي�صا يف امل�صتقبل
ال�صياحة  وقطاع  هو  بلد  اأي  يف  عمومًا  الت�صييد  قطاع   ●
الأمام  اإيل  الإقت�صاد  التنمية لأنهما يدفعان  من قاطرات 
وبالتايل الإ�صتثمار فيهما هو ا�صتثمار يف حتجيم البطالة 
يف  ي�صري  املقاولت  قطاع  اأو  الت�صييد  قطاع  فاإن  هنا  من 
التحتية  التنمية  ويف  البطالة  علي  الق�صاء  يف  اجتاهني 
لأنه  ال�صياحة  قطاع  وكذلك  عمومًا،  الإقت�صاد  وتنمية 

جمال متعدد الأعمال.
● وماذا عن م�صتحقات ال�صركة لدي الدولة اإىل اأين و�صل 

هذا املو�صوع؟
الفرتات  اأقل  الزمنية احلالية هي  الفرتة  -  يف احلقيقة 
فاملديونية   ، احلكومة  لدى  لل�صركة  مديونية  بها  التي 
لي�صت كلمة فقط واإمنا املديونية تنق�صم اإيل عدة ا�صياء ، 
هناك مديونية جارية ول ميكن اأن تكون �صفر يف اأي مكان 
عبارة  لأنها  خا�صة  ب�صفة  املقاولت  قطاع  ويف  العال  يف 
عن تداخالت مابني م�صتخل�صات وتاأخريات مل�صتخل�صات اأو 
ميديونية  اأنها  اأى  �صمان  خطابات  فيه  للت�صليمات  م�صاكل 
رايحة جاية وارد التاأخر فيها اأما املديونية الراكدة لدي 
ومازالت  �صنوات  عليها  مرت  التي  املديونية  هى  احلكومة 
ل تدفع وهي ل تتعدى مليار اأو مليار ون�صف ونحن نحاول 
فيهم واحلقيقة اأن وزارة التخطيط م�صكورة وال�صيد وزير 
التخطيط  كنت معه يف اجتماع وعر�صنا عليه واأخذ بيان 
امل�صكلة  التام حلل هذه  ا�صتعداده  واأبدى  كامل باملديونية 
املديونية  كانت  �صابقة  �صنني  يف  لأننا  م�صكلة  لي�صت  وهي 
اأكرب من ذلك بكثري واليوم هي حت�صب وهناك جتاوب �صديد 
من الدولة والثالثة �صهور املا�صية ح�صلنا علي ن�صف مليار 
اأو اأكرث من ح�صاب ال�صنوات املا�صية وباقي اأجزاء ومعايل 
ل  اجلارية  واملديونية  لدفعها  تام  ا�صتعداد  اأبدي  الوزير 



8

م�صكلة فيها  اإطالقًا .
من  حالة  ال�صركات  من  عدد  �صهدت  املا�صية  الفرتة  يف 
الإ�صرابات اخلا�صة مبطالبة العمال باإقرار احلد الأدين 
لالأجور هل �صهدت �صركة املقاولون العرب مثل هذه الأمور 

واإن كان هذا حدث كيف واجهتموه ؟
الأدين  اإبراهيم حملب مطبق احلد  املهند�س  احلقيقة   ●
اأنه  يف  له  ن�صهد  وكلنا  له  حت�صب  وهذه   2008 من  لالأجور 
ومن  عديدة  وب�صمات  ال�صركة  يف  كبرية  قفزات  عمل 
يكن  فلم   2008 من  لالأجور  الأدين  احلد  تطبيق  �صمنها 

لدينا م�صكلة اأبدًا يف ذلك.
تقوم  التي  امل�صروعات  بع�س  عن  باحلديث  انتقلنا  اإذا 
بتنفيذها �صركة املقاولون العرب مثل اخلط الثالث للمرتو 

وقناطر اأ�صيوط ، اإيل اأين و�صل الأمر؟
● احلقيقة هم م�صروعني قوميني ومن امل�صروعات ال�صخمة 
، اخلط الثالث مازال يدر�س وحني طرحه �صنكون من اأول 
فرن�صية  ب�صراكة  املرتو  اأعمال  يف  نعمل  ونحن  املتقدمني 
ولدينا خربة وباع كبري بها  ، قناطر اأ�صيوط نعمل ب�صراكة 
وال�صيد  جدًا  جيدة  خطوات  يف  وي�صري  اأي�صًا  فرن�صية 
با�صتمرار وامل�صروع ي�صري يف معدلته  الري بيزورها  وزير 

الطبيعية.
وماذا عن عملية ترميم مديريتي اأمن القاهرة واملن�صورة؟

● احلقيقة اأعمال الرتميم يف املديريتني نحن نعمل فيهم 
من تاين يوم من تكليفنا به وكنا متواجدين من قبل مايتم 
يف  اإنقاذ  وغرف  طوارئ  غرف  منلك  لأننا  حتي  تكليفنا 
اإرهابي  حدث  اأي  يف  منا  يطلب  ودائمًا  املحافظات  جميع 
اأو على الطرق  اأي مديرية  اأي حدث خا�س بيحدث يف  اأو 
بتكون  للحكومة  العرب  املقاولون  معونة  دائمًا  ال�صريعة 
هي الأقرب ، فاحلقيقة يف حادث مديرية اأمن املن�صورة و 
مديرية اأمن القاهرة كنا متواجدين مع املهند�س اإبراهيم 
حملب وقت اأن كان وزيرًا لالإ�صكان يف املوقع بعد الإنفجار 
ب�صاعات وبداأنا نرفع املخلفات ، وتاأثري الإنفجار كان كبري 
اخلر�صاين  املبني  على  الإنفجار  تاأثري  عن  ك�صفنا  وحني 
من  املبنى  يف  اأ�صياء  يوجد  اأنه  اكت�صفنا  خر�صاين  كهيكل 
نحن  وبالتاىل  به  اأعمال  يحدث  اأن  بد  ل  اأنه  تقادمه 
حاليًا ندر�س املبنى بالكامل من حيث تاأثري الإنفجار ومن 
حيث تقادم املبنى فنحن الآن نعيد درا�صة املبنى من حيث 
الهيكل الإن�صائى بالكامل واإعادة رفع كفاءته لي�س ب�صبب 

الإنفجار فقط واإمنا ب�صبب تاأثري الزمن.
هل هناك جدول زمني حمدد �صينتهي فيه الأمر؟

ونحن  اأكرب  وقت  بياأخذ  اخلر�صانية  الهياكل  اإ�صالح   ●

ورديات  �صاعة على  الـ24  بنظام  نعمل  اأننا  النا�س  نطمئن 
اخلر�صاين  الهيكل  واإ�صالح  نهارًا  اأو  لياًل  ليتوقف  والعمل 
خالل  من  العالج  طريقة  ثم  الدرا�صة  ثم  الك�صف  يتطلب 
اأطول  اأكرب ووقت  خرباء متخ�ص�صني وهذا يحتاج عناية 
كان  فقط  الإنفجار  تاأثري  على  يتوقف  املو�صوع  كان  واإن 
ياأخذ  واأل  الوقت  �صغط  ونتع�صم  �صهور   6 خالل  يف  اإنتهى 

وقت اأكرب من ذلك بكثري .
اإذا انتقلنا اإيل منظومة البنية التحتية وال�صرف ال�صحي 

، من املعروف اأن عدد من املحافظات تعاين 
تلك  نتيجة  �صلبية  اأثار  من 

اأوًل ماهي   ، املنظومة 
روؤية ح�صرتك 

ليها 

وكيف 
الدور  ترى 

املنوط ب�صركة مثل 
خ�صو�صًا  العرب  املقاولون 

الأمطار  نتيجة  موؤخرًا  ظهرت  واأنها 
حمافظات  من  عددًا  اإجتاحت  التي  وال�صيول  الغزيرة 

ال�صعيد
الهيئة  التحتية من خالل خربتي يف  البنية  منظومة   ●
البنية   ، العرب  املقاولون  ويف  ال�صرب  ملياه  القومية 
اإيل ق�صمني  بتنق�صم  العربية  التحتية يف جمهورية م�صر 
واحلمد  ال�صرب  مياه   ، ال�صحي  ال�صرف   ، ال�صرب  مياه   ،
يف  اليوم  البحث  وبالتايل  كتغطيه   %98 اإىل  وا�صلني  هلل 
جودة مياة ال�صرب ولي�س تغطية مياه ال�صرب كحكومة  ، 
امل�صكلة عندنا يف ال�صرف ال�صحي ، ال�صرف ال�صحي تقريبًا 
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النهاردة  اإذًا   ، اجلمهورية  من  فقط   %50 مغطيني  اإحنا 
موؤ�صف  �صئ  وهذا  �صحي  �صرف  بها  ليوجد  م�صر  ن�صف 
من  تغطية  بها  يوجد  ل  مدينة   22 ولدينا  بالطبع  جدًا 
�صخم  عبء  عليها  احلكومة  وبالتايل  ال�صحي  ال�صرف 
لأنها  �صخمة  ملليارات  و�صتحتاج  امل�صكلة  هذه  عالج  يف 
وبالتايل  وتكرب  بتو�صع  ال�صكنية  والرقعة  كبرية  م�صكلة 
خطوات  تاأخذ  ال�صحي  ال�صرف  مو�صوع  يف  التحرك  لزم 
وا�صعة و�صريعة ، وال�صركة طبعًا م�صاركة تقريبًا يف معظم 
ال�صرف  م�صروعات  م�صتوى  على  املحافظات 
ال�صحي وم�صروعات املياه اأي�صًا 
، اإمنا ال�صرف ال�صحي 
جمهود  بياأخذ 

اأكرب 
ومال 

اأكرت 

وال�صرف 
على  مكلف  ال�صحي 
الدولة اأكرث من مياه ال�صرب 
املجهود  وبالتايل  مرات  ثالثة  بحوايل 
امل�صاحات  تلك  تغطية  يف  احلكومة  تبذله  الذي  ال�صخم 
جدًا  مهتم  الوزراء  رئي�س  وال�صيد  لها  يح�صب  ال�صا�صعة 

مب�صكلة ال�صرف ال�صحي وتغطية الن�صبة املتبقية .
اإمنا م�صاألة الأمطار فهي اأمر اآخر ويف احلقيقة فاإن �صيادة 
رئي�س الوزراء حني يرى م�صكلة ل ينام بالليل اإل بعد اأن 
بالليل  يومها  امل�صكلة  تلك  حدثت  اأن  ويوم  حل  لها  يجد 
جل�صنا يف جمل�س الوزراء وبحثنا احللول الالزمة والواجبة 
الهند�صية تفر�س  املحافظات وبداأت احللول  على م�صتوى 
علينا اأنه لبد من اإعادة درا�صة املناطق التي بها م�صاكل من 

اإختالف  ب�صبب  اأجزاء كثرية بيكون  الأمطار وهناك  مياه 
اأ�صياء  وهناك  الكباري  ومنازل  ومطالع  الأ�صفلت  منا�صيب 
كثرية تدر�س من حيث الأنفاق والتي من املفرت�س اأن يكون 
املياه  بت�صرف  معينة  وطلبمات  معينة  �صفط  منظومة  بها 
�صرقتها  مت  كثرية  اأ�صياء  هناك  لأنه  درا�صتها  نعيد  ونحن 
مير  ولن  التنفيذ  يف  بالفعل  ابتدينا  اليوم  من  واملو�صوع 
24 �صاعة اإل ونحن قد و�صعنا اأيدينا بالفعل على احللول 
ال�صارع بنفذ تلك احللول  اأو يومان هنكون يف  وخالل يوم 
ومعايل رئي�س الوزراء ل يرتك م�صكلة اإل ولها حل هند�صي 
واحلل الهند�صي لبد اأن يكون مطبق يف ال�صارع يف اأقل من 

48 �صاعة .
وماذا عن اآليات حل عدد من امل�صاكل اخلا�صه بالع�صوائيات 

واإ�صكان ال�صباب .
● طبعًا هذا من �صمن الأ�صياء التي اأحت�صبها لل�صيد املهند�س 
اإبراهيم حملب وهو وزير اإ�صكان ، يف احلقيقة كان مو�صوع 
ال�صاغل  �صغله  كان  والإقت�صادي  الإجتماعي  الإ�صكان 
و�صرعة  التكلفة  تقليل  جماىل   يف  كبري  �صغط  به  وكان 
وبداأنا  جدًا  كثرية  درا�صات  اأخذت  الأ�صياء  وهذه  الإجناز 
ندر�س اإبتكار اأ�صاليب جديدة يف التنفيذ تخدم النقطتني 
لتقليل التكلفة و�صرعة الإجناز وفكرنا يف اأ�صاليب جديدة 
اأو   )precast( ن�صميها  التي  قبل  من  موجودة  تكن  ل 
تنفيذ  مدة  لأقل  النهاية  يف  ن�صل  بحيث  التجهيز  �صابقة 
وهذا  تبني  ولي�س  العمارة  تركب  اأن  اإىل  ن�صل  اأننا  بحيث 
�صيقلل يف التكلفة لأنه هيكون كل املنتج لهذه العمارة خارج 
امل�صنع وهيقلل بالتايل �صرعة الإجناز وهذا �صيجعلنا  من 
على  ن�صتغل  اإننا  فعاًل  وبداأنا  اأكرث  �صكنية  وحدات  ننجز 
ن�صتطيع  ول   ، امل�صروعات  هذه  يف  بالفعل  وبداأنا  الأر�س 
اأن ننكر اأن الدخول يف الع�صوائيات اأمر اأ�صبح ملح ودرا�صة 
ومن  كلها  البلد  على  ملحة  حاجة  النهاردة  الع�صوائيات 
كنا  اإن  اأننا  مبعنى  م�صئولية  تبادل  يحدث  اأن  املفرت�س 
يبداأ  اأن  ي�صح  ل  قائمة  ع�صوائيات  اإزالة  على  �صنعمل 
فلن حتل  واإل  الدخول يف ع�صوائيات جديدة  فى  املواطن 
امل�صكلة ومبدئيًا لبد اأن ي�صعر املواطن اأن اإقامة ع�صوائية 
�صعبية  لي�صت فقط يف مناطق  والع�صوائيات  جديدة خطاأ 
ولكن هناك ع�صوائيات يف مناطق راقية ولبد اأن يتحمل 
كثرية  م�صروعات  فهناك  احلكومة  مع  امل�صئولية  املواطن 
�صمنها  من  احلل  يف  لنبداأ  نزيفها  يتوقف  اأن  لبد  جدًا 
والتكد�س  الزراعية  الأرا�س  على  والتعدي  الع�صوائيات 
حمافظة  يف  وخ�صو�صًا  التحتية  البنية  على  التحميل  يف 
فيها  البناء  وتراخي�س  �صيقة  �صوارعها  لأن  الأ�صكندرية 
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وبالتايل  تقريبًا  ال�صعف  اإيل  زيادتها  يتم  اأدوار    5 اأو   4
هناك عبء على ال�صبكات ناهيك عن خطورة تلك الأبراج 
التي تبنى لأنها تعترب هي الأخرى ع�صوائية والتوقف عن 
تلك الع�صوائيات دي معونة املواطن للحكومة ، واحلكومة 
الع�صوائية  املناطق  يف  كثرية  حاجات  يف  وجتتهد  تدر�س 
وبتقتحم هذه امل�صكلة وهناك اأعمال بنعمل بها يف من�صية 
نا�صر ومناطق كثرية جدًا يف القاهرة واجليزة واإمنا امل�صار 
بناء  عن  بالتوقف  يبداأ  ان  لبد  الع�صوائيات  عملية  يف 

ع�صوائيات جديدة .
ال�صوي�س  قناة  اإقليم  وهو  الأخري  امللف  اإيل  ننتقل  دعنا 
واأي�صا امللف الأفريقي ، دعنا نبداأ باإقليم قناة ال�صوي�س ، 
ماهو دور ال�صركة يف هذا امللف احليوي والذي �صيعترب فيما 

بعد م�صروع قومي حقيقي مل�صر.  
● تنمية حمور قناة ال�صوي�س هو حلم م�صر وخلينا نفتكر 
اإن �صركة املقاولون العرب بنيت على فكرة احللم امل�صري 
احللم  هذا  يف  م�صاركة  ال�صركة  تكون  اأن  لبد  اليوم  اإذًا   ،
امل�صري لأنه فعاًل حلم لأجيال قادمة ونحن مبدئيًا بداأنا 
ال�صوي�س  لقناة  للتخطيط  املبدئية  الروؤية  يف  امل�صاركة 
كت�صميم  �صركة   14 خالل  من  تاأهيلنا  مت  هلل  واحلمد 
وكروؤية اإمنا امل�صاركة الأ�صا�صية هتكون يف التنفيذ اإن �صاء 
اهلل من خالل �صركة املقاولون العرب واأكيد هتو�صل بع�س 
اإنه  واأعتقد  الواقع  الروؤية علي  الت�صميمات لتطبيق تلك 

هيكون فيها اأجزاء كبرية جدًا هتطرح للعمل واأكيد هنكون 
م�صاركني فيه اإن �صاء اهلل

هل من املتوقع اأن يبداأ يف غ�صون �صنوات قليلة اأم متى؟
لي�س �صنوات ولكن �صيكون �صهور فمن املفرت�س اأن يبداأ   ●
العمل يف الت�صميمات وبحث الروؤى يف خالل �صهر من الآن 
فاملو�صوع  التنفيذ  مراحل  يتبعه  للت�صميم  فرتة  يتبعه 
حلم  م�صارف  على  ونحن  �صهور  واإمنا  �صنوات  اإىل  ليحتاج 

م�صري جديد .
وماذا عن امللف الإفريقي ؟؟

 30 منذ  اأفريقيا  يف  متواجده  ال�صركة  احلقيقة  يف   ●
، اإمنا القفزات التي اأحدثتها ال�صركة يف فرتة الـ11  �صنه 
ال�صركة  حملب  اإبراهيم  املهند�س  فيها  توىل  التي  �صنة 
احلقيقة  يف  لأنه  اأفريقيا  يف  جدًا  �صخمة  قفزات  هي 
م�صتوى  على  الأفريقية  القيادات  مع  خا�صة  عالقات  له 
روؤ�صاء الدول وروؤ�صاء الوزارات والوزراء ول ي�صتطيع اأحد 
اأن ينكر التقارب الذي اأحدثه املهند�س اإبراهيم حملب بني 

ال�صركة وتلك الدول .

امل�صائية  الإخبارية  الفقرة  احلواريف  هذا  اإذاعة  مت   ●
علي  قناة CBC extra وذلك يوم الأربعاء املوافق 12 

مار�س 2014



عادل  املهند�س  وبح�صور  كبرية  اإحتفالية  و�صط 
و�صفراء  العراقي  والبلديات  الأ�صغال  وزير  مهودر 
�صريف حبيب  املهند�س  قام  واليابان  م�صر وفرن�صا 
املهند�س  عن  نائبًا  الإدارة   جمل�س  رئي�س  نائب 
عقد  بتوقيع  الإدارة  جمل�س  رئي�س  �صالح  حم�صن 
مبدينة  البحر  مياه  لتحلية  حمطة  اأكرب  م�صروع 
م3/يوم  األف   199 قدرة   )P4( بالعراق  الب�صرة 
املقاولون  �صركات  حتالف  بتنفيذه  يقوم  والذي 
الفرن�صية   OTVو اليابانية  وهيتا�صي  العرب 
احلكومة  من  بتمويل  دولر  مليون   270 بتكلفة 
العراقية واأو�صح املهند�س �صريف حبيب اأن م�صروع 
الإ�صرتاتيجية  امل�صروعات  اأكرب  من  يعد   )P4(
لتحلية املياه بدولة العراق ويقام علي �صط العرب 
�صهرًا   30 تنفيذه  ومدة  بالعراق  الب�صرة  مبدينة 

التي  الب�صرة  مياه  حت�صني  م�صروعات  اإحدي  ويعد 
�صمن  العرب  املقاولون  �صركة  بها  وفازت  تقدمت 
جمموعة عطاءات مت طرحها من خالل احلكومة 
باقي  اإ�صناد  املنتظر  من  اأنه  حيث  العراقية 
القادم  مار�س  �صهر  خالل   )P2،P3( امل�صروعات 

باإذن اهلل . 
ال�صيمي  عثمان  املهند�صون  العقد  توقيع  ح�صر 
و�صامي  بالعراق  ال�صركة  اأعمال  العام علي  امل�صرف 
املدير  حمزه  وحممد  العراق  قطاع  رئي�س  �صهاب 
و�صالح  العراقية  العرب  املقاولون  ل�صركة  املفو�س 
عبد الغني رئي�س قطاع العقود والعطاءات وحممد 
راجح مدير فرع العراق وعزت حممود مدير امل�صروع 

وحممد بكر مدير فني باإدارة العطاءات.

وزير األشغال والبلديات العراقي
يشهد توقيع عقد أكبر محطة لتحلية مياه 
البحر بمدينة البصرة بقيمة 270 مليون دوالر
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زيارة إفريقية ناجحة
لرئيس مجلس اإلدارة

 توجت بلقاء رئيس غينيا اإلستوائية
مشروعات جديدة بـ 100 مليون دوالر



زيارة إفريقية ناجحة

13

قام  الناجحة  الإفريقية  جولته  اإطار  يف 
جمل�س  رئي�س  �صالح  حم�صن  حممد  املهند�س 
الإ�صتوائية  غينيا  لدولتي  بزيارة  الإدارة 
الرئي�س  بلقاء  ا�صتهلها  اأبريل  اأوائل  ونيجرييا 
عن  اأعرب  والذي  جنيما   اأوبياجن   الغيني 
واأ�صاد  بغينيا  ال�صركة  جلهود  البالغ  تقديره 
بجودة الأعمال وال�صمعة الطيبة التي تكت�صبها 
املقاولون العرب داخل القارة الإفريقية واأ�صند 
م�صروع  اللقاء  خالل  لل�صركة  الغيني  الرئي�س 
اأويال  مبدينة  �صكنية  وحدة   1000 اإن�صاء 
 100 بقيمة  اجلديدة  الإقت�صادية  العا�صمة 
 ، �صنوات  اإجنازه خالل ثالثة  يتم  مليون دولر 
ال�صركة  م�صروعات  بع�س  لزيارة  بعدها  توجه 
طريق  واإن�صاء  تاون  في�س  م�صروعات  ومنها 

وحر�س  مبالبو  مياه  وحمطة  �صيبوبو  مبدينة 
واختتم  اأحوالهم  وتفقد  العاملني  لقاء  على 
املهند�س حم�صن �صالح زيارته برتاأ�س اجلمعية 
العمومية للمقاولون العرب الغينية حيث �صرح 
باأن حجم اأعمال ال�صركة هناك بلغ 190 مليون 

دولر خالل عام 2013 .
كما قام املهند�س حم�صن �صالح بزيارة للمقاولون 
طريق  م�صروع  خاللها  تفقد  النيجريية  العرب 
اطماأن  اأبوجا  النيجريية  بالعا�صمة  وويي 
بزيارة  واختتمها  الأعمال  �صري  على  خاللها 
مل�صروع ك�صارة املقاولون العرب بالعا�صمة اأبوجا 
العمومية  اجلمعية  حل�صور  بعدها  توجه   ،

لل�صركة بالجو�س.



حيث �صرح رئي�س املقاولون العرب باأن حجم اأعمال 
ال�صركة النيجريية بلغ 152 مليون دولر خالل عام 
املهند�س  الإفريقية  اجلولة  خالل  رافقه   ،  2013
جمل�س  ع�صوا  الب�صوتي  والدكتوراأن�صي  راتب  اأ�صرف 
على  امل�صرف  مربوك  اإبراهيم  واملهند�صون  الإدارة 
الع�صو  م�صطفى  واأ�صامه  اإفريقيا  وغرب  �صرق  قطاع 
حممد  و  النيجريية  العرب  للمقاولون  املنتدب 
العرب  املقاولون  �صركة  عام  مدير  العيدارو�س 
الع�صو  حممود  الدين  ح�صام  حممود  و  النيجريية 
بالذكر  وجدير   ، الغينية  العرب  للمقاولون  املنتدب 
اأن املقاولون العرب تعمل يف نيجرييا منذ عام 1990 
يتخطى  حيث  الإفريقية  الدول  اأهم  من  وتعترب 
مليون  و284  مليار  هناك  الإجمايل  اأعمالها  حجم 
دولر  وبداأ يف غينيا عام 2003 ويبلغ حجم اأعمالها 

ن�صف مليار دولر .
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عن  الإدارة  جمل�س  ع�صو  راتب  اأ�صرف  املهند�س  اأعلن 
تكثيف العمل مب�صروع مبني وزارة اخلارجية اجلديد 
بدولة ت�صاد متهيدًا لإفتتاحه قبل اإنعقاد موؤمتر القمة 
الإفريقي به يف يونيو 2015 بتكلفة 90 مليون دولر 
خالل  اإفتتاحه  واملقرر  فيل  جاك  كوبري  وم�صروع   ،
كوت  لدولة  الوطني  بالعيد  ال�صعبية  الإحتفالت 
دولر  مليون   38 بتكلفته  القادم  اأغ�صط�س  يف  ديفوار 
ال�صركة  اأعمال  �صري  ملتابعة  زيارته  اأثناء  ذلك  ،جاء 
بدولتي ت�صاد وكوت ديفوار ولقائه  بوزيرا اخلارجية 
والبنية التحتية والنقل بدولة ت�صاد ووزير الأ�صغال 
املهند�س  وقداأو�صح  هذا   ، العاج  ب�صاحل  الإفواري 

اأعمال  حجم  اأن  راتب  اأ�صرف 
مليون   344 بلغ  بت�صاد  ال�صركة 
مبنى  تنفيذ  حاليًا  وجاري  دولر 
مبدينة  املركزي  للبنك  جديد 
1000كيلومرت  تبعد  التي  اأبا�صي 
بتكلفة  اأجنامينا  العا�صمة  عن 
طريق  وتنفيذ  دولر  مليون   28
اأجنورا اأجنامينا بالل بطول 120 
كيلو مرت وبتكلفة 80 مليون دولر 
وطريق موجنو اأريف بطول بطول 
مليون   50 وبتكلفة  مرت  كيلو   78
دولر ، واأ�صار اإيل اأنه جاري درا�صة م�صروعني اأحدهما 
طريق جلندجن بنجور بقيمة 70 مليون دولر والأخر 
دولر  مليون   120 بقيمة  اأجنوري  م�صكوري  طريق 
ال�صركة  ح�صول  عن  راتب  اأ�صرف  املهند�س  اأعلن  ،كما 
بقيمة30  الإ�صتوائية  بغينيا  جديدة  اأعمال  علي 
املهند�س  لت�صاد  زيارته  خالل  رافقه   ، دولر  مليون 
اأ�صرف عبدالعاطي رئي�س قطاع �صرق اأفريقيا وكان يف 
ا�صتقباله بدولة كوت ديفوار املهند�س اإبراهيم مربوك 
رئي�س قطاع غرب اأفريقيا والأ�صتاذ عماد عبيد رئي�س 

القطاع املايل لأفريقيا . 

املقاولون العرب تكثف نشاطها بتشاد وساحل العاج
وحتصل علي

 أعمال جديدة 

بغينيا   اإلستوائية
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الوزراء  جمل�س  رئي�س  حملب  اإبراهيم  املهند�س  قام 
خاللها  زار  تفقدية  بجولة  مار�س   22 ال�صبت  يوم 

ثمانية مواقع خمتلفة فى 
القدمية  م�صر  منطقة 
�صيادته  رافق  وحميطها 
اللواء  اجلولة  خالل 
عادل لبيب وزير التنمية 

املحلية والإدارية.
جولته  ا�صتهـل  حيث 
احلرف  مركز  بزيارة 
بالف�صطاط  التقليدية 
الثقافة،  لوزارة  التابع 
الأن�صطة  على  وتعرف 

التى يقوم بها املركز، ووجه بتطويره وتوفري الرعاية 

الالزمة له من اأجل احلفاظ على تراث م�صر من تلك 
احلرف والرتقاء مب�صتوى مهارة العمال والفنيني.

رئي�س  تفقد  ذلك،  واعقب 
جتميع  مقلب  الوزراء 
غرب  جنوب  القمامة 
 ، البقرة  بطن  منطقة 
تعليمات  حملب  واأ�صدر 

بتطهري هذا املقلب.
رئي�س  توجه  بعدها 
منطقة  لزيارة  الوزراء 
باأبى  اأثرية  حفريات 
خمزن  وتفقد  قرن، 
الآثار الإ�صالمية وخمزن 

متحف احل�صارة.

رئيس الوزراء  يتفقد املناطق األثرية
 واحلرفية مبصر القدمية

ويلتقى وفًدا من السائحني بالكنيسة املعلقة 
ويتفقد أعمال ترميم كنيسة مار جرجس
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ثم انتقل حملب لزيارة منطقة جممع 
وبداأها  القدمية  مب�صر  الأديان 
جرج�س  مار  وكني�صة  دير  بزيارة 
البابا  ا�صتقباله  فى  وكان  اليونانية 
الروم  بطريرك  الثانى  تيودورو�س 
عموم  و�صائر  مب�صر  الأرثوذك�س 

اإفريقيا، و�صفري اليونان بالقاهرة.
الرتميم  اأعمال  حملب  وتفقد 
اليونانى  باملتربع  والتقى  بالكني�صة 
وقد  الرتميم.  بنفقات  تكفل  الذى 
رئي�س  الثانى  البابا تيودورو�س  اأبلغ 

الوزراء بوجود طلب من اأ�صرة يونانية حول ا�صتعدادها 
للتربع لبناء م�صت�صفى تلحق بالكني�صة وتعالج باملجان.
التى  اليونانية  امل�صرية  بالعالقات  حملب  اأ�صاد  وقد 
من  للبلدين  وما  التاريخ  عمق  فى  بجذورها  ت�صرب 

بقيام  وجه  قدمية،كما  ح�صارة 
بالعمل  واملحليات  الدولة  اأجهزة 
جممع  منطقة  تطوير  على 
�صماحة  عن  تعرب  والتى  الأديان 
طيبة  لفتة  ويف  امل�صرى.  ال�صعب 
حملب  اإبرهيم  املهند�س  قام 
بح�صور  بامل�صروع  العاملني  بتحية 
رئي�س  فريد  حممود  املهند�صني 
قطاع الت�صييد وحممود عبد الفتاح 

مدير امل�صروع .
و  املعلقة  الكني�صة  حملب  زار  كما 
طلب عر�س تقرير عاجل عن حالة 
الأديرة والآثار الدينية باملنطقة. 
حملب  التقى  تواجده،  وخالل 
ال�صينيني  ال�صائحني  من  بعدد 
الودية  الأحاديث  معهم  وتبادل 
عن رحلتهم اإىل م�صر، داعيًا اإياهم 

لزيارة م�صر جمددًا.
اإىل  الوزراء  رئي�س  توجه  بعدها 
وتفقد  العا�س  بن  عمرو  جامع 
الرتميم  واأعمال  امل�صجد  حالة 
اجلارية به، كما اأدى �صالة الع�صر 

باجلامع.

بك"  "عابدى  م�صجد  الوزراء  رئي�س  تفقد  كما 
داخل  خمالف  منزل  وجود  عن  وا�صتف�صر  التاريخى، 
حرم امل�صجد واأمر بوقف اأعمال هذا املنزل فورًا واإزالة 
املنطقة  �صكان  من  بعدد  التقى  كما  التعديات،  هذه 

وا�صتمع اإىل مطالبهم ومقرتحاتهم0
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�صالح  حم�صن  حممد  املهند�س  بحث 
زيارته  خالل  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
لدولة الإمارات العربية املتحدة يومى 
اخلمي�س واجلمعة 20 ، 21 مار�س زيادة 
منطقة  داخل  ال�صركة  اأعمال  حجم 
املطوريني  اأكرب  مع  العربى  اخلليج 
كبري  ترحيب  و�صط  بدبى  العقاريني 

منهم 0
املهند�س  يرافقه  �صيادته  قام  كما 
م�صروعات  مدير  الدين  ع�صام  حممد 
الإمارات  بتفقد ناطحة �صحاب العطار 
مبنطقة اخلليج التجارى والتى تعد من 
اأر�صى  من  وتتكون  العال  مناطق  اأرقى 
باإجناز  ال�صركة  قامت  وقد  طابق  و55 
وجارى  للمبنى  الأ�صا�صات  اأعمال 

اأعمال  تفقد  كما  له  اخلر�صانى  الهيكل  تنفيذ  اأعمال 
و45طابق  اأر�صى  من  يتكون  الذى  ال�صماء  دوامه  برج 
وجارى  اخلر�صانى  الهيكل  اأعمال  من  الإنتهاء  مت  وقد 

اأعمال الت�صطيبات اخلا�صة به وفى نهاية اجلوله وجه 
ال�صركة  لأبناء  التحية  �صالح  حم�صن  حممد  املهند�س 
على اأدائهم املتميز وجودة الأعمال وطالبهم باحلفاظ 

على اإ�صم و�صمعة ال�صركة هناك0

رئيس مجلس اإلدارة
 يبحث مع المطورين العقاريين بدبى

زيادة حجم أعمال الشركة بالخليج



19

مب�صروعات  العمل  لدفع  امل�صتمرة  جولته  اإطار  ويف 
ال�صركة داخليًا وخارجيًا ، قام املهند�س حممد حم�صن 
�صالح رئي�س جمل�س الإدارة يوم الأحد 23 مار�س بزيارة 
فرع الكويت والتقى بعدد من امل�صئولني بوزارة الأ�صغال 
الكويتية يف مقدمتهم املهند�صة عواطف الغنيم وكيل 
امل�صاعد  الوكيل  الأذينه  طالل  واملهند�صان  الوزارة 

الإن�صائية  للم�صاريع 
الوكيل  واأحمد احل�صان 
الطرق  مل�صاريع  امل�صاعد 
مراجعة  بهدف  وذلك 
ودفع  الأعمال  موقف 
العمل مب�صاريع ال�صركة  
وفتح اآفاق عمل جديدة 

هناك .
املهند�س  قام  كما 
�صالح  حم�صن  حممد 
بتفقد  الزيارة  خالل 
ال�صيخ  م�صت�صفى  م�صروع 
ال�صباح  الأحمد  جابر 
وم�صروع طريق اجلهراء 

اإنهاء الأعمال ب�صورة  العاملني بهما �صرعة  وطلب من 
رافقه   ، املطلوبة  الفنية  للموا�صفات  وطبقًا  م�صرفة 
خالل الزيارة املهند�صون ح�صام عبدالدامي مدير فرع 
وعوين  امل�صت�صفى  م�صروع  مدير  فايد  وح�صام  الكويت 
توفيق نائب مدير امل�صروع واملهند�س حممد عبد املنعم 
�صيد رئي�س القطاع امل�صرف العام على م�صروع اجلهراء. 

