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واحتفالت  اأفراح  و�شط 

للقارة  م�شر  بعودة  �شعبية 

الرئي�س  و�شل   ، ال�شمراء 

رئي�س  ال�شي�شي  عبدالفتاح 

العربية  م�شر  جمهورية 

مالبو  الغينية  للعا�شمة 

الدورة  اأعمال  في  للم�شاركة 

والع�شرين  الثالثة  العادية 

الإفريقي  الإتحاد  لقمة 

تحت �شعار »الزراعة والأمن 

عودة مصر للقارة السمراء
السيسي يسطر قصة نجاح جديدة لمصر في القمة اإلفريقية
الرئيس يتوقف أمام مقر المقاولون العرب لتحية العاملين بها
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ا�شتقبال  في  كان  الإفريقية«  بالقارة  الغذائي 

ال�شيد  مالبو  مطار  اإلى  و�شوله  لدى  الرئي�س 

وال�شفير  الغيني  الوزراء  رئي�س  تونج  في�شينتي 

وال�شفير  الم�شري  الخارجية  وزير  �شكري  �شامح 

وال�شفير  الخارجية  وزير  نائب  لوزة  حمدي 

الإ�شتوائية  بغينيا  م�شر  �شفير  كاظم  د.محمد 

اإدارة  مجل�س  ع�شو  راتب  اأ�شرف  والمهند�شان 

المقاولون العرب وابراهيم مبروك رئي�س قطاع 

�شرق وغرب اإفريقيا وفي طريقه اإلى مقر اإقامة 

الم�شاركين في  الدول الإفريقية  روؤ�شاء وزعماء 

كبير  عدد  اإحت�شد  يونيو  و27   26 يومي  القمة 

وعمال  الغينيين  والمواطنين  الم�شريين  من 

الذين  الإ�شتوائية  بغينيا  العرب  المقاولون 

وحتى  المطار  من  الطريق  جانبي  على  ا�شطفوا 

مقر ال�شركة رافعين الأعالم الم�شرية والغينية 

الرق�س  فرقة  وقامت  الرئي�س  بو�شول  اإبتهاجًا 

تزامنًا  الرئي�س  لتحية  فقرة  بتقديم  الغينية 

توقف  طيبة  لفتة  وفي   ، الموكب  مرور  مع 

اإ�شارة  لتوجيه  ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س 

ب�شركة  العاملون  للمحتفلين حيث حر�س  تحية 

كبيرة  �شورة  و�شع  على  العرب«  »المقاولون 

جمهورية  رئي�س  ال�شي�شي  عبدالفتاح  للرئي�س 

اإنجيما  اأوبيانج  تيودور  والرئي�س  العربية  م�شر 

مبنى  على  الإ�شتوائية  غينيا  جمهورية  رئي�س 

مقر ال�شركة الرئي�شي بجانب الأعالم الم�شرية 

هذه  ظل  في  م�شتغربًا  يكن  لم  وهذا  والغينية 

الروح التي تمثلت في دعوة م�شر للرئي�س الغيني 

ال�شي�شي  الرئي�س  بتن�شيب  الإحتفال  لح�شور 

اأوبيانج الدعوة ثم ياأتي بعدها  وتلبية الرئي�س 

القمة  لح�شور  بمالبو  ال�شي�شي  الرئي�س  باأيام 

الإفريقية وتلبية دعوة الرئي�س الغيني في زيارة 

ت�شكل تتويجًا لزيارات متبادلة رفيعة الم�شتوى 
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الوزراء  رئي�س  زيارة  بينها  من  كانا  البلدين  بين 

المهند�س اإبراهيم محلب لغينيا الإ�شتوائية �شهر 

الإقريقي  لالإتحاد  م�شر  لعودة  الما�شي  مايو 

من  جديدة  لمرحلة  يد�شن  �شيا�شي   اإنجاز  وهو 

التكامل والتعاون وال�شداقة بين م�شر واأ�شقائها 

الأفارقة.

جدير بالذكر اأن �شركة المقاولون العرب غينيا 

ب�شراكة   2003 عام  في  تاأ�ش�شت  الإ�شتوائية 

الحالي   اأعمالها  حجم  ويبلغ  غينية  م�شرية 

اأكثر  بها  العاملين  وعدد  م�شري  جنيه  3.5مليار 

وتتنوع  م�شري   700 منهم  عاماًل   1500 من 

وم�شروعات  طرق  م�شروعات  بين  ما  اأن�شطتها 

اإن�شائية حيث قامت ال�شركة بتنفيذ العديد من 

وطريق  بيكو  طريق  اأهمها  هناك  الم�شروعات 

وم�شروع  الموؤتمرات  قاعة  اإلى  الموؤدى  �شبوبو 

الجارية  م�شروعاتها  ومن  ال�شكنى  تاون  في�س 

اويال  بمدينة  �شكنية  وحدة   1000 اإن�شاء 

طريق  م�شروع  الجديدة  القت�شادية  العا�شمة 

بوينا ا�شبرانزا 2

و الطرق الداخلية ل�شيمو و م�شروع امتداد �شيمو 

)المرحلة الثانية( وم�شروع طرق اأر�س المعار�س 

بمنطقة �شيبوبو وطريق الكاريبي واإن�شاء طريق 

ترميم  و  بيدوا  اأندونج  طريق  و  الأزوك/اأكا�شي 

طريق ميتومو/كوجو وعمارة تجارية بمونجومو 

م�شروع طريق  و  بمونجومو  تيودور  ال�شيد  وفيال 

الرئي�س  منح  وقد   ، اأوتوندي  ومنتجع  امبيني 

ول  الغيني  �شركة المقاولون العرب و�شامين: الأ

و�شام دولة غينيا الإ�شتوائية عام 2008 والثانى 

عام 2012 نتيجة اأدائها المتميز وجودة اأعمالها 

التي  للم�شروعات  الزمنية  بالخطط  واإلتزامها 

تقوم بتنفيذها.
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ال�شي�شي رئي�س جمهورية  الرئي�س عبدالفتاح  كما قام 

غينيا  لدولة  زيارته  هام�س  على  العربية  م�شر 

الإ�شتوائية �شباح يوم الجمعة 27 يونيو بزيارة مدينة 

والتي  مالبو  الغينية  بالعا�شمة  ال�شكنية  تاون  في�س 

في  كان   ، العرب  المقاولون  �شركة  ونفذتها  �شممتها 

�شفير  كاظم  محمد  الدكتور  الرئي�س  ا�شتقبال 

م�شر بغينيا الإ�شتوائية والمهند�شون اأ�شرف راتب 

واإبراهيم  العرب  المقاولون  اإدارة  مجل�س  ع�شو 

اأفريقيا  وغرب  �شرق  قطاع  رئي�س  مبروك 

العرب  للمقاولون  المنتدب  الع�شو  فهمي  واأ�شرف 

الغينية وعادل ال�شيد مدير عام ال�شركة بغينيا 

ل�شرح  الرئي�س  ا�شتمع  البداية  في  الإ�شتوائية 

من المهند�س اأ�شرف راتب حول م�شروع المدينة 

 2 م�شافة  على  تقع  والتي  تاون  في�س  ال�شكنية 

للموؤتمرات  الدولي  المركز  من  فقط  كليومتر 

دولر  مليون   176 لها  الإجمالية  التكلفة  وتبلغ 

منف�شلة  اقت�شادية  �شكنية  وحدة  األف  وت�شم 

المرافق من مياه  17 عمارة متكاملة  اإلى  اإ�شافة 

واأ�شواق  خدمية  ومبانى  وكهرباء  �شحى  و�شرف 

كما  �شيانتها  حاليًا  ال�شركة  وتتولي  لل�شرطة،  ومراكز 

ا�شتمع الرئي�س ل�شرح عن م�شروع اإن�شاء �شفارة  جديدة 

لم�شر بغينيا  ثم قام �شيادته بتفقد اإحدي الوحدات 

ال�شكنية بم�شروع في�س تاون وقد اأبدي اإعجابه بجودة 

اأعمال الم�شروع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي
يزور مدينة فيش تاون السكنية
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جولة عمــــــــــــل نـاجحة
لرئيس الـــــــــــــــــــوزراء المصري

بغينيا اإلســـــــــــــــــــتوائية



جولة عمــــــــــــل نـاجحة
لرئيس الـــــــــــــــــــوزراء المصري

بغينيا اإلســـــــــــــــــــتوائية
7
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اأوبيانج نجويما رئي�س غينيا  عبر الرئي�س تيودور 

الإ�شتوائية با�شم �شعب بالده عن ترحيبه العميق 

الوزراء  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  بزيارة 

الزيارة  هذه  اإن   «  : قائاًل  الإ�شتوائية  غينيا  اإلى 

التي تربط بالده  ال�شداقة  تاأتي في اطار عالقة 

ب�شقيقتها م�شر«.وقال الرئي�س نجويما خالل حفل 

الوزراء   رئي�س  محلب  ابراهيم  المهند�س  تكريم 

الطبقة  من  الإ�شتوائية  غينيا  و�شام  منحه  بعد 

دولة  م�شر  اأن   « بالجمهورية  و�شام  اأعلى   « الأولى 

ولكن  افريقيا  ق�شايا  في  فقط  لي�س   ، جدًا  هامة 

يجب  ولذلك   ، اأجمع  والعالم  الأو�شط  ال�شرق  في 

الأفريقي  الإتحاد  في  موقفها  حل  على  التاأكيد 

والموؤ�ش�شات الدولية الأخرى ، ونتمنى لم�شر عودة 

لأفريقيا  قيادتها  ل�شتكمال  والإ�شتقرار  الهدوء 

القارة  في  التنمية  تحقيق  على  �شي�شاعد  والذي 

بثقافتها  معروفة  م�شر  واأن  خا�شة   ، عام  بوجه 

وتقاليدها وثقلها واأعلن رئي�س غينيا الإ�شتوائية، 

اأنه �شيدعو رئي�س م�شر الجديد المنتخب لح�شور 

بالده  في  �شتعقد  التي  المقبلة،  الإفريقية  القمة 

الدولة  رئي�س  باإعتباره  المقبل،  ال�شهر  نهاية  قبل 

الم�شيفة للقمة التي �شتنعقد بعد اإجراء اإنتخابات 

ال�شكر  اأوبيانج  الرئي�س  الم�شرية.ووجه  الرئا�شة 

تحقيق  في  العرب  المقاولون  �شركة  لم�شاهمة 

التنمية وتنفيذ العديد من الم�شروعات فى غينيا .

قد  الوزراء  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  كان 

الإ�شتوائية  غينيا  اإلى  كبير  وفد  راأ�س  على  توجه 

ا�شتغرقت  زيارة  في  مايو   8 الخمي�س  �شباح 

تيودور  الغيني  الرئي�س  خاللها  التقي  يومين 

عدلي  الرئي�س  من  ر�شالة  لي�شلمه  نجويما  اأوبيانج 

الإتحاد  اأن�شطة  اإلى  م�شر  عودة  ولبحث  من�شور، 

الفريقي، وكذلك لمناق�شة عددًا من الم�شروعات 

هناك  الم�شوؤلين  كبار  مع  والإ�شتثمارية  التنموية 

و  الخارجية  وزير  فهمى  نبيل  ال�شفير  بح�شور 

والمرافق  وزيرالإ�شكان  مدبولى  م�شطفى  الدكتور 

�شريف  المهند�س  و  العمرانية  والمجتمعات 

اإ�شماعيل وزير البترول  والأ�شتاذ اأحمد الم�شلمانى 

الــرئيــس
تيودور أوبيانج
يمنح محلب
 أعلى وسام
 فى بالده

 و يوجه الشكر 
للمقاولون العرب
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الم�شت�شار الإعالمي لرئي�س الجمهورية والمهند�س 

المقاولون  اإدارة  رئي�س مجل�س  محمد مح�شن �شالح 

بتفقد  محلب  اإبراهيم  المهند�س  قام  العرب.كما 

�شركة  نفذته  الذي  ال�شكني  تاون(  )في�س  م�شروع 

»المقاولون العرب« بالعا�شمة مالبو و�شط ا�شتقبال 

بالرق�شات  قاموا  الذين  �شكانه  قبل  من  حافل 

مرتدين  الأفريقية  الفلكلورية  الأغاني  وترديد 

تقديرهم  عن  تعبيًرا  المميز  الأفريقي  الزي 

وترحيبهم بمحلب والوفد المرافق له، باإعتباره كان 

حيث  الم�شروع  بتنفيذ  قامت  التي  ال�شركة  رئي�س 

اأطراف الحديث وبادلهم نف�س م�شاعر  تبادل معهم 

الود وقد اأ�شاد رئي�س الوزراء  بدقة تنفيذ الم�شروع 

الذي ي�شم األف وحدة �شكنية و اأكد قدرة ال�شركة 

ال�شخمة  الم�شروعات  تنفيذ  في  الدخول  على 

بالدول الأفريقية كما زار الموقع الذي �شيقام عليه 

مبني  ال�شفارة الم�شرية  وطالب بو�شع برنامج زمني 

ح�شارية  واجهة  �شيعد  الذي  الم�شروع  هذا  لتنفيذ 

م�شرفة لمكانة م�شر.

العرب  المقاولون  �شركة  بمقر  زيارته  واختتم 

الغينية بالعا�شمة مالبو حيث اأعرب عن »تقديره 

لدور ال�شركة في عمليات التنمية بالدول الأفريقية 

و�شاهد  بالخارج«  م�شر  تمثيل  في  الم�شرف  ودورها 

في  واإنجازاتها  ال�شركة  ن�شاط  عن  ت�شجيلي  فيلم 

قامت  التي  الم�شروعات  ت�شمن  الإ�شتوائية  غينيا 

بتنفيذها والم�شروعات تحت التنفيذ في المجالت 

المختلفة ودورها الإجتماعي تجاه مواطني غينيا 

الإ�شتوائية.

وزير الإ�شكان:«المقاولون العرب« 

قوة م�شر الناعمة في اإفريقيا

الإ�شكان  وزير  مدبولى،  م�شطفى  الدكتور  اأكد 

والمرافق والمجتمعات العمرانية خالل الزيارة اأن 

�شركة المقاولون العرب هي اإحدى اأدوات قوة م�شر 

الناعمة في اأفريقيا، حيث اأ�شبح لل�شركة مكان ومكانة 

الم�شتوى  على  لي�س  الإفريقية،  الدول  مختلف  في 
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الر�شمي 

بل  فقط، 

الم�شتوى  على 

ال�شعبي وقال  في ت�شريح 

الغينية  العا�شمة  في  هنا  نيوز:  للبوابة 

ت�شاهيها  ل  العرب  المقاولون  �شركة  �شهرة  مالبو، 

بداية  فقط،  الر�شمى  الم�شتوى  على  لي�س  �شهرة، 

و�شامين  ال�شركة  منح  الذي  الجمهورية  رئي�س  من 

لكن  المختلفين،  بالوزراء  ومرورًا  مجهوداتها،  على 

جمهورية  فمواطن  اأي�شًا  ال�شعبى  الم�شتوى  على 

غينيا الإ�شتوائية يدرك اأن هذه ال�شركة لها ب�شمة 

حاليًا،  بالده  ت�شهدها  التي  والتنمية  التقدم  في 

خ�شو�شًا 

ال�شركة  اأن 

من  عددًا  نفذت 

الكبرى  القومية  الم�شروعات 

في غينيا الإ�شتوائية.

ملياري دولر

اأو�شح المهند�س اأ�شرف راتب ع�شو مجل�س الإدارة  

اأن �شركة المقاولون العرب غينيا الإ�شتوائية 

تاأ�ش�شت عام 2003 ب�شراكة م�شرية غينية ويبلغ 
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عدد العاملين بها 1536 عاماًل منهم 712 م�شريًا 

وبلغ حجم اأعمالها منذ تاأ�شي�شها ما يقرب من 

ملياري دولر اأمريكي«، ويبلغ حجم اأعمالها الحالي 

528.3 مليون دولر ، بينما بلغ حجم اأعمال 

ال�شركة فى عام 2013 حوالى 195 مليون دولر.

اإبراهيم مبروك رئي�س قطاع �شرق  وقال المهند�س 

تاأ�ش�شت  التي  ال�شركة  »و�شع  اإن  اأفريقيا:  وغرب 

ك�شركة ذات م�شوؤولية محدودة قد قوى من مركزها 

الدولة  قانون  اأن  اأ�شا�س  على  الإ�شتوائية  بغينيا 

دون  الغينية  لل�شركات  للعمل  اأف�شل  فر�شًا  يمنح 

لإنجاز  يوؤهلها  مما  الأجنبية  لل�شركات  الفروع 

مو�شحًا  ممكنة«،  قانونية  معوقات  باأقل  الأعمال 

و�شركاء  قوية  عالقات  ب�شبكة  تتمتع  »ال�شركة  اأن 

اأن  اإلى  بالإ�شافة  تواجدها،  من  يعزز  بما  محليين 

بالتجان�س  تتمتع  اأفريقية  �شركة  بكونها  ال�شركة 

مع المجتمع الغيني ويقول المهند�س محمود ح�شام 

الإ�شتوائية  غينيا  م�شروعات  مدير  محمود  الدين 

ما بين م�شروعات طرق  اأن�شطتها  ال�شركة تتنوع  اأن 

الجارية  م�شروعاتها  ومن   ، اإن�شائية  وم�شروعات 

م�شروع اإن�شاء عدد )10( عمارات بالكامب الع�شكري 

و  تاون  في�س  الدورين  البيت  اإن�شاء  و  بالرئا�شة 

الكامب  ا�شتكمال  وملحق  بالكاريبي   فيالت   7 عدد 

)ليا(  الع�شكري  الكامب  واإن�شاء  )باتا(  الع�شكري 

واإن�شاء  اوتوندي  ومنتجع  الزراعية  المدر�شة  و 

الكامب الع�شكري بمدينة مونجومو وتح�شين �شبكة 

مياه مالبو .

و�شام  ول  الأ و�شامين  على  ال�شركة  ح�شلت  وقد 

عام  والثانى   ،2008 عام  الإ�شتوائية  غينيا  دولة 

المتميز  والم�شتوى  الأداء  على  اأثنى  حيث   ،2012

غينيا  بدولة  ال�شركة  تنفذها  التى  للم�شروعات 

لت�شليم  الزمنية  بالبرامج  واإلتزامها  الإ�شتوائية 

الم�شروعات، فى المواعيد المحددة وتاأكيدًا لثقته 

بال�شركة فقد كلفها الرئي�س الغيني بالأمر المبا�شر 

مياه  طرق،  التنموية،  الم�شروعات  من  بالعديد 

و�شرف، كبارى، واإ�شكان.
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الرئيس التشادى إدريس ديبي
يؤكد علي ضرورة عودة مصر
إلي مقعدها باإلتحاد اإلفريقى
ورئيس الوزراء إبراهيم محلب :

أفريقيا فى قلب مصر و نحرص على 
التواصل الشعبى مع أبناء تشاد



فى محاولة لإ�شتعادة م�شر عر�شها الإفريقى بداأ 

الإفريقية  اإبراهيم محلب جولته  الوزراء  رئي�س 

والتى  اأبريل،   24 الخمي�س  يوم  ت�شاد  بعا�شمة 

الم�شئولين على  لقاءات مع عدد من  عقد خاللها 

راأ�شهم الرئي�س الت�شادي اإدري�س ديبي والذي اأكد 

خا�شة  اأفريقيا  اإلى  حاليًا  بقوة  تتجه  م�شر  اأن 

بقوة  وال�شير  الد�شتور  على  الإ�شتفتاء  بعد  واأنها 

ت�شتكمل  فاإنها  الطريق  خارطة  مراحل  باقى  فى 

بالده  توؤكد  وعليه  الديمقراطية  نحو  خطواتها 

اإلى  ال�شريعة  م�شر  عودة  �شرعة  �شرورة  على 

مقعدها بالإتحاد الإفريقى خا�شة واأنها اأحد اأبرز 

الموؤ�ش�شين لهذا الإتحاد واأن ذلك اأمر طبيعى.

رئي�س  ديبيت  باييمى  كالزيبى  اأكد  جانبه  ومن 

الوزراء الت�شادى اأن بالده تكن كل التقدير لم�شر 

ويهمها م�شلحة م�شر وفق ال�شيا�شة التى ينتهجها 

عودة  فى  اأمله  عن  معربًا  ديبى،  اإدري�س  الرئي�س 

اإلى الإتحاد الأفريقى، واأن  اأقرب وقت  م�شر فى 

اإلى مقعدها فى  اأن تعود م�شر  بالده �شتعمل على 

الإتحاد الأفريقى فى اأقرب وقت خا�شة واأن م�شر 

13
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من الدول الأفريقية الكبيرة والمهمة ومن موؤ�ش�شى هذا 

الإتحاد.

وعلى الجانب الإقت�شادى والتعاون الم�شترك مع ت�شاد 

وبقية دول القارة ال�شمراء، اأ�شارت الم�شادر اإلى توقع 

الرئي�س الت�شادى اإزدهار العالقات الم�شرية الأفريقية 

وعودتها اإلى ع�شرها الذهبى مرة اأخرى خالل المرحلة 

المقبلة ، م�شددًا على �شرورة التعاون مع م�شر فى كافة 

المجالت لما تتمتع به من خبرات كبيرة وعظيمة فى 

مختلف المجالت.

الوزراء  رئي�س  الزيارة وعقب و�شوله، قال  وفى بداية 

الإدارة  وجهود  م�شر  موقف  تو�شيح  �شيحاول  اأنه 

ال�شيا�شية الحالية على ا�شتكمال خارطة الطريق خالل 

مباحثاته مع الم�شئولين فى ت�شاد.

كامل  ممار�شة  اإلى  م�شر  عودة  �شرورة  محلب  واأكد 

اأوائل  من  باإعتبارها  الإفريقى  الإتحاد  فى  اأن�شطتها 

الدول الموؤ�ش�شة له.

التحتية  والبنية  الطرق  وزير  مع   محلب  وا�شتقل 

الم�شروعات  اأحد  لتفقد  هليكوبتر،  طائرة  الت�شادى 

بعد  على  بت�شاد  العرب  المقاولون  �شركة  تنفذها  التى 

من  اأكثر  بتكلفة  نجامينا  العا�شمة  من  مترًا  كيلو   280

30 مليون يورو، وهو موقع » انجورا- انجامينا- بالل« .

اأن  التاأكيد  على  محلب  اإبراهيم  المهند�س  وحر�س 

التحرر  حركات  واأن  خا�شة  م�شر  قلب  فى  »اأفريقيا 

الأفريقى اإنطلقت من م�شر ، واأننا بعد فترة من الفتور 

نعود بقوة اإلى اأفريقيا«، واإلى جانب التوا�شل ال�شيا�شى 

على  محلب  اإبراهيم  المهند�س  حر�س  والإقت�شادى 

�شالة  اأدى  حيث  ت�شاد  اأبناء  مع  ال�شعبى  التوا�شل 

و�شط  نجامينا  بالعا�شمة  الكبير  بالم�شجد  الجمعة 
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اآلف الت�شاديين الذين اأعربوا عن اعتزازهم بذلك.

وزارة  مبنى  اإن�شاء  م�شروع  اأي�شًا  محلب  تفقد  كما 

المقاولون  تنفذه  الذى  الجديد  الت�شادية  الخارجية 

العرب اأي�شًا بتكلفة 68 مليونًا و717 األف يورو.

اإلى   ال�شكان  وزير  مدبولى  م�شطفى  المهند�س  واأ�شار 

اأهمية زيارة المهند�س اإبراهيم محلب الى ت�شاد،واأو�شح 

م�شروعات  بتنفيذ  تقوم  العرب  المقاولون  �شركة  اأن 

�شخمة فى مختلف الدول الأفريقية ومنها ت�شاد التى 

تقوم بتنفيذ م�شروعات بها يبلغ حجم ا�شتثماراتها 30 

مليون يورو.

وقال ح�شن اأدم اأجي  ال�شفير الت�شادى الجديد لدى م�شر 

الأفريقى  الإتحاد  فى  م�شر  ع�شوية  تعليق  عملية  اأن 

فى  وت�شاهم  م�شر  تعود  اأن  المهم  ومن  وقت  م�شاألة 

الدول الأفريقية الأخرى فهى دولة موؤ�ش�شة  م�شاعدة 

فى  المحورية  الدول  من  م�شر  اأن  اإلى  لفتًا  لالإتحاد، 

فى  ت�شاد  اأن  واأكد  وحدها  افريقيا  فى  ولي�س  العالم 

العمار  اإعادة  عمليات  فى  م�شرلها  لم�شاندة  حاجة 

واأن محلب يعد �شديقًا لت�شاد وقد اكت�شب �شعبيته فيها 

اأثناء رئا�شته لـ »المقاولون العرب » .

ع�شو  راتب  اأ�شرف  المهند�س  �شرح  اآخر  جانب  علي 

مجل�س الإدارة والم�شرف علي قطاع اأفريقيا اأن ال�شركة 

حجم  ويبلغ   1999 عام  ت�شاد  دولة  في  ن�شاطها  بداأت 

المهند�س  وقال:  يورو  مليون   344 الحالي  اأعمالها 

تتنوع  اأفريقيا  و�شط  قطاع  رئي�س  العاطى  عبد  اأ�شرف 

م�شروع  منها  ومن�شاآت  مباني  مابين  الجارية  اأعمالها 

مبنى وزارة الخارجية الت�شادية بتكلفة 69 مليون يورو 

ومبنى البنك المركزي الأفريقي بقيمة 22 مليون يورو 

ومن المتوقع ت�شليمهما منت�شف عام 2015 وم�شروعات 
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طرق منها م�شروع طريق اأنجورا - انجامينا بالل 

وطريق  يورو  مليون   61 بتكلفة  120كم  بطول 

مليون   38 وبتكلفة  كم   80 بطول  اأريف   - مونجو 

وطريق  يورو 

 - جيلنجــدنــــج 

بطول  بونجـــور 

10 كم وبتكلفــة 

مليــــــون   52

واأعمال  يــــورو 

اإ�شافية بطريق 

 - �شاتك  اأربط 

وقال:   ، بتكين 

المهنــــــــــــــد�س 

اأحمــد  وائــــــــل 

عبــــــد  محمــــد 

الــــدايـــم 

ال�شابقة  الم�شروعات  من  اأن  ت�شــاد  فــــرع  مدير 

لل�شركة بت�شاد فندق كمبن�شكى بم�شاحة 33 األف 

)م�شاجيد/  وطريق  يورو  مليون   40 بتكلفة  م2 

و660  مليون   33 وتكلفة  كم   85 بطول  بي�شنى( 

بطول  م�شاكورى(  )م�شاجيد/  وطريق  يورو  األف 

وتكلفة  كم   71

مليـــــــــــون   43

يــــــــورو وطريق 

)بيكورو اربط/

بطول  �شاتيك( 

وتكلفة  كم   66

46 مليـــــــــــــــون 

يــــــــورو وطريق 

�شاتك/  )اربط 

بطــــول  بتكين( 

كــم وتكلفة   76

يورو  مليون   47

وت�شعى ال�شركة 

بعد  خا�شة  بت�شاد  ا�شتثماراتها  لزيادة  حاليــــــًا 

هــــــذه الزيارة الناجحة.



مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  محمد  المهند�س  قام 

الإدارة يوم الأربعاء11 يونيو بزيارة اإلي  دولة اأثيوبيا  

م�شر  �شفير  اإدري�س  محمد  بالدكتور  خاللها  اإلتقي 

باأثيوبيا والذي اأعرب عن �شعادته بالتواجد الم�شرف 

باأداء  الأثيوبية  الحكومة  واإ�شادة  هناك  لل�شركة 

بالخطط  العرب  المقاولون  واإلتزام  الأعمال  وجودة 

ذلك  عقب  هناك،  تنفذها  التي  للم�شروعات  الزمنية 

اإجتمع المهند�س محمد مح�شن �شالح مع مجل�س اإدارة 

�شركة المقاولون العرب الأثيوبية بح�شور المهند�س 

اأ�شرف راتب ود.اأن�شى الب�شوتى  ع�شوا مجل�س الإدارة 

لبحث  ال�شركة  عام  مدير  م�شطفى  اأحمد  والمهند�س 

توفر  من  والتاأكد  للم�شروعات  التنفيذى  الموقف 

منها  لالإنتهاء  معدات(   - )عمالة  الإمكانيات  جميع 

مح�شن  المهند�س  اأو�شح  وقد  المقرر  الموعد  فى 

  2010 عام  باأثيوبيا  ن�شاطها  بداأت  ال�شركة  اأن  �شالح 

وقد  دولر  مليون   110 بنحو  الحالية  وتقدراأعمالها 

فازت بعطاء تنفيذ طريق جديد يربط دولة اأثيوبيا 

54مليون  قيمتها  بلغت  باإ�شتثمارات  كينيا  بجارتها 

دولر و�شط مناف�شة عالمية �شديدة وهو طريق يربط 

ومدينة  اأثيوبيا  جنوب  فى  مريم  اأجريا  مدينة  بين 

اإنجاز  تم  وقد  94كم  بطول  كينيا  طريق  على  بابلو 

مار�س  فى  نهوه  المقرر  ومن  اأعماله  من  ن�شبه%50 

اأجريا  اأي�شًا بتنفيذ م�شروع  ال�شركة  2015 كما تقوم 

مريم ت�شيف بطول 100كم وبتكلفه 56 مليون دولر و 

ي�شير العمل به وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

 18 في  تتواجد  العرب  المقاولون  اأن  بالذكر  جدير 

واأوغندا  وبنين  ورواندا  الجزائر  هي  اأفريقية  دولة 

وغانا  وتون�س  وت�شاد  الإ�شتوائية  وغينيا  وبت�شوانا 

وال�شودان وليبيا والكاميرون وموريتانيا وكوت ديفوار 

حجم  وبلغ  واأثيوبيا  ونيجيريا  وزامبيا  والمغرب 

اأعمالها حتى اأوائل العام الحالي حوالي 3 مليار دولر 

 1.7 بحوالي  طرق  م�شروعات  مابين  اأعمالها  وتتنوع 

مليار دولر وم�شروعات اإ�شكان واإن�شاءات بحوالي 718 

 350 بحوالي  تحتية  بنية  وم�شروعات  دولر  مليون 

مليون   37 بحوالي  كباري  وم�شروعات  دولر  مليون 

دولر.

أداء مشرف للمقاولون العرب 
بدولة أثيوبيا 

الشركة تنفذ مشروعات طرق 
بنحو110 مليون دوالر

والتفاؤل  الحب  مشاعر  بكل 
إدارة  مجلس  يتقدم  والسعادة 
محمد  المهندس  برئاسة  الشركة 
آيات  بأسمي  صالح   محسن 
عفيفى  إمام  للمهندس  التهاني 
نائبًا  لتعيينه  ادارة  مجلس  عضو 
المقاولون  ادارة  مجلس  لرئيس 

لندبه  الفار عضو مجلس اإلداره  المهندس حسن  العـرب و 
للقيام بمهام ومسئوليات رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب 
والصرف الصحى بالدرجة الممتازة و د مـحـمــد يــوســف 
التربية  وزير  نائب  مسئولية  لتوليه  التدريب  قطاع  رئيس 

والتعليم لشئون التعليم الفني علي الثقة الغالية من حكومة 
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع الدعاء 
بالتوفيق والنجاح وأن يعينهما اهلل علي تلك المسئولية التي 
تحتاج إلي جهد كبير من أجل خدمة هذا الوطن الذي ينتظر 

منا جميعًا المزيد من العمل الجاد لرفعته وعلو شأنه.

تهنئة

17

د . محمد يوسف م . حسن الفار م.إمام عفيفى
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اإلتقى املهند�س اإبراهيم حملب رئي�س جمل�س الوزراء 

عدد من اأع�شاء الإحتاد الإفريقي ملنظمات مقاويل 

بنادي  مايو   31 ال�شبت  م�شاء  والبناء  الت�شييد 

املقاولون العرب وذلك بح�شور ال�شادة وزراء الإ�شكان 

بع�س  و�شفراء  وال�شباب  والبرتول  والإت�شالت 

عبدالعزيز  ح�شن  واملهند�شون  الإفريقية  الدول 

الت�شييد  ملقاويل  والإفريقي  امل�شري  الإحتاد  رئي�س 

والبناء وحممد حم�شن �شالح رئي�س جمل�س الإدارة 

الأ�شبق  الإدارة   جمل�س  رئي�س  عثمان  واإ�شماعيل 

واأ�شرف راتب ع�شو جمل�س الإدارة .

جمل�س  رئي�س  الإحتاد  اأع�شاء  هناأ  البداية  يف 

الوزراء على الإ�شتحقاق الرئا�شي الذي مت يف اأجواء 

اأ�شاد به العامل اأجمع  من احلياد والآمان والتنظيم 

ناجحة  خطوة  ي�شكل  الإ�شتحقاق  هذا  اأن  معتربين 

جديدة على طريق ا�شتكمال بنود خارطة امل�شتقبل 

وحتقيق الرخاء الذي ي�شتحقه ال�شعب امل�شري .

باأع�شاء  حملب  اإبراهيم  املهند�س  رحب  جانبه  من 

كانت  اإذا   : وقال  م�شر  الثاين  وطنهم  يف  الإحتاد 

م�شر بعدت عن الإحتاد الإفريقي نتيجة ال�شيا�شات 

امل�شري  ال�شعب  قال  اأن  وبعد  فالآن  ال�شابقة 

وال�شقيقة  الناب�س  القلب  م�شر  تعود  �شوف  كلمته 

الرئي�س  عهد  منذ  كانت  كما  اأفريقيا  لدول  الكربى 

التحرير  حلركات  رئي�شيًا  داعمًا  عبدالنا�شر 

الإ�شرار  من  ولديها  الإفريقية  الدول  يف  الوطني 

والإرادة ماي�شاعدها على ا�شتعادة مكانتها يف القارة 

واإذا كان دورها قد تقل�س يف الفرتة املا�شية اإل اأن 

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء
اإلتحاد اإلفريقي

لمنظمات مقاولي التشييد والبناء
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القلب مل يبعد عن اجل�شد واأ�شاف 

الإحتاد  اإىل  م�شر  اإن�شمام  اأن 

الإفريقي هذا العام كع�شو مراقب 

اإىل  م�شر  اإعادة  يف  خطوة  ميثل 

قلب اأفريقيا واإىل دورها الريادي 

بني دول القارة معربًا عن �شعادته 

الذي  الكبري  بالرتحاب  وتقديره 

لعدد  زياراته  خالل  به  ا�شتقبل 

مدى  على  الإفريقية  الدول  من 

توليه  منذ  املا�شية  اأ�شهر  الثالث 

عن  يعرب  ما  وهو  الوزراء  رئا�شة 

احلميمة  والعالقات  الأخوة  مدى 

وتقدير م�شر لدى اأ�شقائها بالدول 

الإفريقية .

رئي�س  اأ�شاد  اللقاء  نهاية  ويف 

بني  الإيجابية  بامل�شاركة  الوزراء 

يف  والإفريقي  امل�شري  الإحتادين 

والإ�شت�شارات  التدريب  جمالت 

الهند�شية ووجه ال�شكر للمهند�س 

الإحتاد  رئي�س  العزيز  ح�شن عبد 

علي تفعيله لهذا الدور.
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افتتح امل�شت�شار عدىل من�شور الرئي�س املوؤقت يوم الأربعاء7 

مايو املا�شي املرحلة الثانية من اخلط الثالث ملرتو الأنفاق 

مب�شر  الأهرام  حمطة  حتى  العبا�شية  من  متتد  التى 

حملب  اإبراهيم  املهند�س  ا�شتقباله  يف  كان  حيث  اجلديدة 

والإنتاج  والدفاع  النقل  ووزراء  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

والإ�شتثمار  وال�شناعة  والتجارة  والداخلية  احلربي 

والتنمية  املحلية  والتنمية  الدويل  والتعاون  والتخطيط 

واملجتمعات  واملرافق  والإ�شكان  والإعالم  الإدارية 

والدولة  واملالية  املتجددة  والطاقة  والكهرباء  العمرانية 

امل�شلحة  القوات  حرب  اأركان  ورئي�س  احلربي  لالإنتاج 

العربية  اململكة  �شفراء  عن  ف�شاًل  القاهرة  وحمافظ 

والكويت  والبحرين  املتحدة  العربية  والإمارات  ال�شعودية 

والأردن  وال�شني واليابان وكوريا اجلنوبية وفرن�شا واأملانيا 

واإ�شبانيا ونائب رئي�س بعثة الإحتاد الأوروبي لدى القاهرة 

حم�شن  حممد  واملهند�س  لالأنفاق  القومية  الهيئة  ورئي�س 

�شالح رئي�س جمل�س الإدارة.

رئا�شة  بِا�شم  الر�شمي  املتحدث  بدوي  اإيهاب  ال�شفري  و�شرح 

ملرتو  الثالث  اخلط  من  الثانية  املرحلة  باأن  اجلمهورية 

الأنفاق �شتخدم �شبعمائة األف راكب يوميًا وقد بلغت تكلفة 

تي�شري  يف  كبري  ب�شكل  و�شت�شاهم  جنيه  مليار   3.9 اإن�شائها 

احلركة املرورية وتخفيف الإختناقات املرورية يف منطقتي 

نقل  و�شيلة  للمواطنني  و�شتوفر  اجلديدة  وم�شر  العبا�شية 

اأنها تعد حلقة يف  التكاليف كما  اآمنة و�شريعة ومنخف�شة 

العا�شمة  مناطق  خمتلف  ربط  ت�شتهدف  متوالية  �شل�شلة 

الثالث  اخلط  اأن  الإعتبار  يف  اآخذًا  الأنفاق  مرتو  ب�شبكة 

وت�شري  بغربها  القاهرة  �شرق  يربط  عر�شي  كمحور  يجيء 

لالإقت�شاد  وفرًا  يحقق  اأن  املقرر  من  اأنه  اإىل  التقديرات 

القومي يف الوقت والطاقة يقدر بنحو 2.7 مليار جنيه.

ملرتو  الثالث  اخلط  من  الثانية  املرحلة  اأن  بالذكر  جدير 

الفرن�شية  فين�شي  �شركات  حتالف  بتنفيذها  قام  الأنفاق 

علي  التحالف  اعتمد   وقد  واأورا�شكوم  العرب  واملقاولون 

ت�شليم  يف  اأ�شهم  مما  الإجناز  ل�شرعة  متطورة  تنفيذ  طرق 

املرحلة قبل موعدها  بـ  6  اأ�شهر من املوعد املقرر لها وهي 

ت�شمل 4 حمطات نفقية هى معر�س القاهرة والإ�شتاد وكلية 

البنات والأهرام .

اأهم التحديات

وممثل  امل�شروع  مدير  نائب  منري  جمدي  املهند�س  و�شرح 

التي  العمالة  حجم  اأن  بامل�شروع  العرب  املقاولون  �شركة 

منصور ومحلب يفتتحان مترو أنفاق
العباسية - مصر الجديدة 
قبل موعدها  بـ  6  أشهر
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عامل  اآلف   3 حوايل  بلغت  امل�شروع  تنفيذ  يف  ا�شرتكت 

ومهند�س وفني مدربني على اأعلى م�شتوى حيث كانت من 

اأحد اأهم الأولويات اأثناء التنفيذ اأمران اأولهما التدريب 

امل�شتمر لرفع كفاءة العاملني وثانيهما احلفاظ على حياة 

العاملني بامل�شروع من خالل رفع الوعي باأهمية ال�شالمة 

وال�شحة املهنية وعقد ندوات دائمة ومتوا�شلة لتوعية 

امل�شروع  اأن  منري  جمدي  املهند�س  واأ�شاف   ، العاملني 

قابلته عدة حتديات مت التعامل معها باحرتافية كبرية 

�شبكات  تنفيذ  جمال  يف  العاملني  لدى  الكبرية  للخربة 

مرتو الأنفاق ، وكان من اأهم تلك التحديات هو اإمكانية 

ا�شتدعى  مما  بال�شكان  مكتظة  مناطق  و�شط  العمل 

املناطق  تلك  يف  املرورية  الإدارات  مع  الكامل  التن�شيق 

املواد  ودخول  العمل  لت�شهيل  مرورية  حتويالت  وعمل 

مع  التفاو�س  اأثناء  املحليات  مع  التعاون  وكذلك  اخلام 

اأثناء عمل تلك التعديالت واإ�شعارهم باأهمية  املواطنني 

امل�شروع ، اإل اأن اأهم حتدي كان اأثناء العمل مبنطقة باب 

اإىل  اأدى  مما  قدمية  �شرف  اأنفاق  قابلنا  حيث  ال�شعرية 

ا�شتدعاه  وما   PTM احلفر  ماكينة  فوق  الرتبة  اإنهيار 

الأمر من اإخالء املنطقة املجاورة للعمل حر�شًا على حياة 

املواطنني وبداأنا تطبيق تكنولوجيا جديدة مل ت�شتخدم 

اإل مرة واحدة فقط يف العامل حيث قمنا بتجميد الرتبة 

غاز  ت�شخ  موا�شري  مترير  عرب  املحا�شرة  املاكينة  حول 

خم�ش�س لذلك مما �شاعدنا على اإ�شتخراج ماكينة احلفر 

وا�شتبدالها باأخرى لإ�شتكمال العمل بامل�شروع .



 "GIZA PARK" رئيس الوزراء يفتتح حديقة الجيزة
الحديقة رئة جديدة للمحافظة ومتنفس سياحي 

للعاصمة وضواحيها
افتتح  يونيه   30 ثورة  بذكري  الإحتفالت  اإطار  في 

م�شاء  الوزراء  مجل�س  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س 

 GIZA يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو حديقة الجيزة

ومتنف�س  للجيزة  جديدة  رئة  تعد  "التي   "PARK
د.  الإفتتاح  خالل  رافقه  و�شواحيها  للعا�شمة  �شياحي 

م�شطفي مدبولي وزير الإ�شكان والمرافق والمجتمعات 

التخطيط  وزير  العربي  اأ�شرف  والدكتور  العمرانية 

التنمية  وزير  لبيب  عادل  واللواء  الدولي  والتعاون 

والدكتور  البيئة  وزير  فهمي  خالد  والدكتور  المحلية 

والي  غاده  والدكتورة  الإ�شتثمار  وزير  �شالمان  اأ�شرف 

الجيزة  محافظ  عبدالرحمن  ود.علي  الت�شامن  وزيرة 

والمهند�شون مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة وه�شام 

واإمام  الكبري  القاهرة  تعمير  جهاز  رئي�س  اأبو�شنه 

اأن  اأو�شح  والذي  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي 
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م�شاحة  علي  اأقيمت  الحديقة 

اإمبابة  مطار  باأر�س  فدان   38

القطر  �شكل  يعك�س  وت�شميمها 

)�شبه  يت�شمن  اإذا  الم�شري 

 - الوادي  جنوب   - الدلتا  منطقة 

وللحديقة  �شيناء(  جزيرة  �شبه 

للجمهور  رئي�شي  مدخل   ، مداخل   4

والأخرون لكبار الزوار والطوارئ وهي 

اأطرافها  اأحوا�س خ�شراء علي   6 ت�شم 

م�شايات خر�شانية ملونة وبحيرة مائية 

�شناعية تمثل 30% من م�شاحة الحديقة 

، كما ت�شم �شاللت و�شواقي راأ�شية واأفقية 

م�شاه  ج�شور  و7  وفنار  للقوارب  ومر�شي 

تربط �شفتي الحديقة ببع�شها 

علي  الحديقة  تحتوي  كما 

 ، مختلفة  طرازات  ذات  م�شارح 

للعرائ�س  وم�شرح  روماني  م�شرح 

األعاب  ومنطقة  مك�شوف  وم�شرح 

وكافتيريات  ومطاعم  لالأطفال 

)مطعم الحديقة - كافتيريا الفنار- 

كافتيريا   - الدائرية  الكافتيريا 

ومباني  اإداري  ومبني  ال�شفينة( 

اأماكن  وثالث  الأغرا�س  متعددة 

لإنتظار ال�شيارات ، وقد قامت بتنفيذها 

اإدارة �شيانة الق�شور والأثاربتكلفة بلغت 

80 مليون جنيه. 
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للقوات  العام  القائد  الأول �شدقي �شبحي  الفريق  قام 

امل�شلحة وزير الدفاع والإنتاج احلربي يرافقه الفريق 

امل�شلحة  القوات  حرب  اأركان  رئي�س  حجازي  حممود 

14 مايو بافتتاح م�شروع املباين اخلدمية  يوم الأربعاء 

ي�شم  والذي  مايو   15 بـ  مبدينة  الإجتماعي  لالإ�شكان 

م�شجد خامت املر�شلني وعدد من امل�شاجد ومول 

ح�شر   ، وح�شانات  جتارية  وحمالت  جتاري 

امل�شلحة  القوات  قادة  كبار  من  عدد  الإفتتاح 

القاهرة  قطاع  رئي�س  عبا�س  اأحمد  واملهند�س 

الكربى .

حلوان  فرع  بتنفيذه  قام  امل�شروع  اأن  يذكر 

حتت اإ�شراف الهيئة الهند�شية للقوات امل�شلحة 

بذلك  �شرح   ، جنيه  مليون   45 تكلفته  وبلغت 

حلوان  فرع  مدير  ال�شيد  حامد  عمرو  املهند�س 

كبري  م�شجد  عن  عبارة  امل�شروع  اأن  واأ�شاف 

ماأذنة   2 وي�شم  مربع  مرت   1000 م�شاحة  على 

800 م�شلي وي�شم م�شلى لل�شيدات وملحق  ويت�شع لعدد 

به قاعة كربى للمنا�شبات ت�شع حوايل 300 فرد ، كما 

اأخرى ومول جتاري و�شاحة  اأي�شَا خم�س م�شاجد  ي�شم 

ح�شانات  و6  التجارية  للمحالت  مباين  واأربع  ريا�شية 

لالأطفال بالإ�شافة اإىل املرافق اخلارجية .

وزير الدفاع يفتتح مشروع
المباني الخدمية

 لإلسكان اإلجتماعي بحلوان
الفريق اأول �شدقى �شبحى



25

قام الدكتور جالل 

محــافـــظ  ال�شعيـــد 

الأربعــــاء  القـــاهــرة 

مطلع  بافتتاح  مايو   14

كوبري �شمال طره ، والذي 

ي�شاهم في تخفيف التكد�س 

مــزلقـانــات  علــــى  المــــروري 

المعادي  و�شط  وي�شل  المعادي 

وطــريــق  المعـــــادي  بكــورنيــ�س 

الأوتو�شتراد بلغت تكلفته 16 مليون 

الإفتتاح  خالل  المحافظ  جنيه،رافق 

المحافظ  نائب  طاهر  يا�شين  اللواء 

للمنطقة الجنوبية والأ�شتاذ اإبراهيم �شابر 

رئي�س حي المعادي والمهند�س ر�شا خ�شر نائب 

مدير اإدارة الكباري و المهند�س ريا�س �شالح مدير الم�شروع والذي اأو�شح اأن الكوبري يبلغ طوله 275 

متر وعر�شه 7.5متر وت�شل حمولته 

الخر�شانة  اإجمالي  وبلغ  طن   70 اإلى 

 2200 به  الم�شتخدمة  الم�شلحة 

 1000 الت�شليح  وحديد  مترمكعب 

المعدني  الهيكل  وزن  واإجمالي  طن 

اأعلى  المعدنية  بالبواكي  الخا�س 

 166.45 والمترو  الحديد  ال�شكة 

طن.

محافظ القاهرة يفتتح 
مطلع كوبري شمال طره
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يوم  الأ�شكندرية  محافظ  مهدى  طارق  اللواء  افتتح 

الأثنين30 يونيو نفق خالد بن الوليد اأحدث نفق ح�شاري 

الإ�شافات  من  يعد  والذي  الأ�شكندرية  كورني�س  علي 

بن  خالد  لمنطقة  لما  بالأ�شكندرية  الهامة  التجارية 

الوليد من طبيعة تجذب الم�شطافين والمواطنين خا�شة 

المهند�شون  الإفتتاح  خالل  ،رافقه  ال�شيف  ف�شل  في 

وعلي  والدلتا  الأ�شكندرية  قطاع  رئي�س  فوؤاد  محمد 

الجارحي مدير فرع الأ�شكندرية المنفذ لالأعمال ويا�شر 

حموده نائب مدير الفرع لقطاع الأنفاق والكباري والذي 

محافظة  خطة  اإطار  في  ياأتي  الم�شروع  هذا  اأن  اأو�شح 

الأ�شكندرية الإ�شتثمارية لإقامة م�شروعات اأنفاق م�شاه 

المواطنين  الكورني�س لخدمة  تجارية على طول طريق 

الأنفاق  تلك  ا�شتغالل  مع  تام  باأمان  خاللها  من  للعبور 

لممار�شة اأن�شطة تجارية ا�شتثمارية ، م�شيرًا اأن ال�شركة 

�شبورتنج  بمناطق  م�شاه  اأنفاق  م�شروعات  تنفيذ  تولت 

 64 اإجمالية  بتكلفة  الرمل  ومحطة  الوليد  بن  وخالد 

الرازق  عبد  ي�شري  المهند�شان  اأو�شح  كما  جنيه  مليون 

مدير  العزيزي  ومروان  الأنفاق  م�شروعات  مدير 

الم�شروع اأن نفق خالد بن الوليد اأقيم على م�شطح حوالي 

18 محل تجاري اأ�شفل الكورني�س  1600 متر مربع ي�شم 

دورات  من  المطلوبة  الخدمات  كافة  اأعماله  وت�شمنت 

وكاميرات  حريق  اإطفاء  واأنظمة  مركزي  وتكييف  مياه 

انتظار  اأماكن  اإن�شاء  اإلي  بالإ�شافة  للمراقبة  اإلكترونية 

وقد  الم�شروع  لخدمة  للنفق  البحرية  بالجهة  �شيارات 

تمت كافة الت�شطيبات الالزمة للم�شروع داخليًا وخارجيًا 

على اأعلى م�شتوى يليق بالمواطن ال�شكندري . 

محافظ األسكندرية يفتتح خالد بن الوليد
أحدث نفق حضاري علي كورنيش األسكندرية
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اأ�شيوط  محافظ  حماد  اإبراهيم  اللواء  قام   

بالمحافظة  التنفيذية  القيادات  يرافقه 

والمهند�س محمد محفوظ مدير فرع اأ�شيوط 

يوم 22 اأبريل 2014 بافتتاح تو�شعات محطة 

لتر/  200 بطاقة  )الألماني(  اأ�شيوط  مياه 

تخدم  و  جنيه  مليون   40 وبتكلفة  ثانيه 

اإحالل  الأعمال  وت�شمل   ، اأ�شيوط  مدينة 

طاقتها  ورفع  القديمة  المحطة  وتجديد 

الطلب  في  الزيادة  لت�شتوعب  الإنتاجية 

و�شرح   ، اأ�شيوط  مدينة  داخل  المياه  على 

اأ�شيوط  المهند�س محمد محفوظ مدير فرع 

اأنه نظرًا للكفاءة العالية التي اأنجزت بها �شركة المقاولون العرب و�شرعة التنفيذ خالل تنفيذ محطة الألماني 

فقد تم اإ�شناد تنفيذ تجديد محطة مياة اأ�شيوط )الت�شيكي( بقيمة 50 مليون جنيه

محافظ أسيوط يفتتح توسعات 
محطة مياه األلماني

اإلنتهاء من تنفيذ حاجز أمواج رشيد 
بتكلفة 22 مليون جنيه

فرع  مدير  نائب  ال�شيد  جميل  المهند�شان  �شرح 

ر�شيد  م�شروعات  مدير  ريا�س  ومحمد  الأ�شكندرية 

اأمواج  حاجز  م�شروع  تنفيذ  من  الإنتهاء  تم  اأنه 

ويهدف  جنيه  مليون   22 تكلفته  تبلغ  والذي  ر�شيد 

واإيقاف  النيل  نهر  لم�شب  الغربي  الج�شر  لتدعيم 

النحر المتزايد واإلتفاف الماء حول الراأ�س الغربية 

للحائط البحري  وذلك تحت اإ�شراف الهيئة الم�شرية 

اأحمد  المهند�س  ،واأ�شاف  ال�شواطئ  لحماية  العامة 

منطقتين  في  تمت  الأعمال  اأن  الم�شروع  مدير  ماهر 

تم  حيث  النيل  لنهر  الغربي  الج�شر  منطقة  اأولهما 

الجنوب  اتجاه  وفي  ال�شمال  من  بدءًا  فيه  التنفيذ 

بطول اإجمالي 1745 مترًا مق�شمة على ثالث قطاعات 

رئي�شية وهى قطاعات من الأحجار بتدرجات مختلفة 

وطبقة الحماية الرئي�شية للقطاع الأول بطول 350 

الحماية  وطبقة  طن   2 زنة  الدولو�س  كتل  من  مترًا 

اأحجار  من  متر   775 بطول  الثاني  للقطاع  الرئي�شية 

الحماية  طبقة  اأما  طن   2 اإلى   1 من  زنة  الدولوميت 

اأحجار  من  متر   620 بطول  الثالث  للقطاع  الرئي�شية 

المنطقة  اأما   ، طن   1 اإلى   0.6 من  زنة  الدولوميت 

الثانية وهى المنطقة نهاية الحائط البحري ناحية 

قطاع  من  وتتكون  متر   360 حوالي  بطول  الغرب 

والطبقة  مختلفة  بتدرجات  الأحجار  من  حماية 

 1 من  زنة  الدولوميت  اأحجار  من  للحماية  الرئي�شية 

اإلى 2 طن .
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والمرافق  الإ�شكان  وزير  مدبولي  م�شطفي  الدكتور  �شهد 

الدميري وزير  اإبراهيم  الدكتور  و  العمرانية  والمجتمعات 

النقل ال�شابق  يوم الأحد 25 مايو عقد م�شروع اإن�شاء مينائي 

�شيد باأبورماد و�شالتين بتكلفة 78 مليون جنيه ، ياأتي ذلك 

المجتمع  ودعم  المنطقة  لتعمير  الدولة  جهود  اإطار  في 

الإحتياجات  وتلبية  ال�شيد  �شناعة  وتطوير  المحلي 

الإقت�شادية بمحافظة البحر الأحمر حيث يوفرالم�شروع 

اأكثر من 3500 فر�شة عمل حقيقية لأهالي المنطقتين .

رئي�س  فالح  عبدالقادر  ح�شن  بحري  اللواء  العقد  وقع 

الأحمر  البحر  لموانئ  العامة  الهيئة  اإدارة  مجل�س 

والمهند�س محمد مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة ، هذا 

وتبلغ التكلفة الإن�شائية لميناء �شيد اأبورماد 42.6 مليون 

 170 بطول  بحري  ر�شيف  اإن�شاء  اأعماله  وتت�شمن  جنيه 

بينما  متر،   70 بطول  القائم  الر�شيف  كفاءة  رفع  مع  متر 

وتت�شمن  جنيه  مليون   35 �شالتين  �شيد  ميناء  تكلفة  تبلغ 

اإمكانية  مع  متر   120 بطول  بحري  ر�شيف  اإن�شاء  اأعماله 

بذلك  �شرح  الم�شتقبل   في  اأخرى  متر   120 اإلى  زيادتها 

المهند�شين تهامي حماد رئي�س قطاع �شمال ال�شعيد والبحر 

الأحمر،واأ�شافا  البحر  مديرفرع  ثروت  مخل�س  و  الحمر 

اأن الأر�شفة الجديدة بعمق 6 متر مما يحقق غاط�س ي�شل 

التثاقلية  الحوائط  بنظام  تنفيذها  ويتم  متر   5.5 اإلى 

الخر�شانة  من  هامة  يعلوها   )Gravity Wall(
حواجز  من  مايلزم  بجميع  تزويدها  و�شيتم  الم�شلحة 

 )Bollards( رباط  ومدافع   )Fenders( ا�شطدام 

البحرية  و�شاللم   )Metal Rings( رباط  وحلقات 

)Marine Ladders( واإن�شاء طريقي دخول وخروج 

والجمارك  الإدارية  للجهات  مباني  و  حديثة  وبوابات 

وتجهيز البنية الأ�شا�شية للميناء وت�شمل الأ�شوار والطرق 

حديث  قزق  منطقة  واإن�شاء  ال�شاحنات  واإنتظار  الداخلية 

منطقة  اإن�شاء  اإلى  بالإ�شافة  اإدارة  ومبنى  ال�شفن  ل�شيانة 

حديثة  لثالجات  م�شاحات  وتوفير  ميناء  بكل  �شناعية 

وم�شانع لالأ�شماك.