ويدفع العمل بمشروعات الشركة بالكويت
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قام املهند�س حممد حم�صن �صالح رئي�س جمل�س الإدارة 
ال�صعودية  فرع  اإىل  بزيارة  فرباير   6 اخلمي�س  يوم 
خالل  رافقه  ريال،  مليار  اأعماله  حجم  يبلغ  والذي 
الإدارة  جمل�س  ع�صو  اإمام  ح�صام  الأ�صتاذ  الزيارة 
اإ�صماعيل  �صعد  مبارك  املهند�س  ا�صتقباله  يف  وكان 
مدير الفرع واملهند�س �صامي حممد اإبراهيم مله نائب 
مدير عام اجل�صور والأنفاق باأمانة جده ، حيث تفقد 
املهند�س حممد حم�صن �صالح يف البداية م�صروع تقاطع 
الدراجة(  )دوار  الرو�صة  �صارع  مع  فهد  امللك  طريق 
والذي يبلغ تكلفته 82 مليون ريال �صعودى ويتكون من 

ج�صر باجتاهني ، يبلغ 
 583 اجتاه  كل  طول 
 13،5 وعر�س  مرت 
اأعماله  وت�صمن  مرت 
واإنارة  وطرق  مرافق 
وزراعة وري وت�صجري 
اأي�صًا  تفقد  كما   ،
�صارع  تقاطع  م�صروع 
الأمري ماجد مع �صارع 
مبحافظة  مالك  بني 
 91 بتكلفة  جده 
�صعودى.  ريال  مليون 

�صرح بذلك املهند�س اأحمد عزت مدير ال�صئون الفنية 
التي  الكربى  امل�صروعات  بني  من  اأن  واأو�صح  بالفرع 
حاليًا  تنفيذها  يتم 
ونفق  ج�صر  م�صروع 
تقاطع طريق الثمانة 
املحازي  الطريق  مع 
ملطار  الغربي  للحد 
بالريا�س  خالد  امللك 
مليون   113 بتكلفة 

ريال �صعودى. 
اأن  بالذكر  جدير 
حاليًا  تقوم  ال�صركة 
من  العديد  بتنفيذ 
باململكة  امل�صروعات 

المهندس محسن صالح
 يتفقد مشروعات السعودية



العربية ال�صعودية منها م�صروع قطار احلرمني بتكلفة 
اإن�صاء  عن  عبارة  �صعودي  ريال  مليون   136 اإجمالية 
م   الكبارى بطول يرتاوح من 65 اىل 1000  من  عدد 
اخلر�صانات  و  والعزل  الردم  و  احلفر  اأعمال  وتنفيذ 
املدينة من  الأعمال  نطاق  و  املعدنية  الأعمال  و 
املكرمة  مكة  باجتاة  كم   46 بطول   )  400 حمطة   (
ابريل  نهاية  اأعماله  من  الإنتهاء  املتوقع  من  والذي 
اجلاري و م�صروع تكملة طريق امللك في�صل مع اأنفاق 
اإجمالية  اإمتداد نفق املناخة بتكلفة  امل�صاة و تنفيذ 
ل�صالح  تنفيذه  ويتم  �صعودي  ريال  مليون   438 تبلغ 
هيئة تطوير مكة املكرمة و املدينة املنورة و امل�صاعر 
طريق  تقاطع  تنفيذ  عن  عبارة  وامل�صروع  املقد�صة 
امللك فهد مع طريق امللك في�صل عبارة عن نفق بطـول 
كوبري  يعلــوه  مرت   24.28 وعر�س  طويل  مرت   131
و  النفق  خمرج  و  مدخل  اإىل  بالإ�صــافة  للتغطية  
تنفيذ التقاطعات اجلنوبية و تقاطع الدوران للخلف 
عبارة عن نفق بطول 72 مرت طويل و عر�س 27.28 
و  مدخل  اإىل  بالإ�صافة  للتغطية  كوبري  يعلوه  مرت 
املناخة عبارة عن  اإمتداد نفق  النفق وتنفيذ  خمرج 
اإىل  بالإ�صافة  للتغطية  كوبري   2 عدد  يعلوه  نفق 
م�صاة  اأنفاق    5 عدد   تنفيذ  و  النفق  وخمرج  مدخل 

وتنفيذ عبارات اخلدمات .
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له  ر�صمى  عمل  يوم  اأول  فى 
م�صطفى  الدكتور  قام  بالوزارة 

مدبوىل وزير
واملجتمعات  واملرافق  الإ�صكان 
2مار�س  الأحد  �صباح  العمرانية 
�صالح  حم�صن  املهند�س  يرافقه 
واملهند�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
الإدارة  الفار ع�صو جمل�س  ح�صن 
املاأخذ  زيارة  �صملت  بجولة 
الناقلة   واخلطوط  والروافع 

وحمطة مياه القاهرة اجلديدة.
باأن  الوزير  �صرح  اجلولة  وخالل 
رئي�س  حملب  اإبراهيم  املهند�س 

جمل�س
امل�صروع،  بهذا  جدا  مهتم  الوزراء 
ىل  تكليفاته  اأول  من  وكان 
املحدد  باملوعد  اللتزام  �صرورة 
حتي  اخلدمة  امل�صروع  لدخول 
تكون القاهرة اجلديدة بال اأزمة 

مياه ال�صيف القادم.
اأحمد  املهند�س  �صرح  جانبه  من 
القاهرة  قطاع  رئي�س  عبا�س 
حلوان  فرع  علي  امل�صرف  الكربي 

التكلفة  باأن  لالأعمال  املنفذ 
 465 تبلغ  للم�صروع  الإجمالية 
عدد  من  ويتكون  جنيه  مليون 
خطوط  علي  رفع  حمطات   3
املوا�صري الناقلة للمياه العكرة من 
نهر النيل اإيل حمطة تنقية املياه 
باأن  واأ�صاف  اجلديدة  بالقاهرة 
الطاقة امل�صتهدفة للم�صروع 500 
طريق  عن  يوم  مكعب/  مرت  األف 
ت�صغيل عدد 4 طلمبات توربينية 
 2000 منها  كل  ت�صرف  راأ�صية 
ك/ث عند رافع 112 مرت وعدد 3 
مولدات كهرباء اإحتياطية قدرة 
حمول   2 وعدد  ك.ف.اأ   2500
 20 قدرة  ك.ف.اأ   22/11 جهد 
جهد  موزع  واحد  وعدد  م.ف.اأ 
الطاقة  وتبلغ  هذا   ، ك.ف   11
امل�صتقبلية للم�صروع 4 مليون مرت 
ت�صغيل  طريق  عن  مكعب/يوم 
راأ�صية  توربينية  طلمبة   32
 ، ك/ث   2000 منها  كل  ت�صرف 
اأما الأعمال املدنية فت�صمل مبني 
الطلمبات وعنرب الت�صغيل وخزان 

الإحتياط ومبني املولدات ومبني 
اجلهد  ومبني  الكهرباء  لوحة 
املنخف�س ومبني املخزن والور�صة 
واملبني الإداري وغرفة املحولت 
الأمن  وغرفة  للجهد  اخلاف�صة 

وال�صور .
الكهروميكانيكية  املكونات  وعن 
يقول املهند�س عمرو حامد نائب 
مدير الفرع اأن بكل حمطة عدد 4 
طلمبات 2000 لرت/ث مبحركات 
ميجاوات   3 قدرة  كهربائية 
مولدات   3 وعدد  ك.ف   11 جهد 
2500 ك.ف.اأ وعدد 1 موزع جهد 
متو�صط 22 ك.ف وعدد 2 حمول 
حمول   1 وعدد   22/11 جهد 
وعدد  ماتيليك   11  /  0.4 جهد 
 500 منخف�س  جهد  حمول   1
)20طن  اأونا�س   3 وعدد  ك.ف.اأ 

و10 طن و5 طن( .

خالل تفقده 
مشروع محطة مياه 
القـاهـرة الجـديـدة :

وزير اإلسكان : 
القاهرة الجديدة

بال أزمــة مياه 
الصيف القادم
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اأكد الدكتورم�صطفى مدبوىل وزير الإ�صكان واملرافق 
واملجتمعات العمرانية خالل لقائه مع اأهاىل حاليب 
و�صالتني مبحافظة البحر الأحمر م�صاء الأحد 16 
املنطقة،  لتنمية  مبدئية  خطة  هناك  اأن  مار�س 
واحلكومة ر�صدت اأكرث من 760 مليون جنيه لذلك، 
ومت اإ�صناد م�صروعات ل�صركة املقاولون العرب بـ120 
اإن�صاء عدد 30 عمارة  اإىل  مليون جنيه، بالإ�صافة 
�صكنية مببلغ 30 مليون جنيه، �صمن خطة عاجلة 

لهذا العام .
بتنفيذها  �صتقوم  التى  امل�صروعات  الوزير:  واأ�صاف 
مبدينتى  مياه  هى:�صبكتا  العرب،  املقاولون  �صركة 
حاليب،  حتلية  حمطة  تطوير  و�صالتني،  حاليب 
خر�صانى  مياه  خزان  اإىل2000م3،  600م3  من 
حمطة  تطوير  5000م3،  ب�صعة  حاليب  مبدينة 

�صبكة  2000م3،  اإىل  م3   600 من  اأبورماد  حتلية 
5000م3،  ب�صعة  اأبورماد  مياه  خزان  اأبورماد،  مياه 
م3،   10000 ب�صعة  ب�صالتني  خر�صانى  مياه  خزان 
حدربة،  راأ�س  من  كم   22 بطول  حاليب  مياه  خط 
خزان مياه خر�صانى ب�صوق اجلمال ب�صعة 500 م3، 
خالل  الوزير  رافق  باأبورماد.  توطني  وحدة  و50 
اجلولة املهند�صون ح�صن الفار ع�صو جمل�س الإدارة 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  م�صاعد  الدين  عز  واإبراهيم 
وال�صرف  املياه  مل�صروعات  الفنية  املتابعة  لقطاع 
الأحمر  البحر  فرع  مدير  ثروت  وخمل�س  ال�صحي 

املنفذ لالأعمال.

د0مصطفى مدبولى ألهالى حاليب وشالتين:

الحكومة رصدت 760 مليون جنيه لتنمية المنطقة 

مبدئيا.. ومشروعات بـ150مليون جنيه  تنفذها 

المقاولون العرب ضمن الخطة العاجلة
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قام الدكتور م�صطفى مدبوىل وزير الإ�صكان واملرافق واملجتمعات العمرانية �صباح يوم الإثنني 3 مار�س يرافقه 
املهند�س حم�صن �صالح رئي�س جمل�س الإدارة بزيارة م�صروع تو�صعات املاأخذ والروافع واخلط الناقل ملحطة تنقية 
الناقل  واخلط  والرافع  املاأخذ  تو�صعات  وتنفيذ  ت�صميم  م�صروع  باأن  الوزير  العبور،و�صرح  مبدينة  ال�صرب  مياه 
للمياه العكرة حتى حمطة مياه العبور، بزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة من 660 م3 يوميًا اإىل 1،1 مليون م3 

يوميًا تنفذه �صركة املقاولون العرب بتكلفة حواىل311 مليون جنيه.
فى  و�صي�صهم  املقبل،  �صبتمرب  من  بدًل  مايو،  اأول  اخلدمة  �صيدخالن  التنقية  وحمطة  امل�صروع  اأن  الوزير  واأكد 
العمل  بتكثيف  الوزير  واأ�صاد  املقبل،  ال�صيف  قبل  وال�صالم  وال�صروق  العبور  مدن  فى  ال�صرب  مياه  م�صكالت  حل 

خلية  املوقع  اأن  اإىل  م�صريًا  باملوقع، 
ما  هو  وهذا  النحل،  خلية  ت�صبه  عمل، 
ونحن  الأيام،  هذه  فى  م�صر  حتتاجه 
�صرعة  ملتابعة  امل�صروعات  كل  �صنزور 
على  تطراأ  م�صكلة  اأى  وحل  التنفيذ، 
م�صريًا  مكاتبنا،  الواقع،و�صنرتك  اأر�س 
خالل  ال�صعيد  بزيارة  �صيقوم  اأنه  اإىل 
التى  امل�صروعات  على  لالإطمئنان  اأيام 
تنفذ لأهالينا بال�صعيد ، رافقهما خالل 
ع�صو  الزاهد  �صالح  املهند�صون  الزيارة 
عزالدين  واإبراهيم  الإدارة  جمل�س 
وحممد  الإدارة  جمل�س  رئي�س  م�صاعد 
اإدارة  مدير  القطاع  رئي�س  احل�صيني 

الإن�صاءات البحرية املنفذة لالأعمال.

وزير اإلسكان  يتفقد توسعات 
المأخذ والروافع والخط الناقل 

لمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة العبور
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طالب الدكتور م�صطفى مدبوىل وزير الإ�صكان واملرافق واملجتمعات العمرانية خالل تفقده  يوم ال�صبت 22 مار�س 
مل�صروع تو�صعات �صرف �صحى حمطة رفع عني �صم�س باإعداد خطة عمل وبرنامج زمنى م�صغوط لالنتهاء من امل�صروع، 
و�صدد على اأن يكون العمل بامل�صروع على مدار الأربع والع�صرين �صاعة يوميا، واأ�صار وزير الإ�صكان اإىل اأن تاأخر 
اأي�صا فى تاأخري  اأنه يت�صبب  تنفيذ هذا امل�صروع يت�صبب فى اأعطال كثرية وطفح بال�صرف ال�صحى باملنطقة، كما 

الزكاة،  موؤ�ص�صة  حمور  تطوير 
�صيخدم  رئي�صى  حمور  وهو 
ف�صال  القاهرة،  �صرق  �صكان 
يخدم  امل�صروع  هذا  اأن  عن 
�صكان  من  املواطنني  ماليني 
واملقطم  والزيتون  �صم�س  عني 
هذا  اأن  و  ن�صر  مدينة  و�صرق 
ا�صتيعاب  على  يعمل  امل�صروع 
لل�صرف  الزائدة  الت�صريفات 
التو�صعات  نتيجة  ال�صحى 
ال�صكانية مبنطقة عني �صم�س، 
امل�صروع على مرحلتني،  وينفذ 
م3  األف   300 الأوىل  املرحلة 
 300 الثانية  واملرحلة  يوميا، 

األف م 3 اأخرى.
وزير  توجه  ذلك  عقب 
اإيل  مفاجئة  بزيارة  الإ�صكان 
رم�صان  من  العا�صر  مدينة 

الإ�صكان  م�صروع  خاللها  تفقد 
املجتمعى املكون من 5 اآلف وحدة �صكنية، وحمطة ال�صرف ال�صناعى التى يتم اإن�صاوؤها باملدينة.

رافق الوزير خالل اجلولة كل من املهند�صون ممدوح ر�صالن رئي�س ال�صركة القاب�صة ملياه ال�صرب وال�صرف ال�صحى و 
خالد عبا�س م�صاعد الوزير لل�صئون الفنية وح�صن الفار و �صالح الزاهد ع�صوا جمل�س الإدارة واإبراهيم عز الدين 

م�صاعد رئي�س جمل�س الإدارة لقطاع املتابعة الفنية مل�صروعات املياه وال�صرف ال�صحي  .

د0مصطفى مدبولى يطالب 
بضغط البرنامج الزمني

لمشروع توسعات صرف صحى 
محطة رفع عين شمس
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الإ�صكان  وزير  مدبويل  م�صطفى  الدكتور  تفقد 
جمدي  وامل�صت�صار  العمرانية  واملجتمعات  واملرافق 
اأبريل   6 الأحد  يوم  �صويف  بني  حمافظ  البتيتي 
املعاجلة  وحمطة  اأبو�صليم  مياه  حمطة  م�صروع 
رافقهما   ، اجلديدة  �صويف  بني  مبدينة  الثالثية 
خالل الزيارة املهند�صون  خالد عبا�س م�صاعد وزير 
الإ�صكان لل�صئون الفنية وتهامي حماد رئي�س قطاع 
فكري  واأبواحلمد  الأحمر  والبحر  ال�صعيد  �صمال 
مدير فرع �صمال ال�صعيد املنفذ لالأعمال وعالء اأنور 

مدير م�صروعات بني �صويف .
طاقتها  تبلغ  اأبو�صليم  مياه  حمطة  اأن  يذكر 
وتكلفتها 320  األف مرت مكعب/يوم  الإنتاجية 86 
مليون جنيه وتخدم مدينة بني �صويف و�صواحيها 
وي�صتفيد منها 800 األف ن�صمه بينما م�صروع حمطة 
اجلديدة  �صويف  بني  مبدينة  الثالثية  املعاجلة 
يوم   / مكعب  مرت  األف   12 الإنتاجية  طاقته  تبلغ 
وتكلفته 47 مليون جنيه ويخدم مدينة بني �صويف 

اجلديدة وي�صتفيد منه 50 األف ن�صمه .

حمافظ  ال�صعيد  م�صطفى  جالل  الدكتور  افتتح 
اأ�صفل  م�صاة  نفق  اأبريل    6 الأحد  يوم  القاهرة 
الطريق الدائرى مبنطقة املعراج بطريق القطامية 
الأمان  لتحقيق  جنيه  مليون   25 اإجمالية  بتكلفه 
املنطقة  بتلك  خا�صة  الطريق  عبور  فى  للمواطنني 
املكتظة �صكانيَا والرابطة بني حي الب�صاتني واملقطم 
باملنطقة  اخلا�صة  اجلامعات  من  جممع  ت�صم  والتى 

الإ�صتثمارية وي�صتفيد منه اأكرث 7000 ن�صمة0
ح�صر الإفتتاح عدد من قيادات املحافظة واملهند�صون 
اأ�صرف راتب ع�صو جمل�س الإدارة وحممد اأبود�صي�س 
املنزلقة  وال�صدات  والأنفاق  الأ�صا�صات  قطاع  رئي�س 
وعادل حنفي مدير اإدارة الأنفاق وال�صدات املنزلقة 
مدير  �صلطان  يو�صف  وحممود  لالأعمال  املنفذة 

امل�صروع0
جدير بالذكر اأن النفق بطول 75 مرت وقد روعى فى 
ت�صميمه وتنفيذه العمل على راحة املواطنني وكبار 
�صالل  بتوفري  اخلا�صة  الحتياجات  وذوى  ال�صن 

كهربائية متحركة وم�صاعد خلدمة املعاقني.

وزيـر اإلسكـان 
ومحافظ بني سويف 

يتفقــدان
محطتي أبوسليم 
والمعالجة الثالثية

محـافظ القاهـرة
 يفتتح نفقًا جديدًا  للمشاة 
علـى الطريـق الدائـرى 

بالقطـاميـة
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الفار ع�صو جمل�س  املهند�س ح�صن  اإ�صراف  حتت 
قطاع  رئي�س  عبا�س  اأحمد  واملهند�س  الإدارة 
حاليًا  حلوان  فرع  يقوم  الكربى  القاهرة 
منطقة  مرافق  مب�صروع  العايل  اخلزان  باإن�صاء 
م�صاحة  على  املقام  و  بالقطامية  امل�صتثمرين 
2700 مرت م�صطح وتبلغ �صعته 2500 مرت مكعب 
املهند�س  بذلك  �صرح   ، جنيه  مليون   15 بتكلفة 
عمرو حامد مدير الفرع واأو�صح اأن اخلزان مقام 
على ربوة عالية من الأر�س الطبيعية باإرتفاع 40 
مرت من �صطح الأر�س واإرتفاع اخلزان ال�صايف 21 

اأن مبنى اخلزان يت�صمن بالطات  ، و  مرت طويل 
احلار�س  وغرفة  واأ�صوار  خر�صانية  اأر�صيات  من 
وخطي ال�صاعد والنازل قطر 1000 مم وبطول 
اإىل  بالإ�صافة  هذا  خط  لكل  طويل  مرت   600
خط الفائ�س ، ويوؤكد على اأن الأعمال باخلزان 
يف  وت�صارك  وميكانيكية  مدنية  اأعمال  ت�صمل 
التنفيذ اإدارات الأعمال الإعتيادية )خر�صانات 
والت�صطيبات  وال�صحي  اأ�صمنية(  وبالطات 
والتنفيذ  وتفويط(  ديكور  دراي  )ت�صطيب 

الذاتي )تركيب خطي ال�صاعد والنازل( .

إنشـاء خـزان عـالـي
 مبنطقة املستثمرين بالقطامية
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�صهر  خالل  اأ�صيوط  حمافظ  حماد  اإبراهيم  اللواء  قام 
مار�س بو�صع حجر الأ�صا�س مل�صروع حمطة مياة الوليدية 
مل�صروع  الأ�صا�س  حجر  وو�صع  جنيه  مليون   250 بتكلفة 
و  جنيه  مليون   25 بتكلفة  باأ�صيوط  يونيه   30 كوبرى 
منــزل كـوبـرى فيــ�صل اأعلـى خطــــوط ال�صكــة احلـديـــد 
جنيه   مليون   12 بتكلفة  باأ�صيوط   اأ�صوان(   ـ  )القاهرة 
املهند�صان  و  املحافظة  قيادات  من  عدد  املحافظ  ،رافق 
الوادي  وجنوب  اأ�صيوط  قطاع  رئي�س  اإداورد  عا�صم 

وحممد حمفوظ  مدير فرع اأ�صيوط .
جدير بالذكر اأن املحطة بطاقة 153 األف مرت مكعب / 
يوم ويتم تنفيذها علي مرحلتني الأويل بطاقة51 األف 
وتت�صمن  م3/يوم  األف   102 بطاقة  والثانية  م3/يوم 
من  باأقطارتبداأ  كم  بطول40  �صبكات  اإن�صاء  الأعمال 
وهي  �صهرًا   36 تنفيذها  ومدة  1000مم  وحتى  300مم 

وخدمة  اأ�صيوط  مبدينة  املياه  �صغط  لتح�صني  تهدف 
بهيج  ـ  �صالم  ـ  منقباد  ـ  الوليدية   ( بها  املحيطة  القرى 
ـ  ح�صني  بنى  جنوع  ـ  �صبع  جنع  ـ  ح�صني  بنى  ـ  العدر  ـ 
احل�صانى ـ العي�صاوية ـ جنع عبد الر�صول ( اأما بالن�صبة 
للكوبري فيبلغ طوله 600 مرت ويهدف اإىل عمل حماور 
الختناقات  حلل  لل�صيارات  علوية  جديدة  مرورية 
زغلول  �صعد  �صارع  وتقاطع  املجذوب  مبيدان  املرورية 
ج�صر   ( احلميات  منطقة  ربط  و   ، الإ�صعاف  �صارع  مع 
�صهرًا(    18( تنفيذه  ومدة  املجذوب  مبيدان   ) ال�صلطان 
الق�صاء  اإىل  فيهدف  في�صل  كوبري  منزل  م�صروع  بينما 
على الإختناقات املرورية بكوبري امللك في�صل بالأزهر 
وكذلك ربط الناحية ال�صرقية بالناحية الغربية اأعلى 
ال�صكة احلديد مبنطقة الأزهر وهوبطول250  خطوط 

مرت ومدة تنفيذه 18 �صهرًا.

اللطيف  عبد  اللواءحممد  ال�صيد  قام 
اأبو  علي  والدكتور  دمياط  من�صورحمافظ 
واملهند�س  دمياط  جامعة  رئي�س  احلماية 
الدلتا  �صمال  فرع  مدير  حافظ  حممد 
للمرحلةالثالثة  الأ�صا�س  حجر  بو�صع 
بقيمة  اجلديدة  دمياط  جلامعة  والرابعة 
عن  عبارة  وهي  جنيه  مليون  نحو100  تبلغ 
مدرجات رئي�صية ومعامل مركزية باجلامعة 
وذلك بح�صور الدكتور ثروت �صرحان رئي�س 
مركز الإ�صت�صارات للجامعة واملهند�س ممدوح 
را�صد  واملهند�س  مديرالفرع  نائب  ال�صيد 
عبد  واملهند�س  دمياط  منطقة  مدير  يون�س 

الرحمن �صال مدير امل�صروع 0

محافظ أسيوط 
يضع حجر األساس

لمحطة الوليدية   
وكوبرى 30 يونيه  

بتـكلـفــة
 287 مليون جنيه

محافظ دمياط ورئيس اجلامعة
 يضعان حجر أساس مشروعات جديدة باجلامعة بتكلفة 100 مليون جنيه
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صـورة وخـبر
املهند�س �صيد فاروق النائب الأول لرئي�س جمل�س 
ور�س  الثالثاء4مار�س  يوم  تفقده  خالل  الإدارة 
اإدارة امل�صروعات الكهروميكانيكية للمياه وال�صرف 
ومتابعة  العاملني  مع  التوا�صل  اإطار  يف  وامل�صانع 
�صري الأعمال بح�صور املهند�صني اإبراهيم عز الدين 
م�صاعد رئي�س جمل�س الإدارة وامل�صرف علي القطاع 

واملهند�س رجب ال�صعيد جرب مدير الإدارة .

حنفي  حممد  حممد  الأ�صتاذ  اأر�صل 
رئي�س مركز ومدينة ال�صف خطاب �صكر 
رئي�س  �صالح  حم�صن  حممد  للمهند�س 
ليطيب  اإنه   « فيه  جاء  الإدارة  جمل�س 
يل بداية اأن اأتوجه بالتحية والتقدير 
ب�صركة  العاملني  وجلميع  ل�صيادتكم 
املقاولون العرب )عثمان اأحمد عثمان( 
معاين  اأبلغ  فيهم  مل�صنا  طاملا  الذين 
 ، العمل  يف  والتفاين  والعطاء  البذل 
اأوؤكد  اأن  اأود  فاإنني  ال�صدد  هذا  ويف 
ل�صيادتكم اأن العاملني ب�صركة املقاولون 
العرب القائمني على فرع حلوان يوؤدون 
جميع الأعمال املكلفني بها علي الوجه 
اأحمد  املهند�س   باإ�صراف  وذلك  الأمثل 
مدير  القطاع   رئي�س  اإبراهيم  عبا�س 
الفرع والذي يجعل منهم وبحق مو�صع 
فخر لكل اأبناء الوطن ، واإين اإذ اأتقدم 
والتقدير  ال�صكر  بخال�س  ل�صيادتكم 
حثيث  من  ال�صركة  فرع  قدمه  ما  على 
اجلهد طيلة الفرتة املا�صية ... لأنتهز 
خال�س  ل�صيادتكم  لأنقل  الفر�صة  هذه 
�صكري وتقديري لتلك املجهودات التى 
مبركز  والعاملني  ال�صكان  تقدير  نالت 

ومدينة ال�صف« .

شكر وتقدير

اإثراًء للعملية التدريبية والتي حتر�س عليها ال�صركة لرفع 
امل�صتوى الفني والأداء ال�صليم لكافة العاملني وبرعاية من 
واملهند�س  الأ�صكندرية  قطاع  رئي�س  فوؤاد  حممد  املهند�س 
على اجلارحي مدير فرع الأ�صكندرية عقد الفرع بالتعاون 
مع املعهد التكنولوجي لهند�صة الت�صييد دورات متخ�ص�صة 
تلك  ومتثلت   ، بالفرع  للعاملني  التنفيذية  الكفاءة  لرفع 
الدورات يف دورة )PMP( والتي مت عقدها يف الفرتة من 
9 وحتى 20 مار�س املا�صي وحا�صرفيها املهند�س معتز عالم 
عقدت  والتي  اخلر�صانة  اأعمال  تنفيذ  دعم  �صبل  ودورة 
املهند�س  وحا�صرفيها  املا�صي  مار�س  و17   16 يومي  خالل 
حممود العدوي ،�صرح بذلك الأ�صاتذة مو�صى علي مو�صى 
مدير املوارد الب�صرية وماجدة عبداحلليم مدير التدريب 

واإميان �صال رئي�س ق�صم التدريب بالفرع0

دورات متقدمة لرفع كفاءة 
العاملين بفرع األسكندرية
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قام الدكتور م�صطفى مدبويل وزير الإ�صكان واملرافق 
 13 والأحد12-  ال�صبت  يومى  العمرانية  واملجتمعات 
الأ�صكندرية  �صحي  �صرف  م�صروعات  بتفقد  اأبريل 

م�صطفى  د.  واللواء  واإفتتح  والبحرية 
�صرف  حمطة  البحرية  حمافظ  هدهود 
 80 تخدم  والتي  النطرون  وادى  �صحى 

األف ن�صمة.
املهند�صون  الزيارة  خالل  الوزير  رافق 
الإ�صكان  وزير  م�صاعد  عبا�س  خالد 
النائب  فاروق  و�صيد  الفنية  لل�صئون 
و�صالح  الإدارة  جمل�س  لرئي�س  الأول 
واإبراهيم  الإدارة  جمل�س  ع�صو  الزاهد 
عز الدين م�صاعد رئي�س جمل�س الإدارة 
املياه  مل�صروعات  الفنية  املتابعة  لقطاع 
رئي�س  فوؤاد  وحممد  ال�صحى  ال�صرف  و 
وعلي  والدلتا  الأ�صكندرية  قطاع 
اجلارحي مدير فرع الأ�صكندرية ونائبه 

املهند�س ح�صن م�صطفى امل�صرف على م�صروعات ال�صرف 
ال�صحي .

يف البداية تفقد الوزير م�صروع حمطة اأبو يو�صف 

وزير اإلسكان يتفقد مشروعات
صرف صحي األسكندرية

ويفتتح ومحافظ البحيرة محطة وادى النطرون
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)P S 4( والتي تبلغ طاقتها 10 اآلف مرت مكعب / يوم 
وتتعدى قيمتها 90 مليون جنيه وت�صم 5 طلبمات رفع 
وبيارة بعمق 33 مرتًا وقطر داخلي 20 مرتًا وخارجي 
33.40 مرتًا وهى ت�صتقبل ناجت ال�صرف ال�صحي ملنطقة 
 1400 قطره  طرد  خط  يف  وت�صب  بالكامل  العجمي 
ملليمرت وطول 7 كيلو مرت ي�صل به اإىل حمطة املعاجلة 
التنقية  حمطة  تفقد  ثم   21 بالكيلو  الرئي�صية 
 / مكعب  مرت  األف   800 طاقتها  تبلغ  والتي  ال�صرقية 
بتنفيذها  ويقوم  جنيه  املليار  تكلفتها  وتتعدى  يوم 
اإحتاد املقاولون العرب وديجرامون الفرن�صية وتخدم 
اليوم  ويف  بالكامل  الأ�صكندرية  وو�صط  �صرق  مناطق 
وتفقد  البحرية  حمافظة  اإىل  الوزير  توجه  التايل 
تو�صعات حمطة مياه اأبوحم�س و�صبكاتها، والتى تبلغ 

واأ�صار  األف م3 يوميًا فى مرحلتها الأوىل،  طاقتها 34 
الوزير اإىل اأن امل�صروع �صيتم النتهاء  منه قريبًا حيث 
الدوار،  كفر  دمنهور،  اأبوحم�س،  ومدن  مراكز  يخدم 
وحو�س عي�صى، باإجماىل م�صتفيدين 150 األف ن�صمة، 
وتبلغ تكلفة امل�صروع 175 مليون جنيه،واختتم جولته 
بطاقة  النطرون  وادي  �صحي  �صرف  حمطة  بافتتاح 
جنيه  مليون   121 وبتكلفة  يوم   / مكعب  مرت  األف   20
وهي تخدم مدينة وادي النطرون وتتكون من حمطة 
املعاجلة وحمطة ال�صرف و�صبكات الإنحدار واأحوا�س 
و2  تهوية  حو�س   2 على  املحطة  وحتتوي  املوازنة 
حو�س تر�صيب ومدخل وامل�صايف وحو�س مكثف للحماأة 
و20 حو�س للتجفيف ومباين البالورات والكلور واملبنى 

الإداري واملحولت والتوليد واملخزن والأمن.



الإ�صكان  وزير  مدبوىل  م�صطفى  الدكتور  قام 
واملرافق واملجتمعات العمرانية م�صاء اليوم ال�صبت 
مديرية  اإ�صالح  مب�صروعات  ليلية  3جولت  ب 
الطريق  وتطوير  التحرير  وجراج  القاهرة  اأمن 
الدائرى لالإطمئنان على انتظام العمل على مدار الـ 

24 �صاعة يوميا.
بداأ الوزير جولته بتفقد اأعمال الإ�صالح مبديرية 
العرب  املقاولون  �صركة  تنفذها  التى  القاهرة  اأمن 
منذ  ا�صتهدفها  الذى  الإرهابى  التفجري  عقب 

اأ�صابيع.
مب�صروع  الأعمال  لتفقد  بعدها  الوزير  وتوجه 

املراحل  عن  واف  ل�صرح  وا�صتمع  التحرير،  جراج 
األف   20 م�صطح  على  يقع  الذى  للم�صروع  النهائية 
م، وي�صع حواىل 1700 �صيارة و24 اأتوبي�س �صياحي 
�صيكون  بينما  الأر�س  حتت  كلها  اأدوار  اأربعة  فى 

اجلزء العلوى كله مناطق خ�صراء.
وفى نهاية اجلولة قام الوزير بتفقد اأعمال تطوير 
تنفذها  الدائرى،  بالطريق  مرتا   1850 حواىل 
�صركة املقاولون العرب، حيث وجه الوزير التحية 
جلميع للعاملني باملواقع املختلفة، موؤكدا اأن العمال 

ال�صرفاء هم من �صيبنون م�صر من جديد.
و�صدد الوزير على اأنه �صيتابع جولته امل�صتمرة فى 
للتاأكد من �صري  املختلفة  امل�صروعات  مواقع تنفيذ 
ن�صيعه  فلي�س هناك وقت  اليوم،  العمل على مدار 
ن�صاعف  اأن  جميعا  علينا  ويجب  الوطن  عمر  من 
الأعمال فى خمتلف امل�صروعات وهذا ما يحتاجه 

منا الوطن حاليا.
رافق الوزير خالل الزيارة املهند�صون خالد عبا�س 
م�صاعد وزير الإ�صكان لل�صئون الفنية واإمام عفيفي 
رئي�س  يون�س  علي  و�صليمان  الإدارة  جمل�س  ع�صو 
قطاع الإ�صكان واملباين العامة وزكريا  ح�صن مدير 
اإدارة الطرق الداخلية وعدد من قيادات ال�صركة 

التنفيذية للم�صروعات الثالثة .   

من مديرية أمن القاهرة
 إلى الطريق الدائري

 مرورًا  بجراج التحرير
3 جوالت ليلية لوزير اإلسكان 
لالطمئنان على انتظام العمل

 24 ساعة يوميا
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واملرافق  الإ�صكان  وزير  مدبوىل  م�صطفى  الدكتور  تفقد 
اهلل  عبد  اأحمد  اللواء  يرافقه  العمرانية،  واملجتمعات 
حمافظ البحر الأحمر يوم الإثنني17 مار�س م�صروع حمطة  
املهند�صون  الزيارة  خالل  رافقهما  بالغردقة  الي�صر  حتلية 
ح�صن الفار ع�صو جمل�س الإدارة واإبراهيم عز الدين م�صاعد 
رئي�س جمل�س الإدارة لقطاع املتابعة الفنية مل�صروعات املياه 
الأحمر  البحر  فرع  مدير  ثروت  وخمل�س  ال�صحي  وال�صرف 
اأن  اأو�صح  املنفذ لالأعمال واأمين حافظ مدير امل�صروع والذي 
للمحطة  البحري  املاأخذ  تطوير  باأعمال  حاليًا  يقوم  الفرع 
والذي ي�صم 6 خطوط �صحب و3 خط راجع وتطوير حمطة 
ومباين  مكعب  مرت  األف   20 �صعة  خزان  واإن�صاء  امليناء  رافع 
�صكنية  عمارة  و2  وال�صبكات  واملحولت  واملولدات  الرافع 

بقيمة 90 مليون جنيه.

وزير اإلسكان ومحافظ البحر األحمر
 يتفقدان محطة اليسر بالغردقة

و يتفقد مشروع مرافـق ابني بيتك بـ6 أكتوبر

واملرافق  الإ�صكان  وزير  مدبويل  م�صطفي  الدكتور  تفقد 
م�صروع  مار�س   4 الثالثاء  يوم  العمرانية  واملجتمعات 
وطالب  به  امللحقة  الرفع  وحمطة  بيتك  ابني  مرافق 
الوزير  رافق   ، اأ�صهر  ثالثة  خالل  اأعمالها  من  بالإنتهاء 
خالل الزيارة املهند�صان ح�صن الفار ع�صو جمل�س الإدارة 
وحممد عطية مدير فرع القاهرة والذي اأو�صح اأن امل�صروع 
ت�صل تكلفته اإىل 400 مليون جنيه وهو عبارة عن تنفيذ 

م�صاحة  علي  �صكنية  وحدة  األف   15 لـ  الأ�صا�صية  البنية 
�صحي  �صرف  �صبكة  اإن�صاء  اأعماله  ويت�صمن  فدان   1360
رفع  حمطات  و4  9كم  بطول  طرد  وخطوط  97كم  بطول 
اأعمال  اإىل  بالإ�صافة  122،5كم  بطول  وفرمه  وطرق 
رئي�صية  تغذية  وخطوط  الأرا�صي  قطع  وت�صليم  ت�صوية 
قطر 800مم ونقل خملفات حفر وقطع الأرا�صي والطرق 

الوا�صلة من طريق الواحات حتى امل�صروع.
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يوم  الثقافة  وزير  عرب،  �صابر  حممد  الدكتور  تفقد 
اأعمال  ملتابعة  بالزمالك  فهمي  عائ�صة  ق�صر  الإثنني  

من  لالإنتهاء  املعوقات  كافة  واإزالة  الرتميم 
اأعماله نهاية مايو القادم ، رافق 

الوزير خالل اجلولة عدد 
الوزارة  قيادات  من 

�صالمه  واملهند�س 
مدير  عبداملعني 
�صيانة  اإدارة 
والآثار  الق�صور 
لالأعمال  املنفذة 

اأن  اأو�صح  والذي 
 24 بقيمة  امل�صروع 

مليون جنيه وبلغت ن�صبة 
توظيفه  ويتم    %70 اإجنازه 

باأحدث  وتزويده  قوميًا  متحفًا  ليكون 
املهند�صة  واأ�صافت  املتحفية  والتجهيزات  الأنظمة 
الأعمال  اأن  امل�صروع  مديرة  ن�صر  الدين  �صالح  يا�صمني 
الزيتية  والر�صومات  للزخارف  الدقيق  الرتميم  ت�صمل 

واأعمال  املع�صق  والزجاج  امللونة  والأ�صقف  واجلدارية 
اجل�س والباركية . 

 ي�صار اإىل بناء الق�صر يف عهد امللك فوؤاد الأول 
عام 1907 على يد علي با�صا فهمي، 
ثم  وقتئذ،  احلربية  وزير 
الأمرية  لبنته  اأهداه 
التي  فهمي  عائ�صة 
الق�صر  يف  تزوجت 
�صخ�صيات  عدة  من 
الفنان  منهم  �صهرية 
وهبي  يو�صف 

وحممود �صكوكو .
املكون  الق�صر  يعد 
حتفة  طوابق  ثالثة  من 
فتحتوي  الق�صر  غرف  اأما  اأثرية، 
عن  خمتلفة  زخارف  على  منها  واحدة  كل 
وحوائطها  لبوذا،  متثاًل  ت�صم  غرفة  ومنهم  الأخرى، 
الزراعية  الياباين  الإن�صان  حياة  لتمثيل  ر�صوم  يغطيها 

وال�صناعية وغريها.

وزير الثقافة
 يــزور قصـــر عــائشــة فهمـــي

 لمتــابعــة أعمــال الترميــم 
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�صباح  الآثار  وزير  اإبراهيم  حممد  الدكتور  قام 
الأربعاء 26 فرباير يرافقه املهند�س حممد حم�صن 
ترميم  اأعمال  بتفقد  الإدارة  جمل�س  رئي�س  �صالح 
الأثري  بيرب�س  الظاهر  م�صجد  تاأهيل  واإعادة 
بهدف تذليل اأي عقبات قد تعوق عمليات الرتميم 
، عقب ذلك توجه  العرب  املقاولون  التي تقوم بها 
الوزير ورئي�س جمل�س الإدارة اإىل ميدان الرماية 
مكان عر�صه  اإىل  رم�صي�س  نقل متثال  اآليات  لبحث 

رافقهما   ، اجلديد  امل�صري  املتحف  مبنى  داخل 
جمل�س  ع�صو  عفيفي  اإمام  املهند�س  الزيارة  خالل 
الإدارة  مدير  طاهر  ر�صدي  والدكتور  الإدارة 
العامة لل�صئون امليكانيكية واملهند�صون خالد عي�صى 
مدير  عبداملعني  و�صالمه  الت�صنيع  قطاع  رئي�س 
�صوقي مدير  واأحمد  والآثار  الق�صور  �صيانة  اإدارة 

اإدارة التن�صيق احل�صاري .

وزير اآلثار يتفقد مسجد الظاهر 
بيبرس والمتحف المصري الجديد



36

روح األسرة تنتصر
عمال ورش العامرية 

يعودون لمواقع 
عملهم ويعدون 

رئيس الشركة بزيادة 
اإلنتاج وتعويض األيام 

الماضية

املهندس محسن 
صالح يؤكد كلما زاد 
اإلنتاج زادت األرباح
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قام املهند�س حممد حم�صن �صالح رئي�س جمل�س الإدارة 
واإمام  الأول  النائب  فاروق  �صيد  املهند�صان  يرافقه 
الإدارة  جمل�س  ع�صوا  اإمام  ح�صام  والأ�صتاذ  عفيفي 
العامرية  لور�س  بزيارة  فرباير   20 اخلمي�س  يوم 
العمل  عن  املتوقفني  بالعاملني  واألتقي  بالأ�صكندرية 
ملطالبتهم بزيادة امليزانية لهذا العام و�صرح لهم ظروف 
اأرباح  �صرف  مت  اأنه  لهم  مو�صحًا  احلالية  ال�صركة 
168مليون جنيه من اإجمايل 300 مليون جنيه وزيادة 
احلد الأدين عن العام املا�صي على الرغم من اإنخفا�س 
حجم العمل واأكد لهم اأن ال�صركة ح�صلت خالل ال�صتة 
مما  جنيه  مليار   6 بقيمة  اأعمال  على  املا�صية  اأ�صهر 
�صينعك�س علي اأرباح العام املقبل اإن �صاء اهلل ، وطالب 
والإجتهاد  اجلد  ب�صرورة  العاملني  ال�صركة  رئي�س 
لالأ�صوات  الإن�صات  وعدم  ال�صركة  بجانب  والوقوف 
التي تعمل علي وقف م�صرية املقاولون العرب الناجحة 
نحو  امل�صرية  لدفع  مت�صابكة  اأيديهم  اجلميع  ي�صع  واأن 
الأرباح  الإنتاج زادت  زاد  اأنه كلما  لهم  الأف�صل موؤكدًا 

بدل  ب�صرف  �صالح  حم�صن  املهند�س  وعد  وقد  هذا   ،
وجبة للعاملني ورفع قيمة �صرف الـ3% و�صط فرحة من 
العاملني الذين وعدوه بزيادة الإنتاج وتعوي�س الأيام 
ال�صابقة ، عقب ذلك قام املهند�س حم�صن �صالح بجولة 
وحياهم  العاملني  اإلتزام  على  واأثنى  للور�س  تفقدية 

على التجاوب معه بدافع حبهم ملوؤ�ص�صتهم العمالقة .
على جانب اآخر اأكد املهند�صان �صيد فاروق واإمام عفيفى 
و الأ�صتاذ ح�صام اإمام اأن جمل�س الإدارة يعمل باإ�صتمرار 
ل�صالح العاملني مو�صحني  املزايا واخلدمات التي يتمتع 
واملزايا  الأ�صري  العالج  ومنها  بال�صركة  العمال  بها 
والبدلت  الت�صعري  نظام  ح�صاب  وكيفية  التاأمينية 
واملزايا الكثرية التي ح�صل عليها العاملني خالل الفرتة 
بع�س  حاليًا  يدر�س  املجل�س  اأن  اإىل  واأ�صاروا  الأخرية 
املزايا الأخرى التى تعود على العاملني بالنفع ، ح�صر 
اللقاء املهند�صان حممد فوؤاد رئي�س قطاع الأ�صكندرية 
لل�صئون  العامة  الإدارة  مدير  طاهر  ر�صدي  والدكتور 

امليكانيكية وعدد من قيادات ال�صركة.



المهندس محسن صالح يلتقي 
اللواء أحمد القصاص

ويـزور مصـانـع األســود
بترسانة اإلسماعيلية واألمـل

بالعـاشـر من رمضــان
يف اإطار جولته امل�صتمرة لدفع عجلة الإنتاج وفتح اآفاق عمل جديدة لل�صركة قام املهند�س حممد حم�صن 
�صالح رئي�س جمل�س الإدارة يوم ال�صبت الأول من مار�س بزيارة اإيل حمافظة الإ�صماعيلية اإ�صتهلها بلقاء 
العمل  دفع  �صبل  ومناق�صة  بحث  اللقاء  خالل  مت  الإقليم  حمافظ  الق�صا�س  الدين  بهاء  اأحمد  اللواء 

بامل�صروعات اخلدمية والتنموية التي تنفذها ال�صركة باملحافظة و�صرعة اإجنازها خلدمة املواطنني .
اإيل تر�صانة الإ�صماعيلية والتقي العاملني بها  عقب ذلك توجه رئي�س جمل�س الإدارة والوفد املرافق له 
موجهًا لهم ال�صكر علي دورهم الوطني يف اإعالء م�صلحة ال�صركة على م�صاحلهم ال�صخ�صية ووا�صفًا تر�صانة 
الإ�صماعيلية باأنها م�صنعًا لالأ�صود وو�صط م�صاعر من احلب والود �صرح لهم اأن حال ال�صركة ي�صبه اإيل حد 
كبري حال م�صر واأنه من ال�صروري اأن يلتف اجلميع حولهما علي قلب رجل واحد ويبذل الكل ق�صارى جهده 
للحفاظ عليهما واأو�صح املهند�س حم�صن �صالح اإىل اأن املهند�س عثمان اأحمد عثمان اأن�صاأ ال�صركة كفكرة 
وطنية لبناء ال�صد العايل وو�صع �صوابط مهنية واأخالقية للعاملني لدخول ال�صركة يجب املحافظة عليها 
حتي لت�صيع هويتها موؤكدًا اأن ال�صركة كيان منف�صل عن ميزانية الدولة واأن زيادة الأجور والأرباح فيها 
تاأتي نتيجة حلجم الأعمال التي يتم تنفيذها فعليًا واأن الفرتة ال�صابقة �صهدت اإنخفا�س ملحوظ يف حجم 
اأ�صهر  اأن ال�صركة ح�صلت خالل الثالثة  الأعمال واأنه كلما زاد حجم الأعمال زادت الأرباح ، م�صريًا اإىل 
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مليارات  ثالثة  بقيمة  اأعمال  على  املا�صية 
ظن  ح�صن  عند  نكون  اأن  يجب  ولهذا  جنيه 
حملب  اإبراهيم  املهند�س  برئا�صة  احلكومة 
الإلتزام  حيث  من  الوزراء  جمل�س  رئي�س 
باجلودة وتنفيذهم يف املواعيد املقررة لتظل 
هذه الثقة يف حملها ، ويف نهاية اللقاء اأهدي 
الت�صنيع  قطاع  رئي�س  عي�صي  خالد  املهند�س 
للمهند�س  الرت�صانة  درع  العاملني  عن  نيابة 

حم�صن �صالح  .
�صالح  حم�صن  املهند�س  كان  اآخر  جانب  علي 
ال�صدات  اإدارة  بزيارة  اجلولة  بداية  قام  قد 
لقطاع  التابع  رم�صان  من  بالعا�صر  املعدنية 
الت�صييد وتفقد الأن�صطة املختلفة التى تقوم 
بها الإدارة من اإنتاج ال�صدات املعدنية ومركز 
ت�صكيل احلديد وم�صانع الأمل لإنتاج الطوب 
و�صاهد  والنجارة  والإنرتلوك  والبالطات 
مناذج من الوحدات ال�صكنية �صابقة التجهيز 
واأ�صوار  والنيوجري�صى  التفتي�س  وغرف 
جديدة  طرق  باإ�صتحداث  وطالب  احلماية 
من اأجل املناف�صة و تقليل الأ�صعارحيث تقوم 
فروع  و  اإدارات  اإحتياجات  بتغطية  الإدارة 
يتم  و  املختلفة  املنتجات  هذه  من  ال�صركة 

ت�صدير بع�صها للخارج.
اجلولة  خالل  الإدارة  جمل�س  رئي�س  رافق 
لرئي�س  الأول  النائب  فاروق  �صيد  املهند�صان 
ع�صو  عفيفي  اإمام  واملهند�س  الإدارة  جمل�س 
جمل�س الإدارة ود. ر�صدي طاهر مدير الإدارة 
العامة لل�صئون امليكانيكية واملهند�صون اأ�صامة 
كمال رئي�س قطاع املعدات و�صمري قا�صم رئي�س 
رئي�س  فريد  وحممود  و�صيناء  القناة  قطاع 
اإدارة  مدير  خ�صر  فتحي  و  الت�صييد  قطاع 
حال  ر�صاد  وحممد  الإ�صماعيلية   تر�صانة 
اإدارة  مدير  طه  وحممد  �صيناء  فرع  مدير 

ال�صدات والأعمال التخ�ص�صية .
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رئي�س  �صالح  حم�صن  املهند�س  قام  والإنتاج  العمل  م�صرية  ودفع  الأعمال  �صري  ملتابعة  امل�صتمرة  جولته  اإطار  يف 
وامل�صانع  املع�صرة  برت�صانة  الإنتاجية  الور�س  بزيارة  فرباير   25 الثالثاء  �صباح  العرب  املقاولون  اإدارة  جمل�س 
اأعمال الت�صنيع اخلا�صة  والور�س املركزية ب�صربا و�صط ترحيب كبري من العاملني الذين طالبهم ب�صرعة اإجناز 

العمل  ومبوا�صلة  القومية  بامل�صروعات 
احلالية  الفرتة  اأن  لهم  موؤكدًا  نهار  ليل 
اأجل  من  اجلهود  تكاتف  اإيل  حتتاج 
بالور�س  العاملني  وحيي  ال�صركة  رفعة 
ملحطة  املعدنية  لالأجزاء  امل�صنعة 
العامرية  وكوبري  ال�صوي�س  كهرباء 

وكوبري اأبي�س بالأ�صكندرية
املهند�س  اجلولة  خالل  �صيادته  رافق 
الإدارة  جمل�س  ع�صو  عفيفي  اإمام 
الإدارة  مدير  طاهر  ر�صدي  ودكتور 
واملهند�صون  امليكانيكية  لل�صئون  العامة 
اأ�صامة كمال رئي�س قطاع املعدات وخالد 
و�صالح  الت�صنيع  قطاع  رئي�س  عي�صي 
املع�صرة  تر�صانة  اإدارة  مدير  �صادق 
امل�صانع  اإدارة  مدير  اأيوب  وممدوح 

والور�س املركزية

محسن صالح يتفقد سير العمل واإلنتاج 
بورش المقاولون العرب



الإدارة  جمل�س  رئي�س  �صالح  حم�صن  املهند�س  قام 
يرافقه املهند�صون �صيد فاروق النائب الأول لرئي�س 
جمل�س الإدارة واإمام عفيفي ع�صو جمل�س الإداررة 
ال�صبت  الكباري يوم  اإدارة  نائب مدير  ور�صا خ�صر 

اإ�صالح  اأعمال  بتفقد  فرباير   15
ال�صيخ  كوبري  وترميم 

بعزبة  من�صور 
النخل ، وتاأتي 

تلك الزيارة 
اإطار  يف 

حر�س 
ال�صركة 

علي 
متابعة 

العمل  �صري 
علي  واحلر�س 

 ، الأعمال  اإجناز  �صرعة 
و�صرح املهند�س حم�صن �صالح باأنه 

ال�صاعة  العمل علي مدار  ب�صرورة  تعليماته  اأ�صدر 
لعودة  واملخلفات  الهدم  اأثار  رفع  من  لالإنتهاء 

.علي  ممكن  وقت  اأ�صرع  يف  العمل  اإيل  الكوبري 
نائب  هندي  �صريف  املهند�س  اأو�صح  اآخر  جانب 
مدير اإدارة الكباري امل�صرف علي امل�صروع اأنه �صيتم 
اأعمال تك�صري للباكيتني ورفع م�صاحي للموقع وعلي 
�صوء اللجنة الهند�صية امل�صكلة من 
ومكتب  القاهرة  جامعة 
�صيتم  الإ�صت�صاري 
�صامل  تدعيم 

للكوبري 
وذلك 

بالتعاون 
قطاع  مع 

املعدات.
يذكراأن 

فى  ال�صبب 
الإنهيار هو التاأثري 
الذي  للحريق  احلراري 
ن�صب فى اإحدى الع�ص�س املتواجدة 
اإحداث خلل فى  اأ�صفل الكوبري، وهو ما ت�صبب يف 

الأطر والروافع املعدنية التي حتمل الكوبري.

رئيس مجلس اإلدارة . . . .
يتفقد أعمال كوبري الشيخ منصور بعزبة النخل

41



قام  ال�صركة  مل�صروعات  امل�صتمرة  متابعته  اإطار  فى 
فرباير   3 الأثنني  يوم  �صالح  حم�صن  حممد  املهند�س 
من  الإنتهاء  واملقرر  التحرير   جراج  م�صروع  بتفقد 
الزيارة  خالل  رافقه   ، القادم  يونيو  نهاية  اأعماله 
املهند�صون اإمام عفيفي ع�صو جمل�س الإدارة وعاطف 
للجراجات  التحرير  ل�صركة  املنتدب  الع�صو  البلك 
جراجات  �صركة  عام  مدير  رزق  وعادل  الإ�صتثمارية 

التحرير. 
رئي�س  يون�س  علي   �صليمان  املهند�صان   هذاوقداأو�صح 
التجمعات  ت�صييد  اإدارة  مدير  زبيب  وممدوح  القطاع 
مرت  األف   18 م�صاحة  علي  يقام  اجلراج  اأن  ال�صكنية 
التحرير  �صركة  بني  ب�صراكة  متويله  ويتم  م�صطح 
امل�صري  الأهلي  والبنك  الإ�صتثمارية  للجراجات 
وبنك م�صر ويتكون من اأربع اأدوار حتت �صطح الأر�س 
اأتوبي�س �صياحي  وي�صتوعب 1700 �صيارة مالكي و24 
ومزود باأحدث اأنظمة الأمان والتهوية واحلماية �صد 
اإ�صتحداث  جانب  اإىل  الإر�صادية  واللوحات  احلرائق 
باجلراج  وامل�صغولة  اخلالية  الأماكن  لبيان  نظام 
اإىل  يهدف  حيث  اأكتوبر   6 كوبري  اأعلى  خا�صة 
ال�صيارات  كافة  وا�صتيعاب  املرور  �صيولة  يف  امل�صاهمة 

املرتددة على منت�صف املدينة .

املهندس محسن صالح يتفقد جراج التحرير
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قام املهند�س حممد حم�صن �صالح رئي�س جمل�س 
اإدارة املقاولون العرب يوم اخلمي�س 27 مار�س 
بطريق  ال�صابع  تطويرالقطاع  م�صروع  بتفقد 
من  امل�صافة  يف  ال�صحراوي  الأ�صكندرية  م�صر 
بوابة حت�صيل ر�صوم العامرية عند الكيلو 190 
كيلومرت  الأ�صكندرية بطول 30  وحتى مدخل 
للتاأكد من �صري الأعمال طبقا للربامج الزمنية  
لإجنازه  النقل  وزارة  و�صعتها  التي  املكثفة 

نهاية يونيو القادم وبداية مو�صم ال�صيف . 
يذكر اأن امل�صروع يقوم بالإ�صراف عليه الهيئة 
العامة للطرق والكباري والنقل الربي وي�صمل 

اجتاه  بكل  مرورية  حارات   4 كفاءة  ورفع  تطوير 
والتي  بالطريق  ال�صناعية  املن�صاآت  جانب  اإىل 
ت�صم 5 كباري �صطحية و3 كباري علوية و5 كباري 
والكباري  الطرق  قطاعات  بتنفيذه  ويقوم  م�صاه 
العرب  باملقاولون  الأ�صكندرية  وفرع  والت�صنيع 

بتكلفة 810 مليون جنيه.

رافق �صيادته خالل الزيارة املهند�صون طارق �صقر 
قطاع  رئي�س  عي�صى  وخالد  الطرق  قطاع  رئي�س 
الكباري  اإدارة  مدير  عبدال�صميع  وح�صني  الت�صنيع 
والإن�صاءات التخ�ص�صية وعلي اجلارحي مدير فرع 
الأ�صكندرية ور�صوان الق�صا�س مدير اإدارة الطرق 

ال�صريعة .

اإلنتهاء من أعمال القطاع السابع  بطريق مصر 
األسكندرية الصحراوي نهاية يونيو القادم
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جمل�س  رئي�س  �صالح  حم�صن  حممد  املهند�س  اإلتقى 
الإدارة �صباح يوم الإثنني 4 مار�س  العاملني ب�صندوق 
بح�صور  العرب  باملقاولون  بالعاملني  اخلا�س  التاأمني 
ع�صوا  الب�صوتى  اأن�صى  الدكتور  و  اإمام  ح�صام  الأ�صتاذ 
الع�صو  عوي�س  ناجى  حممد  والأ�صتاذ  الإدارة  جمل�س 

املنتدب لل�صندوق 0

اأن  للعاملني  �صالح  حم�صن  املهند�س  اأكد  البداية  فى 
جناحه  اأ�صباب  اأحد  واأن  كبري  كيان  العرب  املقاولون 
هو احلب والولء الذى  غر�صه املهند�س عثمان اأحمد 
لإ�صتكمال  ي�صتمر  اأن  بد  ول  ال�صركة  موؤ�ص�س  عثمان 
امل�صريه م�صريًا اأن و�صع ال�صركة وال�صندوق كان متدنيًا 
الإقت�صادية  للظروف  نتيجة  املا�صية  الفرتة  خالل 

اأن نعرب تلك  البالد ولكن نحاول حاليًا  التى مرت بها 
ال�صركة فى  و و�صع  والإنتاج  العمل  من  الفرتة مبزيد 
املكانة التى تليق بها ، وقال املهند�س حم�صن �صالح اأن 
فكرة اإن�صاء ال�صندوق هى فكرة �صامية تهدف خلدمة 
للعمل  العامل  لتفرغ  العمل  اأثناء  بال�صركة  العاملني 
والإنتاج وعند خروجه للمعا�س يكون له ح�صن واأمان 
واإ�صتقرار له واأ�صرته وفوق ذلك 

يثاب عليها مقدم اخلدمة0
جمل�س  رئي�س  اإ�صتمع  وقد  هذا 
ح�صام  والأ�صتاذ  الإدارة 
اإىل  الب�صوتى  اأن�صى  ود.  اإمام 
�صملت  والتى  العاملني  مطالب 
على  التاأمني  لوثيقة  الإن�صمام 
املزايا  من  والإ�صتفاده  احلياة 
الأ�صرى  والعالج  تقدمها  التى 
بدرا�صتها  وعد  مع  والعالوات 
اإدارة  جمل�س  اأول  على  وعر�صها 

لل�صندوق للنظر فيها0
جمدي  الأ�صتاذ  الإجتماع  ح�صر 
حممد علي مدير ال�صئون الإدارية 
و  ال�صلعية  امل�صتلزمات  مدير  رم�صان  طلعت  الأ�صتاذ  و 
والأ�صتاذعبد  املعا�صات  مدير  غريال  جنيب  الأ�صتاذ 
حممد  الأ�صتاذ  و  الإ�صرتاكات  مدير  البدري  احلميد 
العاملني  كبريمن  وعدد  الإ�صرتاكات  اإدارة  جمال 

بال�صندوق.

رئيس مجلس اإلدارة . . .
يلتقى العاملين بصندوق التأمين
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قام املهند�س حممد حم�صن �صالح رئي�س جمل�س الإدارة 
�صباح يوم الأحد 6 اأبريل بزيارة فرعي �صرق وو�صط 
اإمام  ح�صام  الأ�صتاذ  خاللها  رافقه   ، الدلتا  و�صمال 
واملهند�صان اإمام عفيفي و�صالح الزاهد اأع�صاء جمل�س 
العامة  الإدارة  مدير  طاهر  ر�صدي  والدكتور  الإدارة 
رئي�س  فوؤاد  حممد  واملهند�صون  امليكانيكية  لل�صئون 
الأ�صكندرية والدلتا و�صمري �صعداهلل مدير فرع  قطاع 
ال�صعيد حافظ مدير فرع  �صرق وو�صط الدلتا وحممد 

�صمال الدلتا .
بالعاملني  �صالح  حم�صن  املهند�س  اإلتقي  البداية  يف 
بالور�س املركزية بطنطا مبحافظة الغربية ثم توجه 

كفر  مبحافظة  ب�صخا  املركزية  اخللط  حمطة  اإىل 
ب�صندوب  املركزية  الور�س  اإىل  بعدها  وانتقل  ال�صيخ 
لقائه  خالل  �صيادته  �صدد  وقد   ، الدقهلية  مبحافظة 
لدفع  والإنتاج  العمل  زيادة  �صرورة  على  بالعاملني 
م�صرية ال�صركة واأكد الأ�صتاذ ح�صام اإمام اأنه كلما زاد 
الإنتاج زادت الربحية وانعك�س بالإيجاب على العاملني 
اإىل  الإدارة  جمل�س  رئي�س  ا�صتمع  اآخر  جانب  على   ،
بع�س مطالب العاملني ووعد بدرا�صتها واإعطاء كل ذي 
حق حقه موؤكدًا اأن ال�صركة ت�صع يف مقدمة اإهتماماتها 

العاملني بال�صركة باعتبارهم الرثوة احلقيقية لها .

رئيس مجلس اإلدارة يزور فرعي  شرق وشمال الدلتا 
ويلتقي العاملين بالورش اإلنتاجية



�صالح  حم�صن  حممد  املهند�س  اإ�صتقبل 
�صباح  مبكتبه  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
حممد  ال�صفري  فرباير   18 الثالثاء 
فايز جربيل �صفري دولة ليبيا بالقاهرة 
ح�صره  والذي  اللقاء  خالل  مت  وقد 
الأول  النائب  فاروق  �صيد  املهند�صون 
حبيب  و�صريف  الإدارة  جمل�س  لرئي�س 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة واأ�صرف راتب 
ع�صو جمل�س الإدارة بحث �صبل التعاون 
لفتح اآفاق عمل جديدة لل�صركة خا�صة 
م�صروعات اإعادة اإعمار ليبيا التي تقوم 

احلكومة الليبية بطرحها حاليًا .

يف اإطار العالقات املتميزة بني جمهورية م�صر العربية 
للجهود  ودعمًا  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية  واململكة 
العالقات  لتن�صيط  امل�صرية  اجلهات  من  املبذولة 
قطاع  �صارك  البلدين  بني  والتجارية  الإقت�صادية 
الدويل  ال�صعودي  باملعر�س  العرب  املقاولون  ت�صنيع 
الرابع للمكائن واملعدات 2014  والذي مت تنظيمه يف 
وموؤ�ص�صة  �صركة   150 نحو  به  و�صارك  املا�صي  فرباير 
وقد  هذا   ، دولة   17 متثل  ودولية  حملية  �صناعية 
اأ�صاد نائب �صمو اأمري جده  خالل زيارته جلناح ال�صركة 

باململكة  التجاري  والقن�صل  امل�صري  القن�صل  يرافقه 
للمقاولون  املتميزة  بامل�صاركة  ال�صعودية  العربية 
الإزدهار  من  املزيد  لها  متمنيًا  املعر�س  يف  العرب 
يف  كان  ال�صعودية  العربية  باململكة  والتو�صع  والتقدم 
�صعد  مبارك  املهند�س  الأمريومرافقيه  �صمو  ا�صتقبال 

اإ�صماعيل مدير فرع ال�صعوديه.
اأعمال الت�صنيع  اأن قطاع الت�صنيع يقوم بجميع  يذكر 
الثابتة  واخلر�صانة  الأ�صفلت  وحمطات  احلديدية 

واملتحركة وحمطات املياه وال�صرف ال�صحي املا�صي . 

فتح آفاق جديدة للشركة بليبيا

املقاولون العرب ت�شارك 
باملعر�ض الدويل للمكائن واملعدات بال�شعودية 

46



جمل�س  رئي�س  نائب  حبيب  �صريف  املهند�س  اإ�صتقبل 
حممد  على  القبطان  22مار�س  ال�صبت  يوم  الإدارة 

البحرية  لل�صئون  النقل  ال�صبحى وكيل وزارة 
ال�صقيق  اليمن  بدولة  واملوانى 

على  اأ�صامه  والقبطان 
جمل�س  رئي�س 

موانى  اإدارة 
البحر 

العربى 
اليمنية0

خالل  مت 
اللقاء 

�صبل  بحث 
التعاون 

والفر�س 
املتاحة  الإ�صتثمارية 

النقل  جمال  فى  لل�صركة 
بالإمكانات  الوفد  اأ�صاد  وقد  هناك 

الهائلة لل�صركة ممثلة فى فرع الإ�صكندرية فى جمال 
�صريف حبيب دعوة  املهند�س  املوانى وطلب من  اإن�صاء 
والتى  امل�صروعات  من  لعدد  للتقدم  العرب  املقاولون 
ت�صييد  م�صروع  بينها  ومن  هناك  قريبًا  طرحها  �صيتم 

ح�صرموت  حمافظة  فى  ال�صناعى  ال�صبة  ميناء 
وم�صروع تطوير ميناء احلديدة وم�صروع ميناء متعدد 
بح�صرموت  املكالم  بروم  مبنطقة  الأغرا�س 
والتى تبلغ تكلفته 150 مليون 
ميناء  وم�صروع  دولر 
بتكلفة  �صقاوى 
مليون   50
واأكد  دولر 
اأن  الوفد 
املقاولون 

العرب 
�صتكون 

�صركة  اأول 
عربية 

ال�صوق  تقتحم 
اليمنى فى هذا املجال 
املهند�صون  اللقاء  .ح�صر 
حممد �صالح الزاهد ع�صو جمل�س الإدارة 
وحممد فوؤاد رئي�س قطاع الإ�صكندرية وعلى اجلارحى 
اإدارة  مدير  احل�صينى  وحمود  الإ�صكندرية  فرع  مدير 
البحرية واأحمد عبداهلل رئي�س قطاعات  الإن�صاءات 

ال�صئون الفنية0 

حبيب يبحث مع وفد مينى
فرص استثماريه جديدة فى مجال النقل
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ال أريد عاماًل ينام مكسور الخاطر .. 
ولكن لن يأخذ عامل ما ال يستحقه

محلب للعمال الشرفاء :
 أنتم خط الدفاع األول عن شركتكم .. 

ولـ"اإلدارة": كونوا أكثر تالحمًا مع آالم وآمال عمالكم
أغلقوا مكاتبكم وتواجدوا وسط عمالكم

 فنحن فى مرحلة حرب حقيقية لبناء مصر الحديثة

املهندس إبراهيم محلب

العرب": "املقاولون  لشركة  العمومية  اجلمعية  فى   



اأكد املهند�س اإبراهيم حملب رئي�س الوزراء احلايل 
العمرانية  واملجتمعات  واملرافق  الإ�صكان  ووزير 
�صركة  اإحتفال  �صي�صهد  القادم  العام  اأن  ال�صابق 
من  فهى  60لإن�صائها،  الـ  بالعام  العرب  املقاولون 
اأقدم �صركات املقاولت فى العال العربى، وال�صرق 
�صركة  املليارات،  ي�صاوى  التجارى  الأو�صط،وا�صمها 
م�صرى،�صركة  كل  به  يعتز  وطنى،  تاريخ  لها 
تقدمي  عن  الأيام  من  يوم  فى  ترتدد  ل  معطاءة، 

كل ما لديها من اأجل هذاالوطن .
العمومية  للجمعية  رئا�صته  خالل  الوزير-  وقال 
فرباير   23 الأحد  يوم  العرب   املقاولون  ل�صركة 

الذكر املرحوم عثمان  اأ�ص�صها خالد  :ال�صركة منذ 
اأحمد عثمان، و�صع بذرتها الطيبة، حتى اأ�صبحت 
�صركة   .. الآلف  بفروعها  ي�صتظل  كبرية  �صركة 
يرتبط تاريخها الوطنى بعالمات م�صيئة فى تاريخ 
معركة  ثم  العاىل،  ال�صد  بناء  من  بدءًا  الوطن، 
 " العرب  املقاولون   " لعبت  حيث   ،  1973 اأكتوبر 
دورًا رئي�صيًا فى دعم قواتنا امل�صلحة، وقدمت اأكرث 
من 450 �صهيدًا فى احلرب، ثم اإ�صتمرت فى تقدمي 
م�صر  وحتديث  القناة،  مدن  تعمري  فى  خدماتها 
الوطن  خارج  اأعمالها  واإنت�صرت  بنائها،  واإعادة 
امل�صرية،  للدولة  قوية  وذراعًا  لالإقت�صاد،  ،�صفريًا 
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منطقة  فى  مل�صر  احلقيقية  الناعمة  القوة  متثل 
هذه  �صهرة  واأ�صبحت  واإفريقيا،  الأو�صط  ال�صرق 
ال�صركة فى العال اأجمع . واأ�صار املهند�س اإبراهيم 
حملب اإىل اأن �صركة املقاولون العرب ثروة قومية 
يجب احلفاظ عليها ، واأول من �صيحافظ عليها هم 
العاملون بها، فاحلكومات ال�صابقة واحلالية دائمًا 
الإ�صكان  فوزارة  وت�صاندها،  ال�صركة  بجوار  تقف 

والدولة تعتربها ذراعها القوية .
الأعمال  فى  ال�صركة  متيزت  كما  الوزير:  واأ�صاف 
بال�صراع مع  اي�صًا  فنيًا وهند�صيًا، متيزت  املختلفة 
الزمن ،حيث اإ�صتطاعت اأن تنجز امل�صتحيل فى اأقل 
وقت ممكن، ولذا اأطلب من جمل�س الإدارة احلفاظ 
فتاأ�صرية  والإنتاج،  العمل  بزيادة  الرتاث  على هذا 
الوطنية  هى  العرب  املقاولون  �صركة  دخول 
ل  والأخالق   والإن�صباط  والإلتزام   ، اخلال�صة 
نر اأبدًا تقاع�صًا فى العمل . وتوجه وزير الإ�صكان 
فى  ال�صريف  امل�صرى  للعامل  والإحرتام  بال�صكر 
لالإدارة،  يتوجه  اأن  قبل   ، العرب  املقاولون  �صركة 
قائاًل للعمال ال�صرفاء: اأنتم خط الدفاع الأول عن 
اإلت�صاقًا  اأكرث  باأن تكون  الإدارة  ،واأو�صى  �صركتكم 
وتالحما مع اآلم واآمال عمالها ، فعمالنا من اأ�صرف 
العاملني ،واأقول ملن انت�صب حديثًا لل�صركة : عليك 
 " �صركة  دخول  وتاأ�صرية  بتعليمات  بالإلتزام 

املقاولون العرب " .
�صركة  مل�صئوىل  حملب  اإبراهيم  املهند�س  وقال 
وتواجدوا  مكاتبكم  اغلقوا   : العرب  املقاولون 
من  بدءًا  للجميع  تعليمات  ،وهذه  عمالكم  و�صط 
جمل�س الإدارة ، فنحن فى مرحلة حرب حقيقية 
عرقلة  يحاول  من  ،وهناك  احلديثة  م�صر  لبناء 
بالعمل  ،وكلفهم  الإ�صتقرار  ،وزعزعة  هذه اجلهود 
امل�صروعات  اإجناز  ل�صرعة  �صاعة  الـ24  مدار  على 
التى يحتاجها املواطنون ، فهذا لي�س خيارًا ، نريد 

اأن تكون " املقاولون العرب " منارة لقطاع املقاولت 
،وموقع عمل ل ينام . و�صدد وزير الإ�صكان على اأنه 
املنا�صب  لتوىل  ال�صابة  الأجيال  دفع  علي  يعمل  
القيادية ،واأن يكون لها دور،ووجه حديثه مل�صئوىل 
امل�صتقبل  قيادة  جمل�س  اأعيدوا   : قائاًل  ال�صركة 
 ،" ل�صت وحدك   " ،وم�صروع  التدريب  وم�صروعات 
،ولكن فى  ينام مك�صور اخلاطر  اأريد عاماًل  فاأنا ل 
الوقت نف�صه ل اأريد اأن ياأخذ عامل �صيئًا لي�س من 
وقت  ،ولي�س  والإنتاج  العمل  وقت  فهذا   .. حقه 
الإحتجاج ،ولي�س لدينا وقت ل�صياع �صاعة واحدة 

من العمل .
حم�صن  حممد  املهند�س  عر�س  كلمته  وخالل 
�صالح ،رئي�س جمل�س اإدارة �صركة املقاولون العرب 
املاىل  العام  خالل  ال�صركة  حققته  عما  تقريرًا 
تداعيات  �صهد  2013/6/30،والذى  فى  املنتهى 
اأزمة اإقت�صادية اأ�صهمت ب�صكل مبا�صر فى اإنخفا�س 
حممد  املهند�س  ،وقال  ال�صركة  اأداء  موؤ�صرات 
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 2013/2012 املاىل  العام  خالل   : �صالح  حم�صن 
مليون   336 بلغت  �صافية  اأرباحًا  ال�صركة  حققت 
باإنخفا�س  ال�صابق  العام  عن   505 ،مقابل  جنيه 
قدره 33.5% ،وبلغ حجم الأعمال 11.027 مليار 
باإنخفا�س  ال�صابق  العام   11.206 ،مقابل  جنيه 
 2.852 باخلارج  الأعمال  حجم  وبلغ   %1.6 قدره 
بالعام  جنيه  مليار   2.742 ،مقابل  جنيه  مليار 
ال�صابق بزيادة قدرها 110 ماليني جنيه ،بن�صبة 
فروع  اأرباح  بلغت  ،بينما  ال�صابق  العام  عن   %4
،باإنخفا�س  جنيه  113مليون  باخلارج  ال�صركة 
بن�صبة  ال�صابق  العام  عن  جنيه  مليون   73 قدره 
اإنخفا�س قدرها 39.25% . وعن الروؤية امل�صتقبلية 
اأن  �صالح  حم�صن  حممد  املهند�س  اأكد  لل�صركة 
ال�صركة ت�صتهدف الإ�صتمرارية فى املحافظة على 
حجم اأعمالها ،ومبا يتيح املحافظة على مكت�صبات 
العام  املال  وتنمية  والوظيفية  املالية  العاملني 
 : حماورمنها  عدة  عرب  ذلك  ،ويتحقق  بال�صركة 

التناف�صية  قدراتها  تعظيم  نحو  ال�صركة  اإجتاه 
داخليًا  جديدة  اأعمال  على  احل�صول  لها  يتيح  مبا 
والإ�صتقرار  الوظيفى  الأمان  حتقيق  وخارجيًا،مع 
الإ�صتمرار  مع  بال�صركة  للعاملني  والنف�صى  املادى 
بال�صركة  الب�صرية  املوارد  كفاءة  رفع  فى 
على  الإ�صتثمارى  الإنفاق  ربط  اإىل  ،بالإ�صافة 
املالية  املوارد  مع  يتنا�صب  ،مبا  الإنتاجية  الأ�صول 
لل�صركة،والإحتياجات الفعلية مل�صروعات الداخل 
اجلمعية  وافقت  الإجتماع  نهاية  .وفى  واخلارج 

العمومية على اإعتماد امليزانية للعام املا�صى .

ح�صور م�صرف
ح�صر الإجتماع ممثلو الهيئات الرقابية من اجلهاز 
واملالية  الإ�صكان  ووزارات  للمحا�صبات  املركزي 
دعم  ومركز  القومي  ال�صتثمار  وبنك  والتخطيط 
اأ�صادو  والذين  الوزراء  مبجل�س  القرار  اإتخاز 
بالأداء امل�صرف لل�صركة ودعوا مل�صاندتها باإعتبارها 
من  ح�صر  ،كما  مب�صر  الوطنية  ال�صركات  كربي 
النائب  فاروق  �صيد  املهند�صون  ال�صركة  قيادات 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  حبيب  و�صريف  الأول 
الب�صوتي  اأن�صي  والدكتور  اإمام  ح�صام  والأ�صتاذ 
الزاهد  �صالح  وحممد  عفيفي  اإمام  واملهند�صون 
يو�صف  �صمري  د.  و  راتب   واأ�صرف  الفار  وح�صن 
اأحمد  وامل�صت�صار  الأنور  عبدال�صالم  اأ.  و  ال�صياد 
�صعد و اأ. اأحمد عبدالرحيم ال�صياد اأع�صاء جمل�س 
الإدارة وعدد من روؤ�صاء القطاعات ومديري الأفرع 
العامة  الإدارة  مدير  الرباط  علي  والأ�صاتذه 
لل�صئون املالية والإمداد و�صعاد مبارك وعلي لبيب 
العامة  الإدارة  مدير  نواب  الوتيدي  وعبدالغفار 
لل�صئون املالية والإمداد وخريي عبدالعظيم رئي�س 
قطاع امليزانيات والنظم املالية و�صالح الدخمي�صي 

مدير اإدارة النظم املالية الآلية.