وزيرا   اإلسكان و النقل يشهدان توقيع عقد 
تصميم وتنفيذ مينائي صيد أبورماد وشالتني 

بتكلفة 78 مليون جنيه
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 وقع املهند�س حم�شن 

جمل�س  رئي�س  �شالح 

الإدارة �شبــــــــــــــــاح 

الأحـــــد 20 اأبــريــل 

حممود  املهنــد�س  مع 

املديـــر  ال�شــربينـــي 

ملــــركــز  التنفيـــــذي 

التـدريـــب ال�شناعـى 

التــــابــــــــع   )ITC(

لـــــوزارة ال�شـــناعــة 

»املقاولون  بني  تعاون  بروتوكول  والإ�شتثمار  والتجارة 

وتوفري  بالعمالة  للنهو�س  ال�شناعي«  و«التدريب  العرب« 

اإىل  فر�س عمل لالإ�شتفادة منها داخليًا ومن ثم ت�شديرها 

العامل العربي.

نائب  حبيب  �شريف  املهند�س  الربوتوكول  توقيع  ح�شر 

رئي�س جمل�س الإدارة والدكتور حممد يو�شف رئي�س قطاع 

الرتبية  لوزير  نائبًا  بال�شركة والذي مت اختياره  التدريب 

والتعليم  للتعليم الفني واملهند�س ه�شام بلطية رئي�س جهاز 

التــدريــب الإنتـاجي 

التعمري  التابع جلهاز 

حممــــد  والــدكتـــور 

جـــوده مـديــر املعهـد 

التـكـنـــــــولــــوجــــــى

و  الت�شييد  لهند�شة 

واملهنـــــــد�س  الإدارة 

اأ�شــــــــرف عبدالعليم 

لقطاع  الفني  املدير 

التدريب .

العرب  املقاولون  ور�س  �شيتم يف  التدريب  اأن  بالذكر  جدير 

بج�شر ال�شوي�س و�شربا والأق�شر ومقر املعهد ب�شارع حممود 

املليجي مبدينة ن�شر اإىل جانب ور�س فروع واإدارات ال�شركة 

املنت�شرة بجميع اأنحاء م�شر ، وي�شمل التدريب كل املهارات 

الفنية املتعلقة مبجال الت�شييد والبناء و�شوًل اإىل تنمية 

اإعادة  بهدف  وذلك   ، بالعامل  املرتبطة  احلياتية  املهارات 

للعماله  حت�شني نظرة املجتمع جتاهه وفتح فر�س جديدة 

امل�شرية باخلارج.

توقيع بروتوكول تعاون بين
»المقاولون العرب« و«التدريب الصناعي« 

للنهوض بالعمالة
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قام املهند�س اإبراهيم حملب رئي�س جمل�س الوزراء 

وال�شيد  املحلية  التنمية  وزير  لبيب  عادل  واللواء 

وال�شناعة  التجارة  وزير  النور  عبد  فخرى  منري 

وال�شناعات ال�شغرية يوم الثالثاء 13 مايو بجولة 

وحتديث  تطوير  م�شروع  خاللها  زار  تفقدية 

اجلولة  خالل  رافقهم   ، البحرى  الأدبية  ميناء 

ال�شوي�س والفريق  ال�شروى حمافظ  اللواء العربى 

واللواء  ال�شوي�س  قناة  هيئة  رئي�س  ممي�س  مهاب 

الأحمر  البحر  موانىء  هيئة  رئي�س  الفالح  ح�شن 

واملهند�س �شيد فاروق النائب الأول لرئي�س جمل�س 

ع�شو  الزاهد  �شالح  حممد  واملهند�س  الإدارة 

جمل�س الإدارة واملهند�س �شمري قا�شم رئي�س قطاع 

فرع  مدير  ال�شيد  �شامح  واملهند�س  و�شيناء  القناة 

القناة والذى �شرح باأن امل�شروع يتكون من مرحلتني 

املرحلة  تنتهى  و�شوف  جنيه  مليون   150 بقيمة 

الدخول  الأوىل فى يونيو وهى عبارة عن منطقة 

والطريق  واخلروج  الدخول  وموازين  واخلروج 

لر�شيف  اخللفية  ال�شاحة  واأعمال  ال�شريانى 

غرفة  واأعمال  الزيرو  غرفة  واأعمال  القاطرات 

 2 وطريق  ومعاجلة  رفع  وحمطة  القاطرات  ر�شد 

والطرق الفرعية وعلى اجلانب الأخر اأكد املهند�س 

فى  تنتهى  �شوف  الثانية  املرحلة  باأن  ال�شيد  �شامح 

مبنى  و  الأر�شى  اخلزان  عن  عبارة  وهى  دي�شمرب 

اجلديدة  البوبات  و  خدمية  مبانى  و  اللوج�شتى 

ورفع كفاءة منطقة الدخول القدمية .

رئي�س الوزراء يتفقد م�رشوع 

تطوير وحتديث ميناء الأدبية البحرى

رئيسس الوزراء يتفقد اأعمال القطاع السسابع بالأسسكندرية
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رئيسس الوزراء يتفقد اأعمال القطاع السسابع بالأسسكندرية

مجل�س  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  قام 

اللواء  يرافقه  يونيو   19 الخمي�س  يوم  الوزراء 

بزيارة  الأ�شكندرية  محافظ  المهدي  طارق 

القاهرة  طريق  تطوير  لم�شروع  تفقدية 

 ، ال�شابع(  )القطاع  ال�شحراوي  الأ�شكندرية 

وقد طالب المهند�س اإبراهيم محلب الم�شئولين 

تو�شعة  اأعمال  من  الإنتهاء  ب�شرعة  بال�شركة 

الإ�شكندرية  بمدخل  ال�شحراوي  الطريق 

ال�شهر  نهاية  قبل 

الجاري م�شددًا على 

عدد  زيادة  �شرورة 

ل�شرعــة  العمــالــــة 

الإنجــــاز والت�شليـم 

المقرر  الموعد  في 

جــــانــــب  علــــــي   ،

اأخــر قــــام رئيــــ�س 

الــــوزراء ومحــافظ 

بتفقد  الأ�شكندرية 

التطــويــر  اأعمــــال 

بكوبري   والتحديث 



الر�شومات  ومراجعة  بك  محرم  �شينية 

الحديدية  والكمرات  والإن�شائية  الهند�شية 

جانبي  على  تركيبها  يتم  التي  العمالقة 

اأعمال  وتفقد  اأمتار،  �شبعة  بارتفاع  الكوبري 

التطوير والتجديد بكوبري اأبو الخير بمنطقة 

العامرية.

فاروق  �شيد  المهند�شون  الزيارة  خالل  رافقهما 

واإمام  الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

ومحمد  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي 

فوؤاد رئي�س قطاع الأ�شكندرية والدلتا ور�شوان 

الق�شا�س مدير اإدارة الطرق ال�شريعة .

ال�شريعة  الطرق  اإدارة  اأن  بالذكر  جدير 

ال�شابع  القطاع  اأعمال  بتنفيذ  تقوم  بال�شركة 

والنقل  والكباري  للطرق  العامة  الهيئة  ل�شالح 

والبري ويمتد من بوابة تح�شيل ر�شوم العامرية 

الأ�شكندرية  مدخل  وحتى   190 الكيلو  عند 

بطول 30 كيلومتر والمقرر الإنتهاء من اأعماله 

مليون  و65  مليار  بتكلفة  الجاري  يونيو  نهاية 

جنيه ، �شرح بذلك المهند�س ر�شوان الق�شا�س 

مدير اإدارة الطرق ال�شريعة  ، واأ�شاف المهند�س 

الأعمال  باأن  الم�شروع  مدير  ال�شيخ  اإ�شماعيل 

مرورية  حارات   4 كفاءة  ورفع  تطوير  ت�شمل 

ال�شناعية  المن�شاأت  جانب  اإلى  اتجاه  بكل 

بكل  �شطحية  كباري   5 ت�شم  والتي  بالطريق 

اتجاه و3 كباري علوية و5 كباري م�شاه وقد تم 

بالفعل الإنتهاء من اتجاه بالكامل من الطريق 

محافظة  مدخل  وحتى  الر�شوم  بوابة  من 

الأ�شكندرية وينق�شم العمل اإلى خم�شة مناطق 

فرع  الأعمال  في  وي�شترك  متزامنة  تعمل 

ور�س  في  ممثاًل  الت�شنيع  وقطاع  الأ�شكندرية 

الإ�شماعيلية  وتر�شانة  المع�شرة  تر�شانة 

واإدارة الكباري والإن�شاءات التخ�ش�شية وقطاع 

الت�شييد ممثاًل في اإدارتي الأعمال الإعتيادية 

و�شيانة الق�شور والأثار .
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الإ�شكان  وزير  مدبولى  م�شطفى  الدكتور  تفقد 

يوم  �شباح  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

الموؤ�ش�شة  ميدان  تطوير  اأعمال  يونيو  الخمي�س12 

،رافقه  المرورية  الأزمة  حل  بهدف  الخيمة  ب�شبرا 

خالل الزيارة المهند�شون خالد عبا�س م�شاعد الوزير 

و  الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول  النائب  فاروق  و�شيد 

اإمام عفيفى نائب رئي�س مجل�س الإدارة وح�شين عبد 

اإدارة الكباري والإن�شاءات التخ�ش�شية  ال�شميع مدير 

من  وعدد  الم�شروع  علي  خ�شرالم�شرف  ر�شا  ونائبه 

قيادات ال�شركة .

محافظ  عبدالظاهر  محمد  المهند�س  قام 

بتفقد  يونيو   23 الأثنين  يوم  القليوبية 

ب�شبرا  الموؤ�ش�شة  ميدان  تطوير  م�شروع 

المهند�س  الزيارة  خالل  رافقه  الخيمة، 

المقاولون  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن 

جهاز  رئي�س  �شنه  اأبو  ه�شام  واللواء  العرب 

تعمير القاهرة الكبرى والدكتور اأ�شامة عقيل 

عفيفي  اإمام  والمهند�س  الم�شروع  اإ�شت�شارى 

نائب رئي�س مجل�س الإدارة والمهند�شة مفيدة 

التنفيذ  ودعم  المعامل  قطاع  رئي�س  عالم 

العامة  الإدارة  مدير  طاهر  ر�شدي  والدكتور 

لل�شئون الميكانيكية والمهند�شون طارق �شقر 

ال�شميع  عبد  وح�شين  الطرق   قطاع  رئي�س 

مدير اإدارة الكباري والإن�شاءات التخ�ش�شية 

ور�شا خ�شر نائب مدير اإدارة الكباري 

وزيـر اإلسكـان يتفقـد أعمـال تطـويـر
ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ميدان المؤسسة 
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مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  محمد  المهند�س  �شهد 

اأبو �شنه رئي�س جهاز تعمير  الإدارة واللواء ه�شام 

القاهرة الكبرى و اللواء ح�شن ناجي نائب محافظ 

الإفتتاح  يونيو   26 الخمي�س  يوم  �شباح  القليوبية 

التجريبي لم�شروع تطوير ميدان الموؤ�ش�شة ب�شبرا 

الأزمة  وحل  المواطنين  على  تي�شيرًا  الخيمة 

المرورية  التحويالت  عمل  تم  حيث  المرورية 

لي�شلك القادم من الطريق الزراعي اإلى الكورني�س 

الطريق ال�شطحي بينما ي�شلك القادم من الطريق 

اأحمد حلمي النفق وي�شلك  اإلى  الزراعي والمتجه 

اأعلى  الزراعي  للطريق  الكورني�س  من  القادم 

الكوبري .

عفيفي  اإمام  المهند�س  الزيارة  خالل  رافقهم   

رئي�س  �شقر  وطارق  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب 

قطاع الطرق  ومحمود فريد رئي�س قطاع الت�شييد 

والأعمال التخ�ش�شية وح�شين عبد ال�شميع مدير 

افتتاح تجريبي لمشروع
تطوير ميدان المؤسسة
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اإدارة الكباري والإن�شاءات التخ�ش�شية ور�شا خ�شر 

مح�شن  الدين  وعالء  الكباري  اإدارة  مدير  نائب 

تطوير  م�شروع  اأن  اأو�شح  والذي  الم�شروع  مدير 

مليون   26 تكلفته  بلغت  الموؤ�ش�شة   ميدان 

جنيه وت�شمنت اأعماله اأربعة مراحل هامة 

 9.75 بعر�س  �شيارات  نفق  تنفيذ  اأولها 

 210 وبطول  مرورية  حارات   3 ب�شعة  متر 

متر   20 بطول  مغطى  جزء  من  ومكون  متر 

ت�شمل  والثانية  مك�شوف  الباقي  والجزء 

اإن�شاء كوبري علوي مكون من مطلع ومنزل 

من�شاأ  �شاند  حائط  عن  عبارة  النفق  يعلو 

 230 بطول  الم�شلحة  التربة  بطريقة 

حارات   3 ب�شعة  متر   9.75 وبعر�س  متر 

تطوير  فهى  الثالثة  المرحلة  اأما  مرورية 

ميدان الموؤ�ش�شة والمرحلة الرابعة ت�شمل 

100 متر  اإن�شاء كوبري م�شاه جديد بطول 

فك  بعد  وذلك  والنفق  الكوبري  اأعلى  يمر 

من  المواطنين  حركة  لي�شهل  القديم  الكوبري 

 ، ال�شيارات  موقف  اإلى  الخيمة  �شبرا  مترو  محطة 

هذا بالإ�شافة اإلى اأعمال تطوير للطرق ال�شطحية 

 . ال�شراقوة  ترعة  وحتى  الموؤ�ش�شة  ميدان  حول 

الكبارى  اإدارة  مع  الأعمال  تنفيذ  في  �شارك  وقد 

واإدارة  الطرق  قطاع  التخ�ش�شية  والإن�شاءات 

الأعمال  واإدارة  بالإ�شماعيلية  البحرية  التر�شانة 

الإعتيادية وال�شدات المعدنية ووحدة الخر�شانة 

والمعامل  الكباري  لإدارة  التابعة  الجاهزة 

والإ�شت�شارات الهند�شية .
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قام الدكتور م�شطفى مدبويل وزير الإ�شكان واملرافق 

واملجتمعات العمرانية �شباح الأربعاء 11يونيو بجولة 

القاهرة  مياه  حمطة  وماأخذ  روافع  مل�شروع  تفقدية 

500 األف مرت مكعب/ يوم وبتكلفه  اجلديدة بطاقة  

املهند�شون  الزيارة  خالل  رافقه   ، جنيه  مليون   465

الفنية  لل�شئون  الإ�شكان  وزير  م�شاعد  عبا�س  خالد 

ندبه  مت  والذى  الإدارة  جمل�س  ع�شو  الفار  وح�شن 

ملياه  التنفيذى  رئي�س اجلهاز  وم�شئوليات  للقيام مبهام 

واإبراهيم  املمتازة  بالدرجة  ال�شحى  ال�شرب وال�شرف 

عز الدين م�شاعد رئي�س جمل�س الإدارة لقطاع املتابعة 

الفنية مل�شروعات املياه وال�شرف ال�شحي واأحمد عبا�س 

رئي�س قطاع القاهرة الكربى وعمرو حامد مدير فرع 

الفار  ح�شن  املهند�س  واأو�شح   ، للم�شروع  املنفذ  حلوان 

اأن امل�شروع يتكون من عدد 3 حمطات رفع علي خطوط 

اإيل  النيل  نهر  من  العكرة  للمياه  الناقلة  املوا�شري 

باأن  واأ�شاف  اجلديدة  بالقاهرة  املياه  تنقية  حمطة 

الطاقة امل�شتهدفة للم�شروع 500 األف مرت مكعب/ يوم 

راأ�شية  توربينية  طلمبات   4 عدد  ت�شغيل  طريق  عن 

ت�شرف كل منها 2000 ك/ث عند رافع 112 مرت وعدد 

ك.ف.اأ   2500 قدرة  اإحتياطية  كهرباء  مولدات   3

وعدد 2 حمول جهد 11/22 ك.ف.اأ قدرة 20 م.ف.اأ 

وعدد واحد موزع جهد 11 ك.ف ، واأكد املهند�س اأحمد 

امل�شتقبلية  الطاقة  اأن  علي  حلوان  فرع  مدير  عبا�س 

ت�شغيل  طريق  عن  مكعب/يوم  مرت  مليون   4 للم�شروع 

 2000 منها  كل  ت�شرف  راأ�شية  توربينية  طلمبة   32

الطلمبات  مبني  فت�شمل  املدنية  الأعمال  اأما   ، ك/ث 

املولدات  ومبني  الإحتياط  وخزان  الت�شغيل  وعنرب 

ومبني لوحة الكهرباء ومبني اجلهد املنخف�س ومبني 

املحولت  وغرفة  الإداري  واملبني  والور�شة  املخزن 

اخلاف�شة للجهد وغرفة الأمن وال�شور .

عمرو  املهند�س  يقول  الكهروميكانيكية  املكونات  وعن 

حامد مدير فرع حلوان اأن بكل حمطة عدد 4 طلمبات 

ميجاوات   3 قدرة  كهربائية  مبحركات  لرت/ث   2000

جهد 11 ك.ف وعدد 3 مولدات 2500 ك.ف.اأ وعدد 

جهد  حمول   2 وعدد  22ك.ف  متو�شط  جهد  موزع   1

11/22 وعدد 1 حمول جهد 0.4 / 11 ماتيليك وعدد 

3اأونا�س  وعدد  ك.ف.اأ   500 منخف�س  جهد  حمول   1

)20طن و10 طن و5 طن( .

وزير الإسسكان يتفقد م�سروع روافع وماأخذ مياه 
القاهرة اجلديدة امل�سروع بطاقة 500 األف م3/يوم

وبتكلفة 465 مليون جنيه
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وزير  المهند�س هاني �شاحي  تفقد 

22يونيو  الأحد  يوم  �شباح  النقل، 

الجاري  التطوير  م�شروعات 

الدائري  الطريق  على  تنفيذها 

عقد  كما  الكبرى،  القاهرة  حول 

لإ�شتعرا�س  اجتماعًا  الوزير 

تذليل  على  موؤكدًا  الأعمال  موقف 

تواجه  التي  المعوقات  كافة 

�شرورة  وكذلك  التنفيذ  عمليات 

وذلك  الزمنية  بالبرامج  الإلتزام 

الجيو�شي  �شعد  الدكتور  بح�شور 

العامة  الهيئة  اإدارة  مجل�س  رئي�س 

البري  والنقل  والكباري  للطرق 

�شالح  مح�شن  محمد  والمهند�س 

والمهند�شة  الإدارة  مجل�س  رئي�س 

المعامل  قطاع  رئي�س  عالم  مفيدة 

ال�شركات  وقيادات  التنفيذ  ودعم 

المنفذة للم�شروعات التي تتم على 

الطريق.

وقد اأكد وزير النقل خالل الإجتماع 

من  الإنتهاء  �شرعة  اأهمية  على 

تنفيذها  الجاري  التطوير  اأعمال 

الحيوي  الطريق  هذا  لأهمية 

عن  يزيد  ما  عليه  يمر  الذي  الهام 

»�شيارة / يوم« ويتقاطع  األف   140

على  الرئي�شية  المحاور  كافة  مع 

طريقي  اأهمها  ومن  الطرق  �شبكة 

الأ�شكندرية ال�شحراوي والزراعي 

وطريق  الإ�شماعيلية  وطريق 

و26  الأتو�شتراد  ومحاور  ال�شوي�س 

يوليو والمريوطية.

على  �شاحي  هاني  المهند�س  و�شدد 

الورديات  بنظام  العمل  �شرورة 

وزيادة �شاعات العمل بالتن�شيق مع 

اإدارة المرور لرفع معدلت التنفيذ 

جودة  �شمان  من  التحقق  و�شرورة 

منا�شيب  و�شبط  المنفذة  الأعمال 

اأعمال  اأي  قبول  عدم  مع  الطريق 

الفنية  للموا�شفات  مطابقة  غير 

مع التاأكيد على تاأمين مواقع العمل 

لياًل  الطريق  على 

على  حر�شًا  ونهارًا 

م�شتخدمي  �شالمة 

الطريق.

وزيرالنقل  واأو�شح 

الم�شــروعــــــات  اأن 

الجــــاري تنفيذهــا 

الطــــريــــق  علــــــى 

داعم  طــــريــــق  اإن�شــــاء  تت�شمــــن 

الجانبين  على  وخارجي(  )داخلي 

اإلى  الإ�شماعيلية  من  الم�شافة  في 

كيلومترا،   30 بطول  الأتو�شتراد 

كفاءة  ورفع  �شيانة  اإلى  بالإ�شافة 

باإجمالي  الطريق  على  قطاعات 

وت�شمل  كيلومترًا   72 اأطوال 

 - القاهرة  طريق  من  الم�شافة 

نفق  حتى  الزراعي  الأ�شكندرية 

بطول  الوراق  كوبري  ثم  ال�شالم 

42 كيلومترًا والم�شافة من المنيب 

 26 محور   - المريوطية  محور   -

يوليو - الطريق الزراعي بطول 30 

كيلومترًا.

وزير النقل يطالب بسرعة اإلنتهاء من تطوير

 الطريق الدائري

وزير النقل يطالب بسرعة اإلنتهاء

من تطوير الطريق الدائري
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قام الدكتور م�شطفى مدبولي وزير الإ�شكان والمرافق 

 20 والأربعاء  الثالثاء  يومي  العمرانية  والمجتمعات 

والإ�شكان  ال�شرب  مياه  م�شروعات  بتفقد  -21مايو 

في  والإ�شماعيلية  وبور�شعيد  بدمياط  الإجتماعي 

عبداللطيف  محمد  الوزيرواللواء  تفقد  البداية 

تطوير  لم�شروع  الأولى  المرحلة  دمياط  محافظ 

واإعادة تاأهيل محطة مياه الب�شتان بتكلفة 130 مليون 

جنيه وبطاقة 51 األف متر مكعب/يوم ويخدم مدينة 

وي�شتفيد  والزرقا  فار�شكور  واأجزاء من مراكز  دمياط 

منه 600 األف مواطن و ي�شاهم في حل اأزمة المياه التي 

تتكرر خالل ف�شل ال�شيف، كما قام الوزير والمحافظ 

بتفقد م�شروع  تو�شعات محطة مياه دمياط الجديدة 

مترمكعب/   1000  :  400 من  المحطة  كفاءة  لرفع 

ثانية والذى يهدف اإلى خدمة مدينة دمياط الجديدة 

وبلغت  بها  المحيطة  القرى  وبع�س  البطيخ  وكفر 

المهند�شين  بذلك  ،�شرح  جنيه  مليون   195 تكلفته 

ومحمد  والأ�شكندرية  الدلتا  قطاع  رئي�س  فوؤاد  محمد 

حافظ مدير فرع �شمال الدلتا المنفذ لالأعمال وعالء 

الفنية وممدوح  لل�شئون  الفرع  نائب مدير  عبدالمنعم 

محمد ال�شيد نائب مدير الفرع والم�شرف على الم�شروع 

ورامي مختار مدير الم�شروع واإيمان اأبوزيد مدير مركز 

اإدارة  من  م�شعود  واأحمد  ي�س  ومحمود  الفرع  معلومات 

الم�شروعات.

وزير اإلسكان
يتفقد مشروعات مياه الشرب واإلسكان 

بدمياط وبورسعيد واإلسماعيلية



التالي يرافقه  اليوم  الوزير في  اآخر تفقد  علي جانب 

رفع  م�شروع  بور�شعيد  محافظ  قنديل  �شماح  اللواء 

كفاءة محطة معالجة ال�شرف ال�شحي بتكلفة اإجمالية 

من  المحطة  داخل  الأعمال  وتتكون  جنيه  مليون   60

�شور  وعمل  النيل  ورد  واإزالة  الحماأه  تكريك  اأعمال 

واأبراج حرا�شة لحماية المحطة من التعديات واأعمال 

التالفة واإ�شالح  الكابالت  الهوايات بتغيير  رفع كفاءة 

وتاأهيل  اإ�شالح  مع  جديدة  كراكة  وتوريد  الهوايات 

الحلزوني  الرافع  وتاأهيل  اإ�شالح  واأعمال  كراكة 

الأمل  ، كما تفقدا كذلك محطة رفع  بجميع وحداته 

اإحالل  وت�شمل  جنيه  مليون   10 بقيمة  ببورفوؤاد 

و�شبقها  والكهروميكانيكية  المدنية  لالأعمال  وتجديد 

ف�شل المحطة عن الخدمة بعمل بدالة موؤقتة �شاملة 

الت�شغيل  ولوحة  والطرد  ال�شحب  وخطوط  الطلمبات 

لتحويل المجاري الواردة اإلى المحطة اإلى خط الطرد 

، كما تفقدا محطة رفع الحرفيين ببورفوؤاد بتكلفة 18 

مليون جنيه و�شملت الأعمال اإن�شاء محطة رفع لخدمة 

تو�شعات الجامعة واإ�شكان الحرفيين وم�شروع الإ�شكان 

الإجتماعي وعمل خط طرد قطر 630 مم من محطة 

ببورفوؤاد  ال�شحي  ال�شرف  معالجة  محطة  اإلى  الرفع 

بطول 3 كيلو متر.

وتفقد  الإ�شماعيلية  اإلي  الوزير  توجه  ذلك  عقب 

م�شروع  الإقليم  محافظ  الق�شا�س  اأحمد  واللواء 

ي�شمل  و  جنيه  مليون   200 بتكلفه  الم�شتقبل  اإ�شكان 

اإ�شتكمال 480 وحدة �شكنية �شمن 960 وحدة �شكنية 

�شمن  بالإ�شماعيلية  للمواطنين  الت�شطيب  كاملة 

الجمهورية  م�شتوى  على  الإجتماعى  الإ�شكان  م�شروع 

)بطاقة  الق�شا�شين  �شحى  �شرف  محطة  تفقدا  ،كما 

مليون جنيه وتخدم   61 بتكلفه   ) األف متر مكعب   20

منطقة الق�شا�شين و ت�شمل محطة معالجة ومحطتين 

30كم  بطول  اإنحدار  و�شبكات  1و2  رئي�شية  رفع 

الزقازيق  وطريق  الإ�شماعيلية  ترعة  اأ�شفل  وعدايه 

الحديد  ال�شكه  اأ�شفل  وعداية  الزراعى  الإ�شماعيلية 

بذلك  �شرح  القادم  يونيو  نهاية  ت�شليمه  المتوقع  ومن 

و�شيناء  القناه  قطاع  رئي�س  قا�شم  �شمير  المهند�شين 

ومحمد ر�شاد حال مديرفرع �شيناء و�شامح ال�شيد مدير 

الم�شرف  الفرع  نائب مدير  ال�شوكى  القناة ويا�شر  فرع 

على م�شروعات الإ�شماعيلية ونان�شى نافع مدير م�شروع 

م�شروع محطة  و�شيد عبداهلل مدير  الم�شتقبل  اإ�شكان 

الق�شا�شين .
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جالل  والدكتور  ال�شحة  وزير  عدوي  عادل  الدكتور  قام  

يونيو   22 الموافق   الأحد  يوم  القاهرة  محافظ  �شعيد 

بحي  ال�شالم  بدار  هرمل  م�شت�شفى  تطوير  م�شروع  بتفقد 

عقد  حيث  �شريرًا   150 اإ�شتيعابية  بطاقة  القديمة  م�شر 

الوزير والمحافظ اإجتماعًا مع الإدارة الهند�شية بالوزارة 

التنفيذية  والقيادات  بالمحافظة  التنفيذية  والجهات 

الم�شروع  من  الإنتهاء  ل�شرعة  العرب   المقاولون  ب�شركة 

لخدمة  الت�شغيل  معوقات  جميع  واإزالة  الحلول  وو�شع 

اأن  عدوي  واأكد   ، العاجل  القريب  فى  المنطقة  اأهالى 

منطقة  اأهالي  يخدم  العام  هرمل  م�شت�شفى  اإن�شاء  م�شروع 

ق�شر العيني وحتى حلوان وهي ذات كثافة �شكانية كبيرة 

المدنية  بالأعمال  يقوم  القاهرة  فرع  اأن  بالذكر  جدير 

اإدارة  مدير  ر�شاد  �شالم  المهند�س  يقول  كما  للم�شت�شفى 

والمرافق  العامة  للمباني  الكهروميكانيكية  الم�شروعات 

الإدارة  تقوم  التى  الكهروميكانيكية  الأعمال  طبيعة  واأن 

وتتكون  المركزى  التكييف  نظام  اأعمال  هى  بتنفيذها 

للت�شيللر  طن   500 بقدرة  ت�شيللرات  اأربع  عدد  تركيب  من 

الواحد و عدد ثالثة اأبراج تبريد و عدد 39 وحدة مناولة 

ملف  154وحدات  عدد  و  تهوية  مروحة   75 عدد  و  هواء 

ومروحة و عدد 7 وحدات تكييف لغرف الكمبيوتر و عدد 

عمل  و  كهرباء  لوحة    30 عدد  و  مثلجة  مياه  طلمبة   14

�شبكة مجارى الهواء هذا بالإ�شافة لأعمال  نظام التحكم  

. )B.M.S(  الآلــى بمبنى الم�شت�شفى  بالكامل

وزير الصحة ومحافظ القاهرة يبحثان سرعة 
اإلنتهاء من أعمال مستشفى هرمل بدار السالم 

لخدمة أهالي المنطقة



وزير اإلسكان
يتابع العمل

بمشروع
 جراج التحرير

قام الدكتور م�شطفى مدبولى وزير الإ�شكان 

يوم  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

جراج  م�شروع  بزيارة  يونيو   11 الأربعاء 

التحرير للوقوف على حجم الإنجاز ، رافقه 

عبا�س  خالد  المهند�شان  الزيارة  خالل 

الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  و  الوزير  م�شاعد 

وعدد من قيادات ال�شركة .