العامة  اجلمعية  اإعتمدت 
ل�صركة املقاولون العرب برئا�صة 
وزير  مدبويل  الدكتورم�صطفى 
واملجتمعات  واملرافق  الإ�صكان 
الثالثاء  يوم  العمرانية 
املوازنة  م�صروع  مار�س   25
التخطيطية للعام املايل 2014-

الوزير  اأكد  كلمته  ويف   ،  2015
�صرفت  ال�صابقة  اجلمعية  اأن 
اإبراهيم  املهند�س  برئا�صة 
احلايل  الوزراء  رئي�س  حملب 
والذي اأرجاأ هذا الإجتماع لو�صع 

واأكرث عماًل  اأكرث طموحًا  خطة 
املرحلة  هذه  ظروف  تواكب 
بكل  فيها احلكومة  والتي تتجه 
يف  الإقت�صاد  عجلة  لدفع  قوة 
ال�صركة  بخطة  م�صيدًا   ، م�صر 
ال�صاعة  مدار  على  العمل  يف 
وموؤكدًا اأنها اأحد دعائم الدولة 
يف  عظيم  تاريخ  ولها  امل�صرية 
القومية  امل�صروعات  تنفيذ 
امل�صتحيل  وتنفيذ  العمالقة 
الإ�صكان  وزارة  مل�صروعات  لي�س 
م�صر  وزارات  لكل  ولكن  فقط 

وم�صئولية  عبء  يلقي  ما  وهو 
وجهد  بها  العاملني  على  كبرية 
وهم  العمل  لتكثيف  ا�صتثنائي 
اأهل لهذه الثقة ، وقال الوزير اأن 
الكثري  لديها  احلالية  احلكومة 
من الطموحات التي توؤهلها لهذه 
النطالقة القت�صادية الكبرية 
املقاولون العرب  اأن تكون  ولبد 
امل�صاركة يف  ال�صركات  يف طليعة 
تنفيذ تلك اخلطة على م�صتوى 

الدولة .
لعر�س  كلمته  بداية  ويف   

الجمعية العامة للمقاولون العرب
تعتمد الموازنة التخطيطية للعام 

المالى 2015-2014
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التخطيطية  املوازنة  تقديرات 
حم�صن  حممد  املهند�س  وجه 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  �صالح 
اإبراهيم  املهند�س  اإىل  التحية 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  حملب 
مدبويل  م�صطفى  والدكتور 
حلر�صهم  الإ�صكان  وزير 
العمل  م�صرية  دفع  على  ال�صديد 
اإىل  م�صريًا  بال�صركة  والإنتاج 
هى  حاليًا  الدولة  توجهات  اأن 
املواطنني  اإحتياجات  تلبية 
والتي  الأ�صا�صية  اخلدمات  من 
الإنفاق  زيادة  يف  تنعك�س 
م�صروعات  على  ال�صتثماري 
م�صر  يف  الأ�صا�صية  البنية 
ح�صول  من  ذلك  ي�صتتبعه  وما 
من  متوقعة  ح�صة  على  ال�صركة 
رقم  زيادة  ويتيح  الإنفاق  هذا 
ومايرتتب  امل�صتهدف  الأعمال 
الفائ�س  على  اآثار  من  ذلك  على 
لالأ�صول  الالزمة  والإ�صتثمارات 
 ، متويلها  وم�صادر  االثابتة 
�صالح  حم�صن  املهند�س  و�صرح 
اتخاذها  مت  التي  الإجراءات 

املوازنة  اأرقام  لدرا�صة 
بهدف  لل�صركة  التخطيطية 
اخلطة  مع  يتالئم  مبا  تعديلها 
مت  حيث  للدولة  امل�صتهدفة 
امل�صتهدفة  الأعمال  رقم  زيادة 
 13.250 اإىل  لي�صل  لل�صركة 
مليار  قدرها  بزيادة  جنيه  مليار 
وما  ال�صابقة  اخلطة  عن  جنيه 
الفائ�س  زيادة  من  عنه  ينتج 
واإحالل  الالزمة  والإ�صتثمارات 
وذلك  الثابتة  الأ�صول  وجتديد 
مدار  على  العمل  طريق  عن 
من  ال�صتفادة  وتعظيم  ال�صاعة 
ورفع  لل�صركة  الذاتية  الطاقة 

الإنتاجية .
الأجهزة  اأ�صادت  وقد  هذا 
اجلهاز  يف  ممثلة  الرقابية 
ووزارات  للمحا�صبات  املركزي 
والتخطيط  واملالية  الإ�صكان 
ومركز  القومي  ال�صتثمار  وبنك 
مبجل�س  القرار  واتخاذ  دعم 
التي  الوطني  بالدور  الوزراء 
على  واأثنت  ال�صركة  به  تقوم 
يف  مب�صاندتها  وطالبت  اأدائها 

تلك املرحلة الهامة للوطن .
خالد  املهند�س  الجتماع  ح�صر 
الإ�صكان  وزير  م�صاعد  عبا�س 
واملهند�س  الفنية  لل�صئون 
رئي�س  نائب  حبيب  �صريف 
ح�صام  والأ�صتاذ  الإدارة  جمل�س 
الب�صوتي  اأن�صي  والدكتور  اإمام 
اإمام عفيفي وحممد  واملهند�صون 
الفار  وح�صن  الزاهد  �صالح 
يو�صف  ود.�صمري  راتب  واأ�صرف 
عبدال�صالم  والأ�صتاذ  ال�صياد 
�صعد  اأحمد  وامل�صت�صار  الأنور 
عبدالرحيم  اأحمد  والأ�صتاذ 
الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  ال�صياد 
مدير  الرباط  علي  والأ�صاتذه 
املالية  لل�صئون  العامة  الإدارة 
وعلي  مبارك  و�صعاد  والإمداد 
الوتيدي  وعبدالغفار  لبيب 
العامة  الإدارة  مدير  نواب 
والإمداد وخريي  املالية  لل�صئون 
قطاع  رئي�س  عبدالعظيم 

امليزانيات والنظم املالية
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�صهد املهند�س اإبراهيم حملب رئي�س الوزراء توقيع 
العاملني  حياة  على  خمتلط  جماعى  تاأمني  عقد 
من  اإعتبارًا  العرب  املقاولون  ب�صركة  املعينني 
2002/7/1 واملوجودين بخدمتها فى 2014/1/1 
، ومن ي�صتجد بعدها لتغطية حالت الوفاة والعجز 
الكلى امل�صتدمي ،وبلوغ ال�صتني حيث وقع العقد كل 
جمل�س  رئي�س  �صالح  حم�صن  حممد  املهند�س  من 
اأحمد  والأ�صتاذ  العرب  املقاولون  �صركة  اإدارة 
حممد �صكرى �صليمان ع�صو جمل�س الإدارة املنتدب 
وبح�صور  احلياة  لتاأمينات  ال�صوي�س  قناة  ل�صركة 

جمل�س اإدارة ال�صركة .
واأكد الأ�صتاذ ح�صام اإمام ع�صو جمل�س الإدارة  اأن 

فكرة هذا امل�صروع ترجع للمهند�س اإبراهيم حملب 
منذ كان رئي�صا ملجل�س اإدارة ال�صركة ثم توقف بعد 
تركه لل�صركة ثم قام املهند�س حم�صن �صالح رئي�س 
واإخراجه  اأخرى  مرة  امل�صروع  بتفعيل  ال�صركة 
تاأمينية  مزايا  �صتحقق  اخلطوة  هذه  للنورواأن 
متعددة للعاملني بال�صركة الذين ل ي�صبق التاأمني 
بني  الإجتماعية  العدالة  ملبداأ  و�صرت�صخ  عليهم، 
العاملني كافة واأنها �صتخدم اأكرث من 39 األف عامل 
ميثلون اأكرث من ن�صبة 50 % من العاملني بال�صركة 
وذلك يف احل�صول علي كل املزايا التي يح�صل عليها 
املعينون قبل هذا التاريخ من مكافاأة املعا�س والوفاه 

والعجز املنهي للخدمه واملعا�س املبكر . 
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المهندس إبراهيم محلب
يشهــد تـوقيــع عقــد تـأميـن جمــاعـى

للعـامليــن بالمقــاولــون العــرب 
لتحقيـق العـدالـة االجتمـاعيـة



وثيقة التاأمني
حفاظًا من الإدارة العليا لل�صركة على حقوق العاملني بها وتعوي�صًا للعاملني اإعتبارًا من 2002/7/1 وما بعدها )واملوجودين 
فى خدمة ال�صركة فى 2014/1/1 وما بعدها ( عن حقهم فى التمتع مبيزة مكافاآتى الولء والوفاء التى يتمتع بها اأقرانهم 
املعينني قبل 2002/7/1 وحتقيقًا للم�صاواة والعدالة بني جميع العاملني بال�صركة . فقد وقع الإختيار على �صركة قناة 
ال�صوي�س لتامينات احلياة والتفاق معها على اإبرام عقد جماعى خمتلط للتاأمني على حياة العاملني امل�صار اإليهم بعاليه 

)املعينني فى 2002/7/1 وما بعدها ( لتغطية حالت ) الوفاة / العجز امل�صتدمي / املعا�س لبلوغ �صن ال�صتني (
املزايا

تلتزم �صركة قناة ال�صوي�س لتاأمينات احلياة للعامل ) املوؤمن عليه ( بدفع اأجر خم�صة �صهور ون�صف من الأجر الأ�صا�صى 
ال�صهرى الأخري للعامل ) املوؤمن عليه ( عن كل �صنة  خدمة ب�صركة املقاولون العرب وذلك فى حالة بقاوؤه على قيد احلياة 
حتى بلوغ �صن ال�صتني اأو فى حالة وفاته خالل مدة التامني اأو فى حالة عجزه اأثناء اخلدمة عجزًا كليًا م�صتدميًا منهى 
اخلا�صة  العالوات  من  املجرد  ال�صهرى  الأ�صا�صى  الأجر  هو   : ال�صهرى  الأ�صا�صى  الأجر  مفهوم  اأن  الإحاطة  ،مع  للخدمة 

امل�صمومة بحد اأق�صى 687.50 جنيه 
ق�صط التاأمني

ق�صط التاأمني مت حتديده طبقًا جلداول اأق�صاط التاأمني املعتمدة من قبل �صركة قناة ال�صوي�س لتاأمينات احلياة   قيمة 
الق�صط تختلف من عامل لآخر طبقا لتاريخ التعيني / تاريخ امليالد / املرتب الأ�صا�صى ال�صهرى املجرد لكل عامل          يزيد 
ق�صط التاأمني ال�صهرى فى 1/1 من كل عان فى حالة زيادة الأجر الأ�صا�صى ال�صهرى املجرد ) نتيجة �صم العالوات الدورية 
/ الإ�صتثنائية / تعديل املرتب .. ( وذلك بحد اق�صى 8 % من الأجر ال�صهرى للن�صه التاأمينية ال�صابقة وبحد اأق�صى لالأجر 

الأ�صا�صى ال�صهرى املجرد )687.50 جنيه (
يتم �صداد ق�صط التاأمني ال�صهرى على النحو التاىل :

75% من قيمة ق�صط التاأمني ال�صهرى الواجب الأداء ت�صاهم به ال�صركة للعامل   -
25% من قيمة ق�صط التاأمني ال�صهرى الواجب الأداء يتحملها العامل   -

فى حالة املعا�س املبكر اأو العجز اجلزئى امل�صتدمي املنهى للخدمة للعامل ) املوؤمن عليه (
الإ�صترياد  املنخف�س طبقًا جلداول   ( التاأمني  ملبلغ  الإ�صرتادية  القيمة  من  ن�صبة   ) املوؤمن عليه   ( لعامل  ي�صرتد   -
اأ�صوة ملا هو مطبق على  املعتمدة من قبل �صركة قناة ال�صو�س لتاأمينات احلياة ( وذلك طبقًا ل�صن العامل ) املوؤمن عليه( 

العاملني املعينني قبل 2002/7/1 ب�صرط مرور مدة �صنتني كاملتني م�صددتني بالكامل 
فى حالة اإنتهاء خدمة العامل ) املوؤمن عليه ( لالنقطاع / الإ�صتقالة     الخ ....

الإ�صترياد  جلداول  طبقًا  املنخف�س   ( التاأمني  ملبلغ  الإ�صرتادية  القيمة  من   %  25 ن�صبة   ) عليه  املوؤمن   ( العامل  اإىل  يرد 
املعتمدة  من قبل �صركة قناة ال�صوي�س لتاأمينات احلياة ( ب�صرط مرور مدة �صنتني كاملتني م�صددتني بالكامل 

الأخطار امل�صتثناه من احل�صول على املزايا التاأمينية
اإذا كانت الوفاة اأو العجز الكلى بفعل املنتفع بالتاأمني وكان ذلك عمدًا  - اإذا فقد املوؤمن عليه احلياه تنفيذًا حلكم ق�صائى 
)حكم الإعدام ( - الإنتحار اإل اإذا انق�صت �صنتان على الأقل من تاريخ اإن�صمام املوؤمن عليه لعقد التاأمني .                 وحر�صا 
من ال�صركة على ا�صتبيان راأى الفقه فى امل�صروعية الدينية لإبرام ذلك العقد بني �صركة املقاولون العرب و�صركة قناة 
اإ�صتفادة العاملني بها النظام التاأمينى فقد مت الرجوع اإىل دار الإفتاء امل�صرية التى  ال�صوي�س لتاأمينات احلياة من اأجل 

اأكدت بدورها اإىل اأنه ل يوجد مانع �صرعى يحول دون الإ�صرتاك فى هذا النظام .
وملزيد من املعلومات فى ها ال�صاأن يتم الرجوع اإىل موقع دار الإفتاء على الإنرتنت على الرابط :

http:/www.dar-alifta.org/fatwaanswer.aspx          حتت رقم م�صل�صل : 862866 

قناة ال�سوي�س لتاأمينات احلياة
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الإ�صكان  وزير  مدبوىل  م�صطفى  الدكتور  قام 
واملرافق واملجتمعات العمرانية يوم الأثنني 7 اأبريل 
بزيارة اإىل املقر الرئي�صى ل�صركة املقاولون العرب، 
اإدارة  جمل�س  واأع�صاء  رئي�س  مع  اجتماعا  وعقد 
للم�صروعات  التنفيذى  املوقف  ملتابعة  ال�صركة، 
التى تنفذها ال�صركة داخل وخارج م�صر، والتعرف 
على معوقات الأداء، وامل�صكالت التى تواجهها للعمل 
عر�س  مت  باأنه  الإ�صكان  وزير  حلها.و�صرح  على 
تنفذها  م�صروعا   138 لنحو  التنفيذى  املوقف 
ال�صركة، ومن املقرر النتهاء منها اآخر يونيو املقبل، 
ال�صحى،  وال�صرف  ال�صرب  ملياه  م�صروعات  منها 

وم�صروعات طرق وكبارى، واإ�صكان، وغريها.
واأكد الدكتور م�صطفى مدبوىل اأن �صركة املقاولون 
العرب من اأكرب ال�صروح فى ال�صرق الأو�صط  ولي�س 
فى م�صر وحدها، واأحد اأهم اأولوياته هو احلفاظ 
فى  بال�صركة  والرتقاء  حتتلها،  التى  املكانة  على 
اأى  حل  فى  وامل�صاعدة  الأداء،  جمالت  خمتلف 
الوزير  الأداء،وخالل الجتماع وعد  م�صكلة تعوق 
املتاأخرة،  املالية  ال�صركة  م�صتحقات  م�صكلة  ببحث 
العربى  اأ�صرف  الدكتور  الوزارات، مع  لدى عدد من 
م�صكلة  وكذا  الدوىل  والتعاون  التخطيط  وزير 

نق�س البيتومني وبع�س اأنواع احلديد.

وزير اإلسكان يتابع املوقف التنفيذى
 ملشروعات الشركة ويسلم شيكات املكافأة

 ألول املستفيدين من وثيقة التأمني
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الدكتور  قام  وقد  هذا 
وزير  مدبويل  م�صطفى 
الإ�صكــــان واملــــرافــــــــق 
واملجتمعــــات العمرانية 
واملهنـــــــد�س حمــــ�صــــــن 
�صــــالح رئيــــــ�س جمل�س 
العرب  املقاولون  اإدارة 
املكافاأة  �صيكات  بت�صليم 

امل�صتحقة لعدد ت�صعة من املحالني للمعا�س ب�صركة 
التاأميني  العقد  من  وامل�صتفيدين  العرب،  املقاولون 
املربم بني ال�صركة و�صركة قناة ال�صوي�س لتاأمينات 
النظام  هذا  يف  ا�صرتاكهم  مت  والذين  احلياة، 
من  امل�صتفيدين  اأوائل  من  وهم   ، فقط  �صهرين  منذ 
البولي�صة وقد بلغت مكافاأتهم خم�صة �صهور ون�صف 
خدمة  �صنه  كل  عن  املجرد  الأ�صا�صي  املرتب  من 
بت�صليم  الوزير  قام  حيث   ، منهم  لكل  بال�صركة 
تقديره  عن  معربًا  بنف�صه  للم�صتحقني  ال�صيكات 
تاأمينية  مزايا  عامليها  منح  يف  ال�صركة  ملجهودات 

متعددة تر�صخ ملبداأ العدالة .
ح�صر اللقاء  املهند�صان خالد عبا�س م�صاعد وزير 

الإ�صكان لل�صئون الفنية 
النائب  فاروق  �صيد  و 
جمل�س  لرئي�س  الأول 
الإدارة والأ�صتاذ ح�صام 
اإمام  واملهند�صون  اإمام 
الفار  وح�صن  عفيفي 
و�صالح الزاهد والدكتور 
اأع�صاء  الب�صوتى  اأن�صى 
جمل�س الإدارة واإبراهيم عز الدين م�صاعد رئي�س 
مل�صروعات  الفنية  املتابعة  لقطاع  الإدارة  جمل�س 
�صيام  ممدوح  والأ�صتاذ  ال�صحى  ال�صرف  و  املياه 

مدير الإدارة العامة للموارد الب�صرية .
رئي�س  حملب  اإبراهيم  املهند�س  اأن  بالذكر  جدير 
جمل�س الوزراء، كان قد �صهد خالل توليه م�صئولية 
وزارة الإ�صكان مرا�صم توقيع عقد التاأمني اجلماعي 
ب�صركة  املعينني  العاملني  حياة  على  املختلط 
 2002 يوليو  اأول  من  اعتبارا  العرب  املقاولون 
الكلي  والعجز  الوفاه  حالة  لتغطية  ومابعدها 
والعجز الكلي امل�صتدمي )املنهي للخدمة( وبلوغ �صن 

الإحالة للمعا�س )�صن ال�صتني (.



األستاذ حسـام إمــام : وثيقة 
التأمين يستفيد منها 50 % من 
قوة العماله الحاليه وتساهم 
فيها الشركة بنسبة )%75(
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وفى لقاء مع الأ�صتاذ ح�صام الدين اإمام ع�صو جمل�س 
الإدارة قال: اأن فكرة هذا العقد ترجع فى الأ�صا�س 
منت�صف  فى  وذلك  حملب  اإبراهيم  املهند�س  اإىل 
عام 2010 وقت اأن كان رئي�صًا ملجل�س اإدارة �صركة 
العاملني  تعوي�س  درا�صة  طلب  اذ  العرب  املقاولون 
عن  بعدها  وما   2002/7/1 من  اعتبارًا  املعينني 
الولء والوفاء والتى  عدم متتعهم مبيزة مكافاأتى 
ومت  التاريخ  هذا  قبل  املعينني  العاملني  بها  يتمتع 
اإيقاف العمل بها اإعتبارًا من التاريخ نف�صه … وقد 
اإبراهيم  املهند�س  ترك  بعد  الدرا�صة  هذه  اأرجئت 
حملب ال�صركة اإىل اأن خرجت مرة اأخرى للنور بعد  
جمل�س  رئا�صة  �صالح  حم�صن  حممد  املهند�س  توىل 
اإدارة �صركة املقاولون العرب حيث انتهت الدرا�صات 
اإىل �صرورة  اإبرام عقد تاأمني جماعى خمتلط مع 
اإحدى �صركات التاأمني لتعوي�س هوؤلء العاملني عن 
والوفاء وذلك  الولء  مكافاتى  عدم متتعهم مبيزة 
حتقيقًا للم�صاواة بينهم وبني اقرانهم املعينني قبل 
حياة  على  التاأمني  خالل  من  وذلك    2002/7/1
الكلى  العجز  اأو  الوفاة  حالت  لتغطية  منهم  كل 
�صن  لبلوغ  واملعا�س   ) للخدمة  املنهى   ( امل�صتدمي 
ال�صتني  .. على اأن يدفع مبلغ التاأمني وقدرة خم�صة 
بال�صركة  فعلية  خدمة  �صنة  كل  عن  ون�صف  اأ�صهر 
فى حالة حتقق اأى من حالت اإنهاء اخلدمة امل�صار 
ال�صن   / التعيني  لتاريخ   ( وفقًا  وذلك  بعالية  اإليها 
اأق�صى  بحد  املجرد  ال�صهرى  الأ�صا�صى  املرتب   /
اأ�صوة   ( حدة  على  عامل  لكل   ) جنيه   687.50
والوفاء  الولء  مكافاأتى  �صرف  عند  متبع  هو  مبا 

للمعينني قبل 2002/7/1 (.
وقع  لقد   .. قائاًل  اإمام  ح�صام  الأ�صتاذ  ا�صتطرد  و 
لتاأمينات  ال�صوي�س  قناة  �صركة  على  الإختيار 
وذلك   .. ال�صدد  هذا  فى  عر�صها  لتقدمي  احلياة 
لكونها اإحدى ال�صركات امل�صاهم فيها �صندوق التاأمني 
اخلا�س بالعاملني باملقاولون العرب بن�صبة )%52( 
فى  وال�صهولة  الأداء  فى  امل�صداقية  يعك�س  مما 
�صرف الإ�صتحقاقات التاأمينية واإمكانية التفاو�س 
التى  الإدارية  امل�صاريف  ب�صاأن  التاأمني  �صركة  مع 

ميكن اأن تتحملها �صركتنا اإىل احلد الذى ميكن اأن 

التاأمني  على  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  تقبله 
واأكد اأن �صبق اأن مت عر�س مذكرة مرفقًا بها م�صروع 
العقد امل�صار اإليه على كل من جلنة �صئون العاملني 
من  والإعتماد  الإقرار  مت  حيث  ال�صيا�صات  وجلنة 
ال�صركة بن�صبة )75%( من  اأن ت�صاهم  كليهما على 
قيمة ق�صط التاأمني ال�صهرى الواجب الأداء للعامل 
وهى  الباقية  بالن�صبة  العامل  يتحمل  اأن  وعلى 
الواجب  ال�صهرى  التاأمني  ق�صط  قيمة  من   )%25(
الأداء وذلك تخفيفًا لل�صغوط املعي�صية عن كاهل 
العاملني ورفع املعاناة عنهم وتعوي�صًا لهم عن عدم 

اإ�صرتاكهم فى ميزة مكافاأتى الولء والوفاء .
وقال : اأن الق�صط ال�صنوى ي�صتحق فى اأول كل �صنة 
تاأمينية وي�صدد �صهرىًا واأنه يتم احت�صاب الق�صط 
الزيادة  نتيجة   ( التاأمني  مبلغ  فى  للزيادة  القابل 
ال�صهرى  الأجر  من   %  8 اأق�صى  بحد  املرتبات  فى 
لالأجر  اأق�صى  وبحد  ال�صابقة  التاأمينية  لل�صنة 
ل�صن  وفقًا  وذلك   ) جنيه   687.5 املجرد  ال�صهرى 

املوؤمن عليه فى 1/1 من كل عام .
عند  العقد  هذا  من  امل�صتفدين  عدد  اأن  اإىل  واأ�صار 
 38 حواىل  يبلغ   2014/1/1 فى  �صريانة  بداية 
األف عامل ) ميثلون حواىل 50 % من قوة العمالة 
ال�صهرى  الق�صط  تكلفة  واأن   ) بال�صركة  احلالية 
ال�صركة  ت�صاهم  جنيه   1004052 بلغت  الأول 
بن�صبة 75 % منها ويتحمل العاملون بن�صبة 25 % .

من  حر�صًا  اأنه   : قائاًل  اإمام  ح�صام  الأ�صتاذ  واأكد 
امل�صروعية  فى  الفقه  راأى  اإ�صتبيان  على  ال�صركة 
الدينية لإبرام هذا العقد بينها وبني �صركة قناة 
ال�صوي�س لتاأمينات احلياة فقد مت الرجوع اإىل دار 
الإفتاء امل�صرية التى اأكدت على اأنه ل يوجد مانع 

�صرعى يحول دون الإ�صرتاك فى هذا النظام .
واأنه ملزيد من املعلومات فى هذا ال�صاأن يتم الرجوع 
على  امل�صرية  الإفتاء  لدار  الإلكرتونى  املوقع  اإىل 

الرابط التاىل :
http://www.dar-alifta.org/

fatwaanswer.aspx
حتت رقم : 862866



قطـاع اإلستشـارات الهنـدسيــة
يتأهـل ملشروع تنمية خليج السويس
و يحصل علي املركز األول في التصميم

 واإلشـراف علـي تنفيـذ املنشـآت الريـاضية مبصـر

منحت نقابة املهند�صني قطاع الإ�صت�صارات الهند�صية 
متعدد  اإ�صت�صاري  مكتب  ل�صهادة  جتديدًا  بال�صركة 

الت�صميمات  جمالت  يف  التخ�ص�صات 
و�صبكات  والإن�صائية  املعمارية 
�صنوات  خم�صة  ملدة  الكهرباء  توزيع 
ن�صر  املهند�س  بذلك  �صرح   ، قادمة 
قطاع  رئي�س  عبداهلل  حممود  الدين 
اأ�صار  والذي  الهند�صية  الإ�صت�صارات 
النجاحات  اإطار  يف  ياأتي  ذلك  اأن  اإىل 
يف  القطاع  يحققها  التي  املتعددة 
اأربعة  التاأهل �صمن  جمالت عدة منها 

مما  ال�صوي�س  خليج  تنمية  مل�صروع  عاملية  مكاتب 

يعد  الهند�صية  الإ�صت�صارات  قطاع  اأن  علي  يربهن 
فى م�صاف املكاتب الإ�صت�صارية الكربي يف البالد ، 
واأ�صاف املهند�س ماهر عبدالعزيز مدير 
ال�صئون الفنية واملتابعة بالإ�صت�صارات 
الهند�صية اأن القطاع ح�صل موؤخرًا على 
اأكرب  بني  من  وماليًا  فنيًا  الأول  املركز 
ع�صر مكاتب اإ�صت�صارية يف البالد وذلك 
والإ�صراف  الت�صميم  اأعمال  عطاء  يف 
والإ�صتادات  للمن�صاآت  التنفيذ  علي 
الريا�صية علي م�صتوي الدولة واأ�صبح 
القطاع هو اإ�صت�صاري عام وزارة ال�صباب

م. ن�سر الدين حممد
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املهند�س حممد حم�صن �صالح  فى لفتة طيبة كرم 
 10 الأثنني  يوم  مبكتبه  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
مكافاأه  ومنحه  جرب  �صعيد  اأ�صرف  ال�صائق  فرباير 
مالية تقديرًا ل�صجاعته وت�صديه مل�صلحني حاولوا 
وذلك  يفلحوا  ول  ال�صركة  �صيارة  ال�صطوعلى 
الإدارة  جمل�س  ع�صو  اإمام  ح�صام  بح�صورالأ�صتاذ 
الأمن  قطاع  رئي�س  �صالمة  ال�صادق  حممد  واللواء 
يوم  اإىل  تعود  احلادث  وقائع  اأن  اأو�صح  والذى 
اخلمي�س 2 يناير فى متام ال�صاعة ال�صابعة والربع 
�صباحًا وذلك اأثناء توجه ال�صائق ب�صيارة ال�صركة 
ماركة جيب �صروكى اإىل مقر عمله مب�صروع اإعادة 
بثالثة  فوجئ  حيث  احلربى   27 م�صنع  التمركز 
طريقه  يعرت�صون  اآلية  اأ�صلحة   يحملون  م�صلحني 
) طريق كفر حمزة - كوبرى اأبو �صنب اخلانكة - 
القليوبية( ، ولكن �صجاعته واأمانته واإ�صراره على 
جعلته  ال�صركة  وممتالكات  اأموال  على  احلفاظ 
يت�صدى لهم  ويندفع بال�صيارة رغم وابل الر�صا�س 
الذى اأ�صاب الزجاج الأمامى واأحلق �صررًا ب�صريفو 
و  النجاه  له  كتبت  اهلل  عناية  ولكن   ، الفرامل 

المهندس
محسن صالح

 يكـرم عـدد
مـن السـائقيـن 
لشجاعتهم في 
التصدي لسطو 

مسلح علي 
سيارات الشركة
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ذلك  ،عقب  عنهم  بعيدًا  تتوقف  ال�صيارة  جعلت 
ال�صيارات   مراقبة  بوحدة  بالت�صال  ال�صائق  قام 
اإىل  الفور  على  اإنتقلت  التى  الأمن  لقطاع  التابعة 
مكان احلادث  وقامت بتاأمني ال�صيارة و�صحبها اإىل 
ور�س اإدارة امل�صانع و الور�س املركزية ب�صربا وعمل 
حم�صر بالواقعة بق�صم �صرطة اخلانكة حتت رقم 

78 جنح ل�صنة 2014. 
جدير بالذكر اأن ال�صركة تنتهج يف �صيا�صتها تكرمي 
اأبناء ال�صركة ممن يدافعون عن ممتلكاتها وتعترب 
علي  يحافظون  الذين  لهوؤلء  رمزي  تقدير  ذلك 
فرتات  يف  قامت  وقد  ال�صركة  ومركبات  معدات 

�صابقة بتكرمي العديد من ال�صائقني الذين تعر�صوا 
ومن  ال�صركة  �صيارات  عن  دفاعهم  اأثناء  للخطر 
ال�صيارة  �صائق  ح�صانني  علي  ر�صا  ال�صائق  هوؤلء 
نقل رقم 981 ج ق د تابعة لفرع �صمال الدلتا حيث 
تعود الواقعة اإىل 16 �صبتمرب 2013 اأثناء قيامه 
من  كمية  لنقل  للقاهرة  املن�صورة  من  مباأمورية 
جمموعة  واعرت�صه  القطامية  م�صنع  من  املوا�صري 
الدائري  الطريق  على  امل�صلحني  البلطجية  من 

ودافع  لهم  ت�صدى  اأنه  اإل  ال�صيارة  على  لالإ�صتيالء 
من  املربح  لل�صرب  عر�صه  مما  ب�صالة  بكل  عنها 
اإ�صابته بك�صور بالذراع  قبل البلطجية واأ�صفر عن 
اإثرها  على  نقل  باجل�صم  متفرقة  وكدمات  الأي�صر 
للمركز الطبي لل�صركة للعالج و�صبق تلك الواقعة 
 2012 اأكتوبر   15 يف  خطورة  اأ�صد  اأخرى  واقعة 
ب�صيوين  �صالح  ب�صيوين  من  كاًل  خاللها  تعر�س 
و�صائق  الدلتا  وو�صط  �صرق  بفرع  اأمن  م�صرف 
الليلي  مرورهم  لل�صطواأثناء   8/967 رقم  ال�صيارة 
الغربية  مبحافظة  ال�صركة  م�صروعات  اأحد  علي 
باأ�صلحة  امل�صلحني  من  جمموعة  اإعرت�صهم  حيث 

وطبنجة  ال�صيارة  علي  الإ�صتيالء  حماولني  اآلية 
لذلك  ب�صجاعة  ت�صدوا  اأنهم  اإل  الأمن  م�صرف 
باإطالق  البلطجية  فقام  للخطر  حياتهم  معر�صني 
ال�صائق  اإ�صابة  اإىل  اأدى  مما  عليهم  نارية  اأعرية 
بطلق ناري باجلانب الأي�صر من البطن مت على اإثره 
بدفعة  الأمن  م�صرف  واإ�صابة  الطحال  اإ�صتئ�صال 
م�صاعفة  ك�صور  اإىل  اأدت  بالقدمني  نارية  طلقات 

بال�صاق .
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حم�صن  حممد  املهند�س  قام 
 5 الأربعاء  يوم  الإدارة  جمل�س  رئي�س  �صالح 
خاللها  تفقد  الآيل  احلا�صب  اإيل  بزيارة  مار�س 
بح�صور  بها  باملتدربني  والتقي  التدريب  قاعات 
املعلومات  قطاع  رئي�س  �صليمان  اإميان  املهند�صة 
عافية  اأحمد  واملهند�س  القرار  واتخاذ  ودعم 
�صالة  �صيادته  �صاهد  كما   ، الإدارة  مدير 
التحتية  البنية  ت�صم  التي  الآيل  احلا�صب 
الآلية  بالأنظمة  اخلا�صة  واملعدات  لالأجهزة 
جميع  اإت�صال  ومعدات  بال�صركة  امل�صتخدمة 
ال�صبكة  خالل  من  وامل�صاريع  والإدارات  الفروع 
بالبيانات  اخلا�صة  التاأمني  ووحدات  املوحدة 
املهند�س  اأو�صح  وقد  هذا   ، الهامة  والأجهزة 
اأحمد عافية اأن احلا�صب الآيل دخل لأول مرة 
التي   PLC التحكم  اأجهزة  برجمة  جمال  يف 

واملحطات  املاكينات  علي  تهيمن 
وقد مت تطبيق هذا النظام بنجاح مبحطة مياه 
دون  والثانية  الأوىل  مبرحلتيه  املنزلة  �صرب 
اأن احلا�صب الآيل  ، م�صريًا  تدخل عن�صر ب�صري 
مهارات  جمال  يف  دورات  يتنفيذ  حاليًا  يقوم 
اإيل  بالإ�صافة  والتفاو�س  والتوا�صل  العر�س 
لأبناء  واللغات  الأخرى  الربجمية  الدورات 
وم�صاريع  واجلامعات  املدار�س  وطلبة  العاملني 
�صركات  خم�س  اأف�صل  من  ت�صنيفه  ومت  التخرج 
اإدخال  يف  الإدارية  التنمية  وزارة  به  ت�صتعني 
بيانات بطاقة التموين الذكية وبيانات العاملني 
خالله  من  وا�صتفاد  اخلبز  ومنظومة  بالدولة 
مت  وموظف  ومتخرج  طالب   7000 من  اأكرث 
لإتاحة  امل�صروع  هذا  يف  بهم  ال�صركة  اإ�صتعانة 

فر�س عمل لهم اأولزيادة دخولهم . 

رئيس مجلس اإلدارة يزور احلاسب اآللي
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قام املهند�س حممد حم�صن �صالح رئي�س جمل�س الإدارة 
�صباح الأربعاء 5 مار�س بتفقد املبني اجلديد للمعامل 
قدم  علي  به  الت�صطيبات  اأعمال  واجلاري  املركزية 
رئي�س  ا�صتمع  البداية  يف   ، لإفتتاحه  متهيدًا  و�صاق 
عالم  مفيدة  املهند�صة  من  �صرح  اإىل  الإدارة  جمل�س 
عن  التنفيذ  ودعم  ال�صركة  معامل  قطاعي  رئي�س 
اأن�صطة القطاع يف جمال �صناعة الت�صييد والتي تخدم 
م�صروعات ال�صركة داخليًا وخارجيًا والطفرة الكبرية 
املا�صية  الأعوام  مدار  علي  املعامل  قطاع  �صهدها  التي 
التطورات  ملواكبة  القيا�س  اجهزة  باأحدث  وتدعيمه 
العاملية يف هذا املجال ، هذا وقد تفقد املهند�س حم�صن 
والأ�صا�صات  الرتبة  ميكانيكا  معامل  وحدات  �صالح 
احلرارية  والفوا�صل  والطرق  واحلديد  واخلر�صانة 
اخلا�صة  واملواد  والإ�صافات  والأتربة  والك�صارات 
اأحدث  �صيادته  و�صاهد  والتطوير  واملعايرة والأبحاث 
ال�صركة  قامت  والذي  الركام  مقاومة  قيا�س  اأجهزة 
الفيوم  القاهرة  بطريق  مب�صر  مرة  لأول  باإ�صتخدامه 
والتي  الفرن�صي  بالكود  املدرجة  بونكلمان  وم�صطرة 
الطريق  ل�صالمة  الرتبة  فعل  رد  قيا�س  يف  ت�صتخدم 
وطبقت لأول مرة مب�صر مب�صروع طريق اجلي�س ، رافق 
رئي�س جمل�س الإدارة خالل اجلولة املهند�صون جمدي 
لوي�س رئي�س قطاع املعامل وراوية املر�صدي مدير اإدارة 

والأ�صتاذ  الإدارة  مدير  نائب  همام  واأ�صرف  املعامل 
الب�صرية  املوارد  قطاع  رئي�س  عبداجلواد  حممود 

والأ�صتاذ مدحت اإ�صماعيل مدير املوارد الب�صرية .