متر  20األف  م�شاحة   علي  يقام  التحرير  جراج  يذكراأن 

م�شطح وتنفذه  المقاولون العرب بتكلفه 480 مليون جنيه 

الإ�شتثمارية  للجراجات  التحرير  �شركة  بتمويله  ويقوم 

»تيكو« والبنك الأهلي الم�شري وبنك م�شر ل�شالح محافظة 

القاهرة وهو يتكون من اأربع اأدوار بعمق 14 متر تحت �شطح 

الأر�س وي�شتوعب 1700 �شيارة مالكي و24 اأتوبي�س �شياحي 

والحماية  والتهوية  الأمان  اأنظمة  باأحدث  و�شيتم تزويده 

اإ�شتحداث  جانب  اإلى  الإر�شادية،  واللوحات  الحرائق  �شد 

خا�شة  بالجراج،  والم�شغولة  الخالية  الأماكن  لبيان  نظام 

المرور  �شيولة  في  لي�شاهم  اأكتوبر   6 كوبرى  اأعلى  من 

واإ�شتيعاب كافة ال�شيارات المترددة على منت�شف المدينة.

كما قام الدكتور م�شطفي ال�شعيد محافظ القاهرة يوم 

الثالثاء 17 يونيو بتفقد م�شروع جراج التحريرلمتابعة 

رافقه  الإنجاز،  ن�شب  على  والإطمئنان  الأعمال  �شير 

رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  المهند�شون  الزيارة  خالل 

مجل�س  رئي�س  م�شاعد  �شحاته  وحمدي  الإدارة  مجل�س 

�شركة  عام  مدير  رزق  وعادل  الفنية  لل�شئون  الإدارة 

جراجات التحرير ويا�شر فوزي مدير الم�شروع .

مجل�س  رئي�س  �شالح   مح�شن  محمد  المهند�س  قام  كما 

الإدارة يوم الأحد 4 مايو بتفقد م�شروع جراج التحرير 

فى  المبدول  الجهد  على  بالم�شروع  العاملين  �شكر  و 
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ومحافظ القاهرة ورئي�س مجل�س الإدارة
الفترة  فى  الجهد  من  بالمزيد  طالبهم  و  الما�شية  الفترة 

اأنه  الم�شروع فى موعده وقال:   ت�شليم  يتم  القادمة حتى 

للوقوف على  الم�شروع على فترات متقاربة  �شيقوم بزيارة 

خالل  �شيادته  ،رافق  الجراج  اأعمال  وجودة  الإلتزام  مدى 

الزيارة المهند�شون اإمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة 

ود.م ر�شدي طاهر مدير الإدارة العامة لل�شئون الميكانيكية 

و�شليمان علي يون�س رئي�س قطاع الإ�شكان والمباني العامة 

و�شيد �شيندى مديراإدارة المن�شاآت المتميزة.



وزيــــــر اإلســـكــــــان
يطالب مجلس إدارة 

الشركة 
بمضــاعفــة الجهــد واألداء

في الفتـــرة المقبلـــة 
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والمرافق  الإ�شكان  وزير  مدبولي  م�شطفى  الدكتور  عقد 

اإدارة ال�شركة  اإجتماعًا مع مجل�س  والمجتمعات العمرانية 

يونيه   3 الثالثاء  يوم  �شالح  مح�شن  المهند�س  برئا�شة 

لالإتفاق على م�شاعفة الجهد والأداء في الفترة المقبلة.

اإن م�شر تدخل الآن  وخالل الإجتماع قال وزير الإ�شكان: 

مرحلة جديدة تتطلب م�شاعفة الجهود، فلدينا الآن رئي�س 

�شيبداأ  والم�شروعات  الأعمال  من  كبير  حجم  لديه  جديد 

ل�شركات  متوقعة  كبيرة  مهام  وهناك  الفور،  على  تنفيذها 

المقاولت العامة، ويجب اأن تكون هذه ال�شركات على قدر 

الم�شئولية، وبالتالي يجب تطوير الأداء.

اإدارة  مجل�س  اأن  اإلى   ، مدبولي  م�شطفى  الدكتور  واأ�شار 

اأن  ويجب  مجتمعًا،  الم�شئولية  عبء  عليه  يقع  ال�شركة 

يعمل فريق العمل ب�شورة قوية، اأف�شل من الموجود حاليًا، 

فهناك م�شروعات حيوية تم�س مطالب المواطنين اليومية 

رئي�س  اأن  اإلى  م�شيرًا  تنفيذها،  في  بالتقاع�س  ن�شمح  ولن 

الوزراء �شدد اأكثر من مرة على �شرورة العمل على مدى الـ 

الورديات  جميع  في  الأعمال  حجم  يكون  واأن  �شاعة،   24

لتخلي�س  الورقية  المخاطبات  الوزيراأن  واأو�شح  منتظمًا 

يجب  مقبولة،  تعد  لم  الم�شروعات  واإنهاء  النا�س،  م�شالح 

لديها  فال�شركة  م�شكلة،  اأي  واإنهاء  المكاتب،  من  النزول 

تنقلوا  اأن  ويجب  المقبلة،  المرحلة  فى  كبيرة  تحديات 

منكم  �شيطلب  الذي  الأعمال  فحجم  لمرءو�شيكم،  ذلك 

�شيكون �شخمًا ، ولن يكون هناك تهاون فى مواعيد التنفيذ، 

اأو الجودة المطلوبة.

وقال الدكتور م�شطفى مدبولي: لدينا ثقة كبيرة اأن �شركة 

الم�شئولية،  قدر  على  �شتكون  ورجالها،  العرب  المقاولون 

اأن  يجب  وبالتالي  عليها،  المعقودة  الآمال  بحجم  و�شتفى 

تكون هناك كوادر جاهزة، و�شف ثان وثالث من الكفاءات 

فى مختلف التخ�ش�شات.

اأنه �شيكون على قدر الم�شئولية،  اأعلن المجل�س  من جانبه 

ويحقق ما يطلب منه، عن طريق ربط الأجر بالإنتاج، ولن 

يتم ال�شماح لأى من العاملين بال�شركة مهما يكن بالتقاع�س، 

العرب،  المقاولون  روح  تعود  اأن  ويجب  الأداء،  و�شيتح�شن 

مرة اأخرى، مع تطبيق مبداأ الثواب والعقاب. 

ح�شر اللقاء المهند�شون �شيد فاروق النائب الأول و�شريف 

والأ�شتاذ  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائبا  عفيفي  اإمام  حبيب 

و�شالح  والمهند�شان  الب�شوتي  اأن�شي  والدكتور  اإمام  ح�شام 

الزاهد وح�شن الفار والدكتور �شمير يو�شف ال�شياد والأ�شتاذ 

اأحمد  والأ�شتاذ  �شعد  اأحمد  والم�شت�شار  الأنور  عبدال�شالم 

عبدالرحيم ال�شياد اأع�شاء مجل�س الإدارة .
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اإفتتح املهند�س عبد العزيز الإبراهيم وزير الأ�شغال العامة 

اجلديد  ال�شرطة  اأكادميية  مبنى  الكويتى  الكهرباء  ووزير 

الكويتية  العرب  املقاولون  �شركة  نفذته  والذى  بالكويت 

مليار  اأكرث من  مليون دينار كويتى مبا يوازى   45.5 بتكلفه 

والقيادات  الدولة  رجال  كبار  من  عدد  بح�شور  جنيه 

رئي�س  �شالح  حم�شن  حممد  واملهند�س  بالكويت  ال�شرطية 

ع�شو  اإمام  ح�شام  والأ�شتاذ  العرب  املقاولون  اإدارة  جمل�س 

الع�شو  ربيع  ر�شا  حممد  واملهند�س  ال�شركة  اإدارة  جمل�س 

املنتدب ب�شركة املقاولون العرب الكويتية . 

يذكر اأن امل�شروع ي�شاهى اأحدث املبانى ال�شرطية فى العامل 

بتكلفــة أكثـــر مـــن مليـــار جنيــه
المقـاولـون العـرب تنفـذ

أكــاديميـة الشـرطــة بالكــويــت
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فى هذا املجال واأقيم على م�شاحة 367 األف م2 وي�شم مبانى 

اإدارة الأكادميية واإدارة الكلية والت�شجيل ومن�شاآت ريا�شية 

) جمانزيوم - مالعب مفتوحة - حمام �شباحة  - تن�س - 

وم�شجد  طعام  وقاعة  واإ�شكان  درا�شية  وف�شول    ) طائرة 

اإ�شتماع  وقاعة  فرد   1500 ت�شع  اإجتماع  وقاعة  ومكتبة 

وخدمات ال�شباط واجلنود وميدان مغلق للرماية ومن�شاآت 

ال�شيارات تت�شع لأكرث  اأماكن لإنتظار  امليدانى و5  للتدريب 

للطلبة   واآخر  الزوار  لكبار  ومدخل  �شيارة  من1970 

الطرق  اأعمال  اإىل  بالإ�شافة 

والأر�شفة  والت�شجري 

واجلراجات 

ال�شطحية 

واخلزان 

و�شاحات  والبوابات  والأ�شوار  الأر�شى  واخلزان  العاىل 

العر�س الع�شكرى وقد بلغت كميات احلفر بامل�شروع حواىل 

م3  األف   140 امل�شلحة  اخلر�شانة  ومكعب  م3  األف   150

 5 املعدنية  واملن�شاآت  طن  األف   16 حواىل  الت�شليح  وحديد 

اآلف طن .

املقاولون  اأن  املهند�س حم�شن �شالح  اأو�شح  اآخر  على جانب 

م�شت�شفى  م�شروع  اأعمال  من  لالإنتهاء  الزمن  ت�شابق  العرب 

مليون   304 بتكلفة  بالكويت  ال�شباح  جابر  ال�شيخ 

طريق  وم�شروع  كويتى  دينار 

بـ  بالكويت   اجلهراء 

دينار  مليون   261

كويتى .
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إنجاز أعمال بــ 3.2 مليار جنيه
بمشــروع طــريــق الجهــــراء

بــدولة الكــويــت



حم�شن  حممد  املهند�س  قام 

الإدارة  جمل�س  رئي�س  �شالح  

اإمام  ح�شام  الأ�شتاذ  يرافقه 

يوم  الإدارة  جمل�س  ع�شو 

الإثنني 19 مايو  بزيارة م�شروع 

الكويت  بدولة  اجلهراء  طريق 

والوقوف  الأعمال  �شري  ملتابعة 

اأثنى  ، وقد  على حجم الإجناز 

 ، املبذول  اجلهد  على  �شيادته 

العاملني  جلميع  ال�شكر  ووجه 

وطالبهم ببذل املزيد من اجلهد 

طبقًا  العمل  حجم  لتحقيق 

باجلودة  و  املو�شوعه  للخطط 

املقاولون  من  املعهودة  الفائقة 

العرب.

�شرح بذلك املهند�س حممد عبد 

املنعم رئي�س القطاع امل�شرف على 

امل�شروع واأو�شح املهند�س حممود 

اأن الكبارى  توكل مدير امل�شروع 

تنفيذها  يتم  بامل�شروع  العلوية 

 Segmental باأ�شلوب 

 Balanced
يطبق  والذى   Cantilever
و�شواعد  بعقول  مرة  لأول 

م�شرية من اأبناء ال�شركة �شاهم 

موؤ�شرات  رفع  يف  ملحوظ  ب�شكل 

العمل  حجم  بلغ  حيث  الإجناز 

دينار  مليون   126.2 املنفذ 

 3.2 حواىل  )مايقابل  كويتى 

ما  وهو  م�شرى(  جنيه  مليار 

حجم  من   %54 حواىل  ميثل 

قدره  والبالغ  بامل�شروع  العمل 

،ومن  كويتى  دينار  مليون   261

فى  الأعمال  اإنهاء  امل�شتهدف 

يناير 2016 مب�شيئة اهلل.
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ال�شركة  م�شرية  لدفع  امل�شتمرة  جولته  اإطار  فى 

بزيارة  �شالح  حم�شن  حممد  املهند�س  قام  باخلارج 

اأيام  ثالثة  ا�شتغرقت  ال�شعودية  العربية  للمملكة 

بن  هانى  الدكتور  خاللها  اإلتقى  اإبريل   24-22 من 

وجودة  باأداء  اأ�شاد  والذى  جدة  اأمانة  اأمني  حممد 

الدراجة  داوار  بكوبرى  العرب  املقاولون  اأعمال 

الدكتور  اإلتقى  كما  بجدة  مالك  بنى  �شارع  وكوبرى 

مبكة  املقد�شة  العا�شمة  اأمني  البار  ف�شل  بن  اأ�شامة 

الكورية  ريتكو  �شركة  ممثل  مع  اإجتماع  وعقد 

ملناق�شة  العرب  املقاولون  مع  املت�شامن  ال�شريك 

م�شروع �شيانة اأنفاق مكة املكرمة وامل�شاعر املقد�شة 

لبحث �شري الأعمال بامل�شروع بح�شور الدكتور فا�شل 

مبارك  واملهند�س  امل�شروع  ا�شت�شارى  الرحمن  عبد 

يذكر  بال�شعودية  العرب  املقاولون  فرع  مدير  �شعد 

اأن حجم اأعمال املقاولون العرب باململكة ال�شعودية 

تنفيذ  مت  وقد  �شعودى  ريال  مليون   980 نحو  يبلغ 

ريال  مليون   250 املا�شى  مار�س  نهاية  حتى  اأعمال 

ريال  مليون   370 حواىل  املرحلة  الأر�شدة  وبلغت 

بجدة  ال�شركة  تنفذها  التى  امل�شروعات  ومن 

مالك  بنى  �شارع  مع  مالك  الأمري  تقاطع  )كوبرى 

الرو�شة  �شارع  مع  فهد  امللك  طريق  تقاطع  وكوبرى 

) خلي�س  لإ�شكان  التحتية  والبنية  الدراجة  بدور 

وفى الريا�س ) كوبرى تقاطع الإمام �شعود مع �شارع 

التخ�ش�شى ونفق طريق الثمامة( وفى مكة املكرمة 

) تقاطع طريق املدينة املنورة عند الإ�شارة بجوار 

طريق  تكملة   ( املنورة  املدينة  وفى  الهجرة(  �شوق 

نفق  اإمتداد  وم�شروع  امل�شاه  اأنفاق  مع  في�شل  امللك 

املناخة(.

المهندس محسن صالح
يلتقى أمينا جدة ومكة المكرمة

وممثلى ريتكو الكورية
بالمملكة العربية السعودية
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بلغ حجم
 أعمال المقاولون العرب

بالسعودية نحو مليار ريال سعودى



 اإلتقى املهند�س حممد حم�شن �شالح رئي�س جمل�س الإدارة الإثنني 12 مايو مبكتبه ال�شيد فواز اخل�شري الرئي�س التنفيذي 

ملجموعة �شركات اخل�شري للمقاولت ال�شعودية وذلك لبحث �شبل التعاون امل�شرتك وفتح اأ�شواق عمل جديدة بني ال�شركتني 

،وذلك  بح�شور املهند�شني �شيد فاروق النائب الأول لرئي�س جمل�س الإدارة  واإمام عفيفي نائب رئي�س جمل�س الإدارة .  يذكر 

اأن هذه الزيارة تاأتي يف اإطار حر�س اجلانب ال�شعودي على توطيد العالقات الثنائية بني اجلانبني خالل املرحلة املقبلة 

والعمل على تنفيذ اأعمال م�شرتكة يف العديد من املجالت مما يعود بالنفع املبا�شر على ال�شركتني. 

و يلتقي الرئيس التنفيذي 
لمجموعة شركات الخضري للمقاوالت السعودية

الإدارة  جمل�س  رئي�س  �شالح  حم�شن  حممد  املهند�س  قام 

3-4 مايو بزيارة �شريعة اإىل دولة  يومى ال�شبت والأحد 

اجلمعية  اجتماع  خاللهما  �شهد  يومني  ا�شتغرقت  اأوغندا 

العامة ل�شركة املقاولون العرب الأوغندية املحدودة والتي 

اأن  املقرر  25مليون دولر ومن  اأعمالها احلايل  يبلغ حجم 

ي�شل اإيل اأكرث من 65 مليون دولر مع التعاقدات اجلديدة 

،كما تفقد �شيادته خالل الزيارة عدد من امل�شروعات التي 

راتب  اأ�شرف  املهند�شني  باأوغندا بح�شور  ال�شركة  تنفذها 

ع�شو  جمل�س الإدارة واإبراهيم مربوك رئي�س قطاع �شرق 

للمقاولون  املنتدب  الع�شو  طلبه  وحممد  افريقيا  وغرب 

العرب الأوغندية املحدودة .

يذكر اأن ال�شركة لديها حمطة خلط خر�شانة على م�شاحة 

هناك  بتنفيذها  تقوم  التي  امل�شروعات  خلدمة  اأفدنة   4

وتبيع فائ�س اإنتاجها للغري وقد قامت خالل العام احلايل 

بت�شليم مول جتاري مبدينة كمبال بقيمة 15 مليون دولر 

واآخر مبدينة لريا بقيمة 10 ماليني دولر وجاري التعاقد 

دولر  مليون   44 بحوايل  كمبال  مبدينة  كبري  مول  على 

التمويل  بنظام  كبري  �شكني  م�شروع  اإن�شاء  درا�شة  وجاري 

العقاري باأرقى اأماكن مدينة كمبال على م�شاحة 7 اأفدنة 

ملك ل�شركة املقاولون العرب الأوغندية املحدودة.

و يحضر اجتماع الجمعية العامة
لشركة المقاولون العرب األوغندية
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وجه المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة 

بجراج  تواجده  خالل  للعاملين  ر�شائل  عدة 

30-6 نهاية مرحلة وبداية  التحرير اأكد فيها اأن 

، نهاية مرحلة تم خاللها توجيه  مرحلة جديدة 

العديد من الر�شائل لقيادات العمل بال�شركة لدفع 

اأوجه  المرحلة الجديدة  الإنتاج وفي هذه  عجلة 

مبا�شرة ر�شالة جادة للعاملين بال�شركة اأوؤكد فيها 

م�شاعفة  فيه  �شيتم  عهد   ، جديد  عهد  بداأ  اأنه 

الـ24  مدار  على  والعمل  الأداء  وتطوير  الإنتاج 

وعدم  المق�شر  محا�شبة  فيه  يتم  عهد   ، �شاعة 

،عهد  منزلتهم  كانت  مهما  الم�شئولين  مع  التهاون 

وال�شحة  وال�شالمة  بالجودة  الإهتمام  فيه  يجب 

العام  والموقع  والمعدة  العامل  ومظهر  المهنية 

فالآن نحن قادمون على مرحلة لي�س فيها تواجد 

اإل لل�شركات القوية التي تقوم بتنفيذ الم�شروعات 

وبالجودة  المحدد  الوقت  في  للدولة  الطموحة 

المقاولون  ا�شم  ن�شع  اأن  يجب  ولهذا  المطلوبة 

العرب قي المكانة التي تليق بها واأن نظل دائمًا في 

المقدمة في تلك المرحلة .

�شالح  مح�شن  المهند�س  تفقد  خالل  ذلك  جاء 

اإمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س  يرافقه المهند�س 

اإمام ع�شو مجل�س الإدارة  الإدارة والأ�شتاذ ح�شام 

التحرير  جراج  اإن�شاء  م�شروع  يونيو   16 الإثنين 

بح�شور  الأر�س  �شطح  تحت  الطوابق  متعدد 

جراجات  �شركة  عام  مدير  رزق  عادل  المهند�شين 

التحرير و�شليمان علي  يون�س رئي�س القطاع وممدوح 

زبيب مدير اإدارة ت�شييد التجمعات ال�شكنية ويا�شر 

فوزي مدير الم�شروع ، توجه بعدها رئي�س مجل�س 

مجمع  منطقة  لزيارة  له  المرافق  والوفد  الإدارة 

�شير  على  لالإطمئنان  القديمة  بم�شر  الأديان 

الأعمال حيث كان في ا�شتقباله المهند�شون طارق 

مدير  ال�شباعي  وه�شام  الطرق  قطاع  رئي�س  �شقر 

محسن صالح للقاعدة العمالية بالشركة :
بمضاعفة  يتسم  جديد  عهد  في  اآلن  نحن 
اإلنتاج وتطوير األداء وال مكان فيه للمقصرين
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�شالح  خالد  والمهند�س  الداخلية  الطرق  اإدارة 

تقوم  ال�شركة  باأن  اأو�شح  والذي  الم�شروعات  مدير 

بتطوير محيط جامع عمرو بن العا�س )�شوارع ح�شن 

مليون   15 بقيمة  والف�شطاط(   والإمامين  الأنور 

جنيه وذلك لتاأهيل المنطقة ل�شتقبال �شهر رم�شان 

المبارك حيث تقوم اإدارة الطرق الداخلية باأعمال 

يتنا�شب  بما  الجامع  من  وجزء  للمنطقة  تطوير 

مثل  اإلكترونية  بوابات  وو�شع  الأثرية  والروح 

ب�شارع  الموجودة 

لغلق  وذلك  المعز 

اأمام  المنطقة 

اأثناء  ال�شيارات 

التــــراويــــح  �شــــالة 

اإ�شــــافــــة اإلـــى عمل 

وانترلوك  بردورات 

وطبقــــــــات اأ�شـــــا�س 

واإنــــــــارة وترميــــــم 

واجهــــــة الجــــامــــع 

اأحوا�س  وو�شع 

 ، ال�شارع  و�شط  زهور 

�شالح  مح�شن  واأنهى 

الحياه  عين  لم�شروع  بزيــــارة  التفقديــــة  جولته 

جنيه  مليون   15 بتكلفة  ال�شيرة  عين  بمنطقة 

المبارك  رم�شان  �شهر  بعد  نهوه  المقرر  من  والذي 

ومواد  ورمل  زلط  طبقات  ردم  الأعمال  وت�شمل 

ببحيرة  المياه  من�شوب  اإرتفاع  لمواجهة  �شناعية 

والمنطقة  الطريق  على  وتاأثيرها  ال�شيرة  عين 

المجاورة لها ثم و�شع تربة زلطية وطبقات اأ�شا�س 

تمهيدًا لو�شع طبقات الأ�شفلت النهائية  .



في اإطار جولته الم�شتمرة لمتابعة م�شروعات ال�شركة 

الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  قام   ،

والمهند�س اإمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة يوم 

تو�شعات  لم�شروع  تفقدية  بزيارة  يونيو   25 الأربعاء 

محطه رفع �شرف �شحى الأميريه ) المرحله الثانيه( 

الإجمالية  الطاقة  لت�شل  م3/يوم  مليون   1.5 بطاقة 

اأعماله  3.5 مليون م3/يوم والتي تجري  اإلى  للمحطة 

على قدم و�شاق حيث بلغت ن�شبة اإنجاز الأعمال المدنية 

98% والأعمال الكهروميكانيكية 77% بتكلفة اإجمالية 

المهند�شون  الزيارة  خالل  رافقهما   ، جنيه  مليون   340

رئيس مجلس
 اإلدارة يتفقد 

مشروع توسعات
محطه رفع

صرف صحي
األميريه
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عز  اإبراهيم 

م�شاعد  الدين 

مجل�س  رئي�س 

الإدارة لقطاع 

المتــــابعــــــة 

الــفــنــيــــــــــة 

لم�شــــــروعــــــــات 

وال�شرف  الميـــــــــــــــاه 

عبدال�شميع  وح�شين  ال�شحي 

التخ�ش�شية  والإن�شاءات  الكباري  اإدارة  مدير 

الإعتيادية  الأعمال  اإدارة  مدير  خ�شر  وطارق 

والإن�شاءات  الكباري  اإدارة  مدير  نائب  هندي  و�شريف 

التخ�ش�شية والم�شرف على الم�شروع وطارق مكي مدير 

اإدارة الم�شروع وح�شن اإبراهيم مدير الم�شروع .

م�شروعات  اأكبر  من  يعد  الم�شروع  اأن  بالذكر  جدير 

ال�شرف ال�شحي وي�شتفيد منه 13 مليون ن�شمة وباإن�شاء 

 15 لم�شافة  ال�شحي  ال�شرف  مياه  المرحلتين يتم دفع 

كم تقريبًا اإلى محطتي الخ�شو�س والقلج ثم اإلى محطة 

معالجة مياه ال�شرف ال�شحي بالجبل الأ�شفر ، وقد تم 

الحوائط  مثل  تنفيذه  في  الأ�شاليب  اأحدث  اإ�شتخدام 

فـــــــي  اللوحيــة 

البيارة  تنفيذ 

60 متر  بعمق 

 42 وقطــــــــر 

متــر وال�شدات 

المنـــزلــــقـــــــة 

لتنفيـــــــذ الجــــزء 

الجاف والمبتل بالبيارة 

وقد روعى في ت�شميم المحطة 

خر�شانية  اأنفاق  ثالثة  اإ�شتخدام  اإمكانية 

عن  ال�شحي  ال�شرف  مياه  م�شارات  في  للتحكم  جديدة 

نظام  وا�شتخدام  متر   29 بعمق  ونفق  بوابات  طريق 

بين  يربط  الذي  التحكم  مبنى  تنفيذ  في    Skada
المرحلتين الأولى والثانية .

الكباري  اإدارة  مع  الم�شروع  تنفيذ  في  �شارك  وقد  هذا 

الم�شروعات  واإدارة  التخ�ش�شية  والإن�شاءات 

واإدارة  والم�شانع  وال�شرف  للمياه  الكهروميكانيكية 

واإدارة  والم�شانع  الور�س  واإدارة  المعدات  تاأجير 

الأعمال الإعتيادية و�شركة المقاولون العرب لت�شغيل 

و�شيانة المرافق . 
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الإدارة  جمل�س  رئي�س  �شالح  حم�شن  املهند�س  قام 

اليو م�شر  4 يونية بزيارة م�شانع �شركة  الأربعاء 

املهند�س  الزيارة  خالل  رافقه   ، حوف  بوادى 

املقاولون  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نا�شف  ع�شام 

البندارى  حممد  والأ�شتاذ  لالإ�شتثمارات  العرب 

الوادى الأخ�شر واملهند�س  املنتدب ل�شركة  الع�شو 

األيوم�شر  ل�شركة  املنتدب  الع�شو  قابل  اهلل  عبد 

وقيادات ال�شركة املختلفة .

الإنتاجية  الأق�شام  �شالح  حم�شن  املهند�س  تفقد 

املختلفة بامل�شانع و�شاهد الدورة الت�شنيعية كاملة 

جنع  األومنيوم  م�شانع  من  اخلام  املادة  و�شول  منذ 

حمادى اإىل خروج املنتج فى �شكل قطاعات متنوعة 

املوا�شفات والذى يتم �شخه فى الأ�شواق العقارية 

وال�شناعية املختلفة كما تفقد �شري العمل باأق�شام 

جميعها  واملزودة  والإ�شطمبات  واملعامل  الر�شم 

منتج  خروج  على  ت�شاعد  التى  التقنيات  باأحدث 

متميز له الريادة فى الأ�شواق امل�شرية والعربية 

الزيارة  خالل  �شيادته  اإلتقى  كما   ، والأفريقية 

بوفد من العاملني الذى يبلغ عددهم اأكرث من 750 

اأراء  اإىل  وا�شتمع  النقابية  اللجنة  ورئي�س  عامل 

ومطالب العاملني والتى توحدت حتت هدف واحد 

وهو توفري املزيد من املادة اخلام لزيادة اإنتاجية 

ال�شركة اإىل 750 طن / �شهر كمرحلة اأوىل متهيدًا 

للو�شول اإىل نقطة التعادل يتم زيادتها فيما بعد 

راأ�س  زيادة  ب�شرعة  وذلك  �شهر   / طن   1000 اإىل 

املال املتفق عليه وهو 24 مليون جنيه .

هذا وقد اأعرب املهند�س حم�شن �شالح عن �شعادته 

�شخم  �شرح  باأنها  و�شفها  والتي  ال�شركة  لزيارة 

من  املنبثقة  ال�شركات  اأهم  اأحد  اأنها  على  موؤكدًا 

اأنها  على  و�شدد  العرب«  »املقاولون  الأم  ال�شركة 

الفرتة  خالل  والرعاية  الدعم  كل  تنال  �شوف 

الطبيعيتني  ومكانتها  حجمها  لت�شتعيد  القادمة 

اإجتياز  اأجل  من  العاملني  اإدارتها  بدور  م�شيدًا 

املرحلة ال�شعبة التي اأو�شكت على الإنتهاء .

الثالث  فى  تعر�شت  األيوم�شر  �شركة  اأن  يذكر 

واأرتفعت  مالية  م�شاعب  اإىل  ال�شابقة  �شنوات 

وتقل�شه  اإنتاجها  حجم  على  اأثر  مما  مديونياتها 

اإىل 250 طن / �شهر اإىل اأن جنحت الإدارة احلالية 

من اخلروج من عنق الزجاجة والقفز بالإنتاج اإىل 

ما يقرب من 600 طن / �شهر .

المهندس محسن صالح يؤكد على دعمه 
الكامل لشركة اليو مصر والعاملين بها



أعمال جديدة لفرع شمال الصعيد  بقيمة 126 مليون جنيه
الفرع ح�شل موؤخرًا على  اأن  ال�شعيد  اأبو احلمد فكرى مدير فرع �شمال  املهند�س  اأعلن 

اأعمال جديدة بقيمة 126 مليون جنيه وهي عبارة عن م�شروع حمطة معاجلة �شرف 

وم�شروع  جنيه  مليون   100 بقيمة  �شويف  ببنى  مركز�شم�شطا  د�شا�شاه  قرية  �شحى 

�شويف  لقريتى احلماوى وم�شطفى طاهر مبركز ومدينة بنى  ال�شحى  ال�شرف  اأعمال 

اإنحدار خط طرد  15 مليون جنيه وم�شروع ت�شميم وتنفيذ حمطة رفع �شبكة  بقيمة 

مبنطقة كفر املداور مركز مغاغة باملنيا بقيمة 11 مليون جنيه.

** اأر�شل اأ�شتاذ دكتور اأمني ال�شيد اأحمد لطفى رئي�س 
جامعة بنى �شويف خطاب �شكر وتقدير اإىل املهند�س 

فيه  جاء  الإدارة  جمل�س  رئي�س  �شالح  حم�شن  حممد 

ملعاليكم  اأتقدم  اأن  والفخر  ال�شرور  دواعى  من  »اأنه 

ولرئا�شة واإدارة فرع �شمال ال�شعيد ب�شركتكم الرائدة 

متمثلة فى املهند�س اأبو احلمد فكرى ح�شن مدير الفرع 

هانى  واملهند�س  اأنور  حممد  عالء  املهند�س  ومعاونية 

العاملني  ال�شركة  مهند�شى  ال�شادة  وجميع  احلاجرى 

رئي�س  حماد  تهامى  املهند�س  قيادة  حتت  باجلامعة 

من  الإنتهاء  حتى  جهدًا  يتوؤلوا  مل  والذين  القطاع 

املرحلة الثانية بكلية الهند�شة وكلية التمري�س وكلية 

العالج الطبيعى وكلية الرتبية الريا�شية وملحق كلية 

واإ�شتكمال  للطالبات  اجلامعية  املدن  واأعمال  الآداب 

اأعمال كلية التعليم ال�شناعى ، ول يعد ذلك مب�شتغرب 

اجلامعة  تعتربهم  التى  اخلالقة  الطاقات  هذه  من 

وبحق من اأعز اأبنائها العاملني ب�شركتكم واملنا�شلني من 

دوؤوب  وعمل  وطهر  اأمانة  من  راأيناه  وملا   ، رفعتها  اأجل 

وجودة عاملية جعلنى اأكرث مت�شكًا باإ�شناد باقى اأعمال 

ال�شركة  ولأ�شرة  ملعاليكم  اأكرر  و   ، ل�شركتكم  اجلامعة 

بفرع �شمال ال�شعيد كل ال�شكر «

عبداهلل  اأحمد  حرب  اأركان  اللواء  اأر�شل  كما   **
حمافظ البحر الأحمر �شهادة تقدير للمهند�س حم�شن 

حماد  تهامي  واملهند�شان  الإدارة  جمل�س  رئي�س  �شالح 

وخمل�س  ال�شعيد  و�شمال  الأحمر  البحر  قطاع  رئي�س 

ثروت ذكري مدير فرع البحر الأحمر جاء فيها » ... 

ي�شعد حمافظة البحر الأحمر اأن تتقدم بوافر ال�شكر 

جهد  من  العرب  املقاولون  �شركة  بذلته  ملا  والتقدير 

خمل�س للنهو�س مب�شتوى البيئة مبدينة الغردقة « .

شكر وتقدير

لتنمية  التدريبية  للدورات  الهام  للدور  اإميانًا 

على  العاملني  كفاءة  ورفع  الب�شرية  املوارد 

م�شتوى فروع واإدارات ال�شركة ، والإطالع على 

اأحدث الطرق والتقنيات احلديثة وذلك بناًء 

�شتاذ ح�شام اإمام ع�شو جمل�س  على تعليمات الأ

ربعاء  الأ يوم  تدريبية  دورة  عقدت   ، الإدارة 

العاملني  تواجه  التى  امل�شكالت  عن  مايو   14

املالية حتت رعاية  والذمة  ال�شجالت  باأق�شام 

املهند�س حممد فوؤاد رئي�س قطاع الأ�شكندرية 

�شعد اهلل مدير فرع  �شمري  ، واملهند�س  والدلتا 

�شتاذ �شالح  �شرق وو�شط الدلتا ، �شرح بذلك الأ

طنطا  مبنطقة  الب�شرية  املوارد  مدير  حلمى 

املوراد  مدير  حممود  على  �شتاذ  الأ قام  وقد 

بتجهيز  الدلتا  وو�شط  �شرق  لفرع  الب�شرية 

قاعة اإجتماعات الفرع لإنعقاد الدورة ، والتى 

اخلالق  عبد  اإبراهيم  �شتاذ  الأ فيها  حا�شر 

�شتاذ  والأ �شربا  منطقة  الب�شرية  املوراد  مدير 

�شعيد ن�شر مدير جهاز الذمة املالية، هذا وقد 

العاملني بامل�شتوى الرفيع من �شرح وافى  اأثنى 

وحل جميع امل�شكالت التى تواجههم وعلى وعد 

باإمتام الربنامج التدريبى بباقى اأق�شام املوراد 

الب�شرية . 

دورة تدريبية
للعاملين بقطاع 

األسكندرية والدلتا 
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الإ�شكندرية  فرع  مدير  الجارحي  علي  المهند�شان  �شرح 

الأعمال  قطاع  علي  الم�شرف  ال�شيد  جميل  ونائبه 

اإن�شاء  اأعمال  من   %65 اإنجاز  تم  اأنه  بالفرع  البحرية 

العري�س  بميناء  الأمواج  وحاجز  البحري  الر�شيف 

ويهدف  جنيه  مليون   173 بتكلفة  الم�شروع  اأن  واأو�شحا 

القديم  الحاجز  محور  اإمتداد  على  اأمواج  حاجز  لإن�شاء 

عمودي  بحري  ر�شيف  لبناء  المائي  الم�شطح  لزيادة 

من  كومي  حاجز  اإن�شاء  اأعماله  وتت�شمن   ، ال�شاطئ  على 

الأحجار المتدرجة والكتل الخر�شانية كاإمتداد للحاجز 

وذلك  متر   10 اإلى  ي�شل  وبعمق  متر   750 بطول  القديم 

في   ) ك   500:10  ( زنة  المتدرجة  الأحجار  باإ�شتخدام 

للميول  الفلتر  طبقة  يعلوها  النواه  ودرع  النواه  طبقتي 

وكذا القدمات باأحجار تتراوح من )5:0.50 طن( وطبقة 

الخر�شانية  التترابودز  الكتل  من  الرئي�شية  الحماية 

بالهامة  الحاجز  اإنهاء  مع  طن   16  ، طن   13  ، طن   3 زنة 

الخر�شانية ، اأما الر�شيف البحري ف�شيتم به اإن�شاء حاجز 

الدلوميت  اأحجار  باإ�شتخدام  ال�شاطئ  على  عمودي  كومي 

زنة  باأحجار  وحمايتها  )500:5كجم(  الأوزان  متدرجة 

زنة  تترابودز  بكتل  ثم  متر   220 طول  حتى  طن(   3:1(

كومي  حاجز  تنفيذ  يتم  اأن  على  الراأ�س  بدوران  طن   10

موؤقت موازيًا للحاجز ال�شابق مكون من الأحجار وحمايتها 

اأعمال  وتنفيذ  طن   3 زنة  التترابودز  الكتل  با�شتخدام 

اأعلى  النظيفة  الرمال  من  بتربة  الحاجزين  بين  الردم 

ويتم  الجانبين  كال  من  والجيوتك�شتيل  الفلتر  طبقات 

واأعمال  المعدنية  والموا�شير  ال�شتائر  دق  اأعمال  تنفيذ 

�شب  واأعمال  ال�شدادات  وتركيب  الخلفي  المربط  �شب 

م�شتلزمات  تثبيت  مهمات  تركيب  مع  الم�شلحة  الهامة 

وال�شاللم  والفنادر  الرباط  وحلقات  مدافع  من  الر�شيف 

وغيرها ثم اأعمال الردم اأعلى ال�شدادات وت�شطيب �شطح 

الر�شيف مع �شب مجرى الخدمات لإمداد ال�شفن.

إنجــاز %65 
من رصيف وحاجز أمواج ميناء العريش

م.جميل ال�شيد محمد م.على الجارحى
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والري  المائية  الموارد  وزارة  مع  بالتن�شيق 

الأ�شكندرية  فرع  رجال  قام  البحيرة  ومحافظة 

فى  ممثل  جنيه  مليون  بقيمة180  اأعمال  بتنفيذ 

اإن�شاء ميناء ال�شيد بمدينة ر�شيد والذي يبلغ طوله 

670متر وعر�شه 60 متر وغاط�س اأمام الر�شيف 4 

متر ويتكون من ر�شيف تراكي من �شتائر معدنية و 

طريق رئي�شي اأمام الر�شيف بعر�س 30 متر ومباني 

وتجزئة  جملة  بيع  و�شالت  وخدمية  اإدارية 

وم�شنع ثلج وم�شجد وم�شنع خيوط ومقهى ومحطة 

معالجة �شرف ومحطة كهرباء وم�شتودعات وقود 

ال�شيد  المهند�س جميل  ، �شرح بذلك  وخزان مياه 

المهند�س  واأ�شاف  الأ�شكندرية  فرع  مدير  نائب 

جاري  اأنه  ر�شيد  م�شروعات  مدير  ريا�س  محمد 

 5 لمن�شوب  للو�شول  النيل  لقاع  التكريك  اأعمال 

مكعب  متر  األف   450 بحوالي  تقدر  بكمية  متر 

بكمية ت�شل  الالزمة  الحفر  اأعمال  تنفيذ  وجاري 

اإلى حوالي 135األف متر مكعب ويتم حاليًا تنفيذ 

مكعب  متر  120األف  اإلى  الإحالل  طبقة  اأعمال 

والبدء في تنفيذ المن�شاآت الإدارية وجاري العمل 

2500 متر مكعب  مباني كما تم تنفيذ   6 في عدد 

 ، )الهامات(  التراكي  لر�شيف  م�شلحة  خر�شانة 

واأ�شاف المهند�س محمد ريا�س اأنه تم توريد كامل 

كمية ال�شتائر المعدنية بكمية 3790 طن وجاري 

 18 و   9 بطول  المعدنية  ال�شتائر  دق  في  العمل 

كمية  كامل  توريد  تم  كما  طن   2900 بكمية  متر 

العمل  511 طن وجاري  الالزمة بكمية  ال�شدادات 

الأمامية  ال�شتائر  خطي  بين  للربط  تركيبها  في 

والخلفية بكمية 380 طن .

فرع األسكندرية ينفذ أعمال بـ 180 مليون جنيه 
بميناء الصيد برشيد
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اإ�شتطاعت �شواعد الرجال فى �شابقة تح�شب لهم على 

تحقيق اأعلى معدلت الت�شنيع والتركيب لكبارى القطاع 

ت�شنيع  فى  الأولى«  »المرحلة  بالإ�شكندرية  ال�شابع 

في  والنوبارية  العامرية  وهدف  اأبي�س  كبارى  وتركيب 

وقت قيا�شي .

الت�شنيع  قطاع  رئي�س  عي�شى  خالد  المهند�س  و�شرح 

تم  حيث   ، �شاعة   24 مدار  على  العمل  تم  قد  باأنه 

ت�شنيع وتركيب كوبرى اأبي�س المكون من عدد 6 كمرات 

 52 2م ووزن يترواح بين  واإرتفاع  م   45 رئي�شية بطول 

طن اإلى 57 طن للكمرة الواحدة واإجمالى الوزن يترواح 

بين 360 : 400 طن وكذلك تم ت�شنيع وتركيب كوبرى 

هدف العامرية ، كما تم ت�شنيع كوبرى النوبارية بطول 

 :  600 بين  يترواح  الكلى  والوزن  م   2.5 واإرتفاع  م   55

730 طن .

تر�شانة  اإدارة  مدير  �شامى  محمد  المهند�س  واأ�شاف 

المع�شرة باأن الأعمال تمت بدرجة عالية من ال�شرعة 

والكفاءة والجودة ، وتم ت�شنيع كمرات الكبارى بنظام 

للكود  طبقًا  اللحام  واأعمال   Buitup Seclion
الم�شرى واأعلى نظم التكنولوجيا .

وقد قامت المجموعة الهند�شية للجودة باإجراء كافة 

الإختبارات على اأعمال اللحام كما تمت اأعمال الر�شم 

والدهانات تحت اإ�شراف �شيجما للدهانات . 

التر�شانة  اإدارة  مدير  خ�شر  فتحى  المهند�س  كما�شرح 

البحرية بالإ�شماعيلية باأن الإدارة تقوم بتنفيذ كوبرى 

اأبو الخير بم�شروع كبارى القطاع ال�شابع بطريق م�شر 

الباكية  من  الكوبرى  ال�شحراوى،ويتكون  الإ�شكندرية 

213 الباكية »B2 ،B4« بطول  المعدنية عند الكيلو 

وم�شاحة  طن   412 وزن  واإجمالى  م   19 وعر�س  م   47

893 م2 ، وتغطيات الباكية المعدنية �شاج معرج �شمك 

كمرات   6 وعدد    Gorrmgated Sheet مم   3

وعدد  طن   58 ووزن  2م  واإرتفاع  م   47 بطول  رئي�شية 

2.31 م  النهايات طول الكمرة  10 كمرات عر�شية فى 

48 كابولى طول  82. طن وعدد  1.25 م ووزن  واإرتفاع 

الكابولى 2.56 م واإرتفاع 1.9 م ووزن 1. طن .  

رجال ترسانة المعصرة واإلسماعيلية
يصنعون الكمرات المعدنية

لكبارى القطاع السابع باألسكندرية
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تعاقدات جديدة
 لفرع جنوب الوادى

 بقيمة 556 مليون جنيه
م.محمود عبد المولى

الوادى  جنوب  حمافظات  لتنمية  الدولة  اإطار�شيا�شة  فى 

 556 بقيمة  جديدة  بتعاقدات  الوادى  جنوب  فرع  فاز 

املهند�س حممود عبد  العام �شرح بذلك  مليون جنيه هذا 

املوىل مدير الفرع   واأ�شاف اأن التعاقدات اجلديدة عبارة 

عن م�شروعات تنفيذ ال�شرف ال�شحى املتكامل ل�شركة قنا 

ل�شناعة الورق بقيمة  117 مليون جنيه ، وم�شروع مرافق 

 ، جنيه  مليون   10 بقيمة  باأرمنت  الإجتماعى  الإ�شكان 

مليون   16 بقيمة  بالأق�شر  الإجتماعى  الإ�شكان  وم�شروع 

جنيه ، وم�شروع �شرف �شحى النجوع بحرى باإ�شنا بقيمة 

طريق  اأعلى  كوبرى   2 عدد  اإن�شاء  وم�شروع   ، مليون   10

الكبا�س بالأق�شر بقيمة 50 مليون جنيه ، وم�شروع ت�شميم 

اإ�شنا  �شحى  �شرف  مب�شروع  اخل�شبية  املزرعة  وتنفيذ 

بقيمة 10 مليون جنيه ، وم�شروع اإن�شاء الطرق الداخلية 

جلامعة اأ�شوان بقيمة 14.3 مليون جنيه ، وم�شروع مرافق 

مليون   15 بقيمة  اأمبو  كوم  بقرى  الإجتماعى  الإ�شكان 

جنيه ، وم�شروع الإ�شكان الإجتماعى بال�شداقة اجلديدة 

اجلديد  املبنى  اإن�شاء  وم�شروع   ، جنيه  مليون   25 بقيمة 

جنيه  مليون   11.5 بقيمة  باأ�شوان  امل�شرى  الأهلى  للبنك 

ال�شيخ  مبزلقان  معدنى  كوبرى   2 عدد  اإن�شاء  وم�شروع   ،

اإزالة  وم�شروع   ، جنيه  مليون   50 بقيمة  باأ�شوان  عي�شى 

بقيمة  باأ�شوان  ال�شحى  ال�شرف  مبياه  اخلا�شة  املعوقات 

للعاملني  �شكنية  عمارة  اإن�شاء  وم�شروع   ، جنيه  مليون   6

وم�شروع   ، جنيه  مليون   8.7 بقيمة  الوادى  جنوب  بفرع 

 9.8 بقيمة  باأ�شوان  م   190 بطول  ال�شيل  م�شرف  تغطية 

مياه جبل  تو�شعات حمطة  تنفيذ  وم�شروع   ، مليون جنيه 

�شي�شة باأ�شوان بقيمة 120 مليون جنيه ، وم�شروع اأعمال 

 1200 مب�شاحة  �شجرية  غابة  وزراعة  وتنفيذ  ت�شميم 

فدان بقيمة 10 مليون جنيه ، وم�شروع اأعمال الإ�شالحات 

والرتميمات للج�شور اخلا�شة مبحطة معاجلة �شرف �شحى 

بالنة مبركز ن�شر النوبة بقيمة 10 مليون جنيه ، وم�شروع 

ت�شميم وتنفيذ الإحالل والتجديد ملحطتى املعاجلة 2،1 

باملياه  ال�شجرية  الغابة  لزراعة  التحتية  والبنية  بكيما 

املعاجلة بالعالقى بقيمة 60 مليون جنيه ، وم�شروع تنفيذ 

اأعمال املرافق ملنطقة الإ�شكان الإجتماعى مبدينة اأ�شوان 

اجلديدة بقيمة 2.5 مليون جنيه .

هذا وقد اأ�شدر املهند�س حممود عبد املوىل لقيادات العمل 

وحتديد  دقيقة  تف�شيلية  زمنية  برامج  بو�شع  بالفرع 

خطط احتياجات امل�شروعات اجلديدة من خامات ومعدات 

وعمالة حتى ميكن نهو هذه الأعمال فى املواعيد املحددة .

فرع شرق ووسط الدلتا يفوز بأعمال جديدة 
بقيمة 116 مليون جنيه

م. سمير سعد اهلل

العام  اأن الفرع ح�شل خالل  اأعلن المهند�س �شمير �شعد اهلل مدير فرع �شرق وو�شط الدلتا 

المالى الحالى 2014/2013 على تعاقدات جديدة بمحافظة القليوبية بقيمة 116 مليون 

 ، جنيه  6.5مليون  بـ  اأفالطون  وعزبة  الزمرونية  �شحى  �شرف  م�شروع  عن  عبارة   ، جنيه 

3.5 مليون جنيه ، وم�شروع �شرف �شحى كفر ال�شهاوى  وم�شروع �شرف �شحى عزب غنيم بـ 

وخاطر     بـ 12 مليون ، وم�شروع �شرف �شحى ميت الدريج بـ 7 مليون جنيه ، وم�شروع �شرف 

�شحى على �شرف الدين بـ 10 مليون جنيه ، وم�شروع �شرف �شحى ال�شباحية والحمايدة بـ 7 

مليون جنيه ، وم�شروع �شرف �شحى �شبلنجة وكفر اأبو زهرة بـ 70 مليون جنيه ، م�شيرًا اإلى 

اأن الم�شروعات �شيتم تنفيذها تحت اإ�شراف الجهاز التنفيذى لمياه ال�شرب وال�شرف ال�شحى 

لمحافظة القليوبية.  
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وروافده  النيل  بنهر  الدولة  اإهتمام  اإطار  في 

الم�شري  لل�شعب  الحياة  �شريان  باعتباره 

البحرية  التر�شانة  اإدارة  قامت   ، نه�شته  واأ�شا�س 

وتركيب  بت�شنيع  بالإ�شماعيلية 

خطوط  )عداية  النوبارية  عداية 

مم(   900 قطر  ال�شلب  الموا�شير 

الناقلة لمياه ال�شرب لقرى النوبارية 

بتكلفة  الدنماركي  للقر�س  التابعة 

 14 تنفيذها  ومدة  جنيه  مليون   4

فتحي  المهند�س  بذلك  �شرح   ، �شهرًا 

خ�شر مدير اإدارة التر�شانة البحرية 

المعدني  الهيكل  باأن  واأ�شاف  بالإ�شماعيلية 

 3.5 وعر�شه  مترًا   82.5 طوله  يبلغ  للعداية 

بدون  120 طن  ويزن  مترًا   7.75 وارتفاعه  مترًا 

 2 عدد  على  المعدني  الهيكل  ويثبت  الموا�شير 

ركيزة فقط على جانبي ترعة النوبارية وبدون اأي 

اأن ترعة  المنت�شف حيث  في  ركائز 

النوبارية مجرى مالحي نهري ، وقد 

العداية بطريقة فريدة  تم تركيب 

بمنتهى  تمت  حيث  العميل  بها  اأ�شاد 

تجميع  تم  حيث  والإتقان  الحرفية 

جوانب  اإحدى  على  المعدني  الهيكل 

الترعة كاماًل بالموقع وتم ا�شتخدام 

اأونا�س الرفع حمولة )ون�س تل�شكوبي 

حمولة 500 طن ون�س كابينة حمولة 300 طن( 

 70 بطول  طن   700 حمولة  بارج  ا�شتخدام  وتم 

بطـرق مبتـكــره 
ترسانة اإلسماعيلية تقوم بتصنيع وتركيب

 عــدايــة النــوبـاريــة

م. فتحي خ�شر
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لأعمال  ودفاع  متر   11.5 وعر�س  متر 

المناورة قدرة 1200 ح�شان وتم تجهيز 

وتثبيت عدد 3 برج بارتفاع 7 متر للبرج 

 4×3 البرج  البارج ومقا�س  الواحد على 

وقد  طن   15 الواحد  البرج  ويزن  متر 

للو�شول  البر  الترعة بجوار  تم تكريك 

الهيكل  تحميل  بعد  البارج  غاط�س  اإلى 

المعدني للعاداية عليه بعمق 1.25 متر 

وو�شع  طويلة  بلندة  حفار  با�شتخدام 

 )Radius( البارج بجوار البر لتقليل

الأونا�س وبعد رفع الهيكل المعدني على 

 14.5 له  الكلي  الإرتفاع  اأ�شبح  الأبراج 

بالترعة  المياه  �شطح  من�شوب  من  متر 

نقطة   38 بعدد  ورباط  ل�شن  عمل  وتم 

لأعمال  تمهيدًا  بالبارج  الهيكل  لتثبيت 

عمل  تم  الدفاع  وبا�شتخدام  المناورة 

للعداية  المعدني  والهيكل  للبارج  دوران 

القواعد  منت�شف  عند  الترعة  بعر�س 

الإتزان  ح�شابات  وبح�شب  الخر�شانية 

تم  والذي  الأبراج  وت�شميم  للبارج 

لطريقة  الإدارة  مهند�شي  بوا�شطة 

الهيكل  بين  خلو�س  عمل  وتم  التركيب 

�شم   20 بم�شافة  الخر�شانية  والقواعد 

بالبارج  الإتزان  تنك   4 عدد  ملئ  وبعد 

حيث  المجهزة  بالطلبمات  ال�شابورة 

الهيكل  ور�شو  للبارج  الغاط�س  نزول  تم 

وتم  الخر�شانية  القواعد  على  المعدني 

تثبيت الهيكل وفك الأونا�س مع ا�شتمرار 

اأ�شفل  من  البارج  لتحرير  التنكات  ملئ 

الهيكل
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للنجارة  �شخمة  ور�س  ثالث  القناه  فرع  يمتلك 

الذاتي  التنفيذ  من  تعزز  والهياكل  والألومنيوم 

لأعمال ال�شركة تخ�شع جميعها لمعايير الجودة 

ال�شيد  �شامح  المهند�س  بذلك  �شرح   ، العالمية 

والمخزن  النجارة  ور�شة  اأن  واأ�شاف  الفرع  مدير 

تنتج  وهى  م�شطح  متر   4800 م�شاحة  على  مقام 

جميع اأنواع الأبواب وال�شبابيك باأنواعها واأ�شكالها 

والمنابر  الخ�شبية  والبرجولت  المختلفة 

الخ�شبية واأعمال تجهيز المكاتب والإ�شتراحات 

مدرجات  واأعمال  ال�شركة  واإدارات  بفروع  الخا�شة 

جلو�س الطلبة بالجامعات المختلفة واأعمال الأر�شيات 

الباركية وتجاليد الحوائط ، وت�شم الور�شة عدة اأق�شام 

وعمل  الدرا�شات  بعمل  يقوم  الذي  الفني  المكتب  منها 

الأ�شعار والر�شومات  المقاي�شات والم�شتخل�شات وتحليل 

التنفيذية ، اأما ق�شم التف�شيل فيقوم بتف�شيل المنتجات 

وم�شح  بتقطيع  الماكينات  ق�شم  يقوم  ثم  الخ�شبية 

التجميع  على  المنتج  وتجهيز  الحليات  وت�شكيل  و�شق 

والذي يقوم به ق�شم التجميع لجميع الم�شنعات بجميع 

الأثاث  ق�شم  اأما  المطلوبة  وموا�شفاتها  مقا�شاتها 

فيقوم بت�شنيع جميع اأعمال الأثاث الخا�شة بالعمليات 

يقوم  الذي  الدهانات  ق�شم  واأخيرًا  المختلفة 

بعمل دهانات الأ�شتر والدهانات الالكية.