تمهيدًا إلفتتاحه
المهندس محسن صالح يتفقد المبني الجديد 

للمعامل المركزية للشركة
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الأ�صاله  يعنى  اأ�صم  العرب  املقاولون   
التاريخ00  مر  على  والتميز  والثقة 
جناح  منظومة  يعك�س  فيه  كيان  كل 
على  لي�س  الأم  لل�صركة  وريادة  وتفوق 
والإقليمى  بل  فقط   املحلى  امل�صتوى 
اأن كل  اأي�صًا ، ويكمن ال�صر وراء ذلك فى 
منوذجًا  يعد  بها  واإدارى  ومهند�س  عامل 
والولء  والوفاء  التحدى  من  فريدًا 
اأحد  املعامل  قطاع  هو  والوطنية00وها 
والتى  والهامة  الرئي�صية  ال�صركة  ركائز 
خدماتها  بتقدمي  قامت  عنها  غنى  ل 
لقطاع  والإن�صائية  واملعملية  الفنية 

مدى  على  ومتيز  بنجاح  وخارجها  ال�صركة  داخل  التنفيذ 
اأكرث من 35 عامًا وهو ما �صنلقى عليه ال�صوء فى ال�صطور 

التالية
فــكــر الشــركــة

قطاعى  رئي�س  عالم  مفيدة  املهند�صة  تقول  البداية  فى 
معامل ال�صركة ودعم التنفيذ اأن اإتقان العمل وجودته هو 
�صمة  هو  والتحديث  ال�صركة،والتطوير  اأهداف  من  هدف 
الناجت  كان  وال�صمة  الهدف  اجتمع  وعندما  ال�صركة  فكر 

قرار جمل�س اإدارة ال�صركة باإن�صاء قطاع 
والفنيني  باملهند�صني  وتزويده  املعامل 
هذا  فى  العريقة  اخلربة  ذوى  والعمالة 
املجال والذى يربو عددهم عن 600 فرد 
املتخ�ص�صة  املعملية  الأجهزة  وتوفري 
جهاز   4400 عن  عددها  يزيد  والتى 
�صناعة  متطلبات  لتلبى  م�صاعدة  واأداة 
ت�صييد املبانى من خالل اأعمال ميكانيكا 
الرتبة والأ�صا�صات واخلر�صانة واحلديد 
واملدن  امل�صت�صفيات   " ت�صمل  وهى 
ال�صالت  و  الإ�صتادات   - ال�صكنية 
واملدار�س  املغلقه  وال�صالت  الريا�صية 
وحمطات  والأهو�صه  القناطر  و  والكبارى  واجلامعات 
الكهرباء وحمطات معاجلة املياه وحمطات ال�صرف ال�صحى 

والطرق واملطارات 0
مظلة األكواد

اأن  املعامل  قطاع  رئي�س  لوي�س  جمدى  املهند�س  وي�صيف 
 ISO 9001 : القطاع حا�صل على �صهادة اجلودة العاملية
2008  من �صركة T.U.V  عام 2010 ويعمل حتت مظلة 
خدماتة  ويقدم  للم�صروعات  الفنية  واملوا�صفات  الأكواد 
فى  الكربى  وم�صروعاتها  ال�صركة  واإدارات  لأفرع  الفنية 
اأنحاء اجلمهورية بالإ�صافة للعمالء اخلارجيني من خالل 
4 معامل رئي�صية واأكرث من 140معمل فرعى وذلك بهدف 
تنفيذ خطة الفح�س والإختبارات على املواد  واملنتجات0

ضبط الجودة
املعامل  اإدارة  مدير  املر�صدى  راويه  املهند�صة  وتقول 
املركزية تعلمنا داخل مدر�صة املقاولون العرب اأن التدريب 
العمل  لتطوير  الفاعله  الآليات  اأهم  اإحدى  يعد  امل�صتمر 
تدريبيـة  برامج  باإعداد  الإدارة  تقوم  ولهذا  وجناحه 
ودورات متخ�ص�صـة ب�صفـه دوريه فى اأعمال �صبـط اجلـودة 

قطاع المعامل 00 و  35 عامًا
فى خدمة قطاع التنفيذ داخل 

الشركة وخارجها
معامل متخصصة - أجهزة قياس متطورة - خبرات 

وعمالة مدربة - جودة عالية
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املعمليـه فـى التخ�ص�صـات املختلـفـــه :-
)خر�صانه - طرق - ميكانيكا الرتبه والأ�صا�صات - الأتربه( 
للعمل  لتاأهيلها  الفنية  العمالة  كفاءة  رفع  بهدف  وذلك 
مب�صروعات ال�صركة املختلفة بالداخل واخلارج، كما تقوم 
ال�صركة  عطاءات  درا�صة  فى  بالإ�صرتاك  اأي�صًا  الإدارة 
طبقات  املعملية)  والإختبارات  الفح�س  خطة  لتحديد 
الردم والتاأ�صي�س وطبقة الأ�صا�س امل�صاعد وطبقة الأ�صا�س 
وكذا  الأ�صفلتية(  الطبقات  و  والل�صق  الت�صريب  وطبقات 
حتــديـــد نوعيـــات املــواد املكــونــه للطبقــات ومـوا�صفـاتهـا

)طبقة الأ�صا�س - طبقة الت�صريب - الطبقة الأ�صفلتية( 
ودرا�صة املوا�صفات اخلا�صة مببنى معمل امل�صروع والتكلفه 

التقديريه لالأجهزة املعملية للم�صروع0
أبحاث علمية

لوي�س  جمدى  واملهند�س  عالم  مفيدة  املهند�صة  وتقول 
بالإ�صرتاك  يقوم  القطاع  اأن  املر�صدى  راويه  واملهند�صه 

بالأبحاث  املختلفه  العلمى  البحث  ومراكز  اجلامعات  مع 
العلميه التى تهدف اإىل حت�صني خ�صائ�س املواد الإن�صائيه 
وخدمه املجتمع والبيئة ومنها على �صبيل املثال التخل�س 
خ�صائ�س  لتح�صني  ا�صتخدامه  و  الأ�صمنت  غبار  من 
وبع�س  للر�صف  الأ�صا�س  وطبقات  الأ�صفلتية  اخللطات 
املنتجات الأ�صمنتية مثل الطوب والأنرتلوك وذلك خلف�س 
�صعر املنتج وحفاظًا على البيئة من التلوث ،كما مت توقيع 
جمال  فى  البناء  بحوث  معهد  مع  تعاون  بروتوكولت 

مل�صروعات  املعملية  اخلربة  لتقدمي  املختلفة  البناء  مواد 
اجلديدة  العمرانية  املجتمعات  بهيئة  اخلا�صة  الت�صييد 
،هذا اإىل جانب امل�صاركة مع معهد بحوث البرتول فى اإن�صاء 
حمليًا  ت�صنيعها  مت  مواد  با�صتخدام  احلرارية  الفوا�صل 

بدًل من ا�صتريادها من اخلارج .
التطبيقات الحديثة

وي�صيف املهند�س اأ�صرف همام نائب مدير الإدارة اأنه يتم 
اأي�صًا ت�صميم اخلر�صانات  ) احلرارية - واخلفيفة - ذاتية 
الأ�صمنت  م�صانع  وتقييم   ) املرتفع  اجلهد  ذات  الدمك 
اجلودة  مبراقبة  والقيام  باأنواعها  واملوا�صري  واحلديد 
قيا�س  لختبارات  اإ�صافة  باأنواعها  املوا�صري  م�صانع  على 
�صمك الدهان الرطب واجلاف وقيا�س قوة اإلت�صاق الدهان 
والتما�صك بني احلديد واخلر�صانه ملجال اخلدمة املعملية 
وكذا اختبارات البالط باأنواعه ) الإنحناء - الربى( ملجال 
اخلدمة املعملية املقدمة للعميل، واأ�صاف اأن من التطبيقات 
احلديثة التى تقوم بها املعامل فى جمال التجارب املعملية 
م�صطرة  با�صتخدام  الرتبة  فعل  رد  قيا�س  جتربة  تطبيق 
بوتكلمان واملدرجه بالكود الفرن�صى لأعمال الطرق والتى 
ب�صركة  املعامل  قطاع  طريق  عن  مب�صر  مرة  لأول  طبقت 

املقاولون العرب والذى ي�صم 8 وحدات متعددة .
معامل ميكانيكا التربة واألساسات

تقوم باإعداد الدرا�صات اخلا�صة باأبحاث الرتبه وحتديد 
التو�صيات اخلا�صه بالأ�صا�صات للمن�صاآت املختلفة واإجراء 
من  خوا�صها  اأهم  لتحديد  الرتبة  على  التحميل  جتارب 



66

جانب  اإىل  فعلها  رد  ومعامل  الرتبة  حتمل  قدرة  حيث 
العمل  اأثناء  تظهر  م�صاكل  لأى  الالزمة  احللول  تقدمي 
الأ�صا�صات  تدعيم  ومنها  بالأ�صا�صات  املتعلقة  البنود  فى 
الأثرية  املن�صاآت  وبالأخ�س  فعليًا  القائمة  للمن�صاآت 
بخربة  امليكانيكا  معامل  بها  تقوم  التى  املجالت  اأهم  ومن 
التحكم فى حتديد طرق  اأبنائها  والتى تربو عن30عامًا 
لتنفيذ  اجلوفية  املياه  من�صوب  تخفي�س  اأ�صلوب  وت�صميم 

احلفر  قطاعات  واإتزان  �صالمة  اإىل  بالإ�صافة  الأ�صا�صات 
بعمل  اأي�صًا  يقوم  كما   ، حديث  علمى  باإ�صلوب  واجل�صور 
واجليولوجية  واجليوبيئية  هند�صية  اجليو  الدرا�صات 
عليها  لالإن�صاء  املواقع  �صالحية  لدرا�صة  واجليوفيزيقية 
وخماطرها  ال�صيول  وخمرات  املوؤثرة  الزلزل  ودرا�صة 
�صبوغرافية  فى  امل�صتقبلية  والتغريات  حمايتها  وكيفية 

املواقع وعالقتها بالتخطيط العمرانى امل�صتقبلى لها0
معامل المواد والخرسانة 
واختبارات حديد التسليح

ي�صم معمل مركزى و85 معمل فرعى ويقوم باإجراء جميع 
مثل  املختلفة  الإن�صاء  مواد  على  الالزمة  الختبارات 
الركام والطوب والبالط باملعمل املركزى بالإدارة واإجراء 
 4756 رقم  للموا�صفة  طبقًا  الأ�صمنت  اإختبارات  اأحدث 
التقارير  اإعداد  يتم  كما   ، بالأكواد  جاء  وملا   2009  /1  -
الفنية اخلا�صة بت�صميم  اخللطات اخلر�صانية التى حتقق 
الإجهاد وقابلية الت�صغيل املطلوبة لكل م�صروع بالإ�صافة 
اخلا�صة  اخل�صائ�س  ذات  اخللطات  بع�س  ت�صميم  اإىل 
�صابقة  اخلر�صانة  مثل)  التنفيذ  متطلبات  مع  لتتما�صى 
الإجهاد واخلر�صانة ذات الرمل واخلر�صانة الكتلية( اإىل 
جانب اإجراء اإختبارات اخلوا�س الفيزيائية وامليكانيكية 
العمالقة  ال�صد  ماكينة  خالل  من  الت�صليح  حديد  لعينات 
قدرة 1200كيلو نيوتن والتى ميكنها اإختار حديد الت�صليح 
باأقطار من 5مم حتى 50مم و�صرائح ال�صلب ب�صمك ي�صل 
اإىل 44مم مع ر�صم منحنى الإجهاد والإنفعال بالكمبيوتر 
، اإ�صافة اإىل عمل �صبط اجلودة املعملية على املنتجات فى 
واإختبار  فح�س  خلطة  طبقًا  اخلر�صانية  اخللط  حمطات 
وتقييم  ومعاينة  للم�صروع  القيا�صية  املوا�صفات  لتحقيق 
مثل  متلفة  والغري  املتلفة  الإختبارت  خالل  من  املن�صاآت 
لالأ�صقف  والتحميل  اخلر�صانية  والقلوب  �صميدت  مطرقة 
واملدرجات ال�صوتية ور�صم �صبكة حديد الت�صليح للعنا�صر 

الإن�صائية املختلفة0
وحدة المعايره

الدورية  وال�صيانه  املعايره  برامج  باإعداد  الوحدة  تقوم 
واختبار  تنفيذها  ومتابعة  اأنواعها  باإختالف  للموازين 
ت�صنيعها  اأو  �صراوؤها  يتم  التى  الب�صكول  املوازين  ومعايرة 
�صالمتها  من  للتاأكد  ا�صتالمها  قبل  اخلارجية  بالور�س 
اإ�صالح  جانب  اإىل  املطلوبة  للموا�صفات  ومطابقتها 
الب�صكول  موازين  و�صيانة 
امليكانيكى  اخللط  وحمطات 
 - )خر�صانة  الديجيتال   /
متابعة  اإىل  اإ�صافة  اأ�صفلت( 
م�صلحة  من  املوازين  اإعتماد 

دمغ املو�صوغات واملوازين0
** معامل الإ�صافات اخلا�صة 
التحاليل  بعمل  تقوم 
الإن�صاء  ملواد  الكميائية 
واملواد  والإ�صافات  املختلفة 
واملياه  والرتبة  امل�صتحدثة 

اجلوفية0
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 معامل الطرق والكسارات
ت�صم معمل مركزى و41 معمل فرعى وتقوم باإجراء جميع 
الإختبارات املعملية على الواردات )موقع تنفيذى - موقع 
- رمل طبيعى   رمل تك�صري   - �س1-  خالطه( )�س3- �س2 
-  تكا�صى - مواد بيتومينية  -  مواد الردم -  مواد طبقات 
اخللطات   - الأ�صا�س  طبقات  مواد   - امل�صاعد  الأ�صا�س 
والإختبارات  الفح�س  خلطة  طبقًا  وذلك  الأ�صفلتية( 
للموا�صفات القيا�صية للم�صروع اإىل جانب اإعداد التقارير 
بكافة  الأ�صفلتية  اخللطات  بت�صميم  اخلا�صة  الفنية 
اأنواعها واإجراء جميع الإختبارات املعملية على املنتجات 
)موقع تنفيذى - موقع خالطه( )طبقة اأ�صفلتية - طبقة 

تاأ�صي�س  طبقة   - اأ�صا�س  طبقة   - ت�صريب  طبقة   - ل�صق 
احللول  وتقدمي  تاأ�صي�س(  مواد   - اأ�صفلتية  خلطة   -
اأعمال  مبجال  املنتج  ب�صالحية  تتعلق  م�صاكل  الفنيةلأى 
طبقات  لبنود  التنفيذية  اجلودة  رقابة  واأعمال  الطرق 
اإ�صافة  موثق  عمل  لنظام  طبقًا  الت�صغيل  اأثناء  الر�صف 
اإىل تقييم م�صروعات الطرق طبقًا للكود امل�صرى لأعمال 
الطرق احل�صرية اخللوية قبل الت�صليم الإبتدائى لالأعمال 
للعميل ولديها جهاز يقوم بقيا�س اإلت�صاق البتومني باأ�صطح 

الركام ومقاومتها لالإحتكاك 0
وحدة األتربة

تقوم باأعمال �صبط اجلودة املعملية على اأعمال الإحالل 
املختلفة  بامل�صروعات  والت�صغيل  النوع  حيث  من  والردم 
)تاأ�صي�س من�صاآت - رد ال�صئ لأ�صله خلطوط املياه و ال�صرف 
لأعمال  ال�صهرية  التقارير  اإعداد  جانب  اإىل   ) ال�صحى 
خطوات  به  مو�صح  م�صروع  لكل  املعملية  اجلودة  �صبط 
اإعرت�صت  التى  وامل�صكالت  ال�صهرى  العمل  وحجم  العمل 
الأعمال وطرق حلها وتقييم الأعمال من حيث �صالحية 

املواد الواردة ونتائج الدمك0
وحدة فواصل التمدد الحراريه

والأنفاق  للكبارى  احلرارى  التمدد  فوا�صل  بتنفيذ  تقوم 
با�صتخدام مادة الإبرى �صيالنت 77 وامل�صنعة حمليًا والتى 
اأدت اإىل تطوير م�صتوى الأمان والكفاءة ومن اأهم مزاياها 
الرطوبه  ومقاومة  الظروف  اأق�صى  حتت  الدائمة  املرونة 
الأجواء   ( املحلية  اجلوية  للظروف  ومالئمة  املياه  ونفاذ 
والإجهادات  الربى  لالإحتكاك  العالية  واملقاومة  املرتبة 
اآمن  اجلفاف  �صريع  اأمل�س  �صطح  يعطى  كما  امليكانيكية 
احلرارة  درجات  فى  ال�صروخ  يقاوم  ال�صيارات  حلركة 
التمدد  معامل  وي�صل  وال�صيانه  الرتكيب  و�صهل  املختلفة 
وفى  2.5�صم   +_ الطوىل  الأبعاد  فى  لها  والإنكما�س 

الأبعاد الراأ�صى   + _ 1.5�صم.

 تبقى كلمه..
الذى  املركزية  املعامل  بقطاع   العمل  لفريق  التقدير  كل 
يعمل فى �صمت وبحب و وطنية جعلت منه منوذجًا م�صرفًا 

لل�صركة الأم بالداخل واخلارج.
• اأعده للن�صر/ عمرو �صربى



م . �أ�سامة كمالد. ر�صدى طاهر

يف اإطار املناف�صات ال�صديدة لل�صوق ومواكبة اأحدث التطورات 
العاملية يف جمال �صناعة البناء والت�صييد يقوم حاليًا ق�صم 
والأعمال  املعدات  تاأجري  لإدارة  التابع  اخلر�صانة  تقطيع 
اخلر�صانة  لتقطيع  الأنظمة  اأحدث  باإ�صتخدام  التخ�ص�صية 
تقطيع  ماكينات  وكذلك  بالدي�صك  والقطع  �صو(  )الواير 
وتهذيب  بتقطيع  تقوم  وهي  دريل  الكور  واأعمال  الأر�صيات 
وبالطات  وحوائط  اأعمدة  من  املختلفة  الإن�صائية  العنا�صر 
اأثناء التنفيذ  واأ�صا�صات وغريها ومتتازتلك املعدات بالأمان 
وبدون اأي اأ�صرار اأو تاأثري لباقي العنا�صر الإن�صائية ، ولق�صم 
التقطيع خربات وا�صعة يف هذا املجال بداخل م�صر وخارجها 
اأثبتت عن جدارة امل�صتوي املتقدم واخلربات العالية للعاملني 
من  جلزء  وبالطات  حوائط  تقطيع  الأعمال   هذه  ومن  به 
وتقطيع  الفندق  مبنى  باقي  علي  التاأثري  بدون  طابا  فندق 
احلوائط  وتقطيع  اإ�صنا  هوي�س  مل�صروع  ال�صاندة  احلوائط 

احلاملة للدرافيل مب�صنع حديد عز الدخيلة وتقطيع �صبعة 
عرابي  اأحمد  كوبري  مب�صروع  بالكامل  خر�صانية  بواكي 
احلديدية  ال�صكك  فوق  باكية   2 عدد  بينهم  من  باملهند�صني 
للباكية  التقطيع علي الأر�س بوزن 500 طن  وتنزيلهم بعد 
لتمثال  اخلر�صانية  القاعدة  تقطيع  واأعمال  الواحدة 

رم�صي�س اأثناء نقله من ميدان رم�صي�س اإيل مكانه اجلديد وما 
تطلبه ذلك من تقنية عالية اأثناء القطع والف�صل وتقطيع 
من�صور  ال�صيخ  كوبري  مب�صروع  ومعدنية  خر�صانية  باكية 
اأخرى  طريقة  باأي  اإزالتها  ل�صعوبة  النخل  بعزبة  املنهار 
وجاري حاليًا تقطيع حوائط )D.W( باإرتفاع حوايل 10 

مرت و�صمك 65 �صم مب�صروع جراج التحرير .

ملزيد من الإ�صتف�صار: 
اإدارة تاأجري املعدات والأعمال التخ�ص�صية 

10�س 6 اكتوبرترعة ال�صماعلية - �صربا
تليفون0244739960   فاك�س0242204860

acrent@arabcont.co :الربيدالإلكرتونى

تاأجري املعدات 
ت�ستخدم اأحدث تقنيات 

لتقطيع اخلر�سانة بدون اأ�سرار 

م0 ر�سا عبد �ملجيد

  مدير تقطيع �خلر�سانة

م . طارق هريدى

 مدير �د�رة تاجري �ملعد�ت
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يف اإطار خطة حمافظة الأ�صكندرية الإ�صتثمارية لإقامة 
م�صروعات اأنفاق م�صاه جتارية على طول طريق الكورني�س 
خلدمة املواطنني للعبور من خاللها باأمان تام مع ا�صتغالل 
تقوم   ، ا�صتثمارية  جتارية  اأن�صطة  ملمار�صة  الأنفاق  تلك 
ال�صركة حاليًا بتنفيذ عدة م�صروعات اأنفاق م�صاه مبناطق 
 64 بتكلفة  الرمل  وحمطة  الوليد  بن  وخالد  �صبورتنج 
مليون جنيه �صرح بذلك املهند�س على اجلارحي مدير فرع 
مدير  نائب  الدين  ح�صام  املهند�س  واأ�صاف   ، الأ�صكندرية 
بن  خالد  نفق  م�صروع  من  لال�صتفادة  تعظيمًا  اأنه  الفرع 
الوليد مت اإن�صاء 18 حمل جتاري بالنفق اأ�صفل الكورني�س 
وتكييف  مياه  دورات  من  املطلوبة  اخلدمات  كافة  عمل  و 

اإلكرتونية  وكامريات  حريق  اإطفاء  واأنظمة  مركزي 
كله على م�صطح حوايل 1600 مرت مربع  للمراقبة وذلك 
م�صروعات  مدير  الرازق  عبد  ي�صري  املهند�صان  ويوؤكد 
اأي�صًا  اأنه مت  الأنفاق ومروان العزيزي مدير امل�صروع على 
عمل موقف انتظار �صيارات باجلهة البحرية للنفق خلدمة 
امل�صروع مع عمل كافة الت�صطيبات الالزمة للم�صروع داخليًا 
وخارجيًا على اأعلى م�صتوى يليق باملواطن ال�صكندري حيث 
يعد امل�صروع من الإ�صافات التجارية الهامة بالأ�صكندرية 
امل�صطافني  جتذب  طبيعة  من  الوليد  بن  خالد  ملنطقة  ملا 

واملواطنني .

خالد بن الوليد 
أحدث نفق 

حضاري
 علي كورنيش
 األسكندرية

اأكد املهند�س عا�صم اإدوارد رئي�س قطاع اأ�صيوط وجنوب 
احلايل  العام  خالل  ح�صل  اأ�صيوط  فرع  اأن  الوادي 
جديدة  اأعمال  لتنفيذ  تعاقدات  على   2014/2013
اأ�صيوط  مبحافظة  جنيه  مليون   300 تتعدى  بقيمة 
حمفوظ  حممد  املهند�س  واأ�صاف   ، اجلديد  والوادي 
عطاءات  على  ح�صل  الفرع  باأن  اأ�صيوط  فرع  مدير 
جديدة بقيمة 180 مليون جنيه مل�صروعات ت�صطيبات 
الغالل  و�صوامع  اأ�صيوط  بجامعة  الأ�صنان  طب  كلية 
والع�صرين  اخلام�س  كوبري  وتو�صعة  اجلديد  بالوادي 
الطرد  وخطوط  رفع  وحمطات  باأ�صيوط  يناير  من 
مت  كما   ، اأ�صيوط  مبدينة  غالب  وبني  العوامر  بعرب 
مليون   120 بقيمة  للفرع  اأي�صًا  جديدة  اأعمال  اإ�صناد 
امللك  كوبري  ومنزل  يونيه   30 كوبري  لإن�صاء  جنيه 
في�صل ومزارع خ�صبية بالقو�صية واأبنوب وجنع حمادي 
اأبوتيج  مبدينة  ال�صحي  لل�صرف  الثالثية  واملعاجلة 

باأ�صيوط .

 195 بقيمة  جديدة  بتعاقدات  الوادي  جنوب  فرع  فاز 
اإدوارد رئي�س  ، �صرح بذلك املهند�س عا�صم  مليون جنيه 
الفرع  مدير  وا�صاف  الوادي   وجنوب  اأ�صيوط  قطاع 
املهند�س حممود عبداملوىل باأن الفرع فاز بعطاء م�صروع 
ل�صناعة  قنا  �صركة  مب�صنع  املتكامل  ال�صناعي  ال�صرف 
املبنى  واإن�صاء  جنيه  مليون   117.435 بقيمة  الورق 
اأ�صوان  فرع  امل�صري  الأهلي  للبنك  اجلديد  الإجتماعي 
الأعمال  اإ�صناد  مت  كما   ، جنيه  مليون   11.510 بقيمة 
وال�صرف  ال�صرب  مياه  �صبكة  وتنفيذ  بت�صميم  اخلا�صة 
ال�صحي لوحدات الإ�صكان الإجتماعي بالأق�صر واأ�صوان 
بقيمة تقديرية بلغت 66 مليون جنيه ، واأكد مدير الفرع 
على اأنه يجري حاليًا توفري الإحتياجات اخلا�صة بتلك 
امل�صروعات اجلديدة للبدء فيها يف اأ�صرع وقت ممكن حيث 
التنمية  عملية  يف  امل�صتمرة  امل�صاركة  يف  الفرع  يحر�س 
خالل  من  الوادي  جنوب  ملنطقة  الدولة  توليها  التي 

تنفيذ الأعمال بال�صرعة املطلوبة واجلودة العالية . 

فرع اأ�سيوط يفوز باأعمال جديدة
 بقيمة 300 مليون جنيه

وتعاقدات جديدة لفرع جنوب 
الوادي بــ 195 مليون جنيه
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واأعمال  عالية  وتقنيات  وجودة  وبدقة  رائعة  ملحمة  يف 
حلوان  فرع  اأبناء  حاليًا  يقوم  ومتفردة  متميزة  معمارية 
الهيئة  ل�صالح  تنفيذه  يتم  والذي  امل�صري  م�صجد  باإن�صاء 
الع�صكريني(  املهند�صني  )اإدارة  امل�صلحة  للقوات  الهند�صية 
القاهرة  قطاع  رئي�س  عبا�س  اأحمد  املهند�س  بذلك  �صرح 
اأن التحدي الأكرب يكمن  الكربي امل�صرف علي الفرع واأكد 
العلم  اأ�صهر فقط مع  �صتة  التنفيذ والتي ت�صتغرق  يف مدة 
علي  مربع  مرت   8250 م�صاحة  علي  �صيقام  امل�صروع  اأن 
علي  وي�صتمل  اجلوي  الدفاع  ا�صتاد  بجوار   NA طريق 
ثالثة مداخل )مدخل رئي�صي ومدخالن جانبيان( و�صقف 

مب�صاحة 1750 مرت مربع وبارتفاع 12 مرت ويوجد بامل�صجد 
2 مئذنة بارتفاع 65 مرت ويتم تنفيذهما بطريقة ال�صدة 
الرئي�صية  القبة  اإىل  بالإ�صافة  قباب  وثالث  املنزلقة 
بعمل  الفرع  يقوم  و�صوف  مرت   9 وارتفاع  مرت   18 بقطر 
اأعمال  وجميع  واخلارجية  الداخلية  الت�صطيبات  جميع 
الكهروميكانيك ، واأ�صاف املهند�س اإ�صماعيل البكري مدير 
والقباب  الثالثة  املداخل  تنفيذ  حاليًا  يتم  باأنه  امل�صروع 
الرئي�صية  القبة  يف  العمل  وا�صتكمال  والأرجات  ال�صغرية 
واأن العمل يجري على مدار الـ 24 �صاعة ل�صرعة الإنتهاء 

من تنفيذ الأعمال يف املواعيد املقررة لها .  

مسجد المشير 
تحدي جديد أمام فرع حلوان
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جمل�س  ع�صو  عفيفي  اإمام  املهند�س  رعاية  حتت   

الإدارة مت تنظيم �صل�صلة ندوات دينية بقطاعات 

ال�صيخ  ف�صيلة  فيها  حتدث  التخ�ص�صية  الإدارات 

حمزه حممود بكر من علماء الأزهر ال�صريف عن 

املنازل  اأعلى  من  ال�صكر  اأن  م�صريًا  النعم(  )�صكر 

واأرقى املقامات وهو ن�صف الإميان فالإميان ن�صفان 

، ن�صف �صكر ون�صف �صرب وهو اإعرتاف بنعمة املنعم 

مولها  اإىل  النعم  واإ�صافة  اخل�صوع  وجه  على 

القلب على  نعمه وعكوف  املنعم بذكر  والثناءعلى 

حمبته واجلوارح على طاعته وجريان الل�صان بها 

م�صريًا  النف�س  مع  وال�صلح  والبهجة  للتفاوؤل  يدعو 

وال�صكر على   ، نعم اهلل ل تعد ول حت�صى  اأن  اإيل 

وا�صتطرد  النعم  تدوم  وبال�صكر   ، نعمة  النعمة 

اأثرها علي النف�س واملجتمع املحيط به.

كبري  قطاع  اإعجاب  على  الندوات  حازت  وقد  هذا 

لتعظيم  بتكرارها  وطالبو  الت�صييد  قطاع  من 

الإ�صتفاده منها يف حياتهم العامة واخلا�صة.

الإدارات  قطاعات  قيادات  من  الندوة  ح�صر 

التخ�ص�صية بال�صركة املهند�صون حممد عبدالهادي 

وعلي جمعه و حممد طه وحممد موهوب واأبوبكر 

حممد  والأ�صاتذه  فوزي  ويا�صر  اإدري�س  اأحمد 

عبا�س وماجده عبداجلواد واأحمد اخلويل.

شكر النعم00 
بقطاعات اإلدارات التخصصية
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فرع  مدير  فكري  احلمد  اأبو  املهند�س  �صرح 
من  بالعديد  قام  الفرع  باأن  ال�صعيد  �صمال 
املا�صية  اأ�صهر  الثالثة  مدار  على  الإجنازات 
منها  اإن�صاء اإدارة ملتابعة التح�صيل واملديونية 
وتابعة  للفرع  التنظيمي  بالهيكل  واإدراجها 
م�صاحه  ق�صم  واإن�صاء  مبا�صرة  الفرع  ملدير 
وتكوين هيكل تنظيمي خا�س به تابع لل�صئون 
للفرع  التنظيمي  بالهيكل  واإدراجه  الفنية 
معهد  اإىل  به  خا�صة  تدريب  خطة  واإر�صال 
ومراجعة  لدرا�صة  جلنة  وت�صكيل  التدريب 
الباطن  مبقاويل  اخلا�صة  والق�صايا  ال�صكاوى 
جلنة  وت�صكيل  اأحقيتهم  ومدى  واملوردين 
اخلامات  وح�صر  امل�صروعات  على  للمرور 
بامل�صروعات  ا�صتخدامها  يتم  ول  امل�صرتاه 
الأول  الأ�صبوع  يف  املجمعة  التقارير  وعر�س 
من كل �صهر وت�صنيع فرمة للربدورات وت�صنيع 
لالألومنيوم  ور�صة  وت�صنيع  للطوب  ماكينة 
�صراء  على  موافقة  اأخذ  حاليًا  وجاري 
امل�صتلزمات اخلا�صة بها واإن�صاء وحدة جديدة 
�صمن  واإدراجها  والإبتكار(  )التطوير  ت�صمى 
الهيكل التتنظيمي للوحدة الهند�صية وتاأهيل 

الفرع للح�صول على �صهادة اجلودة وال�صالمة 
وجاري ت�صنيع ون�س مارينا بارتفاع حوايل 17 
بنية  م�صروعات  بتنفيذ  الفرع  قام  كما   ، مرت 
اأ�صا�صية مبدينة بني �صويف اجلديدة بقيمة 
�صحي  �صرف  قرى  واإ�صناد  جنيه  مليون   200
مليون   200 بقيمة  �صويف  بني  مبحافظة 
اجلديدة  املنيا  مبدينة  رفع  وحمطة  جنيه 

بقيمة 100 مليون جنيه  .
اإطار  يف  اأنه  احلمد  اأبو  املهند�س  ويقول 
اجلديدة  الأفكار  دعم  نحو  ال�صركة  �صيا�صة 
فريق  ا�صتطاع  م�صرفة  �صابقة  ويف  والبناءة 
العمل مبركز معلومات الفرع بقيادة املهند�صة 
هالة غيث مدير املركز واملهند�س وائل حممد 
ال�صيد �صاحب الفكرة  التو�صل اإىل حل معظم 
الت�صغيل  بنظام  اخلا�صة  وامل�صكالت  العقبات 
اجلديد لينك�س والتو�صل اإىل برنامج هند�صي 
 3D - الأوتوكاد  الهند�صي  الربنامج  يكافئ 
مبا  والإمكانيات  اخل�صائ�س  نف�س  وله    2D
يوفر  مما   )Lisp( الت�صميم  برنامج  فيها 
ن�صخ  �صراء  حالة  يف  لل�صركة  طائلة  مبالغ 

جديدة .

بو الحمد فكرى م. أ

طفـره كبيـرة فـي اآلداء
بفرع شمال الصعيد
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البقاع  اأهم  اأحد  من  ال�صيخ  �صرم  مدينة  تعد 
يف  بارز  دور  من  لها  ملا  والعال  م�صر  يف  ال�صياحية 
اأولت  فقد  ولذا  والعاملية  ال�صياحية  اخلريطة 
الدولة اإهتمامًا خا�صًا بها يف احلفاظ عليها وعلى 
مياه  من  لها  التحتية  للبنية  تاأهيل  من  ريادتها 
و�صرف �صحي وطرق ومن�صاآت وخالفه ، �صرح بذلك 
املهند�س حممد ر�صاد حال مدير فرع �صيناء واأ�صار 
اإىل اأن من تلك امل�صروعات م�صروع ال�صرف ال�صحي 
الفرع  ينفذه  والذي  ال�صيخ  �صرم  ملدينة  املتكامل 

بتكلفة اإجمالية 70 مليون جنيه وم�صروع معاجلة 
اإنهيار ه�صبة اأم ال�صيد والتي تعد من الأماكن ذات 
غالبية  عليها  ويقع  اخلا�صة  ال�صياحية  الطبيعة 

فنادق املدينة بقيمة 80 مليون جنيه  .
مدير  مبارك  من�صور  مبارك  املهند�س  واأ�صاف 
ثالثة  على  يتم  العمل  اأن  ال�صيخ  �صرم  م�صروعات 
مراحل مب�صروع ال�صرف ال�صحي املتكامل ، املرحلة 
الأويل عبارة عن حمطة رفع �صرف �صحي الروي�صات 
وهي مكونة من مبنى البيارة وعنرب الت�صغيل ومبنى 
وغرفة  الإداري  واملبنى  املولد  ومبنى  املحولت 
واأ�صوار ثم جممع الإنحداراملزود  احلار�س وم�صجد 
مبوا�صري GRB اأقطار 800 مم و1000 مم وبطول 
1600مرت وخط الطرد مزود مبوا�صري GRB قطر 
700مم بطول 4700 مرت طويل  واملرحلة الثانية 
اإ�صكان العاملني وي�صمل حمطة الرفع  �صرف �صحي 
املحولت  ومبنى  الت�صغيل  وعنرب  البيارة  ومبنى 
موا�صري  الإنحدار  و�صبكة  الإداري  املولد  ومبنى 
بطول  710مم  اإىل  250مم  من  اأقطار   UPVC
 UPVC موا�صري  الطرد  وخط  طويل  مرت   6330
واملرحلة  طويل  مرت   2200 بطول  400مم  قطر 
الثالثة وتتمثل يف حتويلة خط طرد �صرف �صحي 
حي النور وي�صمل عمل حتويلة وامتداد خلط طرد 

النور قطر 500مم زهر قائم  �صرف �صحي حمطة 
طويل  مرت   1200 بطول  الروي�صات  اإنحدار  اإىل 
، وي�صيف املهند�س مبارك   UPVC قطر 500مم 
من�صور مبارك باأن فرع �صيناء يقوم اأي�صًا مبعاجلة 
اإنهيار ه�صبة اأم ال�صيد ب�صرم ال�صيخ للحفاظ عليها 
و�صرعة حمايتها وت�صمل الأعمال تنظيف ال�صطح 
الظاهري لل�صخور بطريقة نظيفة واآمنه للحافظ 
التخل�س  يتم  حيث  املجاورة  املباين  �صالمة  على 
يدوية  مبعدات  بتحريكها  والنتوءات  الربوز  من 
والت�صققات  الفراغات  ملئ  اإعادة  يتم  ثم  ب�صيطة 
التي بحجم  الفراغات  باخلر�صانات حيث يتم ملئ 
اإختبار  باإ�صتخدام  خر�صانية  مبونة  فاأقل  50�صم 
عن  تزيد  التي  الفراغات  اأما   Slump الهبوط 
بك�صر  خملوطة  خر�صانية  مبونة  فتمالأ  50�صم 
عايل   Cyelepeon Concrete احلجر 
ال�صخري  امل�صمار  باإ�صتخدام  التدعيم  ثم  اجلودة 
ال�صلب  وال�صبك  املر�صو�صة  اخلر�صانة  واأعمال 
اأن  واأو�صح   ، املياه  �صرف  لزوم  موا�صري  وتركيب 
�صخر  باإ�صتخدام  �صيتم  اله�صبة  تك�صية  اأعمال 
الأ�صمنتية  باملونة  املثبت  ال�صليم  اجلريي  احلجر 
ب�صمك 50�صم وت�صكل ح�صب ال�صطح ال�صخري وميل 
ثالثة  اإىل  تق�صيمه  مت  امل�صروع  اأن  يذكر   ، الردم 

مراحل ح�صب درجة اخلطورة .

 فرع سيناء ينفذ أعمال
 بشرم الشيخ

 بقيمة 150 مليون جنيه

م. مبارك منصورم. محـمـد رشـاد



فرع شبرا مصنع الرجال ومهد اإلنجازات
الفرع يستهدف 800 مليون جنيه أعمال 

خالل العام القادم

رئي�س  عي�صى  خالد  املهند�س  اأكد 
امل�صانع  اإدارة  اأن   الت�صنيع  قطاع 
ور�س  متتلك  املركزية  والور�س 
جمالت  يف  تعمل  متخ�ص�صة 
ت�صنيع  منها  متعددة  ون�صاطات 
حمطات خلط اخلر�صانة وحمطات 
خلط الأ�صفلت والكرفانات وال�صيور 
الكهربائية  واللوحات  الناقلة 
�صيارة  علي  املحمولة  واخلالطة 
العلوية  والكباري  امل�صاه  وكباري 
املوا�صري  و�صناعة  وال�صوامع 
والأعمال اخلا�صة بت�صميم وتنفيذ 
املياه  وتنقية  حتلية  حمطات 
ال�صحي  ال�صرف  معاجلة  وحمطات 
وما يتعلق بها من املكونات من كباري 
املائي  الطرق  من  حماية  واأنظمة 
وجمال الطاقة البديلة واملتجددة .
ت�صتهدف  والور�س  امل�صانع  اإدارة 
جنيه  مليون   800 بقيمة  اأعمال 
-2014( القادم  املايل  العام  خالل 
جمموعة  خالل  من   )2015

مع  بالتعاون  جديدة  اإتفاقيات 
به  �صرح  ما  هذا   ، اأجنبيه  �صركات 
املهند�س ممدوح عماد مدير الإدارة 
اإبرام  املتوقع  من  اأنه  واأ�صاف 
اإتفاقية ت�صنيع م�صرتك مع �صركة 
لت�صنيع  الإيطالية   bayony
وحمطات  والهزازات  الك�صارات 
ن�صتهدف  املخلفات  تدوير  اإعادة 
منها الإ�صتحواذ علي ن�صبة 30% من 
ال�صوق يف بداية العمل بالإتفاقية 
حمطة   25 لت�صنيع  طلب  وهناك 
 200 بقيمة  خملفات  تدوير 
مع  التفاو�س  وجاري  جنيه  مليون 
لت�صنيع  الأملانية  ايرودين  �صركة 
الرياح  تربينات توليد الطاقة من 
كما  الإدارة  بور�س  ت�صنيعها  يتم 
 10 لت�صنيع  مناق�صة  على  ح�صلنا 
�صركة  مع  بالتعاون  غالل  �صوامع 
بقيمة  الأ�صبانية   Cimbria
على  ونناف�س  جنيه  مليون   337
وجاري  اأخرى  �صومعة   15 ت�صنيع 
العمل يف �صوامع برج العرب وطهطا 
مليون   80 حوايل  بقيمة  ود�صوق 
فرع  مع  بالإ�صرتاك  ونعمل  جنيه 
حمطة  عطاء  اإعداد  يف  حلوان 

كهرباء جنوب حلوان.
فيقول  اجلارية  الأعمال  عن  اأما 
الإ�صالم  �صيف  ر�صاد  املهند�س 

يتم  اأنه  املعلومات  مركز  مدير 
الكهرباء  لوحات  ت�صنيع  حاليًا 
بالتعاون  املنخف�س  اجلهد  ذات 
وجارى  الأملانية  �صيمنز  �صركة  مع 
اللوحات  لت�صمل  الإتفاقية  متديد 
اأي�صًا  ويتم  املتو�صط  اجلهد  ذات 
اأثيوبيا  اأ�صفلت  حمطة  ت�صنيع 
 Ammann بالتعاون مع �صركة
جنيه  مليون   9 بقيمة  ال�صوي�صرية 
كهرباء  حمطة  يف  حاليًا  ونعمل 
املعدين  الهيكل  بت�صنيع  ال�صوي�س 
بتكلفة  الكهرباء  حمطة  ملباين 
بخالف  هذا   ، جنيه  مليون   104
باقي امل�صنعات ملحطات مياه ال�صرب 
مع  بالتعاون  ال�صحي  وال�صرف 
 Stulz-Planaque �صركة 
مليون   42 تتعدى  بقيمة  الأملانية 
قالب   24 عدد  وت�صنيع  جنيه 
اأ�صفلت  وحمطتني  الطرق  لإدارة 

�صعة 240 طن للمحطة الواحدة .

أعده للنشر / وفقى فكرى

م. ممدوح عمادم. خالد عيسى
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املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  مو�صوع  اإن 
من املوا�صيع التي ترتبط بحياة الفرد 
مبا�صرة  عالقة  ذات  لكونها  اليومية 
املو�صوع  اأهمية  تربز  هنا  ومن  بعمله 
واأهمية درا�صته لكون عمل الفرد ميثل 
عمل  بدون  حياة  ل  حيث   ، حياته 
ثلث  من  اأكرث  يق�صي  الفرد  اأن  وحيث 
من  الباقية  والفرتة  العمل  يف  حياته 
لكون  الأول  باجلزء  مرتبطة  حياته 

مقدار  يحدد  الفرد  يزاوله  الذي  العمل 
وعلى  املهن  كل  لكون  وذلك  جيدة،  ب�صحة  الفرد  متتع 
وامليكانيكي  واملهند�س  واملعلم  الطالب  من  اأنواعها  اإختالف 
و�صائق  والونا�س  واملزارع  واملحامى  وامل�صاح   والطبيب 
اأن جميعها حتمل خطورة  املركبة وغريها من املهن  حيث 
اأدرك الفرد ما هية املخاطر العامة  ، فاإذا  عامة وخا�صة 
واخلا�صة ملهنته فاإنه �صيبقى بعيدًا عن احلوادث والإ�صابات 
لأن  وذلك   ، املهنية  بالأمرا�س  والإ�صابة  واملخاطر 

واملخاطر  والإ�صابات  احلوادث  والأمرا�س جميع 
ميكن  اإ�صتثناء  وبدون  منع املهنية 

ماهية  العاملون  عرف  اإذا  هذه وقوعها 
املخاطر وكيفية الوقاية منها ، ومن 

ال�صالمة  تعريف  وجب  هنا 
والتعريفات  املهنية  وال�صحة 

فال�صالمة  بها  املرتبطة 
العلم  هي  املهنية  وال�صحة 

حماية  اإىل  يهدف  الذي 
وهي  الإنتاج  عنا�صر 
الأيدي العاملة والآلت 
واملاكينات  واملعدات 

واملواد الأولية واملنتجة  
كافية  حماية  واملن�صاأت 

اأو  واقعة  اأي   : احلادث  و   ، احلرائق  ن�صوب  ومنع 
حدث غري خمطط له م�صبقًا يقع نتيجة لظروف عمل غري 
�صليمة مما قد يت�صبب يف وقوع   اأو طرق عمل غري  �صليمة 
اأي  واحلدث:   ، املمتلكات  يف  خ�صارة  اأو  اأواأعطال  اإ�صابات 
واقعة اأو حدث غري خمطط له م�صبقا يقع نتيجة لظروف 
عمل غري �صليمة اأو طرق عمل غري �صليمة ولكن دون وقوع 
اأي خ�صائر لأ�صخا�س اأو ممتلكات ، والإ�صابة: كل ما ين�صاأ 
اأثناء  نف�صية  اأو  ج�صمية  اأ�صرار  من  العمل  حوادث  عن 
العمل اأو اأثناء الذهاب والإياب اإليه ، واملر�س املهني : ذلك 
جمموعه  اأو  ما  مهنه  يف  العاملني  بني  يحدث  الذي  املر�س 

تن�صاأ  قد  ت�صمم  حالة  كل  اأو  املهن  من 
معينه  مهنه  يف  ت�صتخدم  ما  مادة  عن 
هي   : املخاطر  و   ، املهن  من  جمموعه  اأو 
ظروف قد توؤدي اإىل وقوع احلوادث مبا 
يف ذلك الإ�صابات اأو احلوادث اأوعطل يف 
اأو  البناء  يف  دمار  اأو  املعدات  اأو  الآلت 
فر�صة  هي   : واخلطر   ، املواد  يف  فقدان 
و الأمان :   ، اأحد املخاطر  اإىل  التعر�س 

هي خلو املكان من املخاطر .
الإهتمام  مراحل  به  متيزت  ما  اأهم  اإن 
ظروف  بتح�صني  املطالبة  هي  املهنية  وال�صحة  بال�صالمة 
وامل�صانع  املن�صاأت  على  التفتي�س  �صيا�صة  تبني  و   ، العمل 
املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  ا�صرتاطات  تطبيق  من  للتاأكد 
ال�صالمة  باأو�صاع  للعناية  والهيئات  اجلهات  وتاأ�صي�س   ،
والقوانني  الالزمة  الت�صريعات  وو�صع   ، املهنية  وال�صحة 
و   ، اآمنة  عمل  بيئة  توفري  و   ، العمل  اإ�صابات  من  للحد 
تاأ�صي�س املعاهد ومراكز الأبحاث لإجراء الدرا�صات وعقد 
مفهوم  ير�صخ  ما�صبق  وكل  احلوادث  من  للحد  الدورات 

ال�صالمة وال�صحة املهنية .
التكاليف  تقليل  فهو  ال�صالمة  من  الأ�صا�صى  الهدف  اأما 
من  الإنتاجية  وزيادة  والإ�صابات  احلوادث  عن  الناجمة 
خالل توفري بيئة عمل اآمنة واملحافظة على �صالمة و�صحة 

والتح�صني العاملني  املخاطر  من  واملن�صاأة 
طريق  عن  ذلك  ويتم  امل�صتمر 
واحلوادث  الإ�صابات  منع   : الآتى 
 zero(   والو�صول اإىل املعدلت
وتقليل   ،  )accident
و   ، للحوادث  امل�صببة  املخاطر 
للعاملني  املنا�صب  الإختيار 
 ، والتوعية  والتدريب 
بيئة  توفري  متابعة  و 

مهمات عمل  توفري  متابعة  و   ، اآمنة 
املالئمة  والآلت  املعدات  توفري  و  ال�صخ�صية  الوقاية 
والتح�صني  الأداء  مب�صتوى  والإرتقاء   ، العمل  لطبيعة 
 ، الدوري  الطبي  الك�صف  اإجراء  ومتابعة   ، امل�صتمر 
واملحافظة على حياة العاملني وحمايتهم من املخاطر التي 
قد يتعر�صون لها اأثناء تاأديتهم لأعمالهم اليومية ، و منع 
الأرواح  يف  خ�صارة  عنها  ينتج  قد  والتي  احلرائق  حدوث 
والآلت  املعدات  على  املحافظة  و   ، الأخرى  واملمتلكات 
وذلك باإجراء ال�صيانة الدورية الالزمة لها لكي حتتفظ 

بطاقتها الإنتاجية ملدة اأطول من الزمن .

مهند�س : اإبراهيم عبده 
مدير جهاز ال�صالمة وال�صحة املهنية

السالمة حماية لألفراد وزيادة لإلنتاج
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نحو  ال�صركة  �صيا�صة  حتقيق  على  احلر�س  اإطار  فى 
لفرع  والنجاح  التفوق  مل�صرية  وا�صتمرارًا  العاملية  املناف�صة 
النظم  تطبيق  فى  والتقدم  التميز  نحو  الإ�صكندرية 
لنظم  املتكامل  الأداء  لكفاءة  امل�صتمر  والتطوير  العاملية 

اجلودة والبيئة وال�صالمة.
 TUV( الإدارة   نظم  ل�صهادات  املانحة  اجلهة  قامت 
فرع  على  ال�صنوية  باملراجعة   )Rheinland
النظم  �صهادات  �صالحية  با�صتمرار  واو�صت  الإ�صكندرية 
لنظم  الدولية  القيا�صية  للموا�صفات  ومطابقتها  الثالثة 
ISO 9001/ 2008(  وال�صالمة وال�صحة  اجلودة ) 
املهنية ) OHSAS 18001/ 2007( ونظم البيئه 

. ISO 14001 / 2004
وقد اأثنت اجلهه املانحة على كفاءة تطبيق النظم الثالثة 
والتطوير والتح�صني امل�صتمر للفرع واأ�صادت مب�صتوى الأداء 
من  املبذول  واجلهد  واجلدية  العاىل  والحرتافى  املهنى 

جميع الإدارات والعاملني فى تطبيق النظم حتت اإ�صراف 
ودعم املهند�س حممد فوؤاد فايد رئي�س قطاع الإ�صكندرية 
والدلتا واملهند�س على اجلارحى مدير الفرع و د.م حممد 
رجب  واجليولوجى  اجلودة  �صمان  اإدارة  مدير  الو�صيمى 
واملهند�س  املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  اإدارة  مدير  فوزى 
اجلودة  و�صبط  رقابة  اإدارة  مدير  الفتح  اأبو  اأحمد 

واملهند�صة فاطمة الزهراء جمال مدير اإدارة البيئة.

ال�صكر لإدارة   T.U.V املانحة  اإ�صادة طيبة وجهت اجلهة  يف 
امل�صروعات الكهروميكانيكية للمياه وال�صرف ال�صحي وامل�صانع 
واملرافق  العامة  للمباين  الكهروميكانيكية  امل�صروعات  واإدارة 
واأثنت علي دعم الإدارة العليا امللمو�س يف تطبيق نظم ال�صالمة 
والبيئة واجلودة باإ�صراف املهند�س اإبراهيم عز الدين م�صاعد 
الكهروميكانيكية  قطاع  على  امل�صرف  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
امل�صروعات  اإدارة  مدير  جرب  ال�صعيد  رجب  املهند�س  وقيادة 
واملهند�س  وامل�صانع  ال�صحي  وال�صرف  للمياه  الكهروميكانيكية 
اأحمد عي�صي مدير اإدارة امل�صروعات الكهروميكانيكية للمباين 
منح  باإعادة  للنظم  املانحة  اجلهة  وقامت  واملرافق  العامة 
والبيئة   OHSAS  2008/18001 ال�صالمة  �صهادات 
 2008/ISO 9001 واجلودة   ISO 2004/14001
�صحي  �صرف  حمطة  مل�صروعي  املتميزة  املراجعة  بعد  وذلك 

الأمريية واأكادميية التعليم التكنولوجي .

م.رجب ال�صعيدم.اأحمد عي�صى

م. حممد فوؤاد فايدم. على اجلارحى

تجديد شهادات الجودة والبيئة والسالمه
 لفرع األسكندرية

مراجعات  البحرية  الإن�صاءات  اإدارة  كامل  وبنجاح  اإجتازت 
 )T.U.V Rheinland( اجلودة  لنظم  املانحة  اجلهة 
العاملني  وجهود  الأداء  مب�صتوى  املراجعني  فريق  واأ�صاد 
بالإدارة وم�صاريعها يف تطبيق النظم وجهود اأق�صام ال�صالمة 
العليا حتت  الإدارة  الإدارة ودعم  واأق�صام  والبيئة واجلودة 
قيادة املهند�صون حممد احل�صيني رئي�س القطاع مدير الإدارة 
مدير  بكري  واأحمد  والبيئة  ال�صالمة  مدير  خريي  وحممد 
اجلودة  �صهادات  وجتديد  منح  با�صتمرار  واأو�صت  اجلودة 
 ISO14001 /2004 والبيئة ISO 2008/9001
وال�صالمة وال�صحة املهنية ISO 18001 /2007 وذلك 
اإطار جهود الإدارة يف الإلتزام باملعايري الدولية لتطبيق  يف 

النظم العاملية للجودة اأثناء التنفيذ .

جتديد �سهادات اجلودة والبيئة
وال�سلمة لإدارة الإن�ساءات البحرية

م .حممد احل�صينى

تجديد شهادات السالمة والبيئة
والجودة إلدارتي الكهرومكيانيك
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العاملية وا�صتمرارًا  املناف�صة  ال�صركة نحو  اإطار �صيا�صة  يف 
الإلتزام  على  وحر�صًا  الدائم  والتميز  النجاح  مل�صرية 
بو�صائل التطوير والتح�صني امل�صتمر الذي تنادي به الإدارة 
العليا يف جودة تنفيذ الأعمال طبقًا للنظم العاملية ، اإجتاز 
فرع حلوان وبنجاح كبري مراجعات اجلهة املانحة ل�صهادات 
 ISO 9001 اجلودة  �صهادة  جتديد  مت  حيث  الأيزو 
ISO 14001 /2004 وال�صالمة  والبيئة   /2008
OHSAS 18001 /2007 حيث  املهنية  وال�صحة 
من  املبذول  الكبري  باملجهود  املانحة  اجلهة  مراجعو  اأ�صاد 
م�صاعد  الدين  خري  طارق  املهند�صون  برعاية  العاملني 

واأحمد  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
القاهرة  قطاع  رئي�س  عبا�س 
الكربى امل�صرف علي فرع حلوان 
رئي�س  عبدال�صالم  م�صطفى  و 
املجهود  وبف�صل  اجلودة  قطاع 
العاملني  جميع  من  املتميز 
بالفرع وللعاملني بقطاع اجلودة 
وال�صحة  وال�صالمة  والبيئة 
اإبراهيم  للمهند�صني   ، املهنية 

حبل�س وعالء حمرو�س وع�صام عارف .

املانحة  اجلهة  مراجعات  الثقيل  النقل  اإدارة  اإجتازت 
كانت  حيث  بنجاح   )T.U.V Rheinland Egypt(
واأكد  املقايي�س  بكل  وم�صرفة  ممتازة  لها  النهائية  النتيجة 
فريق املراجعة عرب تو�صياته النهائية عن �صعادته بالتزام 
حتت  الإدارة   داخل  النظم  تطبيق  بفاعلية  العليا  الإدارة 
وقيادة  املعدات  قطاع  رئي�س  كمال  اأ�صامه  املهند�س  اإ�صراف 
واأع�صاء  الإدارة  مدير  الهاليل  ال�صعيد  حممد  املهند�س 
وال�صالمة  والبيئة  اجلودة  عمل  وفريق  التنفيذي  املجل�س 
بالإدارة ، كما اأ�صاد الفريق بكافة العاملني على اجلهد املبذول 

ملتطلبات  طبقًا  اجلودة  �صهادة  منح  اإعادة  عن  اأ�صفر  والذي 
املوا�صفة العاملية ISO 9001/2008 و�صهادة البيئة 
 ISO 14001 /2004 طبقًا ملتطلبات املوا�صفة العاملية
املهنية طبقًا  ال�صالمة وال�صحة  ل�صهادة  ومنح الإ�صتمرارية 

. 2007/OHSAS 18001 للموا�صفة العاملية

م .أحمد عبا�س

تجديد شهادات نظم الجودة والبيئة 
والسالمة لفرع حلوان

العاملية  النظم  مع  تطابقها  يف  ال�صركة  من  حر�صًا 
�صيا�صة  مع  ومتا�صيًا  التفوق  مل�صرية  واإ�صتمرارًا 
اأجل  من  والبيئة  ال�صالمة  نظم  بتطبيق  الإهتمام 
احلر�س  يف  العليا  الإدارة  و�صيا�صة  اأهداف  حتقيق 
والت�صريعات  بالقوانني  والإلتزام  العميل  ر�صاء  علي 
فرع  اإجتاز  فقد  امل�صتمر  والتح�صني  التطوير  ل�صمان 
رئي�س  اإدوار  عا�صم  املهند�س  اإ�صراف  حتت  اأ�صيوط  
عبداملجيد  حمفوظ  حممد  املهند�س  وقيادة  القطاع 

راغب  حلمي  حممد  حم�صن  واملهند�س  الفرع  مدير 
كافة  وبجهود  واجلودة  والبيئة  ال�صالمة  اإدارة  مدير 
اجلهة  مراجعة  وبتميز  اإجتازت   ، بالإدارة  العاملني 
�صهادتي  بتجديد  اأو�صت  والتي   )T.U.V( املانحة 
 BS OHSAS 18801:2007 ال�صالمة 
مراجعي  واأ�صاد   ISO14001:2004 والبيئة 
اجلهة املانحة باملجهود املبذول واملراجعات الداخلية 

وتطبيقها بفاعلية .

م. عا�صم ادوردر

م. اأ�صامة كمال م.حممد �صيد الهالىل

م .حم�صن حممدم .حممد حمفوظ

جتديد �سهادتي
 ال�سلمة والبيئة

 لفرع اأ�سيوط

إجتياز إدارة النقل الثقيل
 ملراجعات نظم اجلودة بنجاح
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املعرف، كما يهدف  ال�صئ  بيان حقيقة  اإىل  التعرف  يهدف 
معه  ل�صرتاكه  به  ي�صتبه  قد  مما  غريه  عن  متييزه  اإىل 
من  متكن  التى  التحكيم  ذاتية  هى  فما   ، ال�صفات  ببع�س 

ت�صوير حقيقته0
عالقة  اأطراف  اتفاق   " باأنه  التحكيم  تعريف  ميكن 
يتم  اأن  على   ، عقدية  غري  اأو  عقدية   ، معينه  قانونية 
اأن  يحتمل  التى  اأو  بينهم  ثارت  التى  املنازعة  فى  الف�صل 
تثور ، عن طريق فرد اأو اأفراد يتم اختيارهم كمحكمني ، 
لي�صدر عنهم حكمًا نهائيًا ملزمًا لهم وفقًا ملقت�صيات القانون 

اأو العدالة"
وبذالك فالتحكيم يقوم على عنا�صر ثالث:-

حمل  م�صاألة  فى  يكون  ما  عادة  التحكيم  اأن  اأوًل: 
اأمام  غدونا  النزاع  عن�صر  تخلف  فاإن   ، نزاع 

فيها  املحكم  ووظيفة   ، اآخر  نظام 
 ، ملزم  يقرار  النزاع  هذا  ف�س 
واجب  املق�صى  الأمر  لقوة  حائز 

فاعلية  تتوقف  اأن  دون  النفاذ، 
تتعلق  اعتبارات  على  القرار  هذا 

بر�صاء الأطراف لقرار التحكيم 
نهائية  ت�صوية  فهو  ثم  ومن   ،

طرحها  يجوز  ل  ملزمة 
جهة  اأى  اأمام  جمددًا 
ق�صائية اأو حتكيمية اأخرى 0

بانتفاء  اأنه  ذلك  على  وينبنى 
فاإذا  التحكيم،  وجود  انتفى  النزاع  وجود 

ماتعلق الأمر بنزاع قائم بالفعل ، وقام طرفيه 
، للتقريب بني وجهتى نظرهما  بتو�صيط طرف ثالث 

اأو التوفيق بينهما اأو تقدمي اإقرتاح ، دون اإ�صدار قرار ملزم 
جمرد  واإمنا   ، بالتحكيم  متعلقًا  يكون  ل  الأمر  فاإن   ، لهما 
اأو  الو�صاطة  ف�صلت  ما  فاإذا   0 توفيق  حماولة  اأو  و�صاطة 
دعواه  يعر�س  اأن  الطرفني  من  لأى  كان   ، التوفيق  جهود 

اأمام الق�صاء0
ثانيًا: اأن التحكيم و�صيلة ر�صائية لف�س املنازعات، قوامها 
من  �صخ�صيًا  واختيارهم  التحكيم  على  الأطراف  اتفاق 
الغري يحكموه فيما �صجر بينهم ، ويرت�صون ما ينتهى اإليه 
من قول احلق اأو القانون ، و�صلطة املحكم فى ح�صم النزاع 
ت�صتمد من هذا الإتفاق، كما تتحدد �صالحياته بحدود ما 

يفو�س بالف�صل فيه0
وتولد عن اتفاق التحكيم اأثران ، اأحدهما اإيجابى يتمثل 

اإىل  ب�صاأنها  املتفق  املنازعات  باإحالة  الأطراف  التزام  فى 
عن  الأطراف  امتناع  فى  يتمثل  �صلبى  والآخر   ، التحكيم 
اللتجاء للق�صاء الوطنى للف�صل فى املنازعات املتفق على 
حلها بالتحكيم ، فالتحكيم اإحدى اآليات نزع الإخت�صا�س 

من املحاكم الوطنية املعقود لها الخت�صا�س بداءة0
فاإرادة   ، ر�صائية  و�صيلة  كان  واإن  التحكيم  اأن  ثالثًا: 
الأطراف ل تكفى وحدها لتاأ�صي�س �صلطة هيئة التحكيم 
اأن  ذلك  يتطلب  واإمنا   ، الأفراد  منازعات  فى  للف�صل 
جتيزه النظم القانونية ، واأن يتم فى نطاق القواعد التى 
ي�صعها القانون ، �صواء بالن�صبة للم�صائل املو�صوعية التى 
للم�صائل  بالن�صبة  اأم  التحكيم  بطرق  ت�صويتها  يجوز 
الإجرائية، �صيما مايتعلق منها بال�صمانات الأ�صا�صية 

للتقا�صى0
التحكيم  يكون  اأن  يجوز  واأخريًا: 
اأو لحقًا  �صابقًا على قيام النزاع 
بذاته  م�صتقاًل  جاء  �صواء  عليه 
اأو ورد فى عقد معني ، ب�صاأن كافة 
اأوبع�س املنازعات التى قد تن�صاأ 

بني الطرفني0
ولو  عليه  التفاق  يجوز  كما 
ب�صاأنه  اأقيمت  قد  كانت 
اأثناء  اأو  اأمام الق�صاء  دعوى 

ال�صري فيها0

�أنو�ع �لتحكيم

فى  للف�صل  كو�صيلة  التحكيم  �صور  تتعدد 
املنازعات تبعًا ل�صلطة الأطراف فى التفاق عليه،

اأو طبقا لل�صلطة املمنوحة لهيئة التحكيم عند الف�صل فى 
النزاع ، اأو تبعًا لأ�صلوب ونظام التحكيم وما اإذا كان باإطار 
، وهو ما نعر�س له  اأو غري ذلك  موؤ�ص�صات دائمة للتحكيم 

تباعا:-

�أول:-�لتحكيم �لإختيارى و �لتحكيم �لإجبارى

ويخلف هذان النوعان من التحكيم من حيث مبداأ اللتجاء 
دون  الأفراد  اإرادة  على  قائمًا  التحكيم  كان  فاإذا   ، اإليهما 
املحكم والجراءات  اختيار  ليت�صمن   ، يفلر�س عليهما  اأن 
واجبة التباع والقانون واجب التطبيق ومكان التحكيم ، 

كان التحكيم اإذ ذاك اختياريا 0

التحكيم : مفهـومه وأنـواعـه

 

إستشارة قانونية
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اأو  اإليه  باللجوء  يتعلق  فيما  �صواء   ، التحكيم  كان  اإذا  اأما 
فيما يتعلق باختيار اجلهة املخت�صة بنظره، قد فر�س على 
الأطراف بن�س القانون ، بحيث ل ميلك معه الأطراف رفعه 
اأمام ق�صاء الدولة، فيكون اإذ ذلك حتكيمًا اإجباريًا ذلك اأنه 
واإن كان التحكيم الختيارى هو الأ�صل ، فاإن هذا ل مينع 
ال�صارع من اأن يجعل من التحكيم فى بع�س املنازعات التى 
يحددها على �صبيل احل�صر اأمرًا واجبًا، تقديرًا منه لبع�س 
والتى  اخلا�صة،  الطبيعة  ذات  املنازعات  اأو  العتبارات 
يكون فيها التحكيم الأقدر و الأوفق على حلها على اأ�صا�س 
م�صالح  بني  حقيقية  منازعات  لتعترب  املنازعات  تلك  اأن 
اإذ   ، يخ�صرها  اأو  الق�صية  يك�صب  من  كان  اأيًا  متعار�صة، 
الأمر عائد فى النهاية اإىل الدولة �صاحبة جميع �صركات 
عن  والبعد  والنفقات  اجلهد  توفري  وكذلك  العام  القطاع 

بطء الإجراءات0
طاملا  اأنه  قوامها  فل�صفة  على  يقوم  الإجبارى  فالتحكيم 
كانت هذه الوحدات مملوكة ملكية عامة، وهى فى النهاية 
التى  املنازعات  حل  فالأجدر  واحدة  مالية  لذمة  روافد 

تن�صاأ بينها بطريق التحكيم0
وينق�صم هذا النوع من التحكيم بدوره اإىل نوعني:-

تاركًا  التحكيم  بفر�س  ال�صارع  فيه  ويكتفى   : الأول 
واجبة  والإجراءات  حمكميهم  اختيار  حرية  لالأطراف 
تنظيمًا  بو�صع  فيه  ال�صارع  فيتكفل  الآخر  واأما  التباع، 
لإرادة  يكون  ل  بحيث  التحكيم  لجراءات  وملزمًا  �صاماًل 

اخل�صوم اأى دور فى التحكيم0
ما  �صيما  الإجبارى،  التحكيم  نظام  غلبة  امل�صاهد  ومن 
ك�صاأن  العام،  القطاع  ومنازعات  املهنية  باملنازعات  يتعلق 
القانون رقم 97 ل�صنة 1983 باإ�صدار قانون هيئات القطاع 
التحكيم  باخت�صا�س هيئات  يق�صى  الذى  و�صركاته،  العام 
املن�صو�س عليها بهذا القانون دون غريها ، بنظر املنازعات 
اأو   ، البع�س  بع�صها  العام  القطاع  �صركات  بني  تن�صاأ  التى 
حكومية  جهة  وبني  ناحية  من  العام  القطاع  �صركات  بني 
من  عامة  موؤ�ص�صه  اأو  عامة  هيئة  اأو  حملية  اأو  مركزية 

ناحية اأخرى0
بالن�صبة  خمتلفة  حتكيم  هيئة  ت�صكل  النظام  لهذا  ووفقًا 
لنظر  مقدما  م�صكلة  حتكيم  هيئة  توجد  فال  نزاع،  لكل 
هيئة  بت�صكيل  وي�صدر   ، الدعاوى  من  اإليها  ترفع  قد  ما 
رئي�س  من  وتتكون  العدل)م57(  وزير  من  قرار  التحكيم 
يجب اأن يكون اأحد رجال الق�صاء بدرجة م�صت�صار يختاره 
وزير العدل، وميثل كل خ�صم ع�صو بالهيئة ، بعد اإخطاره 
هذا  من  اأ�صبوعني  خالل  وذلك  التحكيم  طلب  من  ب�صورة 
هذا  عن  حمكم  اإختيار  العدل  لوزير  جاز  0واإل  الإخطار 

اخل�صم0

نطاق حتكيم �لقطاع �لعام

على  امل�صرى  القانونى  النظام  فى  التحكيم  هذا  ويقت�صر 
نوعني من الدعاوى ) مادة 56ق 1983/97(هما :-

يكون  العام، فكل دعوى  القطاع  �صركات  )1(الدعاوى بني 
فيها كاًل من املدعى و املدعى عليه من �صركات القطاع العام 

يجب رفعها اإىل هيئة التحكيم0
)2( الدعاوى بني �صركات القطاع العام وبني جهة حكومية 
موؤ�ص�صة  اأو  عام  قطاع  عامة  هيئة  اأو  حملية  اأو  مركزية 

عامة0
ومن ثم فال يكون التحكيم اإجباريًا اإل اإذا كان اأحد طرفيه 
�صركة قطاع عام والآخر �صركة قطاع عام اأوجهة حكومية 

اأو هيئة عامة اأو هيئة قطاع عام اأو موؤ�ص�صة عامة0
هذا وقد اأثريت م�صاألة مدى جواز جلوء طرفى النزاع فى 

التحكيم الإجبارى لالتفاق على التحكيم الجبارى0
امل�صرع  اأن  اعتبار  على  ذلك  جواز  البع�س  راأى  فبينما 
رفع  عن  عو�صا  جعله  قد  الجبارى  التحكيم  بتنظيمة 

الدعوى اأمام املحاكم ، ول مينع به التحكيم الختيارى0
هناك راأى اآخر له وجاهته يرى فى جواز ذلك اإهدار للعلة 

التى من اأجلها قنن و�صرع التحكيم الإجبارى0
اإذا كانت �صرعة هذا التحكيم ترجع لتقدير من  اأنه  ذلك 
بني  حقيقية  منازعات  تعد  ل  املنازعات  تلك  باأن  امل�صرع 
للدولة  النهاية  فى  عائدًا  الأمر  متعار�صة،واأن  م�صالح 
النهاية  فى  وهى  العام،  القطاع  �صركات  جميع  �صاحبة 
واللجوء  ذلك  خمالفة  فاإن  واحدة  مالية  لذمة  روافد 
للتحكيم الإختيارى وما يحمله من كلفة قد توؤدى ملخالفة 

اأ�س �صرعة مثل هذا النوع من اأنواع التحكيم0
- ون�صيف اإىل ذلك اأن مبقدور ال�صلطة املخت�صة باملوافقة 
راأت  الراأى الأول متى  التحكيم بتلك اجلهات تعطيل  على 

فيه �صالح هيئاتها0
وفى العدد القادم نستكمل القسم الثانى من التحكيم

اإعداد / ريا�س م�صطفي الربل�صي
رئي�س قطاع ال�صئون القانونية والعقارية

مدير الإدارة القانونية
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بعد حصولهم على 25 ميدالية في بطولتي الباراملبيك "
املهندس شريف حبيب يكرم أبطال املقاولون العرب

من ذوي اإلحتياجات اخلاصة
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قام املهند�س �صريف حبيب رئي�س نادي املقاولون 
فريق  بتكرمي  مار�س   6 اخلمي�س  م�صاء  العرب 
على  ح�صولهم  بعد  اخلا�صة  الإحتياجات  ذوي 
25 ميدالية يف بطولتي الباراملبيك "األعاب القوى 
بح�صور  موؤخًرا  اخلا�س  والأوملبياد  وال�صباحة" 
الباراملبية  اللجنة  رئي�س  �صبيح  حممد  اللواء 
امل�صرية والأ�صتاذه  فاتن ال�صوربجي ع�صو جمل�س 
التنفيذي  املدير  الباجوري  النادي وي�صري  اإدارة 

للنادي.
فريق  من  مهدي  حممد  الالعب  بقيام  احلفل  بداأ 
ذوي الحتياجات اخلا�صة بقراءة �صورة الفاحتة 
كلمة  ثم  الفريق  عن  ت�صجيلي  فيلم  تبعه  ثم 
كلمة  وتبعه  الفريق  اأع�صاء  اأمور  اأولياء  لأحد 
�صبيح  حممد  واللواء  حبيب  �صريف  للمهند�س 
العرب  املقاولون  نادي  مل�صئويل  ال�صكر  الذي وجه 

على الإهتمام بذوي الإحتياجات اخلا�صة.
و  الفني  املدير  امل�صري  الفريق كابنت كرمي  يقود 
كابنت اأحمد �صبحي املدرب العام و كابنت اإبراهيم 
دروي�س مدرب ال�صباحة و كابنت علي عبد العليم 
األعاب  اللياقة، و كابنت حممد ن�صري مدرب  مدرب 
القوى، و كابنت حممد فكري مدرب الرباعم و كابنت 
حممد على جابر جتهيز �صباحة، و كابنت حممد 
اأمينة بدوي امل�صرف  اإدارًيا، و كابنت  عبد املح�صن 

العام على فريق ذوي الحتياجات اخلا�صة.
اأحمدو م�صطفى  ومثل الفريق يف البطولة �صهاب 
املنعم  عبد  حممد  و�صند�س  هاين  وفادي  ح�صام 
وليد  وحممد  م�صطفى  واإينا�س  حممد  ومروة 
ويو�صف حممد توفيق ومعتز حممد وحممد غنيم 
اأحمد ويو�صف ر�صا  وحممود حممد مهدي ومرينا 
و�صارة  �صلتوت  اأحمد  وم�صطفى  ال�صيد  وحممد 

�صامح واأحمد ماهر.



املقاولون  بنادي  الطائره  الكرة  فرق  حققت 
التي  املباريات  خالل  من  متقدمة  نتائج  العرب 
�صعد  حيث  املحلية  املناف�صات  يف  يخو�صها 
ببطولة  الثمانية  لدور  �صنه   14 حتت  فريق 
على  تغلبه  بعد  الطائره  للكرة  اجلمهورية 
الن�صر  نادي  والفوز على  �صبورتنج  نادي  فريق 
لنف�س  ع�صر  ال�صاد�س  للدور  اأي�صًا  �صعد  كما   ،
بنات  �صنه   18 حتت  الطائرة  فريق  البطولة 
وحلق به فريق حتت 16 �صنه بنات للعب بنف�س 
البطولة والتي تقام خالل �صهر مار�س احلايل 

وت�صهدها مالعب ا�صتاد املن�صورة الريا�صي .
يذكر اأن املهند�س �صريف حبيب رئي�س جمل�س 
اإدارة النادى قد قام بتكرمي الالعبات واإهداء 
ح�صره  كبري  حفل  فى  وامليداليات  الكوؤو�س 
التنفيذى  الرئي�س  الباجورى  ي�صرى  الأ�صتاذ 
الن�صاط  مدير  هندى  حممد  وكابنت  للنادى 
واأ�صر  الريا�صيني  من  كبرية  ونخبة  الريا�صى 

الالعبات 0

فو  كونغ  الو�صو  م�صابقة  يف  الأول  باملركز  فكري  احلمد  اأبو  اأحمد  الالعب  فاز 
مرحلة ال�صباب - تن�صيطية بنني -  وزن 56 كيلوجرام والتي اأقيمت مبلعب نادي 
قنا الريا�صي وتاأتي �صمن مناف�صات بطولة اجلمهورية للو�صو كونغ فو والتي بداأت 
وت�صتمر  اجلمهورية  حمافظات  م�صتوي  على  املا�صي  مار�س  �صهر  نهاية  فعالياتها 

حتى �صهر يوليو 2014 .
حممد  الزميل  جنلة  �صنة   11 �صلمي  الالعبة  ح�صلت 
اإبراهيم ح�صن املحامي بالإدارة القانونية باملركز الرئي�صي 
ببطولة اجلمهورية  الأول  واملركز  الذهبية  امليدالية  علي 
ميدالية  علي  اأي�صًا  الالعبة  ح�صلت  ،كما  حرة  �صباحة 
ببطولة  �صنوات   10 براعم  اخلما�صي  م�صابقات  يف  ذهبية 
�صكه  اإبراهيم  الكابنت  ،ويوؤكد  املا�صي  العام  اجلمهورية 
اأنها من الرباعم املوهوبني ولها م�صتقبل باهر  مدرب �صلمي 

يف ال�صباحة.