هذا وتقوم الور�شة بت�شنيع حوالي 200 متر مكعب 

�شهريًا من الخ�شب باأنواعه المختلفة ويبلغ حجم 

وللور�شة  �شهريًا  جنيهًا  األف   400 حوالي  الإنتاج 

�شابقة اأعمال تقدر بحوالي 163 مليون جنيه منذ 

1980 وحتى الآن وقامت باإنجاز  ن�شاأتها في عام 

اأعمال لفروع القناة و�شيناء والقاهرة والمن�شاآت 

الور�س  اأن هذه  ، يذكر  ال�شعيد  المتميزة و�شمال 

ت�شم 98 عامل من الفنيين والعمالة المدربة على 

اأعلى م�شتوى من المهارة والخبرة .

ور�شة الألومنيوم

 تتكون من ور�شتين رئي�شيتين ، ور�شة الألومونيوم وور�شة 

اإلى  بالإ�شافة  م�شطح  متر   1300 بم�شاحة  الزجاج  

مخزن رئي�شي مغطى ومجهز بجمالونات لالأنظمة الملونة 

وتتكون  والزجاج  الألومنيوم  لقطاع  خارجي  ومخزن 

بح�شاب  يقوم  والذي  الفني  التف�شيل  ق�شم  من  الور�شة 

المخازن  من  و�شحبها  للم�شروع  المطلوب  الألومنيوم 

بتقطيع  يقوم  اأوتوماتيك  من�شار  وبه  التقطيع  وق�شم 

 SONATA45 و   JUMBO 100 الأنظمة 

العادية  لالأنظمة  اأخرى  ومنا�شير  فرن�شاوي  اأنظمة 

فرع القناة يدفع عجلة اإلنتاج الذاتي 
ويصنع شهريًا طبقا  لمعايير الجودة العالمية

200 م3 أخشاب و5 طن ألومنيوم و17 طن حديد
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الألومنيوم  ب�شنكرة  والتفريز  التف�شيل  ق�شم  ويقوم 

وح�شاباتها طبقًا لالأنظمة واإر�شالها لماكينات التفريز ثم 

الم�شنعات بجميع مقا�شاتها  التجميع بتجميع  يقوم ق�شم 

فبه  الزجاج  تف�شيل  ق�شم  اأما  المطلوبة  وموا�شفاتها 

مقا�شات  جميع  وتقطيع  تف�شيل  بها  متكاملة  زجاج  ور�شة 

وتنتهي  العمليات  طلب  ح�شب  والمرايا  الزجاج  ونوعيات 

العمليات بق�شم الجودة والتغليف والذي يقوم بالتاأكد من 

جودة الم�شنعات وتغليفها ل�شمان و�شولها للموقع باأمان .

هذا وتقوم الور�شة بت�شنيع حوالي 15 طن األومنيوم �شهريًا 

طاقة  بالور�شة  يعمل  حيث  المختلفة  واأنظمتها  باألوانها 

المدربة  والعمالة  الفنيين  من  فرد  بـ125  تقدر  ب�شرية 

على م�شتوى عالي من المهارة والخبرة ويبلغ حجم الإنتاج 

�شهريًا حوالي 450 األف جنيهًا بالإ�شافة اإلى �شابقة اأعمال 

في مجال ت�شنيع الألومنيوم تقدر بـ155 مليون جنيه منذ 

ن�شاأة الور�شة من عام 1991 وحتى الآن تم ت�شويق اأعمالها 

وعقد  والقاهرة  الدلتا  و�شمال  و�شيناء  القناة  لفروع 

ومدينة  وحلوان  المتميزة  والمن�شاآت  اإ�شنا  وهوي�س   19

الكهروميكانيكية  الأعمال  واإدارات  ال�شعيد  و�شمال  ن�شر 

لالألومنيوم  متنوعة  قطاعات  اإ�شتخدام  ويتم  والكباري 

المف�شلية  للقطاعات   System Sonata45 هى 

 System Jumbo100اأفقي و والقالب على محور 

 System NC80و  System Tango60و

 System Panorama52و المنزلقة  للقطاعات 

للواجهات وSystem NC80 للقطاعات المف�شلية 

ور�شة الهياكل

الت�شنيع  ور�شة   ، رئي�شية  ور�س  ثالث  من  الور�شة  وتتكون 

وتبلغ  الدهانات  ووحدة  الخراطة  وور�شة  الرئي�شية 

الور�س  وتقوم  م�شطح  متر   1500 الور�س  م�شاحة  اإجمالي 

بت�شنيع جميع اأعمال الأبواب من تجليد �شاج من الجهتين 

وبوابات فيرفروجيه واأعمال �شبابيك الحماية باأنواعها 

من  الكمر  واأعمال   3،2،1 قطاعات  الكريتال  و�شبابيك 

ال�شقف  واأعمال  تنكات  وحوامل  وجمالونات  �شا�شيهات 

المعلقة بالطات جب�شية 60 ×60 �شم واأعمال الكرفانات 

باأنواعها  ثابتة ومتحركة واأعمال الكوب�شتات من موا�شير 

اأق�شام  عدة  وت�شم   ، المظالت  واأعمال  حديد  وخو�س 

الأ�شعار  درا�شات  بعمل  يقوم  الذي  الفني  المكتب  منها 

وعمل  التنفيذية  الر�شومات  وت�شميم  المقاي�شات  وعمل 

طلب  لعمل  الخامات  بح�شاب  يقوم  كما  الم�شتخل�شات 

اأوامر  باإ�شتالم  الرئي�شية  الت�شنيع  ور�شة  وتقوم  ال�شراء 

ال�شغل من المكتب الفني ثم توزيعها على عمالة الت�شنيع 

ولمبات  الد�شكات  ماكينات  على  المقا�شات  تقطيع  ثم 

القطعية ويتم ت�شليم القطاعات بعد التقطيع اإلى برادين 

ثم  والموا�شفات  الر�شومات  ح�شب  للت�شنيع  التزجة 

الجودة  ق�شم  ويقوم  اللحامين  بوا�شطة  اللحام  عمل  يتم 

لفح�شها  ولحامها  ت�شنيعها  تمام  بعد  الأعمال  باإ�شتالم 

اأعمال  يتم  ول  الر�شومات  من  التف�شيالت  ومراجعة 

التجليخ اإل بعد موافقة الجودة على الأعمال يليها عمل 

الدهانات الالزمة بق�شم الدهانات من برايمر ودهان نهائي 

لكيه اأو ايبوك�شي وتقوم ور�شة الخراطة باأعمال ت�شنيع 

المف�شالت الالزمة والمقاب�س والترابي�س والحليات . .

هذا وتقوم الور�شة بت�شنيع 17 طن خامات حديد �شهريًا 

�شهريًا  موب�شتات  طولي  متر  و750  المختلفة  بقطاعاتها 

وعمالة  فني  بـ82  الب�شرية  الور�شة  قدرة  تقدر  حيث 

بفروع  اأعمال  �شابقة  وللور�شة  م�شتوى  اأعلى  على  مدربة 

المتميزة  المن�شاآت  واإدارة  القاهرة  وفرع  و�شيناء  القناة 

واإدارة التجمعات ال�شكنية  .

	تنكات وحوامل وجمالوناتأعمال الكمر من شاسيهات 
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فى لفته م�شرفة تدعو للفخر والإعتزاز باأحد كوادر املقاولون 

مدير  نائب  �شالح  هالة  الدكتورة  اإختيار  مت  الطبية  العرب 

اخلم�شني  جلنة  �شمن  الطبى  املجمع  ومدير  الطبية  الإدارة 

الريا�شى  الطب  )جلنة  اجلديد  الريا�شة  قانون  لإعداد 

عدد  و�شمت  ال�شباغ  جمدى  الدكتور  راأ�شها  والتى  واملن�شطات( 

من خرية اأبناء م�شر اأبرزهم د. زكى م�شطفى ود. طارق املرياغى 

اجلزء  وجه  اأكمل  وعلى  م�شرفة  ب�شورة  اللجنة  اأمتت  وقد 

زين  خالد  للم�شت�شار  وت�شليمه  بالد�شتور  باملن�شطات  اخلا�س 

رئي�س اللجنة الأوليمبية امل�شرية والتى بدورها �شتقوم بعر�شة 

على جمل�س ال�شعب القادم للبت فيه .

اإجتماع  فى  م�شر  �شالح  هالة  الدكتورة  مثلت  اآخر  جانب  على 

اخلام�شة  الأفريقية  باملنظمة  الأع�شاء  للدول  اليون�شكو  هيئة 

اإبراهيم  املهند�س  رعاية  حتت  عقدت  التى  املن�شطات  ملكافحة 

فيه  و�شارك  املا�شى  اأبريل  فى  الوزراء  جمل�س  رئي�س  حملب 

للجنة  روؤ�شاء  و5  وال�شودان  واأوغندا  بروندى  لدول  3وزراء 

رئي�س  اإىل  بالإ�شافة  النيل  حلو�س  دول   9 ميثلون  الأوليمبية 

املنظمة الدولية ملكافحة املن�شطات وذلك بهدف توقيع اإتفاقية 

الأع�شاء  والدول  م�شر  فى  املن�شطات  مكافحة  لتعزيز  دولية 

تناول  عدم  من  والطالب  الالعبني  وتوعية  وتعليم  باملنظمة 

املن�شطات . 

الثامن  الدوىل  املوؤمتر  فى  العرب  املقاولون  �شاركت 

فى  عقد  والذى  واجليوتقنية  الإن�شائية  للهند�شة 

وقد   ، للموؤمتر  الر�شميني  الرعاة  كاأحد  املا�شي  اإبريل 

قامت خالله املهند�شة اإينا�س �شالح الدين باإدارة �شمان 

بحثى   فريق  مع  بالإ�شرتاك  الإ�شكندرية  فرع  اجلودة 

اإنتاجية  على  املوؤثرة  العوامل  لأهم  درا�شة  بتقدمي 

العمالة فى م�شر والدول النامية اأكدت فيها اأن »مهارة 

العامل ، التحفيز ، م�شتوى التدريب واخلربة ـ الإجهاد 

اجل�شدى« هى عوامل اإن�شانية اأو �شخ�شية متعلقة بالعامل 

، واأو�شت: ب�شرورة عمل برامج متخ�ش�شة لرفع  نف�شه 

كفاءة العمالة وتنميه مهاراتها ، والت�شديد على اأهمية 

من  املنفذة  عمال  الأ على  وم�شتمر  كامل  اإ�شراف  وجود 

قبل مديرى التنفيذ ،والإهتمام بتحفيز العمالة وخلق 

روح التناف�س والإنتماء للموؤ�ش�شة بني العمالة وبع�شها .

يذكر اأن هذا البحث مت حتت اإ�شراف اأ�شاتذة ق�شم اإدارة 

م�شروعات الت�شييد بكلية الهند�شة جامعة الأ�شكندرية 

الإن�شائية  للهند�شة  مريكي  الأ اجلورنال  فى  ن�شرة  ومت 

عدد اإبريل 2014  .

الدكتورة هالة صالح تشارك 
فى وضع قانون الرياضة الجديد 

المقاولون العرب
تشـارك فـي المـؤتمـر الدولـى 

للهنـدسـة اإلنشـائيـة والجيـوتقنيـة
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تعي�شها  التي  احلالية  الطاقة  اأزمة  ظل  يف 

م�شر نتيجة لو�شول ن�شبة العجز يف قدرات 

  3000 يتخطى  ما  اإىل  الكهرباء  توليد 

ال�شنوي  التقرير  اإىل  وبالإ�شارة  ميجاوات  

لكهرباء  القاب�شة  ال�شركة  من  ال�شادر 

م�شر والذي ي�شري اإىل اأن معدل منو احلمل 

 %10.3 بن�شبة  زاد   2013 عام  الأق�شى 

ال�شابق  العام  عن  الفرتة  بنف�س  مقارنة 

الأق�شى  احلمل  منو  معدل  متخطيًا   2012

خالل الأعوام اخلم�شة املا�شية والذي كان 

ا�شطر  مما   %8 اإىل   %4.3 بني  ما  يرتاوح 

عن  الكهرباء  ف�شل  اإىل  الكهرباء  وزارة 

العديد من  املناطق للحفاظ على ال�شبكة و 

تد�شني حمالت لتوعية امل�شتخدمني بكافة الو�شائل 

اإ�شتخدام  تر�شيد  خاللها  من  ميكن  التي  والطرق 

الطاقة .

اجلهات  لكافة  الكهرباء  وزارة  تو�شيات  على  وبناًء 

اإجراء  مت  الطاقة  ا�شتهالك  لتخفي�س  احلكومية 

عدة درا�شات بالتعاون مع الغرفة الأملانية للتجارة 

لرت�شيد  تنفيذها  املمكن  الطرق  لكافة  وال�شناعة 

الطاقة باإحدى مباين ال�شركة لقطاع التدريب مبقر 

مبنى املعهد التكنولوجي لهند�شة الت�شييد والإدارة 

القطاع  رئي�س  يو�شف  حممد  الدكتور  بذلك  �شرح 

والتعليم  الرتبية  لوزير  نائًبا  اختياره  مت  والذي 

للتعليم الفنى  واأ�شاف املهند�س م�شطفي �شعد مدير 

اإجراء  مت  كثرية  طرق  بني  من  اأن  بالقطاع  الطاقة 

باملباين  القدرة  معامل  تخفي�س  لكيفية  درا�شة 

الإدارية بال�شركة خا�شة التي حتتوي على اأنظمة 

حت�شني  واأثر  ميكانيكية  برتان�شات  تعمل  اإ�شاءة 

كفاءة  ورفع  الأحمال  تخفي�س  على  القدرة  معامل 

ال�شبكة الكهربية وحت�شني اأداء الأنظمة الكهربية 

اإىل  الدرا�شة  تلك  تو�شل  اإىل  بالإ�شافة  باملبنى 

القيم  يف  النظر  اإعادة  �شرورة  اأبرزها  هامة  نتائج 

توزيع  �شركات  مع  الكهرباء  لإ�شتهالك  التعاقدية 

واملن�شاآت  القطاعات  جميع  م�شتوى  على  الكهرباء 

املباين  حما�شبة  ليتم  بحيث  بال�شركة  الإدارية 

الإدارية بنف�س القيمة التعاقدية للم�شاريع الكربى 

وامل�شانع والور�س داخل ال�شركة .

وهناك درا�شة اأخرى مت تطبيقها مببنى املعهد هى 

عبارة عن تخفي�س اأحمال الإ�شاءة باملبنى بن�شبة 

 Lux 7% من خالل اإجراء قيا�شات باإ�شتخدام جهاز

باملكاتب واملمرات  الإ�شاءة  �شدة  لقيا�س   Meter
الأوروبية  باملعايري  القراءات  ومقارنة  الداخلية 

واملمرات   )Lux  500( العمل  ومواقع  للمكاتب 

ك�شافات  توزيع  واإعادة    )Lux  100( الداخلية 

الإ�شاءة باملبنى مبا يحقق �شدة الإ�شاءة املطلوبة 

الزائدة  واللمبات  الك�شافات  عن  التيار  ف�شل  مع 

تران�شات  اإ�شتبدال  يف  والبدء  �شرورية  والغري 

اللمبات الفلور�شنت العادية )امليكانيكية( برتن�شات 

اإلكرتونية مما يحقق وفر يف اإ�شتهالك ملبات الإنارة 

مقارنة  جدًا  �شغرية  اإ�شتثمار  بتكلفة   %50 بن�شبة 

بالوفر الناجت عن تخفي�س الأحمال .

قطاع التدريب يرشد إستخدام 
الطاقة بطرق حديثة

م / مصطفى سعد

د / محمد يوسف
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النجاح  مل�شرية  اإ�شتمرارًا 

املتميزة  املن�شاآت  لإدارة 

وتاأكيدًا ل�شيا�شة ال�شركة نحو 

التطوير  باأعمال  الإهتمام 

وزيادة  امل�شتمر  والتح�شني 

للجودة  و�شوًل  داء  الأ كفاءة 

على  احلفاظ  وكذلك  ال�شاملة 

بيئة العمل والإهتمام ب�شالمة 

زيادة  اأجل  من  العاملني 

القدرة  على  واحلفاظ  الإنتاج 

اإجتازت  فقد   ، ال�شركة  بها  تتميز  التى  الكبرية  الب�شرية 

الإدارة بنجاح مراجعات اجلهة املانحة

�شهادات  جتديد  ومت   T.U.V Rheinland
 ISO والبيئة    ISO  2008/9001 اجلودة 

املهنية   وال�شحة  وال�شالمة    2004/14001

OHSAS 2007/18001  وقد اأ�شاد ممثلوا اجلهة 
املانحة باجلهد املبذول من قيادات الإدارة وجميع العاملني 

واإدارات �شمان اجلودة والبيئة وال�شالمة وال�شحة املهنية 

جمل�س  رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  املهند�س  اإ�شراف  حتت 

الإ�شكان  قطاع  رئي�س  يون�س  �شليمان  واملهند�س  الإدارة 

واملبانى العامة وقيادة املهند�س �شيد �شندى مدير الإدارة .

نحو  ال�شركة  �شيا�شة  حتقيق  على  الدائم  احلر�س  اإطار  فى 

لإدارة  والنجاح  التفوق  مل�شرية  واإ�شتمرارًا  العاملية  املناف�شة 

فى  والتقدم  التميز  ونحو  بالإ�شماعيلية  البحرية  الرت�شانة 

املتكامل  الأداء  لكفاءة  امل�شتمر  والتطوير  العاملية  النظم  تطبيق 

لنظم اجلودة والبيئة وال�شالمة قامت اجلهة املانحة ل�شهادة نظم 

الإدارة  T.U.V Rheinland باملراجعة ال�شنوية على اإدارة 

الرت�شانة البحرية بالإ�شماعيلية وقد مت جتديد �شهادة اجلودة 

 OHSAS وال�شالمة وال�شحة املهنية ISO 9001 /2008
 .  ISO 14001 /2004 البيئة ونظم   2007/18001
الثالثة  النظم  تطبيق  كفاءة  على  املانحة  اجلهة  اأثنت  وقد 

الأداء  مب�شتوى  واأ�شادت  لالإدارة  امل�شتمر  والتح�شني  والتطوير 

جميع  من  املبذول  واجلهد  واجلدية  العاىل  والإحرتافى  املهنى 

الإدارات والعاملني فى تطبيق النظم حتت اإ�شراف املهند�س خالد 

اإدارة  مدير  خ�شر  فتحى  واملهند�س  الت�شنيع  قطاع  رئي�س  عي�شى 

اجلواد  عبد  اأحمد  واملهند�س  بالإ�شماعيلية  البحرية  الرت�شانة 

مدير اإدارة �شمان اجلودة والتدريب .

تجديد شهادات نظام الجودة والبيئة والسالمة 
والصحة المهنية إلدارة المنشآت المتميزة

والتح�شني  التطوير  نحو  ال�شركة  ب�شيا�شة  اإلتزامًا 

امل�شتمر فى جودة تنفيذ الأعمال ، اإجتاز وبنجاح كبري 

لنظم  املانحة  اجلهة  مراجعات  حمر  الأ البحر  فرع 

اجلودة  �شهادة  بتجديد  وقامت   T.U.V اجلودة 

مب�شتوى  املراجعني  فريق  واأ�شاد   ،  )9001 )اأيزو 

فى  بالفرع  والعاملني  العليا  الإدارة  وجهود  داء  الأ

تطبيق نظم اجلودة حتت اإ�شراف املهند�س تهامى حماد 

وقيادة  حمر  الأ والبحر  ال�شعيد  �شمال  قطاع  رئي�س 

واملهند�س  الفرع  مدير  ذكرى  ثروت  خمل�س  املهند�س 

ال�شعيد حممد عبد القادر مدير �شمان اجلودة.

تجديد شهادات الجودة والبيئة والسالمة
إلدارة الترسانة البحرية باإلسماعيلية

م.�شيد �شندى م.�شليمان يون�س م.اإمام عفيفى

م.فتحى خ�شر

م.خمل�س ثروتم.تهامى حماد

م. خالد عي�شى

تجديد شهادة الجودة 
لفرع البحر األحمر
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فى اإطار �شيا�شة ال�شركة نحو املناف�شة العاملية وا�شتمرارًا مل�شرية التفوق 

جتديد  مت  والبيئة  وال�شالمة  اجلودة  نظم  بتطبيق  والإهتمام  والتميز 

 ISO 2007والبيئة  ل�شنه   OHSAS 18001 ال�شالمة  �شهادتى 

 ISO 9001 14001 ل�شنه   2004 واإ�شدار �شهادة جديدة للجودة
املانحة  اجلهة  قبل  من  وذلك  الدلتا   وو�شط  �شرق  لفرع   2008 ل�شنه 

الفرع  لأبناء  والتميز  باجلهد  اأ�شادت  والتى   T.U.V Rheinland
اإنعك�س على جودة تنفيذ  اإدارة اجلودة والبيئة وال�شالمة مما  ، خا�شة 

الأعمال وحتقيق متطلبات اجلودة والبيئة وال�شالمة وذلك حتت اإ�شراف 

الدائم  والتميز  النجاح  م�شرية  فى  ال�شتمرار  اأجل  من 

وحر�شًا من قيادات ال�شركة على الإلتزام بو�شائل التطوير 

امل�شتمر والتح�شني الدائم فى جودة تنفيذ العمال طبقًا 

مراجعات  بنجاح  �شيناء  فرع  اأجتاز  فقد  العاملية  للنظم 

اجلودة  �شهادات  جتديد  ومت   T.U.V املانحة  اجلهة 

 ISO 14001 والبيئة   ISO 9001 /2008
 OHSAS املهنية  وال�شحة  وال�شالمة   / 2004
املانحة  اجلهة  مراجعوا  اأ�شاد  حيث   2007/18001
مبدى اجلهد املبذول من قبل العاملني والدعم امل�شتمر من 

رئي�س  �شعد قا�شم  �شمري  املهند�س  الفرع ممثاًل فى  قيادات 

قطاع القناة و�شيناء واملهند�س حممد ر�شاد حال مدير فرع 

�شيناء كما اأ�شادت اأي�شا مبجهود املهند�س اأحمد الطحاوى 

مري  �شليمان  حم�شن  واملهند�س  اجلودة  �شمان  اإدارة  مدير 

�شمان  باإدارتى  العمل  وطاقم  املهنية  وال�شحة  ال�شالمة 

اجلودة وال�شالمة وال�شحة املهنية . 

تجديد شهادات السالمة والبيئة 
والجودة لفرع شرق ووسط الدلتا

تجديد شهادة نظام الجودة لفرع 
شمال الدلتا

تجديد شهادات نظم الجودة والبيئة 
والسالمة والصحة المهنية لفرع سيناء

م. �شمري حممدم. �شالح الزاهد

الإدارة  جمل�س  ع�شو  الزاهد  �شالح  حممد  املهند�س 

والدلتا  الإ�شكندرية  قطاع  رئي�س  فوؤاد  وحممد 

وقيادة املهند�س �شمري حممد  �شعد اهلل مدير الفرع .

 ا�شتمرارًا مل�شرية التفوق والتميز ومتا�شيًا مع �شيا�شة ال�شركة 

احلر�س  من  وانطالقًا  العميل  ور�شاء  العاملية  املناف�شة  نحو 

املانحة  اجلهة  قامت  ال�شركة  واأهداف  �شيا�شة  حتقيق  على 

T.U.V بالتو�شية بتجديد �شهادة اجلودة لفرع �شمال الدلتا 
طبقًا ملتطلبات املوا�شفة  ISO 9001 /2008 حيث اأ�شاد 

مراجعو اجلهة املانحة بالإلتزام العايل والتعهد بالإلتزام من 

قبل الإدارة العليا واجلهد املتميز لأبناء الفرع واحلر�س على 

م.حممد ر�شاد حالم.�شمري قا�شم

م.حممد ال�شعيد حافظم حممد فوؤاد فايد

التطوير والتح�شني امل�شتمر وذلك حتت اإ�شراف وتوجيهات 

الأ�شكندرية  قطاع  رئي�س  اإ�شماعيل  فوؤاد  حممد  املهند�شان 

والدلتا وحممد حافظ مدير فرع �شمال الدلتا .

والتميز  التفوق  مل�شرية  واإ�شتمراًر  العاملية  املناف�شة  اإطار  فى 

واإلتزامًا ب�شيا�شة ال�شركة التى توؤكد اأن اجلودة تعنى التميز 

باإدارة  العاملني  جهود  تعك�س  م�شرفة  لفتة  وفى  والنجاح 

طرق وجه قبلى قامت ال�شركة املانحة TUV مبنح جتديد 

Iso 14001 /2004  Iso 2008/9001 شهادات�

OHSAS 18001 - 2008 لإدارة طرق وجه قبلى 
 ، العاملني  و  الإدارة  باأداء  املانحة  اجلهة  ممثلو  اأ�شاد  حيث 

برعاية  املهند�س  طارق �شقر رئي�س قطاع الطرق و املهند�س 

واإلتزامهم  قبلى   وجه  طرق  اإدارة  مدير  من�شور  �شليمان 

على  املحافظة  مع  الأداء  فى  اجلودة  اأ�ش�س  بتطبيق  الكامل 

البيئة والإلتزام الكامل بتعليمات ال�شالمة وال�شحة املهنية 

واأكدوا اأن التح�شن امل�شتمر فى موؤ�شرات اأداء الإدارة وكذلك 

اإ�شافة تعاقدادت جديدة خري �شاهد على ذلك.

تجديد شهادات الجودة والبيئة والسالمة
والصحة المهنية إلدارة طرق وجه قبلى

م. �شليمان من�شور م.طارق �شقر
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كيـف يمكن أن تحمى نفسك 
من اإلصابة باإلنزالق الغضروفى 

) إصابات فقرات الظهر وآالم الظهر (
معظم إصابات الظهر تنجم أساسًا عن إصابات متكررة 
وآالم  الظهر  فقرات  إصابات  ولتالفى  نسبيًا،  بسيطة 
الظهر البد من إجراء بعض التدريبات الرياضية  قبل 

بدء العمل .
التمرينات الرياضية 

التمرينات والتدريب لتقوية عضالت العمود الفقرى
أداؤها  يمكن  التى  الرياضية  التمرينات   هناك بعض 
البطن  إن عضالت  الفقرى,  العمود  لتقوية عضالت 
وقاية  على  تساعد  الجيدة  والمرونة  القوية  والظهر 

الظهر من اإلصابات أثناء العمل وخارجه. 
والغذاء  الترويحية  األنشطة  و  المنتظم   التدريب 
صحتك  على  تحافظ  ممتازة  أساليب  كلها  الصحى 

وتحميك من اإلصابات.
 تمارين المرونة 

تقلل من التوتر العضلى 	 
تقلل الجهد إذ أنها تزيد من قدرتك على ثنى جسمك 	 

دون إجهاد 
ترفع درجة التركيز الذهنى نتيجة تحسين الدورة 	 

الدموية 
تقلل التوتر والضغط العصبى واإلرهاق. 	 
استشر طبيبك	 

قبل أن تبدأ التمرينات الرياضية استشر طبيبك خاصة 
لو كنت تشكو من أى متاعب بالظهر أو أى متاعب 
أخرى، لو شعرت بألم أثناء التدريب أوقف التدريب 

واستشر طبيبك.
قبل  بدأ العمل

للتسخين  بحاجة  عضالتك  العمل  تبدأ  أن  قبل     
تدريبات  أي  األحمال   رفع   قبل  خاصة  والمرونة 
عنيفة قد تؤديها  قد تسبب تقلص أو تمزق أو إصابة 

لعضالت أو فقرات الظهر. 
تمارين المرونة )١5 دقيقة على األقل (

إقضى وقت فى التسخين قبل بدء عملك وأثناء اليوم 
حينما  أو  المطولة  الوقوف  أو  الجلوس  فترات  بعد 
المرونة وسيلة  تمارين  أن  الجسم كما  بتصلب  تشعر 

جيده إلزالة التوتر.
عامل السن والنشاط 
يقتصان  اليومى 
يوميا  ظهرك  من 
حركاتك  أن  كما 
المتكررة فى عملك 
فى  كذلك  تؤثر 
 ، الفقرى  العمود 
أن  يقولون  الخبراء 
إصابات  معظم  
عن  تنتج  الظهر 
غضاريف  تآكل 
العمود الفقرى وهو 
جزء من تأثير السن 
وليس  الطبيعية 

نتيجة االصابات.
العمود الفقرى 

يتكون من الحبل الشوكى وهو حبل األعصاب النازلة 
من المخ, الحبل الشوكى مصون بواسطة 24 عظمة 
مكانها  فى  تثبت  الفقرات  هذه  الفقرات،  من  متحركة 
الفقرات  هذه  بين  وعضالت,  وأوتار  أربطة  بوسط 
توجد أقراص وسائدية, تنتج اإلصابة غالبًا لفشل أحد 
من هذه األنسجة من القيام بوظيفته كما يحدث عند شد 
وسائل  أوتارضمن  أو  تصلب عضالت  أو  تمزق  أو 
فى  الجسم  تحفظ  أن  الظهر  تعويض عملية شيخوخة 
أثناء  السليم  الجسم  وضع  على  والحفاظ  جيدة  حالة 

النشاط اليومى.
زيادة وزن الجسم تزيد إحتماالت إصابات الظهر ألن 

الحمل الذى تحمله بعيدًا عن العمود الفقرى. 
إذا كانت عضالت المعدة والظهر قوية توفر كثير من 
الدعم الضرورى للظهر مما يقلل من تأثير قوى الهدم 

أثناء قيامك بعملك.
تمرينات المرونة والتدريبات العضلية

وسائل  العضلية  والتدريبات  المرونة  تمرينات  إن 

م. إبراهيم عبده
مدير جهاز السالمه 

والصحة المهنية
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ممتازة لإلحتفاظ باللياقة وتجنب اإلصابات سواء فى 
عملك أو فى أى مكان كنت. 

فكر فى وضع جسمك خاصة أثناء الوقوف, قف ودع 
إحدى قدميك تتقدم األخرى قلياًل فاتحًا صدرك واثن 
أسفل  عن  والوزن  الضغط  يبعد  هذا   , قلياًل  ساقيك 

الظهر.
عند الوقوف طوياًل أثناء العمل  إستخدم مسندًا للقدم 

لتقليل إجهاد الظهر مع تبديل القدمين باستمرار.
بل  الخصر  تنحنى من  أال  نقلها  أو  األشياء  عند رفع 

اتخذ وضع القرفصاء بثنى الركبتين.
قواعد وإرشادات السالمة والصحة المهنية في أعمال 

التداول اليدوي اآلمن 
كيف تتقن التعامل اليدوى : ال تحمل أمتعة كثيرة – 	 

إذا كان هناك الكثير لحمله فأحمله على مرتين أو 
أكثر – يجب أن تكون إحدى يديك خالية لتستعمل 

أو  صعودك  فى  الترابزين 
هبوطك.

فى 	  اإلصابات  ثلث  من  أكثر 
صناعات اإلنشائية والصناعات 
هو  سببها  الميكانيكية  الهندسة 
األلم  بجانب  اليدوى  التعامل 
والوقت  والمعاناه  الشخصي 

والمال الضائع.
مثل 	  كثيرة  حوادث  هناك 

وكسور  الغضروفى  اإلنزالق 
أنواع  وأكثر  والساق  الذراع 
اإلصابات انتشارًا هى األلتواء.

أكثر أسباب آالم الظهر انتشارًا 	 
فى وضع خطأ  هو رفع شيء 
وهو فرد الساقين وثنى الظهر 
عصبي  تجعلك  الظهر  وآالم 

المزاج.
توجد فى ساقيك أكثر عضالت 	 

على  أعمل  لذا  قوة  جسمك 
وافرج  ظهرك  أفرد  استغاللها 
قدميك قلياًل مثل فخذيك والذقن 
إلى أسفل والمرفقان مالصقان 
الحمل  فى  اشرع  ثم  لجسمك 

مستخدمًا قدميك فى التوازن.
إن احتجت لرفع شيء عموديًا لمسافة طويلة فال 	 

تحاول أن تكون بطاًل واطلب المساعدة.
من 	  قريبًا  بسهولة  ترفعه  الذي  الحمل  أن  اعلم 

جسدك  عن  أبعدته  إن  ثقاًل  أكثر  يصبح  جسدك 
والنتيجة هى  األرض  علي  أردت وضعه  أن  أو 
اإلصابة وتلف المعدة لذلك تجنب مد اليد لمسافة 

بعيدة غير مكانك لرفع ووضع الحمل .

عند 	  الخلف  الي  اإلنحناء  الشائعة  األخطاء  من 
األخرى  المعدات  من  أي  أو  بشدة  الحمل  سحب 
الظهر  عضالت  على  ألم  يسبب  وهذا  المماثلة 
السفلي الضعيفة – لذلك األفضل إحتفظ  بظهرك 
مستقيمًا وأن تدع عضالت ذراعك وكتفك ومعدتك 
تقوم بالعمل وتزيل الحمل من علي ظهرك واعلم 
أن اإلصابة بالظهر تدوم طوياًل لسنوات وسنوات 
عنايتك  من  مزيدًا  األمر  وأعطي  عقلك  .إستخدم 
فلم يعد التعامل اليدوي مسألة عنفوان – إستعمل 
اطلب   – األشياء  نقل  في  الميكانيكية  األدوات 
 – األشياء  إمساك  صعوبة  حالة  في  المساعدة 
 – الساخنة  األشياء  حمل  في  القفازات  استعمل 
بتقدير  دائمًا  قم   – الزلقة  األرضيات  من  إحذر 
والمعدات  المناسبة  اإلحتياطات  وحدد  المخاطر 

المناسبة لإلستخدام .

إن الكسر في الحوادث يقع بسبب حالة األرضية 	 
أو األسطح الغير مستوية لذلك يجب حسن التدبير 
والحفاظ علي نظافة ونظام المكان وتنظيف  كل 
شئ أثناء العمل كل هذا يسهم في تأمين سالمتك .

بحيث 	  الخشبية  األلواح  حمل  أثناء  للرياح  نتبه 
تكون متوازن .

إحمل األشياء الصغيرة بحيث يسمح لك بالرؤية 	 
وباإلستدارة إلى الخلف .



عن  القاريء  عزيزي  تحدثنا  الما�شي  العدد  في 

مفهوم التحكيم وتناولنا بال�شرح اأحد اأنواعه وهو 

نطاق  و  الإجبارى  والتحكيم  الإختيارى  التحكيم 

تحكيم القطاع العام  ون�شتكمل في هذا العدد اأنواع 

التحكيم الأخرى وهي التحكيم الوطنى والتحكيم 

و  بال�شلح  والحكم  بالقانون  التحكيم  و  الدولى 

التحكيم الموؤ�ش�شى والتحكيم الحر..

التحكيم الوطنى و التحكيم الدولى

نقاط  اأو  عنا�شر  حيث  من  التحكيم  وينق�شم   -

وبين  بينه    points de contact الإلتقاء 

نظام قانونى ما ، اإلى تحكيم وطنى وتحكيم دولى 

كانت  اإذا   national وطنيًا  التحكيم  ويعد   0

كافة عنا�شر النزاع تنتمى اإلى اإقليم دولة بعينها 

المنازعة  طبيعة  و  التحكيم  مكان  حيث  من  �شواء 

وجن�شية  التطبيق  واجب  والقانون  والإجراءات 

ومحل اإقامة طرفى النزاع، فى حين يعد التحكيم 

من  العديد  قيام  حال   international دوليًا 

قانونية  نظم  عدة  وبين  بينه  الإلتقاء  نقاط 

اإقامتهم  محل  اأو  النزاع  اأطراف  جن�شية  كاإختالف 

اأو مكان التحكيم اأو طبيعة المنازعة0

التحكيم  بين  فيما  التفرقة  اأهمية  وترجع   -

اأهمها   ، الوطنى والتحكيم الدولى من عدة نواحى 

�شدوره  عقب  التحكيم  حكم  يلقاها  التى  الرقابة 

وطرق الطعن عليه و�شلطة القا�شى الوطنى فبينما 

فاإن  داخليًا،  كونه  حال  التحكيم  رقابة  يجوز 

التحكيم الدولى ل يجيز لجهة الق�شاء رقابته اأو 

الت�شدى لأ�شا�س النزاع0

كذلك ب�شاأن القواعد التى يتم تطبيقها على نوعى 

التحكيم  فى  القا�شى  يطبق  فبينما  التحكيم، 

الداخلى قواعد نظام التحكيم التى و�شعها الم�شرع 

خالفها،  اإذا  التحكيمى  الحكم  ويبطل  الوطنى 

اإل  ، غير مقيد  اأمام الحكم التحكيمى الدولى  فهو 

بمفهوم النظام العام0

التحكيم بالقانون والحكم بال�شلح

المطبقة  القواعد  منظور  من  التحكيم  وينق�شم 

و�شلطة هيئة التحكيم المكلفة بالف�شل فى النزاع 

حيث   ، بالقانون  وتحكيم  بال�شلح  تحكيم  اإلى 

تطبيق  فى  رغبتهم  عدم  على  الأطراف  يتفق  قد 

محل  الم�شاألة  على  محددة  قانونية  قواعد  اأية 

وتفوي�س  عادلة،  ت�شوية  فى  والرغبة   ، النزاع 

هيئة التحكيم لتحكيم وفق ما تراه متفقًا ومبادئ 

من  واإعفاءها  النية،  وح�شن  والإن�شاف  العدالة 

الإلتزام بتطبيق قواعد القانون الواجب التطبيق 

على النزاع، اأو الإلتزام بتدعيم هذا القرار باأ�شانيد 

قانونية تبرر ما انتهت اإليه0

وهـــو ما ي�شمـــى التحكيـــم مع التفـــويـــ�س بال�شلـــح

تحكيم  اأو   amiable composition  

العدالة.

التحكيم  هيئة  فيه  فتلتزم  القانونى  التحكيم  اأما 

القانون  قواعد  وفق  النزاع  فى  بالف�شل   ،

من  تحديده  يتم  الذى  الإجرائى  اأو  المو�شوعى 

اأن  التحكيم  هذا  فى  المت�شور  الأطراف0ومن  قبل 

تطبق هيئة التحكيم اأحكام قانون واحد فى جميع 

مراحله اأو اإخ�شاع كل مرحلة لقانون مختلف تبعًا 

لإرادة الأطراف0

والأ�شل العام اأن يكون  الف�شل فى النزاع على اأ�شا�س 

التحكيم  لفظ  اأطلق  ما  فاإذا   ، القانون  اأحكام  من 

ثم  ومن  بالقانون،  التحكيم  اأنه  فالفر�س   ، مجردًا 

القانون  باأحكام  مقيدة  التحكيم  هيئة  �شلطة  فاإن 

وحدوده، اإل اأن الأطراف قد يرت�شوا بتعبير قاطع 

 

إستشارة قانونية
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أنــواع التحكيــم



�شالحية  التحكيم  هيئة  تفوي�س  على  الدللة 

الف�شل فى النزاع وفق ماتراه محققًا للعدالة، ولو 

التى  القانون  لأحكام  مخالفة  الحكم  هذا  فى  كان 

تحكم وقائع النزاع والتى يلتزم القا�شى بتطبيقها 

فيما لو عر�س النزاع عليه0

التحكيم الموؤ�ش�شى والتحكيم الحر

وينق�شم التحكيم من منظور الجراءات المنظمة 

مقدمًا  الأطراف  اإرادة  خ�شوع  واأ�شلوبه،ومدى  له 

للـــوائـــح منظمة تحكيـــم بعينهـــا، اإلى تحكيم حر

موؤ�ش�شى  وتحكيم    Ad Hok Arbitration
Institutional Arbitration 0 حيث يتولى 
اإختيار هيئة التحكيم  الخ�شوم فى التحكيم الحر 

و�شياغة  ولغته  اإنعقاده  ومكان  زمانه  ويحددون 

المتعلقة  الإجرائية  والم�شائل  القواعد  كافة 

القانون  تعيين  اإجراءاته،وكذلك  بمبا�شرة 

الإحالة  النزاع،اأو  مو�شوع  على  التطبيق  الواجب 

اإلى الم�شادر التى ت�شتقى منها، اأوالإ�شارة فى بع�س 

الأحوال اإلى لئحة لموؤ�ش�شة تحكيم اأخرى0

اأما التحكيم الموؤ�ش�شى فتنح�شر فيه اإرادة الأطراف 

والتى  الدائمة  التحكيم  مراكز  اإحدى  اإختيار  فى 

تتولى اإدارته والإ�شراف عليه موؤ�ش�شات اأو منظمات 

طبقًا   ، وم�شتمر  دائم  نحو  على  دولية  اأو  وطنية 

 ، الهيئات  تلك  لدى  والمعتمدة  المنظمة  للوائح 

حتى  للدعوى  الفنى  التجهيز  نحو  بدورها  فتقوم 

تكون تحت ت�شرف ذوى ال�شاأن، ف�شاًل عن ت�شكيلها 

اأطراف  اإمتناع  حال  تكملته  اأو  التحكيم  لهيئة 

النزاع اأو اأحدهم عن القيام بهذه المهمة ، وكذلك 

تعتر�س  قد  التى  العوائق  اإزالة  فى  الم�شاهمة 

الإعتراف بقرار التحكيم بعد �شدوره0

والم�شاهد عماًل اأنه واإن تراجع التحكيم الحر لحد 

ما اأمام تحكيم الهيئات والمراكز الدائمة فى الوقت 

يحتل  مازال  التحكيم  من  النوع  هذا  الحا�شر،فاإن 

الثقة  اإزاء  الدولية  المعامالت  �شاحة  فى  مكانته 

المحكمين  اأ�شخا�س  فى  الأطراف  يمنحها  التى 

مجال  فى  خا�شة  تقديرهم،  ل�شالمة  واإطمئنانهم 

المناف�شة بين ال�شركات وبراءات الإختراع وعقود 

نقل التكنولوجيا،وما يحققه من �شرية مطلوبة فى 

العديد  ، ف�شاًل عن تف�شيله فى  مثل هذه الأحوال 

من المنازعات التى تن�شب بين ال�شركات الأجنبية 

الخا�شة وبين الدول ، خا�شة المتعلق منها بمجال 

وعقود  الإلكترونية  التجارة  ومجال  المعلومات 

واإ�شتغالل  اإ�شتخراج  وعقود  الدولية  الإمتياز 

الإن�شاءات  وعقود  الطبيعية  الوطنية  الثروات 

الهند�شية0 
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رئي�س قطاع ال�شئون القانونية والعقارية

مدير الإدارة القانونية
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فــــــــي اأجــــــــواء 

احتفاليــة رائعة 

ح�شور  وو�شــــــط 

مــــن  كــوكبــــــــة 

على  الريا�شيين 

المهند�س  راأ�شهم 

�شـــريــــف حبيب 

نــــــادي  رئيــــــ�س 

المقاولون العرب 

�شوقي  والكابتن 

القدم  لكرة  الوطني  للمنتخب  الفني  المدير  غريب 

ومحمد ر�شوان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم 

واأع�شاء  النا�شئين  قطاع  رئي�س  نوح  وحمدي  بالنادي 

وي�شري  القدم  لكرة  م�شر  لمنتخب  الفني  الجهاز  من 

مدير  الباجوري 

النــــــادي  عــــــام 

وكـــوكبـــة مـــــــن  

م�شــــــــــر  نجـــوم 

فــــي  ال�شابقيــن 

القــــــــــــــدم  كرة 

وم�شــــاركـــــــــــــة 

كبيرة  اإعالمية 

نادي  اأقــــــــــام   ،

المقــــاولـــــــــــون 

كبيرة  اإحتفالية  7يونيو  ال�شبت  يوم  الريا�شي  العرب 

لتكريم النجمين محمد �شالح المحترف بنادي �شيل�شي 

بازل  بنادي  المحترف  النني  ومحمد  الإنجليزي 

ال�شوي�شري اأبناء النادي . 

نـادي المقـاولـون العـرب
يكـرم محمـد صـالح والننـي
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للمهند�س �شريف حبيب رئي�س  بداأ الحفل بكلمة 

فيها  رحب  العرب  المقاولون  نادي  اإدارة  مجل�س 

بالكابتن �شوقي غريب والح�شور واأ�شاد بالالعبين 

و�شعادة النادي بنجاح تجربتهم الإحترافية ونوه 

الذي اعتذر  النجم محمد �شالح  عن عدم ح�شور 

لظروف طارئة ، واأكد اأن بالنادي زخيرة كبيرة من 

النا�شئين �شيكونون نجوم الم�شتقبل و�شكر الكابتن 

في  مجهوداته  على  نوح  حمدي  و  ر�شوان  محمد 

قطاع النا�شئين ، من جانبه اأعرب الكابتن �شوقي 

القدم  لكرة  م�شر  لمنتخب  الفني  المدير  غريب 

واأ�شدقاءه  زمالءه  بين  لوجوده  �شعادته  عن 

ولم�شاركته في هذه الإحتفالية الرائعة في نادي 

يعتبر �شرح ريا�شي كبير ي�شهد له الجميع بف�شل 

و�شع  الذي  حبيب  �شريف  المهند�س  مجهودات 

النادي واأخرجت منه  منظومة طورت من قدرات 

نجوم يتهافت عليهم الكثير من الأندية بالداخل 

ر�شوان  محمد  بالكابتن  غريب  واأ�شاد  والخارج 

، وفي كلمته عبر  ال�شي�شيني  وحمدي نوح و�شعيد 

النجم محمد النني عن �شعادته البالغة لأنه ابن 

ال�شكر  موجهًا  العرب  المقاولون  نادي  اأبناء  من 

للمهند�س �شريف حبيب لتنظيم هذا الحفل الذي 

يوؤكد حر�س النادي على دعم اأبناءه في كل وقت 

وفي اأي مكان .

حبيب  �شريف  المهند�س  قدم  الحفل  نهاية  وفي 

�شالح  ومحمد  النني  محمد  للنجم  النادي  درع 

غريب  �شوقي  كابتن  عنه  بالإنابة  ا�شتلمه  الذي 

وللكابتن �شوقي غريب واأ�شامه نبيه نجم منتخب 

المقاولون  ابن  �شبري  وعبدال�شتار  ال�شابق  م�شر 

العرب والكابتن عالء نبيل .



رئي�س  حبيب  �شريف  املهند�س  اأعلن 

جمل�س اإدارة نادى املقاولون العرب توقيع 

عقد مع �شركة قناة ال�شوي�س للتاأمني على 

الأوىل  تعد  �شابقة  فى  بالنادى  العاملني 

من نوعها فى الأندية امل�شرية.

من جانبه اأكد املهند�س �شريف حبيب اأن 

املحافظة  العقد اجلديد  وراء  الهدف من 

التاأمينات  وزيادة  العاملني  حقوق  على 

واإحالتهم  خدمتهم  نهاية  بعد  واملعا�شات 

موؤمن  العاملني  اأن  م�شيفًا  املعا�س  على 

العرب  املقاولون  �شركة  قبل  من  عليهم 

بجانب العقد اجلديد.

اإدارة نادى املقاولون العرب الريا�شى وتي�شريا على العاملني بال�شركة والنادى واأ�شرهم ، مت  ي�شر 

بذلك  �شرح   ،  2014/5/11 من  اإعتبارا  بالنادى  احلكومية  اخلدمات  ملركز  التجريبى  الإفتتاح 

اإ�شتخراج   : التالية  اخلدمات  يقدم  املركز  اأن  واأ�شاف  التنفيذى  املدير  الباجورى  ي�شرى  الأ�شتاذ 

بطاقة الرقم القومى - قيد عائلى - قيد وفاه - قيد زواج - قيد طالق  - قيد ميالد - اإ�شتخراج 

جواز �شفر.

لالإ�شتعالم الإت�شال مببنى اخلدمات بالنادى على الأرقام التالية : )23411371( داخلى )254( 

باأ�شوان  العرب  املقاولون  نادى  فريق  ح�شل 

املمتاز  الدورى  بطولة  فى  الرابع  املركز  على 

و�شرح   ،  2014/2013 للمو�شم  لل�شطرجن  »اأ« 

اأ�شوان  نادى  رئي�س  املوىل  عبد  حممود  املهند�س 

وتغلب  املمتاز  للدورى  مرة  لأول  �شعد  الفريق  باأن 

فريق   14 مع  واجهها  التى  ال�شعوبات  كافة  على 

بالبطولة واأحرز املركز الرابع متخطيًا فرق قوية 

والإحتاد  �شموحة  مثل  باللعبه  طويل  باع  وذات 

ال�شكندرى و�شكر احلوامدية وهيئة قناة ال�شوي�س 

وهليوبولي�س وال�شيد .

كما فاز فريق ال�شطرجن بفرع جنوب الوادى باملركز 

الأول فى ت�شفيات بطولة ال�شركات للوجه القبلى 

للمرة الثالثة على التواىل ، وبذلك تاأهل للت�شفيات 

النهائية للبطولة 3 �شبتمرب القادم وميثل الفريق 

العظيم  والأ�شتاذ طارق عبد  املهند�س رفعت مكرم 

ح�شن  م�شطفى  واملهند�س   ، الوادى  جنوب  فرع 

توفيق فرع اأ�شيوط ، والأ�شتاذ يو�شف الغزاىل فرع 

اخلر�شانة  اإدارة  فهيم  خريت  والأ�شتاذ   ، القاهرة 

مب�شاندة  الالعبون  طالب  وقد  هذا   . اجلاهزة 

القادم  العام  فى  البطولة  على  للمناف�شة  الفريق  

اإن �شاء اهلل .
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المقاولون يوقع عقًدا للتأمين 
على العاملين بالنادى

بشـرى ســاره
إفتتـاح مـركـز الخـدمـات الحكوميـة
بنـادى المقـاولـون العـرب الريـاضـى

فريق شطرنج أسوان . . .
يحصل على المركز األول فى تصفيات بطولة الشركات 



�شهد النادى اإقباًل كبريًا من الطالب 

بالكليات  الإلتحاق  فى  الراغبني 

الع�شكرية والريا�شية ، وحقق ن�شاط 

التاأهيل الع�شكرى جناحًا باهرًا للعام 

لأع�شاء  �شواء  التواىل  على  العا�شر 

النادى اأو من خارجه .

و�شرح الكابنت جمال اإبراهيم م�شئول 

التاأهيل الع�شكرى بالنادى اأن الإدارة 

اإعداد  ومت  الإمكانيات  كل  وفرت 

م�شتمرة  قيا�شات  وعمل  للطلبة  متخ�ش�شة  برامج 

اإىل  للو�شول  البدنية  كفاءتهم  لرفع  اأ�شبوع  كل 

الريا�شى  الإختبار  لإجتياز  القوة  معدلت  اأعلى 

من �شباحة وتدريب على قفزة الثقة 

 10  ،  5  ،  3( املختلفة  باإرتفاعاتها 

متــــر( والــــجــــــــرى«العدو« 1500م 

 7 على  وتدريــب  زجــــــزاج  م   90 و 

حمطات تدريبية وال�شري على عمود 

التوازن بالإ�شافة اإىل عقلة و�شغط 

وقفز من الثبات فى الزمن وال�شرعة 

اجليم  �شالت  اإعداد  مع   ، املحددة 

الثقة  وقفزة  ال�شبــاحــــة  وحمــــام 

لربنامج التاأهيل .

اإجابة  على  بالتدريب  الطالب  يقوم  النهاية  وفى 

120 �شوؤال خا�س باإمتحان القدرات وال�شمات .    

التى  الكربى  القطاعات  �شمن فاعليات بطولة  

اأقيمت على مالعب النادى ومالعب اخل�شم فى 

مايو املا�شى وفاز فيها فريق كرة القدم حتت �شن 

املبذول  اجلهد  نتيجة  م�شرفة  بنتائج  �شنه   16

على  فاز  فقد  املتميز  والبدنى  الفنى  والإعداد 

نادى  فريق  وعلى   2/4 الزمالك  نادى  فريق 

 1/7 ال�شيد  نادى  فريق  وعلى   1/3 الرت�شانة 

1/1 �شرح بذلك الكابنت  وتعادل مع الداخلية 

نبيل اإبراهيم املدير الفنى للفريق . هذا وي�شم 

كمونه  اأحمد  الكابنت  للفريق   الفنى  اجلهاز 

املدرب العام والكابنت عمرو عادل مدرب حرا�س 

الفريق  اإدارى  �شابر  �شعيد  والكابنت  مرمى 

طبيعى  عالج  اأخ�شائى  على  فتحى  والكابنت 

والكابنت عمرو �شالح مدلك الفريق . 

نجاح باهر للعام العاشر على التوالى 
لنشاط التأهيل العسكرى بالناى
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فريق 16 سنه يفوز ببطولة القطاعات 
الكبرى لكرة القدم

ك.جمال ابراهيم
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فاز فريق نادى املقاولون العرب بثالث ميداليات ذهبية 

�شمن فاعليات بطولة القاهرة لالأوملبياد اخلا�شه التى 

�شرحت  اجلزيرة  �شباب  مركز  مالعب  على  اأقيمت 

اإدارة  جمل�س  ع�شو  ال�شوربجى  فاتن  الأ�شتاذة  بذلك 

العرب  املقاولون  نادى 

على  العام  وامل�شرف 

بالنادي  الأن�شطة 

البطولة   اأن  واأ�شافت 

275 لعب  �شارك فيها 

حمافظة  من  ولعبه 

 34 ميثلون  القاهرة 

جمعيات  من  هيئة 

تربية  ومدار�س  اأهلية 

واأندية  الفكرية 

ريا�شية، و�شمت األعاب ) قوى - كره �شله - كرة قدم - 

كره يد - تن�س طاولة ( و ح�شل كل من الالعب �شهاب 

�شارة  والالعبة  ماهر  اأحمد  والالعب  جمعة  اأحمد 

�شامح على على ميداليه ذهبية و متثيل م�شرف لالعبه 

املقاولون  نادى  اأن  واأكدت  عبدالعزيز  اأحمد  مرينا 

العرب ب�شدد اإعداد جيل جديد من النا�شئني من ذوى 

اخلدمات  بكافة  متدهم  وهي  اخلا�شة   الإحتياجات 

التى  والإعدادات 

فى  للم�شاركة  توؤهلهم 

البطولت .  

بالإ�شرف  يقوم 

ذوى  ن�شاط  على 

اخلا�شة  الإحتياجات 

بدوى  اأمينة  الأ�شتاذة 

ويقود الفريق د. كرمي 

الفنى  املدير  امل�شرى 

�شبحى  اأحمد  وكابنت 

وكابنت  ن�شري  حممد  وكابنت  ال�شياد  اإبراهيم  وكابنت 

حممد جابر وكابنت حممد فكرى ود.على عبد العليم 

ود. حممد بيومى .

ال�شوره للالعب الخلوق على محمود على رحمه اهلل لعب فريق كرة الطائرة وفريق 

ال�شباحة تحت 13 �شنه الذى توفى في حادثة موؤلمة حزنت لها القلوب كان يحظى 

رئي�س  وال�شيد  النادى  واأ�شرة  األيم  حادث  اأثر  الجميع   من  وتقدير  وحب  باإحترام 

مجل�س اإدارة النادى وكافة العاملين ينعون اأ�شرة الالعب ون�شاأل اهلل اأن يلهم الأ�شرة 

الكريمة ال�شبر وال�شلوان .

3 ميداليات ذهبية لفريق المقاولون العرب
ببطولة القاهرة لألولمبياد الخاصه

 

والإعداد  املبذول  اجلهد  ونتيجة  م�شرفة  لفته  فى 

والتاأهيل البدنى  والنف�شى اإن�شم كاًل من الالعب اأحمد عبد 

العزيز والالعب امل�شطفى ه�شام لعبى كرة اليد مواليد 1996 

اإىل منتخب العمالقة ملنتخب م�شر  واإن�شمت اأي�شًا  لعيبات كرة 

ال�شرعة مواليد 1999 ملنتخب م�شر والالتى �شاركنا فى بطولة 

املا�شى وح�شلت كاًل   اإبريل  �شهر  بالكويت فى  املقامة  العامل 

من الالعبه مى معتز جابر على ميداليه ف�شية والالعبه  

اآيه اأحمد عي�شى على 2 ميداليه برونزية .

إنضمام العبى الناشئين
لمنتخب مصر

صــوره وخبـــر
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عثماثون  بنادي  القدم  لكرة  الأول  الفريق  ي�شعى 

رئي�س  �شمري�شعداهلل  املهند�س  رعاية  حتت  طنطا 

من  بعدد  �شفوفه  لتدعيم  النادي  اإدارة  جمل�س 

نا�شئيه اأ�شحاب املوهبة ، وهم وليد �شعبان وعادل 

عبدالفتاح وا�شماعيل بهجت وم�شطفى عبدالنا�شر 

وعبداهلل واأحمد الغندور وعبداهلل ال�شيد واإيهاب 

الد�شوقي للعب اإىل جوار زمالئهم من ذوي اخلربة 

ال�شناوي  وم�شطفى  احلاج  حممد  مثل  بالفريق 

وم�شطفى �شالم وذلك لل�شعي بخطى ثابتة لل�شعود 

للدوري املمتاز »ب« لكرة القدم.