تابع اأخبار نادي املقاولون العرب الريا�صي
على املوقع الر�صمي اجلديد للنادي على الرابط التايل:-

www.arabcontclub.com

نتائج متقدمة لفريق الطائرة
ببطولة الجمهورية

صـور ُمشرفـه

82



اأر�صل العميد �صعيد ح�صنني املدير التنفيذي 
�صكر  خطاب  لل�صطرجن  امل�صري  لالإحتاد 
لرئي�س جمل�س اإدارة لنادي املقاولون العرب 
فيه  جاء  للنادي  التنفيذي  واملدير  باأ�صوان 
ولل�صادة  ل�صيادتكم  اأبعث  اأن  "ي�صعدين 
اأع�صاء جمل�س اإدارة ناديكم املوقر بخال�س 
جمل�س  اأع�صاء  ال�صادة  وحتيات  حتياتي 
واأع�صاء  لل�صطرجن  امل�صري  الإحتاد  اإدارة 
اأبعث  اأن  ي�صعدين  كما   ، امل�صابقات  جلنة 
ل�صيادتكم خال�س التهنئة ال�صادقة ب�صعود 
فريق ال�صطرجن بناديكم املوقر اإيل الدوري 
هذا  واأن   2014/2013 مو�صم  )اأ(  املمتاز 
الإجناز العظيم ما كان اأن يتحقق اإل بف�صل 
لفريق  املتوا�صل  �صيادتكم  ودعم  رعاية 
لنعرب  املنا�صبة  هذه  وننتهز   ، ال�صطرجن 
ل�صيادتكم عن خال�س ال�صكر حل�صن تعاونكم 
وللريا�صة  لل�صطرجن  امل�صري  الإحتاد  مع 

والريا�صيني" .

خالل  متنوعة  ميدالية   14 ال�صرعة  كرة  فريق  حقق 
م�صاركته ببطولة اجلمهورية حيث ح�صد الفريق بقيادة 
ميداليات   3 للفريق  الفني  املدير  خطاب  هاله  الكابنت 
جمهوداته  الفريق  وكلل  برونزية  و4  ف�صية  و7  ذهبية 

خالل البطولة بح�صد املركز الثالث .
للتايكوندو  �صنه   14 حتت  فريق  حقق  اآخر  جانب  على 
 4 ح�صد  اأن  بعد  اجلمهورية  ببطولة  الثالث  املركز 
ميداليات منها واحدة ف�صية وثالثة برونزية ، كما احتل 
فريق حتت 12 �صنه املركز الثالث اأي�صًا يف ذات البطولة 
م�صارك  فريق   18 بني  من  عام  كرتتيب  القاهرة  ملنطقة 
و22   21 من  الفرتة  خالل  ال�صم�س  بنادي  اأقيمت  والتي 
يناير 2014 حيث ح�صد الفريق 6 ميداليات منها اثنتان 
م�صاركة  خالل  ومن   ، وبرونزيتان  ف�صية  ومثلهما  ذهبية 
اأقيمت  والتي  اجلمهورية  ببطولة  �صنه   17 حتت  فريق 
ب�صالة املجل�س القومي للريا�صة مبدينة 6 اأكتوبر ح�صل 
بذلك  �صرح   ، برونزية  و4  ذهبية  ميدالية  على  الفريق 

الكابنت عالء ا�صماعيل املدير الفني للفريق .

املقاولون  نادي  بها  يقوم  التي  امل�صنية  املجهودات  بف�صل 
يف  النادي  رئي�س  حبيب  �صريف  املهند�س  بقيادة  العرب 
اإعداد لعبني متميزين وما �صهده قطاع النا�صئني بالنادي 
برئا�صة الكابنت حمدي نوح رئي�س القطاع من تطور ملحوظ 
خالل الفرتة ال�صابقة ، كللت تلك املجهودات ب�صم ثمانية 
الكابنت  �صم  حيث   ، القدم  لكرة  م�صر  ملنتخبات  لعبني 
عالء ميهوب ثالثة من الالعبني ملنتخب م�صر 1998 وهم 
عبداملق�صود  علي  واإيهاب   " مرمى  حار�س   " جمال  حممد 
بذلك  �صرح   ،  " "مهاجم  �صليمان  وخمتار   " ملعب  و�صط   "
الالعبون  وان�صم   ، الفريق  مدرب  اإبراهيم  نبيل  الكابنت 
وحممود  اجلوهري  ا�صماعيل  ويو�صف  طاهر  حممد  طاهر 
الكبري  التاألق  بعد   1997 م�صر  ملنتخب  حممود  اإبراهيم 
لهم بقيادة مدربهم الكابنت اأحمد حموده كما مت �صم معتز 
وعلى   ،   1995 م�صر  ملنتخب  م�صعود  واإ�صالم  جنيب  حممد 
جانب اآخر اإختار الكابنت حممد ر�صوان ثمانية من لعبي 
العرب  املقاولون  لنادي  الأول  بالفريق  لالإلتحاق  النا�صئني 
عادل  وحممد  م�صعود  واإ�صالم  طاهر  حممد  طاهر  وهم 
حممود  وح�صن  عربي  عبداهلل  واأحمد  يكن  وكرمي  جمعة 

رم�صان وحممد اإبراهيم عبدالرحمن و�صريف عالء . 

29 ميدالية متنوعة للسرعة شكر وتقدير
والتايكوندو ببطولة اجلمهورية 

قطاع الناشئين يمد رضوان
 بثمانية من أفضل العبيه
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ْكرَى تَنَْفُع املُوؤِْمِننَي} رْ َفاإَِنّ الِذّ {َوَذِكّ

إلى عزيزي مريض السكر .. أضع نقاط للتذكرة
• ما معنى مرض السكر ؟

هو ببساطة ارتفاع نسبة السكر بالدم ويتكون من نوعان :
األنسلين  إفراز  عن  البنكرياس  يتوقف   : األول  النوع 
وهذا عادة ما يصيب األطفال وصغار السن ويلزم عالجه 

باألنسلين .
النوع الثاني : يكون إما بعدم كفاية كمية األنسلين المفرز 
من البنكرياس أو عدم استجابة خاليا الجسم لألنسلين أو 
عادة ما يكون مزيج من اإلثنين  وهذا عادة يصيب األفراد 
ما  مختلفة وهو  بأدوات  يكون  الـ ٤0 وعالجه  فوق سن 

سيتناوله بقية هذا المقال .
• ماهى أعراض مرض السكر ؟

العطش وكمية كبيرة من البول واإلرهاق المستمر ونقص 
في الوزن وزغللة في النظر والتهابات بكتيرية وفطرية .

• ماهو الهدف من العالج ؟
يتركز العالج في ثالثة نقاط :

الدم وثانيًا عالج أمراض  إنقاص مستوى السكر في  أواًل 
أخرى مرتبطة لتقليل مضاعفات السكر مثل الضغط وارتفاع 

الكولستيرول وثالثًا عالج مضاعفات مرض السكر .
عن  ويتابع  بالدم  السكر  مستوى  إنقاص   : األول  الهدف 
طريق عمل تحاليل السكر الصائم والفاطر والسكر التراكمي 
كل ٣ أشهر وينصح باتباع نظام غذائي صحي به التقليل 
السمنة  حاالت  في  الوزن  وانقاص  والدهون  الملح  من 
وتمارين رياضية بسيطة مثل المشي أو الجري أو السباحة 
٣0 دقيقة يوميًا ولمدة ٥ أيام في األسبوع ، أما العقاقير 
فتختلف باختالف الحالة مابين مستوى السكر بالدم والحالة 
العامة للمريض ووجود أمراض أخرى من عدمه وهدفنا 
إما بزيادة كمية األنسلين المفرز من البنكرياس أو زيادة 

استجابة الخاليا في الجسم لألنسلين بطرق مختلفة .
الهدف الثاني : معالجة األمراض األخرى المصاحبة للسكر 
لتقليل المضاعفات من ضغط الدم والكوليسترول واإلمتناع 

عن التدخين وذلك لتقليل إحتمال حدوث جلطات في القلب 
أو المخ أو األوعية الدموية الطرفية .

ماهى  أواًل  ولكن   ، المضاعفات  عالج   : الثالث  الهدف 
وهى  المدى  قصيرة   ، نوعان  المضاعفات   ، المضاعفات 
مع  وتحدث  السكر  من  األول  النوع  في  شيوعًا  أكثر 
بالدم مما يؤدي  السكر  السريع والحاد في نسبة  اإلرتفاع 
غيبوبة  حدوث  أي  الوعي  درجة  واضطراب  الجفاف  إلى 
الذي  الشرايين  تصلب  في  وتتمثل  المدى  ، وطويلة  سكر 
والتهاب  الكلى  وظائف  في  وقصور  الجلطات  إلى  يؤدي 
األعصاب والقدم السكري وضعف حدة اإلبصار وتغيرات 
في الشبكية ، ومضاعفات العالج هى هبوط مستوى السكر 
عالج  في  األولى  والخطوة   ،  hypoglycemia بالدم 
طريق  عن  وهذا  سريعًا  أواًل  تشخيصها  هى  المضاعفات 
الدوري على  الكشف  الطبيب وكذلك  الدورية مع  المتابعة 
الدورية  المتابعة  اإلبصار والشبكية والقدم وتتضمن  حدة 
 )glycated Hb(  التراكمي بالدم والسكر  السكر  قياس 
ووظائف الكلى والكبد والدهون بالدم مع قياس ضغط الدم 
والوزن مع مراجعة العادات الغذائية مع الطبيب المختص .

د. ريم محمد موسى
استشارى األمراض الباطنيه والسكر 
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نقاط للتذكرة لمريضى
الســكـــــر
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كيــف يمكنــك
 تفــادي 

حموضة المعدة؟
الشعور باإلكتئاب أو التشنج أو الكوابيس أو حتى ضيق التنفس أثناء النوم من األمور التي تثقل كاهل 
المرء فتجعل يومه غير مريح ويؤثر على مجرى كامل النهار، وغالبا ما يكون السبب وجبة دسمة 

تناولها في ساعة متأخرة من الليل.
وحيال هذه الحالة تنصح خبيرة التغذية األلمانية فرانكا مانغوميلي من مدينة غيسين عدم النوم على 
الظهر أو بشكل مسطح عند الدخول إلى السرير، بل رفع الرأس باالستعانة بوسادة إضافية ألن ذلك يمكن 

أن يعيق العصارات الهضمية 
في الصعود إلى الفم. لكن إذا 

ما حدثت الحموضة في المعدة 
التخلص  على  يساعد  ما  فإن 

منها هو تناول حبة من اللوز أو 
لبن من دون  أو  أبيض  قطعة خبز 

سكر.
إال أن الخبيرة تقول أن األفضل من كل 

ذلك هو التغلب على مسببات الحموضة 
من  مختلفة  عادة  الهضم،وتكون  وعسر 

نوع  أي  تحديد  يجب  إذ  آخر.  الى  شخص 
من المأكوالت تتفاعل بشكل سلبي مع المعدة 

وتسبب الحموضة. فهناك بعض األنواع تكون 
تفادي،  يجب  لذا  جدا  وسيئة  حادة  إنعكاساتها 

المدهنة  اللحوم  المتأخرة  الوجبات  في  خاصة 
والحبوب  والفاصوليا  الحمص  مثل  والبقوليات 

الغازية والمشاوي  والشوكوالته والقهوة والمرطبات 
التي تحتوي على الفلفل الحار الحاد والمأكوالت كثيرة التوابل خاصة النقانق والبطاطا المقليلة )بوم 

فريت( والحلوى المحتوية على الكريما مثل الكاتو والحلويات العربية لما تحتويه على السمن.
وتقول خبيرة التغذية مانغوميلي ان المضغ الجيد هو نصف الهضم. لكن الوسيلة المثالية هي تناول 
آخر وجبة قبل موعد النوم بثالث ساعات على األقل، فهذا يعني أن عملية الهضم أو الجزء األهم فيها قد تم. 
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كيفيــة الــرضــاعــة 
الطبيعيــة وبعــض 
المشـاكـل التــى 

تعــوقهــا
الطبيعية  الرضاعة  مميزات  عرفنا  أن  بعد 
تواجه  التى  المشاكل  وبعض  كيفيتها  نتناول 

األم .
ومسترخيه  جالسه  األم  تكون  أن  يستحسن   
العضالت أثناء الرضاعه وان يكون مدى أرتفاع 
يفيد  وقد  األم  لزراعى  مريح  الكرسى  ذراعى 
وضع وساده تزيد من راحة األم علينا أن نحذر 
األم  تكتم  فقد  مستلقيه  واألم  الطفل  إرضاع  من 
أنفاسه بصدرها أو زراعها وقد تحتاج األم إلى 

وضع أصبعها على ثديها إلبعاد أنف الطفل عن 
الصدر قلياًل .

 يجب وضع الحلمه والمنطقة الداكنه المحيطه 	 
بها فى فم الطفل وليس الحلمه فقط وذلك بأن 
تمديدها  او  الداكنه  المنطقه  بضغط  األم  تقوم 
فى  بها  يؤدى  مما  واألصبع  اإلبهام  بين  قلياًل 
تقوم  بأن  وذلك  فقط  الحلمه  وليس  الطفل  فى 
قلياًل  تمديدها  او  الداكنه  المنطقه  بضغط  األم 
بين اإلبهام واألصبع مما يؤدى إلى تدفق اللبن 
بسهوله من الثدى الى فم الطفل أما اذا اصر 
الطفل على امتصاص الحلمه وحدها فيجب ان 

تمتنع األم عن إرضاع الطفل 
عند 	  برأسه  األمساك  تحاولى  ال   

وال  الصدر  نحو  توجيهه  محاوله 
فإن  الفم  فتح  بقصد  وجنتيه  تضغطى 
وتعقيد  الطفل  غضب  الى  يؤدى  ذلك 

عملية الرضاعه 
خالل 	  حقيقيًا  حليبًا  االم  تدر  ال   

ويكون  األولى  الثالثة  أو  اليومين 
يسمى  خاص  سائل  عن  عباره 
حديثى  حاجه  يكفى  السرسوب  لبن 
معظم  يقضون  إنهم  حيث  الوالده 
بالجوع  يشعرون  وال  نائمين  وقتهم 
خمس  عن  الرضاعه  مدة  والتزيد 

دقائق كل مره 
 يبدأ تدفق الحليب من ثدى األم فى 
إرضاع  ويتم  الوالده  من  الرابع  او  الثالث  اليوم 
الطفل كلما بكى جوعًا ويكون عدد مرات اإلرضاع 

د . حاتم حسين
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عديدة  مرات  والسادس  الثالث  اليومين  بين 
يوميًا  بين ١0-١٢ مره  عددها  يتراوح  متكرره 
وهذا ال يعنى أن الحليب غير كافى ومع الوقت يقل 
عدد المرات إلى أن تصبح ست او سبع مرات فى 
اليوم كل ثالث ساعات نهارًا واربع ساعات لياًل .

الرضاعه  إلى  الطفل  يحتاج  الحاالت  معظم  فى   
من الثديين فى كل وجبه مع البدء بالثدى اإليسر 
فى  األيمن  وبالثدى  وجبه  كل  فى  اإلرضاع  لدى 
الثدى  برضع  للطفل  يسمح  أن  على  تليها  التى 
األول مره تتراوح بين ١٢-١٥ دقيقه ثم يسمح 
له بأن يرضع من الثدى اآلخر فتره تمتد بقدر ما 
لبن  كفايه  عدم  على  دليل  ليس  الطفل  بكاء  يريد 
ولكن  المغص  مثل  أخر  لسبب  يرضع  قد  بل  األم 
الطفل  وزن  ازدياد  هو  اللبن  كفاية  على  المؤشر 
منتظم  تدليك  بإجراء  الطبيعيه وينصح  بالمعدالت 
بقصد  الحمل  من  األخير  الشهر  اثناء  فى  للحلمه 
تقويتها ومعالجة الحلمة المنكمشه أما بعد الوالدة 
ومباشرة اإلرضاع فال حاجه أليه عنايه خاصه بها 
ولكن يجب أن تغسل األم يديها بالصابون قبل أن 
تمس أصابعها الحلمتين ) لتدليكهما او فحصهما( 
إذ يجوز ان يتسرب بعض الجراثيم إلى الحلمتين 

وحين ذاك يسهل إنتقالها إلى الطفل 
 الحلمه ليست مهمه جدا فى عملية الرضاعه بقدر 	 

أهميتها بوضع المنطقه الداكنه بكاملها داخل 
فم الطفل فإذا كانت منكمشه فإن خير ما تفعله 
األم هو أن تعصر شيئًا من الحليب بين أصابعها 
بحيث تصبح هذه المنطقة أكثر ليونه وقابلية 
واألصبع  اإلبهام  بين  ما  تضغطها  ثم  للضغط 

وهى تقدمها للطفل 
 تشعر األم ببعض الوخزات واآلالم فى الحلمه 	 

تدوم بعض ثوان بعد بدء الطفل فى الرضاعة 
خالل األيام أو األسابيع القليله األولى فهى شئ 
طبيعى يختفى بعد حين كما تشعر ببعض اآلالم 
المغص  يشبه  البطن  من  السفلى  الجزء  فى 
نتيجة تقلص الرحم ليعود الى حالته الطبيعيه 

إلى 	  يعود  فإنه  للحلمه  تقرح  او  تشقق  حدث  إذا   
مص الطفل لها بداًل من مصه للمنطقه الداكنه 

بكاملها وعند ذلك يستحسن وقف الرضاعة من 
ساعه مع استمرار  الحلمة مدة ٢٤-٤٨  هذه 
عصر الثدى خالل هذه المده وقد يصف الطبيب 
مرهمًا للحلمه المتقرحه مع تركها تجف لمدة 
بعد  تحسن  طرأ  فإذا  الرضاعه  بعد  دقيقه   ١٥
هذه  من  الرضاعه  إلى  يعود  يومين  او  يوم 
 – يوم  اول  دقائق  خمسه   ( بالتدريج  الحلمه 
١0 دقائق فى اليوم الثانى ( فإذا عاد التشقق 

فالبد من العوده إلى الراحة 
فيتضخمان 	  الثديان  إلحتقان  األم  تتعرض  قد   

بحراره  لمسهما  لدى  األم  وتشعر  وينتفخان 
تتعرض  وهى  األلم  من  وبشئ  فيها  شديده 
إليهما  اللبن  ورود  من  يومين  بعد  األم  لها 
والتضخم  اإلنتفاخ  من  تخفف  والرضاعه 
ويزيل  منها  يخفف  كذلك  الثديين  واعتصار 
قد  والتضخم  األلم  إستمرار  حالة  وفى  األلم 
يبادر الطبيب إلعطاء األم دواء يقلل من كميات 

اللبن الوارده إلى الثديين 
 عند عودة الحيض يكون الحمل وارد والبد من 	 

ال  ولكن  الحمل  بمنع  الكافيه  اإلحتياطات  أخذ 
ينصح بأخذ العقاقير المانعه للحمل كاألقراص 

مثاًل ألن لها تأثيرات جانبيه 
 إن فشل الرضاعه الطبيعيه يعود إلى عدم بذل 	 

األم الجهد الكافى وعدم تكرار التجربه مرات 
على  يجب  الطبيعيه  الرضاعه  ولنجاح  كافيه 
خالل  الزجاجه  من  الطفل  ارضاع  عدم  األم 
األيام الثالثه او األربعه األولى من حياته ذلك 
أن الطفل الذى يرضى بالرضاعه من الزجاجه 
ال  أن  يجب  كما  الرضاعه  لتعلم  جهدًا  يبذل  ال 
تثق  أن  ويجب  سريعًا  لليأس  األم  تستسلم  
العالم  أنحاء  جميع  فى  األمهات  وأن  بنفسها 
ومنذ األزل ينجحن فى إرضاع اطفالهن عندما 
يرغبن فى ذلك ويبذلن العنايه الكافيه إلنجاح 

ذلك . 
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يـــوم القيـامـة
متولى  محمد  الجليل  اإلمام  فضيلة  عرف 
الشعراوى ببالغة كلماته وبساطة أسلوبه 
خالل  من  إستطاع  وقد  تعبيرة  وجمال 
تقديم خواطرة فى تفسير القرءان الكريم 
المسلمين  من  شريحة  أكبر  إلى  الوصول 
فى جميع أنحاء العالم العربى وكلما أطل 
علينا الشيخ فى إحدى تسجيالته القديمه 
والمالئكيه يرتدى جلبابه األبيض المتميز 
ويتكأ على أريكته ممسكًا بإحدى يديه 
تتهافت  بها  يشرح  واآلخرى  اهلل  كتاب 
عليه قلوبنا وحلقت حوله عقولنا من فيض 

ما فتح عليه الرحمن من فتوحات ربانيه

 ، اأن نبداأ احلديث عن اأحداث يوم القيامة  قبل 
فاإنه لبد من حديث عن معنى ال�صاعة00 ذلك 
كثرية  باأ�صياء  اأنف�صهم  ي�صغلون  النا�س  بع�س  اإن 
اأخر  اإىل  ال�صاعة، ومتى يقع00  عن موعد قيام 
 00 النا�س  من  عدد  بني  اأ�صئلة  من  مان�صمعه 
بع�صهم  العلماء00  من  عدد  بني  تنبوؤات  ومن 
يقول : اأن الأر�س �صتبتعد عن ال�صم�س فيتجمد 
الأر�س  اأن   : يقول  الأخر  �صئ00والبع�س  كل 
�صئ  كل  فيها  فيحرتق   ، ال�صم�س  من  �صتقرتب 
�صيقل  الأك�صجني  اأن  يقول:  الثالث  00والبع�س 

من الأر�س لت�صبح عري �صاحلة للحياة00
الظن،  على  تقوم  تنبوؤات  وغريها  هذه  كل 
يعرف  لحد  الأن  فحتى  اليقني00  على  ولي�س 
نقول   0 �صيحدث  متى  �صيحدث00ول  ماذا  يقينا 
بعلم  اأنف�صكم  �صغلتم  لقد  جميعًا00  لهوؤلء 
عم  كان  مهما   ، ي�صر00ذلك  ل  وجهل  ينفع  ل 
اإل  منها  ليعنينى  فاأنا  ال�صنني  ماليني  رالأر�س 
اأن  عمرى00فقبل  فرتة  هى  جدًا  ب�صيطة  فرتة 

الأر�س00وبعد  على  باحلياة  ىل  لعالقة  اأولد 
اإذن  الأر�س  على  باحلياة  ىل  لعالقة  اأموت  اأن 
انتهاء  موعد  هو  ىل  بالن�صبة  القيامة  فموعد 
قيامته  قامت  مات  الأر�س00فمن  على  حياتى 
مالئكة  �صئ00يرى  كل  يرى  00ملاذا؟00لأنه 
الرحمة، ومالئكة العذاب00ويرى اأ�صياء كثرية 
تنتهى  له  الدنيا00وبالن�صبة  فى  يراها  يكن  ل 
القيامة00  يوم  اإىل  املدخل  هى  الختبار  فرتة 

لذلك يقول احلق �صبحانه:
اهلّلُ  َب  َغ�صِ قْومًا  َتَتَوّلْوْا  َل  اآَمُنوْا  اّلِذيَن  )َياأَّيَها 
اْلُكّفاُر  َيِئ�َس  َكَما  اَلِخَرِة  ِمَن  َيِئ�ُصوْا  َقْد  َعَلْيِهْم 
الأية:   - املمتحنة  �صورة:  اْلُقُبوِر(  َحاِب  اأَ�صْ ِمْن 

]13
ملاذا قال �صبحانه وتعاىل: )َكَما َيِئ�َس اْلُكّفاُر ِمْن 

َحاِب اْلُقُبوِر( اأَ�صْ
اأمل  ل  اأن  يقينًا  كافرًا00يعلم  ميوت  الذى  لن 
فهو  راأى  الأخرة00ولأنه  فى  العذاب  اإل  له 
واأن  اجلنة00  دخول  فى  له  اأمل  ل  اأن  يعرف 
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الياأ�س  وهذا   00 النار  من  النجاة  فى  له  اأمل  ل 
يحت�صر  �صاعة  م�صريه  يعرف  يقينًا00فالأن�صان 
00تلك اللحظات التى هى بني املوت واحلياة00 
عنه00تلك  اأخفى  ما  كل  الإن�صان  فيها  ي�صاهد 
اجل�صد00اأو  الروح  فيها  تغادر  التى  ال�صاعة 
وتعاىل  �صبحانه  اهلل  ي�صميها  كما  املوت  �صكرة 
ب�صرية  فيها  تخمد  التى  اللحظات  00تلك 
الإن�صان00وتنتهى فيها حياة ال�صتعالء وحياة 
الكرب، وكل مظاهر احلياة الدنيوية بكل ما فيها 

ومن فيها 00
اإن�صان  اإىل  فانظر  ذلك  ت�صهد  اأن  اأردت  واإذا 
فى  امللك  اأ�صباب  اهلل  واأعطاه  وعال  جترب  قد 
ذلياًل  �صعيفًا  الإحت�صار  �صاعة  الدنيا00جتده 
ذهبت00ينظر  الإ�صتعالء  مظاهر  عاجزًا00كل 
ي�صتنجد  اأن  ويحاول  غريبة،  م�صكنة  فى  اإليك 
بكل من حوله 00ولكن الكل عاجزون 00فى هذه 
الغيب00ويرى  مقدمات  الإن�صان  ياأخذ  اللحظة 
ول   ، عنه  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  اأخربه  ما 
قد  الأن  ب�صريته  لأن  ي�صدقه00ذلك  يكن 
تهب  خمدت،  الب�صرية  خمدت00ومادامت 
�صبحانه  احلق  يقول  هذا  الغيب00وفى  نفحات 
َما  َذِلَك  ّق  ِباحْلَ امْلَْوِت  �َصْكَرُة  )َوَجاَءْت  وتعاىل: 

يُد( ]�صورة: ق - الأية: 19[ ُكنَت ِمْنُه حَتِ
األ  حتاول  يقع00اأو  لن  اأنه  تظن  ماكنت  اأى 
هذه  اأن  تظن  وكنت   ، به  تعرتف  واأل  تتذكره، 
باأن  تتوهم  فاأنت  اأتت  تاأتى00فاإذا  لن  اللحظة 
�صيئًا لن يحدث فيها00فى هذه اللحظات بالذات 
فمع  الإ�صتغفار0  يجدى  التوبة00ول  تنفع  ل 
الدنيوى  الإن�صان  عمل  ينقطع  املوت  �صكرة 
00وتاأتى ال�صاعة التى ينتقل فيها كل منها اإىل 
لينتظر احل�صاب00وفى هذا يقول  الربزخ  عال 
اإَِذا  )َفَلْوَل  تعاىل:  قال  وتعاىل:  �صبحانه  احلق 
َوَنْحُن   ، َتنُظُروَن  ِحيَنِئٍذ  َواأَنُتْم   ، ْلُقوَم  احْلُ َبَلَغِت 

ُروَن( اأَْقَرُب اإَِلْيِه ِمنُكْم َوَلـَِكن ّل ُتْب�صِ
�صورة: الواقعة  الأيات 83و84و85[00

اإى  اأقرب  يكون  يحت�صر  وهو  الإن�صان  اإن  اأى 
ملكوت اهلل من اأولئك الذين يقفون حوله �صاعة 
يحيطون  املحت�صر  اأهل  اإن  الإحت�صار00ومع 
ال�صاعة  هذه  فى  قرب  عن  ل�صيقه  احاطة  به 
منهم  اأقرب  يكون  اهلل  ملكوت  الع�صيبة00فاإن 
اإما  احلالة  هذه  فى  بالإن�صان  اإليه00وحتيط 
زبانية  �صاحلًا00اأو  كان  اإذا  الرحمة  مالئكة 

جهنم- والعياذ باهلل - اإذا كان فا�صقًا0
اأخرجو اأنف�صكم 

على اإننا ل بد اأن نتوقف عند قول احلق �صبحانه 
اإِِذ الّظامِلُوَن يِف َغَمَراِت امْلَْوِت  وتعاىل: )َوَلْو َتَرَى 
َوامْلاَلآِئَكُة َبا�ِصُطَوْا اأَْيِديِهْم اأَْخِرُجَوْا اأَْنُف�َصُكُم اْلَيْوَم 
َزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن( �صورة: الأنعام - الأية: 93 جُتْ

نتوقف عند قول احلق �صبحانه وتعاىل:
) اأَْخِرُجَوْا اأَْنُف�َصُكُم( والنف�س كما قلنا هى التقاء 
من  املالئكة  يطلب  باجل�صد00فكيف  الروح 

الظال املحت�صر اأن يخرج نف�صه0
اأذهاننا  فى  ن�صع  اأن  لبد  الآية  هذه  نفهم  لكى 
وكذوبا  باهلل  كافرًا  كان  املحت�صر  هذا  اأن 
الإحت�صار  �صاعة  جاءت  اإذا  بالبعث00وحينئذ 
زبانية جهنم00  اأو  العذاب  يكون حوله مالئكة 
يقولون له هاأنت ذا ترى الأن ما كنت تكذب به 
كان  ينتظرك00فاإن  الذى  العذاب  00وترى 
احلياة  فى  تدعى  كنت  كما  قدرة  اأو  قوة  لك 
ينتظرك00اأهرب  مما  نف�صك  00فاأخرج  الدنيا 
تالقيه00اأرنا  �صوف  الذى  ال�صديد  العذاب  من 
احلياة  فى  قدرة  لك  كانت  �صتذهب00لقد  اأين 
اأن  من  بدل  ولكنك  اهلل  من  الدنيا00قدرة 
على  يقول  اهلل00انطلقت  �صكر  فى  ت�صتخدمها 
وتبارز  الأر�س،  فى  00وت�صتكرب  احلق  غري  اهلل 
خافت00ل  خامد  الآن  ولكنك  باملعا�صى،  اهلل 
به  ت�صتجري  �صوتًا  ول   ، لنف�صك  �صيئًا  متلك 
 ، بك  واقع  وهو  العذاب  ترى  باأن�صارك00فاأنت 

ولن تفلت منه0
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القدوة الصالحة
الحاجة 	  أمس  في  اليوم  اإلسالمية  واألمة  نحن   

والفرقة  الضعف  بسبب  الصالحة  القدوة  إلي 
والخالفات التي أصابت المسلمين من خالل تغليب 
والرغبة  الشخصية  المصالح  وإيثار  األهواء 
المحمومة للسيطرة على مقاليد الحكم ومقدرات 
البالد والعباد، وتتمثل القدوة الصالحة في قيادات 
تكون نموذجًا حيًا يرى الناس فيهم المثل األعلي 
 ، واإلخالص  التضحية  معاني  وكل  الجاد  للعمل 
فيعجبون بهم وينجذبون إليهم ويتأثرون بهم ألن 
التأثر باألفعال أبلغ بكثير من التأثر بالكالم وحده 
، فتتولد لديهم حوافز قوية ألن يتمثلوا بأخالقهم 

وافعالهم كل في مجال عمله .
المثالية 	  تعني   - اللغة  في   - الصالحة  القدوة   

واالتباع  بالرضا  -الجديرة  والعمل  القول  في 
االلتزام  تعني   – الدين  في  أي   – واصطالحًا   ،
بشرع اهلل تعالي وسنة رسوله الكريم صلى اهلل 
الكريم  بالقرآن  جاء  كما  ونهيًا  أمرًا  وسلم  عليه 
جليلة  فضيلة  وتلك   ، المطهرة  النبوية  والسنة 
 ، يحملها  لمن  واالتباع  والطاعة  التأسي  توجب 
ومن ثم الفوز بخيري الدنيا واآلخرة ، ورسولنا 
األعلي  المثل  هو  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الكريم 
العبادات  يقتدى به من حيث اإلخالص في  الذي 
كافة ماجاء  والمعامالت واألخالق وفي  والجهاد 
به من أمور الدين والدنيا  )ّلقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل 
اهلّل ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ّلمن َكاَن َيْرُجو اهلّل َواْلَيْوَم ااَلِخَر 

َوَذَكَر اهلّل َكِثيرًا( ]سورة األحزاب 21[.
األمر 	  لولي  تحققت  إذا  الصالحة  القدوة  إن   

تكون تاجًا علي رأسه توجب طاعته وترفع من 
قدره وتضاعف من أجره وثوابه ) َيا َأّيها اّلذيَن 
األْمِر  َوُأْوِلي  الّرسوَل  َوَأِطيُعوْا  اهلّل  َأِطيُعوْا  آَمُنوْا 

]ســــــورة:  ِمْنُكْم( 
النســـــــــــاء 59[ 
، وهــــي الطــريق 
لصالح  المستقيم 
كله  الكــون  أمـــر 
أفــــرادًا وجماعات 
ومجتمعــــــــــــات 
وحكومات وأممًا .

كل 	  هو  األمر  ولي 
قوم  أمر  تولى  من 
وكان مسئواًل عنهم 
الحديث  وفـــــــي   ،
الشريف ) كلكم راع 

الحاكم في  وكلكم مسئول عن رعيته( ويشمل ذلك 
جنوده،  في  والقائد   ، تالميذه  في  والمعلم   ، شعبه 
وصاحب العمل في عماله ، وعمومًا كل رئيس في 
مرءوسيه ، كما يشمل رب البيت في زوجه وأوالده 

وكل من يعولهم .
لولي 	  الصالحة  القدوة  صفة  تحقيق  أجل  من   

األمر ، فقد أهدي إلينا اإلسالم باقة من المقومات 
باتباعها  تتحقق  التي  والسلوكيات  والضوابط 
قدوة  يكون  ألن  صاحبها  تؤهل  التي  المثالية 

صالحة جديرًا باالتباع والطاعة ، ومن ذلك :-
1. استشعار رقابة اهلل علي كل قول وعمل )ِإّن اهلّل 
وأن هناك حسابًا   ، ]النساء 1[  َرِقيبًا(  َعَلْيُكْم  َكاَن 
المناصب  وأن   ، واآلخرة  الدنيا  في  وعقابًا  وثوابًا 
والسلطة التدوم ألحد  ، فال ينبغي أن يكون المنصب 
أو   ، الناس  علي  االستعالء  أو  الوجاهة  في  سببًا 
استغالل النفوذ لتحقيق مصالح شخصية أو اإلضرار 
بالناس وظلمهم )ِتْلَك الّدار ااَلِخَرُة َنْجَعُلَها ِلّلذيَن اَل 
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ُيِريُدوَن ُعُلّوا ِفي األْرِض َواَل َفَسادًا َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمّتقيَن( 
تفرض  الصالحة  القدوة  أن  كما   ،  ] ]القصص 83 
الحياه  أمور  في  والتوسط  اإلعتدال  صاحبها  علي 
كاللباس والمظهر والمأكل  وعالقته اإلجتماعية مع 

الناس .
تقربًا  والتطوعية  المفروضه  بالعبادات  االلتزام   .2
إلي اهلل جل وعال ابتغاء مرضاته وطمعًا في رحمته 
وبركاته ، والتمسك بالمعامالت واألخالق المشروعة 
اليد  وطهارة  اللسان  وعفة  التعامل  وأدب  كالصدق 
والتواضع ، ومع الحث عليها واألمر بها  ) اّلذيَن 
الّزكـاَة  َوآَتُوْا  الّصالَة  َأَقاُموْا  ِفي األْرِض  ّمّكّناهْم  ِإْن 
َعاِقَبُة  َوهلِلّ  اْلُمْنَكِر  َعِن  َوَنَهْوْا  ِباْلَمْعُروِف  َوَأَمُروْا 

ااُلُمورِ ( ]الحج 41[.
3. األمانة : فإن ولي األمر يتاح له ماال يتاح لغيره 
من حيث حرية التصرف فيما هو مؤتمن عليه من 
مال أو علم أو معلومات  أوغيرها ، وخيانة األمانة 
تعني اإلضرار بالمال أو مافي حكمه ، وإهدار للحقوق 
وظلم لألفراد مما يترتب عليه فقدان الثقة في ولي 
وربما  الصالحة  القدوة  صفة  عنه  ينزع  مما  األمر 
)َفْلُيَؤّد  انحرافاته  في  بمحاكاته   مرءوسيه  إفساد 

اّلذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتُه َوْلَيّتق اهلّل َرّبه( ]البقرة 283[.
والعدالة  الحكمة  تغليب  يقتضي  وهذا   : العدل   .4
 ، اسناد األعمال والمناصب  العامة عند  والمصلحة 
على  واألدبية  المادية  األمور  في  التوزيع  وعدالة 
مستوي الدولة والمجتمع واألفراد ، وال يكون ذلك 
علي أساس الهوي أو القرابة )َوِإَذا ُقْلُتْم َفاْعِدُلوْا َوَلْو 

َكاَن َذا ُقْرَبَى َوِبَعْهِد اهلّل َأْوُفوْا( ]األنعام 152[.
5. الشفافية في التعامل مع الصغير والكبير بالصدق 
واالعتراف  البناء  والنقد  النصيحة  وقبول  واالحترام 
وفي  آثاره  وإزالة  تصويبه  في  واإلسراع  بالخطأ 
الحديث )كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون( 
عملهم  مواقع  في  المرءوسين  مع  6.التواصل 
أو  بالعمل  المتعلقة  سواء  مشاكلهم  علي  للتعرف 
الخاصة وإنصاف المظلوم منهم وخصوصًا الضعفاء 
والبسطاء  ، وفي الحديث )وهل تنصرون وترزقون 
المرءوسين  حب  يوجب  مما  وذلك  بضعفائكم(  إال 

لولي األمر ، والتفافهم حوله ، والتفاني في العمل 
 ، لهم  وعطائه  وتوجيهاته  ألوامره  وتعظيما  طاعة 

وتوقيرًا له ورفعًا لشأنه ومكانته .
والشدة  األمور  في  الحزم  أي  الرحيمة  القدوة   .7
الثواب  بمبدأ  األخذ  أو  انحراف  أي  تقويم  أجل  من 
والعقاب مع التسامح والعفو عند المقدرة ، كل ذلك 
دون محاباة أو ظلم أو تجاوز )َفِبَما َرْحَمٍة ّمن اهلّل 
ِمْن  اَلْنَفّضوْا  اْلَقْلِب  َغِليَظ  َفّظا  ُكْنَت  َوَلْو  َلُهْم  ِلنَت 

َحْوِلَك( ]آل عمران  159[.
8. الشورى : ال يستأثر ولي األمر برأي منفرد أو 
قرار متسرع قبل استشارة ذوي الخبرة والتخصص 
إذا لزم األمر ) َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم ( ] الشورى 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  الخلق  سيد  أخذ  فقد   ،  ]38
بمشورة سلمان الفارسي في حفر الخندق حول المدينة 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  أنه  رغم  األحزاب  غزوة  في 
 ، بسيطًا  رجاًل  كان  ,وسلمان  ورسالة  وحي  صاحب 
وذلك ليكون بمثابة درس لنا من الرسول القدوة يعلمنا 
فيه مبدأ الشورى ، فما خاب من استشار وما ضل من 

استخار .
9. التحقق من صحة ما يتلقاه من أخبار قبل اتخاذ 
القرار ، وذلك منعًا من الخطأ أو الظلم أو الندم )َيَأّيها 
اّلذيَن آَمُنَوْا ِإن َجآَءُكْم َفاِسُق ِبَنَبٍإ َفَتَبّينَوْا َأن ُتِصيبُبوْا 
َناِدِميَن(  َفَعْلُتْم  َما  َعَلَى  َفُتْصِبُحوْا  ِبَجَهاَلٍة  َقْوَما 

]الحجرات 6[
10. أال يحث ولي األمر علي فضيلة وهو ال يؤديها 
، وال ينهى عن رذيلة وهو يفعلها )َأَتْأُمُروَن الّناس 
ِباْلِبّر َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكْم( ]سورة: البقرة 44[ )َيَأّيها 
اّلذيَن آَمُنوْا ِلَم َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن * َكُبَر َمْقتًا ِعنَد 
اهلّل َأن َتُقوُلوْا َما اَل َتْفَعُلوَن(  ]الصف 3،2[ وهلل در 
القائل : ال تنه عن خلق وتأتى مثله ، عار عليك إن 

فعلت عظيم .
لقيادات  الصالحة  والقدوة  التوفيق  تعالي  اهلل  نسأل 
شركتنا  وقيادات   ، مصر  وقيادات   ، اإلسالمية  األمة 
الرائدة حفظهم اهلل ورعاهم وسدد علي طريق الخير 

خطاهم .
واهلل ولي التوفيق
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صبــاح
                 و خــــيـر

غطاء  تحت  العميق  نومها  فى  مستغرقة  »ريهام«  كانت 
ثقيل خوفا من نفاذ أى تيار هواء ، وذلك على الرغم من 
غلق جميع األبواب والشبابيك ……. واذا بصوت  منبه 
الموبايل  يرن فى تمام الساعة ٦ صباحا ...... فانتفضت 
مذعورة من السرير وكأنها تسمع هذا الصوت ألول مرة . 
. وتحسست طريقها لغرفة بناتها »منة  و رنا« وأضاءت 
 « منة   الكبري«  ابنتها  الغطاء من على  الغرفة وسحبت 
ياحبيبتى  »إصحى  بهدوء  وقالت  شعرها  تداعب  وأخذت 
ترى  لم  وحين   .  .  .  « المدرسة  على  متتأخريش  عشان 
أى استجابة . . زادت من حدة الصوت . . فانتبهت إبنتها 
األخرى » رنا » وردت عليها سريعا »إمشى انتى وأحنا 
هنقوم وراكى . . مش هنقوم غير لما تمشى« . . وهنا نفذ 
صبر األم وفى منتصف الغرفة وقفت تصفق بحدة بكفيها 
فأنتفضت  أصحوااااااااااا.....«  »أصحواااااااااااااااا  وتقول 
بتخضينا«   أنتى   .  . ده  الصوت  أيه   .  . ماما  اإلبنتان   » 
ده  الهم   فى  يارب  يوم  كل  تهمس  وهى  الغرفة  فتركت 

!!!!!!! ........
أي  وبينه  بينها  يكن  لم  والذى  المطبخ  ريهام  ودخلت 
عمار . . . وقامت بتنظيف األوانى التى إمتالء بها المكان 
إعداد  من  انتهت  ثم   .  . األطباق  غسالة  فى  ووضعتهم 
سندوتشات المدرسة  ، وطبعا كل يوم حاجة مختلفة وإال 
هترجع زى ما هيه ... وفى أثناء ذلك تتحرك ريهام ما بين 
ستة  »الساعة  تقول  مرة  كل  وفى  النوم  وغرفة  المطبخ 
أنا   .  . إال عشره  . سبعة   . تلت  إال  بقت سبعة   ... ونص 

مليش دعوه . . لو أتأخرتو . . عم محمد هيطلع  عينيكم 
..... . دقايق وسمعت ريهام والبنات صوت كالكس عربية 
مثل كالكس عم محمد فحملت منة حقيبتها  وقالت لـ رنا  أنا 
هنزل ........ هنا اتكهربت رنا وحملت شنطتها والجاكيت 
فى يديها ووضعت قدميها فى الجزمة وكعبتها من الخلف 
على  وجرت  جيبها  فى  الشراب  وأخذت  السير  لتستطيع 
ساللم المنزل !!!!!!! خوفًا من أن يلومها عم محمد على 

التأخير . 
وبعد عشرة دقائق كانت األم قد انتهت من ارتداء مالبسها 

لتجرى هى األخرى على الساللم 
حتي ال يفوتها  أوتوبيس الشغل وبعد أن خرجت من البوابة 
صغير  ممر  فى  خطوات  عدة  لتسير   .... للمنزل  الداخلية 
تري عم محمد  بها  ......فإذا  الخارجية  البوابة  إلى  لتصل 
لسه واصل فالتفتت إليه  وقالت له »صباح الخير يا أستاذ 
محمد  . . أنت متأخرليه  النهاردة ...؟؟؟  » . . وبنظرة 
استنكارية  ودون أن يعطيها أى أهتمام ..... صباح الخير 
يا مدام . . وقبل أن تتركه قالت له الحمد هلل العيال بيستنوك 
فى المعياد » . وتركته مسرعه لتلحق بسيارة عملها وهى 

تضحك .
 يا ساتر عم محمد ده ما بيتغيرش أبدًا  . . منة فى خامسة 
ابتدائى  ورنا فى تالتة . . ودائما ألمح نظرة القسوة واليأس 
. هى خلطة   . الكسل  مع  والطموح  البخل  مع  والفضولية 
متلخبطة على بعض تعطى فى األخر شخصية معقدة برغم 
حسن هندامه . . وبقايا شعر مصفف جيدا وهو فى العقد 
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الخامس من عمره .
إعملى    « لها  وقال  ريهام  استوقف  المرات  أحد  وفى 
حسابك أنا بحسب أجازة نصف السنة أسبوعين بس ..... 
. . ردت ريهام :  . . مش مسئوليتى  طلعوا أكتر من كده 

إزاى .....!!!!!!! 
يعنى عاوز تاخد أجره عن شهر ما وصلتش العيال فيه.. !!
فى  جنيه  بتاخد ١٦00  انت  محمد  أستاذ  يا  عارف  انت   
الشهر من مجموعة األطفال الستة فى العربية  انت عايز 

إيه تانى ..... ؟؟
 رد :ـ  انتى بتعتبرى  ديه فلوس . . . !!!!!  على فكرة أنا 
واخد الشغالنه ديه كده تسند شويه . . وبقت دلوقتى مش 
جايبه همها . . بعد سداد قسط العربية  والبنزين والزيت 
أنا   .... البهدله  فى  مليش  أصال   أنا   ....... والبوجيهات 
وعندى   ...... الحكومة  فى  وباشتغل  تجارة  كلية  خريج 
ولدين الكبير اتخرج من طب والتانى فى كلية التجارة . . 
عقبال ماتشوفى بناتك  . . . . . وتركته ريهام وهى تحدث 
نفسها » إيه العقد والكالكيع  ديه . . ليه التكشيرة وعدم 
الرضا والتى أصبحت جزء ال يتجزأ من مالمحه  . . بس 
أكيد إن العقده فى كونه خريج جامعة . . . كارهًا ظروف 

الحياة التى أرغمته لشراء تاكسى والعمل عليه . 
ويفتقد عم محمد المرونة والود فى التعامل مع الناس بما 
فيهم األطفال . . ففى الذها ب والعودة من المدرسة يدير 
الراديو على محطة نشرات األخبار  ال يغيرها أبدًا . . وألن 
سمعه ثقيل يشغل الراديوعلى قوة صوت ٣٤   . . ويقول 
»أنا مصدع ومش عايز وال كلمة وال نفس »  ويد على 
الدريكسيون واألخرى على الكالكس وهو ينصت باهتمام 

إلى صوت المذيع وهو يقرأ األخبار المختلفة :  
 * مصر تحذر أثيوبيا : ردنا سيكون حاسما وفى الوقت 

الذى نحدده .
* سقوط ٥ قتلى من إرهابى »بيت المقدس بالقليوبية ».

وإخوان  الشرطة  بين  والشماريخ  بالغاز  اشتباكات   *
. القاهرة  جامعة 

ووسط دهشة األطفال وعدم فهمهم لما يسمعونه ينظرون 
إلى بعضهم ، مع ضحكات وهمسات مكتومة . . فى المقابل 
 .  . سعيدًا  منسجما  األخبار  يسمع  محمد  عم  أن  نالحظ 
قليله من نشرة  دقائق  لكى يستريحوا  .وبشقاوة طفولية  
الموبايل  لتخرج  المدرسة  حقيبة  منة   تفتح   .  . األخبار  
. وتقول بصوت عالى    . نغمة وكأنها رنه  بهدوء وتشغل 
»ايوه ياماما . . . إيه أنا مش سمعاكى . . وهنا على الفور 
عايزه  أيوه  أيوه  الحديث  وتكمل  الراديو  محمد  عم  يغلق 
تكلمى رنا . . . وهكذا تنجح حيلهم فى أخذ قسط من الراحة 
 . المدرسة وعلى صوت واحد  منة ورنا من  وعند عودة 
. أنت عارفة يا ماما أن عم محمد  ما بيعرفش يمشى إال 
بكالكس العربية . . والرين اللى بتركب معنا بتسمع صوته 
من على أول الشارع وتنزل جرى . . وهى بتركب يقولها يال 
بسرعة إركبى . . أنا بتكسف أكلكس كتير . . الناس تصحى 

من النوم يعنى .... وتدعى عليا !!!!!!!!!! وتضحك ريهام 
الصبح  بشوفه  لما   ، عارفين  »انتوا  وتقول  أطفالها  مع 
بقوله صباح الخير وأنا مبتسمة طبعًا .. يبصلى باستغراب 
الصبح  على  الخير  صباح  بتقولى   .  . بيفكر  وتالقيه   .  .

وبتضحك كمان .......... يا نهار مش فايت!!!!!!!!
الحياة اختيارات

ناس بتتعب لهدف تحلم وتسعى لتحقيقه ........... قد يكون 
المال أو المنصب أو اإلثنين معًا وتنجح فى تحقيقه، وهم 
فريق الفائزين فى الحياة ......... وناس تتأرجح بين العمل 
.............. وتمر حياتهم  السعادة والشقاء   بين  والكسل 

هكذا قانعين وغير طامعين إال براحة البال ....
وآخرين ال يرضوا بحالهم وال يمتلكوا مقومات التغيير

 ............ يمتلكونه  وما  لآلخرين  بالنظر  يكتفوا  لكنهم 
ودائما لديهم إحساس أن الحياة ظلمتهم 

وأن نصيبهم قليل........ وهذا هو 
فريق الخاسرين فى الحياة

ينتمى  ما  هو  الفريق  وهذا    
إكتفى  والذى  محمد  عم  إليه 
موظف  بأنه  طويلة  لسنوات 

حكومى
وفضل   ....... الدنيا  قد   
بذل  بدون  التقليدية  الحياة 
أى مجهود يذكر . . . ومرت 

 .  . طويلة  سنوات  عليه 
والحياة تزادد صعوبة 

جالس  وهو   ،
داره  فى  قابع 
الشفاه  يمصمص 
بيلعب  فالن  على 
مليون  كام  فى 
فى  وأخر   .  .
بعد  وأراد  كذا. 
طويلة  سنوات 

أن يتحرك فى الوقت الضائع،    فأشترى تاكسى بالقسط 
. فأصبح غير راضى عن أى   . لعل وعسى تضرب معاه 
دخل ، ويعتبره مالميم . . ولكنه لم يرى أن صحته نعمة 
...... وأوالده نعمة ........ وتفوقهم الدراسى نعمة ........ 
وزوجة صابرة وراضية نعمة..........ولكنه أكتفى بالنظر 

إلى نصف الكوب الفارغ   !!!!!!!!!!!!!
يملك  ومن  يريد   لمن  مفتوح  الحياة  فى  النجاح  فطريق 

مقومات أن ينجح ................

الهام المليجى 
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الـواحـة

فيه �شفاء للنا�س 
  لعسل النحل فوائد عظيمة ومنافع جمة 
هذا  فى  الباحثون  إليه  توصل  ما  وهذا 
المجال نذكر منها : أنه مطهر قوى ألن 
به مواد مضادة للجراثيم قادرة على قتلها 
• به مضادات حيويه قوية ويعالج بعض 
به  ألن  األمراض  من  العديد  به  األطباء 
قدرًة مذهلة على شفاء الحروق والتقيح 

وقتل البكتريا المؤذية. 
• يعالج سرطان الجلد حيث أجروا عليه 
تأثيرًا  له  أن  العديد من األبحاث فوجدوا 
حيث  الجلد  سرطان  عالج  فى  مذهاًل 
األوعيه  قتل  على  ويعمل  الجلد  يخترق 
أفضل  عنه  تعجز  بشكل  السرطانيه 

األدويه .
• يملك قوه شفائيه فى عالج قروح المعدة 
دفاعات  بتفريق  يقوم  حيث  والحنجرة 
يساعد  مما  ويضعفها  ويشتتها  الجراثيم 

الجسم على القضاء عليها .
ولوقايتهم  الرضع  لألطفال  جدًا  مهم   •
والتبول  والكساح  الدم  فقر  أمراض  من 
القليل من شمع  أن مضغ  كما  الالإرادى 
والتهاب  الزكام  فى عالج  يساعد  العسل 
الحلق والسعال وحساسية األنف كما أنه 

يفيد فى حاالت التسمم. 
• ويوصف لعالج األرق وقله النوم حيث 
العضالت وصفاء  استرخاء  يساعد على 

الذهن . 
الربو  عالج  فى  كبيرًا  نجاحًا  أثبت   •

وأمراض الجهاز التنفسى.
كل هذه الفوائد وأكثر جعلها اهلل فى شربه 
عسل تخرج من بطن نحله ضعيفه فسبحان 
من وصف هذا الشئ فقال فيه شفاء للناس 
وصلى اهلل وسلم على من قال » الشفاء 
فى ثالثة شرطة محجم أو شربة عسل أو 

كية نار وأنهى أمتى عن الكى « 
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ل اللمه يال يا �صاحبى                       مند اأيدينا للبنيان 
لأجل بالدنا ع�صان اأولدنا 

اأيد مني غرينا هتجرى وت�صعى للعمران 
ل اللمه يال يا �صاحبى .. مند اأدينا للبنيان

يال يا �صاحبى م�س عايزين الوقت يطول
يال يا �صاحبى م�س عايزين الرحمه تزول 

هات مفتاحك يال ونبداأ                               بينـــــــا نلبــــ�س الأفــــرول 
بينــا نكافــح يال ونعـرق                              لأجـل ما عنا الغمه تزول 

يال يا �صاحبى م�س عايزين الوقت يطول
يال يا �صاحبى م�س عايزين الرحمة تزول

باقـول ايــه يــا �صـاحبـى                                يال نبداأ ن�صمع بع�س 
الهمه  وهم  اللمه  ل  العـر�س                             جوانا  ن�صون  يال 

تخلى تكلنا على الرحمن
ل اللمه يال يا �صاحبى مند ايدينا للبنيان

لأجل بالدنا ع�صان اأولدنا .. اأيد مني غرينا هتجرى وت�صعى للعمران
اوعاك ت�صمع مره يا �صاحبى                        للـى بيــدعــو للع�صيــان 
واللـى يحـاولـوا با�صـم الثــوره                           يـزرع فتنة فى الأركان 
ا�صــح يا �صــاحبــى يال وفــوق                           قبـل ما تتهــد العمدان 

هات اللمة يال يا �صاحبى مند ونرفع يف البنيان
املحراث  ن�صغل  يال  الفاأ�س                              و�صيل  الأوفه  هات 
الكبا�س  ندور  يـــال  مكنــــه                              ن�صلح  �صجره  نزرع 
وان كان فينا واحد تالف                             م�س هنب�س عالتلفان 

هات اللمة يال يا �صاحبى مند ونرفع يف البنيان
يال نزيـــد العلـم عــــالم                                    يـال ن�صبنـا مالإعــــالم 
يال نفـكـــر يال نـطـــــــــور                                    نزرع فاأولدنا الإميان 
وبالإنتاج هتقوم القومه                              لأجل منلحق بالركبان 

هات اللمة يال يا �صاحبى مند ونرفع يف البنيان
م�صتقبلنا احللو قريب لينـا                           يا�صـاحبــى وكل حــبيب

ومو�س هندخل بينا غريب                         لأجل ما نعلى بالوطان 
هات اللمة يال يا �صاحبى مند ونرفع يف البنيان

م�صـــر بــاإذن اهلل حمفــوظـه                         طول ما ال�صعب الأيد يف الأيد 
طول ماولدها يحبوا ترابها                       طــول ما يــزيـد العـزم حديد 
مـ�صـــر باأذن اهلل حمــرو�صـــه                          مـــن اأعـــــدائهـــــا واحلـ�صـــاد 

هات اللمة يال يا �صاحبى مند ونرفع يف البنيان
يال نـــاخــد العهـــد علينـــــا                              باإن ال�صحرا تبقى عمار 
نخلى الدنيـا حتلـف بينـــا                              وتهنينــــــا عـــالإ�صـــــرار 
نر�صم لوحة جميله لبلدى                           يف كل حاره وعاجلدران 

هات اللمة يال يا �صاحبى مند ونرفع يف البنيان
اأ . اأحمد راجح     )مدير املوارد الب�صرية  لقطاع املعامل (

لــــــم الـــلـــمـة 



جاء رجل إلى أمير المؤمنين علُي ابُن أبي طالب رضى • 
اهلل عنه فقال: سأسألك عن أربع مسائل فأجبني. ما هو 
الواجب وما هو األوجب؟ وما هو القريب وما هو األقرب؟ 
...وما هو العجيب وما هو األعجب؟ وما هو الصعب وما 
هو األصعب؟... فقال أمير المؤمنين: الواجب: طاعة اهلل 
القيامة  يوم  فهو  القريب  وأما  الذنوب  ترك  واألوجب: 
منها  واألعجب  فالدنيا  العجيب  أما  الموت  هو  واألقرب 
حب الدنيا أما الصعب فهو القبر واألصعب منه الذهاب 

بال زاد .
يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه • 

: من استطاع أن يمنع نفسه أربع خصال فهو خليق بأال 
ينزل به من المكروه ما ينزل بغيره ، اللجاجة والعجلة 
والعجب والتواني ، فثمرة اللجاجة الحيرة وثمرة العجلة 
وثمرة  الكراهية-  أي  البغضة  العجب  وثمرة  الندامة 
التواني الذلة .               مشاركة الزميل وليد مصطفى 

في عهد صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه 
حارات  إحدى  في  بيوت  احترقت  وسلم 
مسرعين  الحارة  أهل  كل  فقام  المدينة 
وواحد باق فقالوا له بيتك معهم فقال بيتي 
لن يحترق فذهبوا مسرعين يطفئون النار 
ووجدوا بيته تحيط به النار ولم تمسه و 
البيوت حوله احترقت وهو سالم فتعجبوا 
فذهبوا له وقالوا نعم بيتك لم يحترق كيف 
علمت ذلك؟ فقال علمني رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم دعاء إذا قلته حفظك اهلل 

من مصائب الدنيا
وهو«اللهم أنت ربي ال إله إال أنت عليك 
توكلت وأنت رب العرش العظيم ،ما شاء 
اهلل كان ومالم يشأ لم يكن ،الحول والقوة 
إال باهلل العلي العظيم ، أعلم أن اهلل على 
كل شيء قدير وأن اهلل قد أحاط بكل شيء 
علما ، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي 
ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن 

ربي على صراط مستقيم .  
مشاركة الزميل هشام عبد العزيز 

قصة دعاء

سر سورة يوسف

السلطان والنمل
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إذا كنت مهمومًا أو حزينا أيا كان حزنك 
أو همك بسبب مشكلة عائلية ،أو خسارة 
مالية ،أو مرض ألم بك ، أو عزيز فقدته 
يوسف  سيدنا  سورة  بقراءة  !فعليك   ....
فهي تزيل الحزن وتفرح القلب ؟؟! وكثير 
منا يقرأ السورة , ويشعر بارتياح غريب 
يجتاح قلبه !و السر في هذا:ألن اهلل تعالى 
الحزن  الكريم في عام  النبي  أنزلها علي 
عندما توفيت زوجته وعمه وهما كانا اكبر 
داعمين لدعوته فكان رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم كلما قرأها يشعر بالراحة وقد 
خففت من مصابه وقللت من همه وحزنه 
فأيا كانت مصيبتك !!وأيا كانت مشاعرك 
!!« فإنك ستجد راحة في نفسك بعد قراءة 

السورة.
مشاركة الزميل مصطفي محمد علي مشاركة الزميل غانم محمود 

سليمان  السلطان  عن  ُيروى 
القانوني الخليفة العثماني.

أخبروه  القصر  موظفو  أن 
جذوع  على  النمل  باستيالء 
»طوب  قصر  في  األشجار 
أهل  استشارة  وبعد  قابي« 
دهن  إلى  األمر  خلص  الخبرة 
كان  ولكن  بالجير  جذوعها 
يقدم  حين  السلطان  عادة  من 
مفتي  يأخذ رأي  أن   ٍ أمر  على 
الدولة الذي كان لقبه الرسمي 
أبي  إلى  فذهب  اإلسالم.  شيخ 
يطلب  بنفسه  أفندي  السعود 
في  يجده  فلم  الفتوى،  منه 
ببيت  رسالة  له  فكتب  مقامه، 
نمل  دب  إذا  فيها:  يقول  شعر 
قتله  في  فهل   ** الشجر  على 
حال  الشيخ:  فأجابه  ؟  ضرر 
رؤيته الرسالة قائال : إذا ُنصَب 
ميزان العدل أخذ النمل حقه بال 
وجل. في إشارة منه إلى ماهو 

أعظم وأهم.

السلطان  دأب  كان  هكذا  و 
أمرًا  ُينفذ  يكاد  ال  إذ  ُسليمان، 
اإلسالم  شيخ  من  بفتوى  إال 
للعلماء  العليا  الهيئة  من  أو 
ُتوفي  العثمانية.  الدولة  في 
الُسلطان في معركة –زيكتور– 
فعادوا  فيينا  إلى  سفره  أثناء 
وأثناء  إسطنبول،  الى  بجثمانه 
أوصى  قد  أنه  وجدوا  التشييع 
في  معه  صندوق  بوضع 
ظنوا  و  العلماء  فتحّير  القبر، 
يجيزوا  فلم  بالمال،  مليء  أنه 
وقرروا  الُتراب،  تحت  إتالفه 
عندما  الدهشة  أخذتهم  فتحه.. 
ممتلئ  الّصندوق  أن  رأوا 
عن  بها  يدافع  حتى  بفتاويهم، 
فراح  الحساب.  يوم  نفسه 
الشيخ أبوالسعود مفتي الدولة 
العثمانية يبكي قائال: لقد أنقذت 
سماٍء  فأي  سليمان،  يا  نفسك 
كنا  إن  ُتقّلنا  أرٍض  وأي  تظلنا 

مخطئين في فتاوينا؟



الأطباء  وا�صتغرق  ج�صمه  فى  بورم  اأ�صيب  عزيز  �صديق 
الفحو�صات  باإجراء  الورم  هذا  ماهية  ملعرفة  ا�صبوعني 
النوع  من  ورم  اأنه  تبني  هلل  واحلمد   ، والأ�صعه  والتحاليل 
اهلل  باإذن  ق�صريًا  زمنًا  �صي�صتغرق  عالجه  واأن   " "احلميد 

تعاىل .
حقًا لقد اأ�صعدنى جناة �صديقى من الظن باأنه قد ا�صيب بورم 
غري حميد وحمدت اهلل على ذلك ول زلت ادعو له بال�صالمة 

وال�صفاء التام العاجل .
املفاجاأه  كانت  كيف   .. التجربه  هذه  عن  �صديقى  ىل  حكى 
كابو�س  فى  الأ�صبوعني  هذين  ق�صى  وكيف   .. الورم  بظهور 
ثقيل انتظارًا لظهور نتيجة الفحو�صات .. واأنه قد اأخرب من 
يثق فى اأمانته مبا له وما عليه من حقوق م�صتحقة هلل تعاىل 

اأو للعباد ا�صتعدادًا للرحيل  .
مع �صدة تاأثرى بتجربة �صديقى املوؤمله وم�صاركتة الإح�صا�س 
مبا مر به من قلق طوال اأ�صبوعني ، ثم الفرحة بظهور نتيجة 
اأننى - وبعد هدوء  اإل   ، الفحو�صات على غري ما كان يخ�صاه 
العا�صفة - اأود اأن اأهم�س فى اأذن �صديقى ببع�س اخلواطر ، 
التعامل مع مثل هذه  الغراء كيفية  لنا �صريعتنا  وكيف تبني 
على  وحر�صه  اإميانه  عمق  مبدى  لعلمى  خا�صه   ، الأحداث 

اتباع تعاليم نبينا الكرمي �صلى اهلل عليه و�صلم.
اإ�صابته باملر�س وقرب  اإح�صا�س �صديقى العزيز مبفاجاأة  اإن 
الرحيل هو مبثابة قول جندى احلرا�صة باأنه فوجئ بهجوم 
العدو لتربير ف�صله فى الدفاع عن موقعة نتيجة لعدم يقظته 

فى مراقبة املوقع املعني حلرا�صته .
اإن املوؤمن يوؤمن اإميانًا كاماًل باأن بقاءه فى الدنيا مقدر وحمدود 
�صبحانة  احلق  ملقابلة  م�صتعدًا  دائمًا  يكون  اأن  عليه  واأن   ،
قال  اليوم  لهذا  ا�صتعدادًا  ال�صاحلات  عمل  من  فيكرث  وتعاىل 
َول  احِلًا  �صَ َعَماًل  َفْلَيْعَمْل  ِه  َرِبّ ِلَقاء  َيْرُجو  َكاَن  )َفَمن  تعاىل 
ِه اأََحدًا (  )الكهف 110( وكما قال الر�صول  ُي�ْصِرْك ِبِعَباَدِة َرِبّ
الكرمي ) من اأحب لقاء اهلل احب اهلل لقاءه ( ، وعلى املرء 

كما  ال�صيطان  م�صالك  فى  به  تهوى  ل  حتى  نف�صة  مراقبة 
يراقب اجلندى موقعه حتى ل يباغته العدو وهو فى غفله .

املراقبة هلل ولر�صولة هى اأن تفكر فى اأى قول اأو فعل تنوى 
قوله او فعله ثم تعر�صه على �صرع اهلل تعاىل وهدى ر�صوله 
لغريه  عنه  فاعدل  واإل   ، فيه  فام�س  وافقهما  فاإن   ، الكرمي 
يقول النبى �صلى اهلل عليه و�صلم ) اعمل لدنياك كاأنك تعي�س 

اأبدُا واعمل لأخرتك كاأنك متوت غدا(.
اأن  وهى   ، اهلل  تقوى  هى  فعالية  املراقبة  مراتب  اأكرث  اإن 
روى  وكما   ، نهاك  حيث  يفتقدك  واأن  اأمرك  حيث  يجدك 
معناه  فيما  التقوى  ر�صى اهلل عنه قوله عن  الإمام على  عن 
بالقليل  والر�صا  بالتنزيل  والعمل  اجلليل  من  اخلوف  هى   ":

والإ�صتعداد ليوم الرحيل ".
اإن اأ�صد اأعداء الإن�صان هو اإبلي�س واأعوانه من �صياطني الإن�س 
واجلن ، ونف�صه التى بني جنبيه لأن النف�س مطية ال�صيطان ، 
اأن كيد  املوؤمن  اإذا علم  الغافلة ولكن  القلوب  اإىل  يت�صلل  منها 
ال�صيطان �صعيفًا واأنه لميكنه التاأثري على قلب املوؤمن املتيقظ 
واملراقب لربه واملتم�صك بهدى نبيه �صلى اهلل عليه و�صلم فقد 
الن�صاء:76(   () ِعيفًا  �صَ َكاَن  ْيَطاِن  ال�َصّ َكْيَد  تعاىل)اإَِنّ  قال 
فاإذا اأيقن العبد مبعية اهلل وحفظه لعباده املخل�صني ، عا�س 
وتعاىل  �صبحانه  احلق  بلقاء  مطمنئنًا  الدنيا  احلياة  يف  اآمنًا 
وح�ُصن  وال�صاحلني  وال�صهداء  وال�صديقني  النبيني  �صحبة  يف 
اأُْنَثى  اأَْو  َذَكٍر  ِمْن  ا  احِلً اأولئك رفيقا ، قال تعاىل )َمْن َعِمَل �صَ
ُهْم اأَْجَرُهْم ِباأَْح�َصِن  َبًة َوَلَنْجِزَيَنّ ُه َحَياًة َطِيّ َوُهَو ُموؤِْمٌن َفَلُنْحِيَيَنّ

َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن( )النحل : 97(.
ُل  َتَتَنَزّ ُثَمّ ا�ْصَتَقاُموا   ُ َنا اهلَلّ َرُبّ اَلِّذيَن َقاُلوا  وقوله تعاىل )اإَِنّ 
ِة اَلِّتي  َنّ َزُنوا َواأَْب�ِصُروا ِباجْلَ اأََلّ َتَخاُفوا َوَل حَتْ َعَلْيِهُم امْلاََلِئَكُة 
َويِف  ْنَيا  الُدّ َياِة  احْلَ يِف  اأَْوِلَياوؤُُكْم  َنْحُن  ُتوَعُدوَن)30(  ُكْنُتْم 
ُعوَن  َتَدّ َما  ِفيَها  َوَلُكْم  اأَْنُف�ُصُكْم  َت�ْصَتِهي  َما  ِفيَها  َوَلُكْم  اْلآَِخَرِة 

)31( ُنُزًل ِمْن َغُفوٍر َرِحيٍم )32( )ف�صلت( .
 اإعداد حممد مو�صى

املراقبه

 م / حممد مو�سى
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أفراح المقاولون العرب

أحمد محمد صالح وعروسه إيمان سالم

أحمد السيد وعروسه إسراء

إبراهيم السيد وعروسه منى محيى

عبد اهلل كرامة و هبه صديق

أحمد عطية وعروسه هبه السيد

محمد وهيب وعروسه أسمهان محمدمحمد فتوح وعروسه نهال مسعد

حسين جمعه وعروسه مروه على

إبراهيم سعيد وعروسه آيه ذاكر

سامح فرج وعروسه جهاد سالمهمحمد حسن وعروسه إيمان بهاء

محمد السيد وعروسه داليا عبد الحليم

أحمد رضوان نصر الدينجمعه محمود وعروسه صفاء كمال

محمد شحات وعروسه ريم جمال مصطفى أحمد وعروسه ريم عماد

محمود سعيد وعروسه رنا محمود

وليد حسن وعروسه نسمه محمود

محمد محمود وعروسه نسمه أحمد

ألف مبروك
للعروسين
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زياد محمد لطفى

جنى أحمد عثمان

بسنت عالء محروس

عبدالعزيز خالد عبدالعزيز

محمد إسالم حسني

منه أحمد عبد الرحمن

شهد رزق عبد الجواد

حبيه وساره محمد إبراهيم

عبدالرحمن عالء محروس

ياسين محمد شوقى

منه خالد عبدالعزيز

أحمد عصام رضا

إسراء عبده عسكر

مازن محمود رشاد

سلمى عادل نظمى

كنزى حسن بكرى

يوسف محمد عثمان

عزه عبداهلل محمود

رنا وهناء ومحمود هيثم محمود

إسراء على محمد

مها النادى جمعه

عبداهلل ومحمد على عبداهلل

منى عصام رضا

أدهم محمد عبدالرحيم

علياء عماد الدين إبراهيم

زياد و محمد على إبراهيم

إيمان عبداهلل محمود

يارا احمد لطفى

كرما شادى محمد

أحمد وأيمن أشرف أيمن

رؤى محمد ربيع

محمد وأحمد هانى كمال

محمد حسن محمد

مريم أبو الليلزينب عبدالمنعم دسوقى

أحمد عصام رضا

إبراهيم عماد الدين إبراهيم

رؤى عكليه

عباس عادل عباس

مروه خالد عبدالعزيز

ندى السيد هالل

محمد خالد محمد

يوسف محمد عبد النعيم

أحمد وإبراهيم وشيماء محمد

دنيا عالء محروس

سلمى عماد حمدى

محمد وملك ياسر أبو ضيف

محمد رضا محمد

مريم عبدالمنعم دسوقى



مالك يوسف الطوخى

أحمد صالح محمد

ريتاج حسام

إسراء فخرى صالح

سمر عمرو السيد

آية رجب صابر

شروق سليمان جمعة

فاروق وائل فاروق

شهاب السيد هاللمحمد سيد سيد

عمر فتحى محمد

عمر محمد حنفى

سهيلة مصطفي

إيمان سليمان جمعة

صابر سليمان جمعة

عبد الرحمن صالح محمدملك كرم رشاد

كريم محمود الكامل

محمد عبداهلل محمود

يوسف أبوالليل عبدالصبور

جني ممدوح حسن

عبد الرحمن محمد حشمت

مى رجب صابر

محمد فخرى صالح

محمد ربيع محمد آدم

يحيى و ياسين بالل إبراهيم

أحمد إسالم أحمد

رحمة إسالم احمد

عبد اهلل محمد حشمت

هنا سيد ابو الوفا

مصطفى محمد مصطفى

مصطفى إسالم حسنى

آدم ربيع محمد آدم

أحمد رجب صابر

رحمــــه محمد وجيه

عبير ياسر عبد الكريم

آدم محمد شعبان

أحمد وأنس محمود حسين

ريتاج أحمد سمير

أمنية سيد عثمان

سها

عمر ممدوح حسن

مـريــم مــحــمود

ياسين أحمد عبد المنعم

آالء و أحمد و نور محسن سليم

أميره أمراهلل على

أحمد سيد أحمد

رنا كرم رشاد

علياء
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ا�صتثمار  اأموال الغد علي 140 عقاري من 25 �صركة  اأجرتها جريدة  التي  الراأي  اإ�صتطالع  اأظهرت نتيجة 
ال�صركات  اأف�صل  لتحديد  مب�صر  عاملة  عقاري  وت�صويق  مقاولت  و�صركات  وعربية  حكومية  عقاري 
وال�صخ�صيات عن و�صف املهند�س اإبراهيم حملب باملمتاز واأنه رجل املرحلة واختيار املقاولون العرب كاأف�صل 

�صركة مقاولت داخل ال�صوق امل�صرية .
و  ال�صابق  الإ�صكان  وزير  حملب  اإبراهيم  املهند�س  اأن  اآرائها  امل�صتطلع  العينة  من   %92 اأن  التقرير  واأو�صح 
رئي�س الوزراء احلايل ق�صي علي اأهم ظاهرة واجهها امل�صتثمرون منذ اأكرث من عامني وهي الأيدي املرتع�صة 
املجتمعات  هيئة  مع  املتعاملني  واملواطنني  امل�صتثمرين  تهم  التي  القرارات  من  العديد  اتخذ  اأنه  وخا�صة 
لوزارة  الأ�صا�صي  الهدف  ميثلون  الذين  الدخل  حمدودي  بني  املوازنة  يحاول  واأنه  اجلديدة  العمرانية 
الإ�صكان وكذلك امل�صتثمرين العقاريني واأ�صاروا اإيل توجهه منذ كان وزيرا لالإ�صكان نحو اإقرار جمموعة من 
التي�صريات اجلديدة للم�صتثمرين ملواجهة تاأخر �صداد الأق�صاط ومواعيد ت�صليم امل�صروعات خا�صة يف ظل 
توقفها لبع�س الوقت ب�صبب الإ�صطرابات ال�صيا�صية والأمنية التي اأعقبت ثورة 30 يونيو بينما يري الـ%8 

الباقية اأن حملب يركز يف املقام الأول علي اإنهاء امل�صروعات القائمة ولي�س البدء يف م�صروعات جديدة .
ال�صوق  داخل  مقاولت  �صركة  كاأف�صل  الأول  باملركز  فازت  العرب   املقاولون  �صركة  اأن  الإ�صتطالع  واأكد 
امل�صرية واأو�صح اأن املقاولون العرب تنفذ حجم اأعمال بقيمة 8 مليارات جنيه بال�صوق املحلية منها اإن�صاء 
تعمل  كما  امل�صلحة  والقوات  الإمارات  من  م�صرتك  بتمويل  جنيه  مليون   60 بتكلفة  جديدة  �صومعة   25

ال�صركة علي تنفيذ م�صروع قناطر اأ�صيوط وحمطة كهرباء ال�صوي�س بقيمة 600 مليون جنيه .

محلب رجل المرحلة
والمقاولون العرب 

أفضل شركة 
مقاوالت مصرية