رئي�س  لدعم  تكلياًل  املبذولة  اجلهود  تلك  وتاأتي 

اإبراهيم ل�شني وبع�شوية  املهند�س  ونائبه  النادي 

كاًل من املهند�شون عبدالواحد مليجي وباهر حممد 

حممود  علي  والأ�شتاذ  زهران  وثناء  عبدالرحمن 

ال�شن  وحتت  قرين  م�شطفى  والكابنت  حممد 

نريمني  واملهند�شة  زكي  �شعد  اأحمد  هيثم  الأ�شتاذ 

ال�شي�شيني  ح�شن  حممد  والأ�شتاذ  متويل  حت�شني 

اأبناء ال�شركة مكون  وبقيادة جهاز فني متميز من 

من الكابنت ر�شا كامل املدير الفني وعالء عكا�شة 

مدير الكرة وفرج ال�شعيدي املدرب العام وعفيفي 

عبداملنعم مدرب حرا�س املرمى وعلي عبداللطيف 

اأخ�شائي عالج طبيعي وح�شني حلمي اإداري .

اأن  الكابنت م�شطفى قرين  ال�شياق ذاته �شرح  ويف 

فريق 20 �شنه بالنادي حقق نتائج طيبة ببطولة 

منطقة الغربية حيث ي�شم الفريق عنا�شر مميزة 

اإبراهيم  اأ�شعد  ومنهم  الأول  للفريق  ت�شعيدها  مت 

وحممد  حممد  فوؤاد  وعبداحلميد  عادل  وحممد 

ها�شم واأحمد الهندوم وحممد عبدالعزيز واإيهاب 

الد�شوقي ، كما حقق فريق 17 �شنه بقيادة الكابنت 

طارق عمارة املركز الأول ببطولة منطقة الغربية 

لكرة القدم و�شعد لدوري القطاعات وي�شم الفريق 

النادي  متثيل  على  قادرين  موهوبني  لعبني 

ل�شنوات قادمة اأمثال اأحمد �شعبان واأحمد زغلول 

واأحمد البابلي وغريهم . 

نادي عثماثون يحقق نجاحات كبيرة 
بمشروع الموهوبين
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حر�س  اإطار  فى 

نادى  اإدارة  جمل�س 

العرب  املقاولون 

املهند�س  برئا�شة 

واإ�شرتاتيجية  �شيا�شة  و�شع  فى  حبيب  �شريف 

اأجل  من  عاملية  معايري  حتت  ومتطورة  جديدة 

النا�شئني  قطاع  يقوم  املواهب  واإعداد  تاأهيل 

التجربة  باإ�شتكمال  نوح  حمدى  الكابنت  برئا�شة 

الناجحة فى اإعداد النا�شئني مو�شم 2014/2013 

مبثابة  وكانا  )ج(  و  )ب(  املدر�شتني  طريق  عن 

كل  تتميز  حيث  النا�شئني  لقطاع  ناجحة  جتربة 

قيد  يتم  )ب(  مدر�شة  باأن  الأخرى  عن  مدر�شة 

النادى  من  ويت�شلم  الكرة  اإحتاد  فى  بها  النا�شئ 

و  مالب�س  من  القدم  كرة  لعب  م�شتلزمات  كافة 

تدريبات وحما�شرات واإعداد نف�شى وبدنى واأي�شًا 

احلق  له  الالعب 

باملركز  العالج  فى 

وقيمة  الطبى 

تلك  فى  الإ�شرتاك 

املدر�شة 900 جنيه لكل 3 �شهور  ، اأما املدر�شة )ج(  

100 جنيه لالأع�شاء و250  بها  فقيمة الإ�شرتاك 

للوافدين .

جدير بالذكر اأنه مت ت�شعيد 21 لعب فى املو�شم 

ال�شابق من املدر�شة )ب( اإىل امل�شتوى ) اأ( بناءًا على 

حمدى  الكابنت  من  املكونة  الفنية  اللجنة  تقييم 

�شيكال والكابنت نبيل عمار  الذين �شرحوا باأن عند 

تقييم الالعب وجناحه فى الو�شول للم�شتوى ) اأ(

قد  نكون  وبذلك  نهائيًا  امل�شاريف  من  اإعفاءه  يتم 

و�شعنا قدم الالعب النا�شئ على الطريق ال�شحيح 

لالإنتقال اإىل الفريق الأول ومن ثم اإىل الإحرتاف 

إستكمال تجربة النجاح لقطاع الناشئين 
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�شمن فاعليات دورى الأفرع والإدارات على درع ال�شيد 

املهند�س رئي�س جمل�س الإدارة فى الفرتة من يناير اإىل 

مايو والتى اإ�شرتك فيها 20 فرع على م�شتوى ال�شركة 

و�شمت 17 لعبة ريا�شية ، ح�شل فيها على الدرع العام 

لدورى الأفرع والإدارات 

والور�س  امل�شانع  اإدارة 

فازت  التى  املركزية 

وح�شل  الأول  باملركز 

فرع  الثانى  املركز  على 

الثالث  املركز  وفى  القناة 

النتائج  وكانت  حلوان  فرع  فاز 

كانت  عمومى  القدم  كرة  كالتاىل: 

�شمت  جمموعة  جمموعتني  عن  عبارة 

فاز  فرق   8 �شمت  وجمموعة  فرق   10

املركز  وفى  الطبى  املركز  الأول  باملركز 

الثانى فرع القناة وفى املركز الثالث �شرق وو�شط 

ال�شن   فوق  القدم  كرة  م�شابقة  فى  ،اأما  الدلتا 

اأفرع فاز باملركز الأول املركز الطبى   8 اإ�شرتكت 

واملركز الثانى فرع القناة واملركز الثالث 

لعبة  فى  ،اأما  الدلتا  �شمال  فرع 

اإ�شرتك  عمومى  الطاولة  تن�س 

اإدارة  الأول  باملركز  فاز  اأفرع   8

و  املركزية  والور�س  امل�شانع 

التاأمني  �شندوق  الثانى  املركز 

وفى  حلوان  فرع  الثالث  واملركز 

تن�س الطاولة فوق ال�شن اإ�شرتك 5 اأفرع فاز باملركز 

الثانى  واملركز  املركزية  والور�س  امل�شانع  اإدارة  الأول 

فى  .اأما  القاهرة  فرع  الثالث  واملركز  حلوان  فرع 

الأول  باملركز  فاز  اأفرع   4 اإ�شرتك  ال�شطرجن  م�شابقة 

اخلر�شانة  اإدارة  الثانى  واملركز  ن�شر  مدينة  فرع 

اجلاهزة واملركز الثالث اإدارة �شيانة الق�شور والآثار 

،اأما م�شابقة كرة الطائرة اإ�شرتك 5 اأفرع فاز باملركز 

والور�س  امل�شانع  اإدارة  الثانى  واملركز  النادى  الأول 

املركزية واملركز الثالث فرع مدينة ن�شر ، اأما م�شابقة 

الإ�شكوا�س فوق ال�شن اإ�شرتك 3 اأفرع وفاز فرع حلوان 

باملركز الأول و اإدارة امل�شانع والور�س املركزية باملركز 

الثانى وفرع القاهرة املركز الثالث ، وفى م�شابقة �شد 

القناة  فرع  الأول  باملركز  فاز  اأفرع  اإ�شرتك5  احلبل 

واملركز الثانى اإدارة امل�شانع والور�س املركزية واملركز 

ال�شباحة  م�شابقة  وفى   ، ن�شر  مدينة  فرع  الثالث 

اأفرع   5 اإ�شرتك  عمومى 

وفاز باملركز الأول فرع 

الثانى  واملركز  حلوان 

الثالث  واملركز  النادى 

اأما  ن�شر  مدينة  فرع 

 40( ال�شباحة  م�شابقة 

�شنه ( اإ�شرتك فيها 5 اأفرع فاز 

باملركز الأول النادى واملركز الثانى 

مدينة  فرع  الثالث  واملركز  حلوان  فرع 

)50�شنه(  ال�شباحة  م�شابقة  اأما   ، ن�شر 

النادى  الأول  باملركز  فاز  اأفرع   5 اإ�شرتك 

واملركز الثانى فرع القناة واملركز الثالث فرع حلوان 

6 اأفرع وفاز باملركز  ، وفى م�شابقة الرماية اإ�شرتك 

الثانى  واملركز  والت�شطيبات  ال�شحى  اإدارة  الأول 

واملركز  والآثار  الق�شور  �شيانة  اإدارة 

الثالث فرع مدينة ن�شر ، وفى م�شابقة 

اأفرع   4 اإ�شرتك   ) �شنه   40( امل�شى 

واملركز  القناة  فرع  الأول  باملركز  فاز 

الدلتا  وو�شط  �شرق  فرع  الثانى 

 ، ن�شر  مدينة  فرع  الثالث  واملركز 

وفى م�شابقة امل�شى )50 �شنه ( اإ�شرتك 4 

اأفرع فاز باملركز الأول فرع القناة واملركز الثانى 

فرع  الثالث  واملركز  املركزية  والور�س  امل�شانع  اإدارة 

مدينة ن�شر وفى م�شابقة اإخرتاق ال�شاحيه اإ�شرتك 5 

اأفرع فاز باملركز الأول فرع القناة واملركز الثانى اإدارة 

القوى  األعاب  م�شابقة  اأما   ، املركزية  والور�س  امل�شانع 

عمومى اإ�شرتك 4 اأفرع فاز باملركز الأول اإدارة امل�شانع 

واملركز  النادى  الثانى  واملركز  املركزية  والور�س 

العاب  م�شابقة  وفى  الدلتا  وو�شط  �شرق  فرع  الثالث 

الأول  باملركز  فاز  اأفرع   4 اإ�شرتك  ال�شن  فوق  القوى 

فرع القناة واملركز الثانى فرع �شرق وو�شط الدلتا وفى 

املركز الثالث فرع مدينة ن�شر .

إدارة المصانع والورش المركزية
 تفوز بدرع رئيس مجلس اإلدارة 
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صوموا تصحوا 
هذا مانعرفه نحن هنا فى بالد الم�شلمين ولكن ماذا 

يقول الغرب عن رم�شان وال�شيام ؟

طبية  منظمة  وهى    NHS عن  ماأخوذ  مقال  فى 

حكومية فى المملكة المتحدة بعنوان

 »fasting and your health » قال الطبيب 

اأن التغيرات التى تحدث للج�شم تعتمد  المتخ�ش�س 

على مده ال�شيام فى اأول ثمان �شاعات يمت�س الج�شم 

لتك�شير  ذلك  بعد  يتحول  ثم  الجلوكوز  اأو  ال�شكر 

لأيام  ال�شيام  ا�شتمر  اإذا  اأما  الطاقة  لإنتاج  الدهون 

لتك�شير  الج�شم  يتحول   ) مثاًل  المجاعات  فى   (

البروتين ) الع�شالت ( لإ�شتخال�س الطاقة ، اأما فى 

وم�شادر  بالطعام  الج�شم  تعوي�س  يتم  رم�شان  حالة 

يتعر�س  فال  الفجر  وقبل  الغروب  عند  الطاقة 

الج�شم لحالة الحرمان اأو المجاعة .

كليًا  الإعتماد  من  تتدريجى  ب�شكل  الج�شم  ويتحول 

على الجلوكوز اأو ال�شكر كم�شدر رئي�شى لإ�شتخال�س 

له  وهذا  الدهون  على  اأي�شًا  الإعتماد  اإلى  الطاقة 

عدة فوائد :

 اأول : ي�شاعد على اإنقا�س الوزن .

 ( البروتين  تك�شير  اأ�شرار  الج�شم  يجنب   : ثانيًا 

الع�شالت ( لإنتاج الطاقة .

 detoxi« ال�شموم  من  الج�شم  ينقى   : ثالثًا 

“  ولذلك لأن معظم ال�شموم تخزن فى   fication
ت�شتخرج  وتك�شر  تذاب  وعندما  الدهون  فى  الج�شم 

ال�شموم من الج�شم من خالل هذا التك�شير .

مادة  ن�شبة  تزيد  اأيام  ب�شعة  مرور  مع   

�شعور  تعطى  وهى  الدم  فى   »endophins«

في�شود  الذهنى  الن�شاط  على  ت�شاعد  كما  بال�شعادة 

ين�شح  كما   ، والن�شاط  بال�شعادة  ال�شعور  ال�شائم 

على  يحافظ  متوازن  غذائى  نظام  باإتباع  الطبيب 

حرارية  �شعرات  من  يحتاجة  بما  الج�شم  اإمداد 

هو  ال�شيام  من  المعنى  اأن  الطبيب  فيقول   ، و�شوائل 

ول  وال�شهوات  النف�س  �شبط  من  لدرجة  الو�شول 

يجب اأن يزول هذا مع اأذان المغرب والإفطار .

طبيبك الخاص 

د. ريم محمد موسى
استشارى األمراض الباطنيه والسكر 

Mpcp:uk
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وخفيف  متوازن  الطعام  يكون  باأن  الأطباء  ين�شح 

ويحتوى على :

الخ�شروات والفاكهة - ن�شويات مثل الخبز والحبوب 

-ال�شمك  الطيور   - اللحم   ( البروتين   - والبطاط�س 

الن�شويات   - الدهون  من  ب�شع   - الألبان  منتجات   -)

المركبة مثل الخبز والأرز والحبوب ) العد�س والفول 

( تمثل عن�شر مهم لإ�شتخال�س الطاقة ب�شكل بطئ 

وم�شتمر طوال �شاعات ال�شيام ، كما ت�شاعد الأطعمة 

التى تحتوى على الألياف مثل الحبوب والخ�شروات 

على ال�شعور بالإمتالء وعدم الجوع .

اأما ما ين�شح بتجنبه فى الأطعمة التى تحتوى على 

كمية كبيرة من ال�شكريات والدهون لأنها تمثل عبئ 

كبير على الجهاز اله�شمى بعد �شاعات ال�شيام وين�شح 

اأن  و�شلم  عليه  اهلل  �شل  اهلل  ر�شول  و�شى  كما  اأي�شًا 

يكون ال�شحور قبل الفجر بوقت قليل ويحتوى على 

بعن�شر  الج�شم  لتمد  والحبوب  الخبز  مثل  اأطعمة 

خا�شة  ال�شوائل  من  منا�شبة  وكمية  للطاقة  م�شتمر 

حرارية  ب�شعرات  الج�شم  يمد  اأي�شًا  الذى  الع�شير 

وفيتامينات .

الإفطار  من   ) و�شلم  عليه  اهلل  )�شل  الهدى  عن  اأما 

على البلح اأو التمر فيوؤيده الأطباء تمامًا لأنه يعطى 

يعو�س  الحرارية  ال�شعرات  من  كبيرة  دفعه  الج�شم 

عن طول �شاعات ال�شيام .

من  وفيرة  كمية  تناول  على  الحر�س  اأي�شًا  ويجب 

ال�شوائل وخا�شة المياه اأى لي�س بال�شرورة الع�شائر 

لتعوي�س الج�شم عن اأى جفاف من �شيام اليوم ال�شابق 

وتجنبه فى اليوم الالحق .

اأخيرًا ما يجب تجنبه :

اأ- الأطعمه المقلية 

من  كبيرة  كمية  على  تحتوى  التى  الحلويات  ب- 

على  تحتوى  التى  الأطعمه  و  وال�شكريات  الدهون 

كمية كبيرة من الدهون .

ولكن لنا وقفة مع بع�س الفئات الخا�شة :

1- مر�شى ال�شكر .

هل كل مري�س بال�شكر يجب عليه الإفطار ؟

بال�شيام  للمري�س  ال�شماح  الإجابة هى:  ل ويعتمد 

على حالته ال�شحيه ونوع العالج الذى ياأخذه 

النظام  اإتباع  على  فقط  يعتمد  المر�شى  بع�س   - اأ 

وهنا  بالدم  ال�شكر  ن�شبه  ل�شبط  المنا�شب  الغذائى 

ال�شروط  نف�س  تطبق  اأن  ي�شترط  بال�شيام  ي�شمح 

خالل ال�شهر الكريم .

ما  عادة  الحبوب  يتعاطون  الذين  المر�شى  اأما  ب- 

حال  فورًا  الإفطار  رخ�شة  مع  بال�شيام  لهم  ي�شمح 

حدوث هبوط لل�شكر فى خالل �شاعات النهار واإعادة 

تقييم الموقف بعد ذلك مع الطبيب المعالج وتوؤخذ 

جرعة ال�شباح المعتادة مع اأذان المغرب والم�شاء مع 

ال�شحور .

ج- مر�شى ال�شكر مع الأن�شلين :

الأن�شلين  ياأخذ جرعة واحدة من  المري�س  اإذا كان 

نف�س  مع  بال�شيام  ي�شمح  ما  عادة  المفعول  طويل 

ال�شروط ال�شابقة من اإتباع النظام الغذائى والإفطار 

كان  .اإذا  الدم  فى  بال�شكر  هبوط  حدوث  حال  فورًا 

المري�س ياأخذ جرعات ثابتة من الأن�شلين المخلوط 

)pre-mixed insulin ( اأي�شًا ي�شمح بال�شيام 

عادة كنوع من التجربة وي�شمح بال�شيام اإذا لم يحدث 

هبوط بال�شكر بالدم .اأي�شًا يتبع نف�س ال�شروط من 

الفورى  والإفطار  المنا�شب  الغذائى  النظام  اإتباع 

مع  ال�شباح  جرعة  توؤخذ  كما  هبوط  حدوث  حال 

اأذان المغرب والم�شاء مع ال�شحور .

متكررة  جرعات  ياأخذ  المري�س  كان  اإذا  اأخيرًا 

وطويل  الوجبات  مع  المفعول  ق�شير  الأن�شلين  من 

الإفطار  هنا  فين�شح  يوميًا  مرتان  اأو  مرة  المفعول 

فيه  لما    »  multi – injection therapy  «

خطر على �شحه المري�س من ا�شطراب ن�شبه ال�شكر 

بالدم وعر�شته لغيبوبه هبوط اأو اإرتفاع ال�شكر .

اإذا كانت  القلب : عادة ما ي�شمح بال�شيام  1-مر�شى 

 accute coronary  ( م�شتقرة  القلب  حالة 

syndrome ( بالن�شبه لمر�شى الذبحة ال�شدرية 
اآلم  حدوث  اأو  م�شتقرة  الغير  ال�شدرية  الذبحة  اأو 

خطورة  فيه  لما  ال�شيام  هذا  بمنع  بال�شدر  م�شتمرة 

على ال�شرايين التاجية وحياة المري�س.

2- بع�س المر�شى الممنوعين من ال�شيام :

القرحة الحادة بالمعده والإثنى ع�شر ل يمنع هذا 

ال�شيام لمدة �شهرين على الأقل من حدوث نزيف من 

القرحة .

3- الق�شور فى وظائف الكلى والف�شل الكلوى .

4- الف�شل الكبدى.

النزلت  اأو  الحاد  الرئوى  الإلتهاب  حالت   -5

المعوية ال�شديدة الم�شاحبة بالجفاف .

صفحات متخصصة يشرف عليها د. حاتم حسين 
رئيس القطاع الطبى بالمقاولون العرب 
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فيروس كورونا الشرق األوسط
بين أعراض اإلصابة وطرق الوقاية

د. حاتم حسين
رئيس القطاع الطبى

اإنت�شاره  الكورونا  فريو�س  حول  موؤخرًا  احلديث  كرث 

واأعرا�شه واأ�شبح عند البع�س هو�شًا وخوفًا من الإ�شابة 

به اأو حتى ال�شماع عنه ولذلك نقدم بع�س املعلومات عن 

هذا املو�شوع :

الفريو�شات  من  كبرية  عائلة  هى  الكورونا  فريو�س   -

 crown-like تظهر فى امليكرو�شكوب على �شكل تاج 

ت�شبب املر�س للب�شر واحليوانات وترتاوح �شدة اأعرا�س 

املر�س لدى الإن�شان من نزلت الربد اإىل اإلتهاب اجلهاز 

التنف�شى احلاد .
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لالإلتهاب  امل�شبب  الكورونا  فريو�س  -اأكت�شف 

الرئوى فى ال�شرق اأو�شطى لأول مرة فى اأبريل 

عام 2012 حيث مل يكن معروفًا قبل ذلك وكان 

ي�شبب مر�شًا �شديدًا للم�شابني به ووفاة ن�شف 

حالت الإ�شابة .

اإ�شابة  حالت  ت�شجيل  عن  دول   9 اأعلنت   -

فرن�شا  وهى  مناطقها  فى  الكورونا  بفريو�س 

واململكة  وقطر  والأردن  واإيطاليا  واأملانيا 

والإمارات  وتون�س  ال�شعودية  العربية 

اإ�شابة  حالة  ت�شجيل  مت  كما  وبريطانيا 

بفريو�س الكورونا مب�شر ول زال مو�شوع اإنت�شار 

لكن  و  الآن   حتى  معروف  غري  الفريو�س  هذا 

منظمة ال�شحة العاملية ت�شجع الدول الأع�شاء 

غري  منط  اأى  اإىل  بعناية  النظر  اإعادة  على 

عادى من اإلتهاب اجلهاز التنف�س احلاد .

الإكلينكية  املظاهر  عن  املتاحة  -املعلومات 

لالإ�شابة حمدوده.

- معظم احلالت التى مت التاأكد من ت�شخي�شها 

العمر  متو�شط   ( الذكور  البالغني  فى  حدثت 

الإ�شابات  بع�س  ولكن حدثت   ) خم�شون عامًا 

فى الأطفال .

- حتى الآن ل يوجد تطعيم واقى من الفريو�س 

ول يوجد عالج خا�س به .

يومًا   14 خالل  ل�شخ�س  خمالطتك  عند   -

اإ�شابات  بوجود  معروف  مكان  من  عودته  من 

درجة  فى  اإرتفاع  ال�شخ�س  لهذا  وحدثت  به 

احلرارة اأو اأعرا�س تنف�شية اأو عند خمالطتك 

�شخ�س مت ت�شخي�س اإ�شابتة بفريو�س الكورونا 

فاإن عليك التوجه فورًا اإىل طبيب اأو م�شت�شفى 

حتت  بو�شعك  يقوم  �شوف  والذى  للم�شاعدة 

تاريخ  من  يومًا   14 ملدة  واملراقبة  املالحظة 

اأخر خمالطة وتتم املتابعة مبالحظة :

1- اأرتفاع درجة احلرارة ويتم قيا�شها مرتني 

يوميًا 

2- ظهور كحة 

3- ظهور �شيق تنف�س

الق�شعريرة  مثل  اأخرى  اأعرا�س  ظهور   -4

واآلم وال�شداع والإ�شهال وفقد  واآلم باجل�شم 

ال�شهية لالأكل والقئ والر�شح .

التاأكد  يتم  �شوف  الأعرا�س  هذه  ظهور  وعند 

املري�س  يعزل  وعندها  معمليًا  الت�شخي�س  من 

ويتم  العدوى  ن�شر  يتم  ل  حتى  امل�شت�شفى  فى 

و�شع املخالطني حتت املراقبة ملدة 14 يومًا .

فى  مراعاتها  علينا  الواجب  الإحتياطات 

بالفريو�س  الإ�شابة  وجود  املعروف  الأماكن 

بقدر  الإزدحام  جتنب  هى  ال�شعودية  مثل  بها 

غ�شل  مثل  ال�شحية  العادات  ومراعاة  الإمكان 

مالم�شة  عند  وخا�شة  باإ�شتمرار  الأيدى 

الآخرين  رزاز  من  العينني  وحماية  احليوانات 

واإرتداء ما�شك يغطى الأنف والفم فى الأماكن 

خمالطة  اأو  احليوانات  مل�س  وجتنب  املزدحمة 

منتجات  اإ�شتخدام  وعدم  املري�شة  احليوانات 

احليوانات اخلام اأو الغري مطهية جيدًا وخا�شة 

منتجات اجلمال .



84

 عرف فضيلة اإلمام الجليل محمد متولى الشعراوى ببالغة كلماته وبساطة

 أسلوبه وجمال تعبيره وقد استطاع من خالل تقديم خواطره فى تفسير القرءان
 الكريم الوصول إلى أكبر شريحة من المسلمين فى جميع أنحاء العالم العربى
 وكلما أطل علينا الشيخ فى إحدى تسجيالته القديمه والمالئكيه يرتدى جلبابه

يديه كتاب اهلل واآلخرى بإحدى  أريكته ممسكًا  المتميز ويتكأ على   األبيض 
 يشرح بها تتهافت عليه قلوبنا وحلقت حوله عقولنا من فيض ما فتح عليه

الرحمن من فتوحات ربانيه

يب�شرونه  الذين  الرحمة  مالئكة  يرى  املوؤمن 

فرحًا  ويكون   ، بال�شالم  وي�شتقبلونه   ، باجلنة 

قيامته  تكون  يحت�شر  حني  م�شتب�شرًا00فالإن�شان 

، ول عالقة له بالأيام والأحداث القادمة  قد قامت 

 ، اللحظة  دوره عند هذه  انتهى  الدنيا00فهو قد  اإىل 

واإنتهت مهمته فى احلياة، وانتقل اإىل عامل القيامة: 

عامل احل�شاب لينتظر يوم تقوم ال�شاعة00

ولذلك فاإننا نقول لكل من يجهدون اأنف�شهم فى اأ�شياء 

يقينًا00نقول  اإليها  ي�شلوا  ومل   ، الغيب  علم  من  هى 

لهم: ل جتهدون اأنف�شكم فى اأ�شياء هى من علم الغيب، 

ومل ي�شلوا اإليها يقينًا00فمادام اهلل قد اأخفى وجعل 

لو  �شواه00وحتى  يعلمها  اأحد  فال  عنده  ال�شاعة  علم 

علمت  اأننى  منها00لنفر�س  �شت�شتفيد  فماذا  علمتها 

�شيفيدنى  �شنة00ماذا  األف  بعد  �شتقوم  ال�شاعة  اأن 

باأحداث  اأتاأثر  عام  األف  �شاأعي�س  ذلك؟00هل 

�شتنتهى  امل�شاألة  اأن  بى00اأم  وتتاأثر  واحلياة  الأر�س 

قلت  اأننى  لو  ق�شرت00وحتى  اأم  طالت   ، �شنوات  بعد 

�شنة00فماذا  األف  بعد  �شتقوم  القيامة  اأن  للنا�س 

ب�شخرية  الكالم  هذا  �شيقابل  ي�شتفيدون؟00معظمهم 

نحن  مالنا   : �شيقولون  التقدير00واأخرون  وعدم   ،

وما�شيحدث بعد هذه الفرتة الطويلة ؟!

اإذن لو عرفنا موعد ال�شاعة ما كان ذلك ليفيدنا على 

املدى الطويل00فاإذا نظرنا اإليها على املدى الق�شري00 

و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  لقول  وت�شديقًا 

هذه  من  اإليها  نظرنا  قيامته(00اإذا  قامت  مات  من   (

ميوت  عندما  ال�شغرى  القيامة  اأن  الزاوية00وهى 

الزمان00جند  اآخر  فى  الكربى  والقيامة  الإن�شان، 

اأي�شًا اأن الأجل قد اأخفى عنا 00ملاذا؟00لتتوقع املوت 

فى كل حلظة ودقيقة في�شارع كل منا اإىل اخلري قدر 

اأن  ا�شتطاعته00ولو  قدر  ال�شر  عن  اإمكانه00ويبتعد 

الأجل حمدد معلوم لأثر ذلك على ا�شتمرارية اخلري 

فى الكون00ولزاد من ا�شتمرارية ال�شر00

فاإننى   ، �شنة  و�شتون  مثاًل خم�س  اأجلى  اأن  فاإذا علمت 

اأظل اأتبع اأهوائى و�شهواتى اإىل �شن ال�شتني ثم اأتوب 

بعد ذلك00وبذلك نكون قد اأعطينا ا�شتمرارية لل�شر 

معظم  على  �شينطبق  ذلك  اأن  الكون00وبخا�شة  فى 

النا�س00وفى نف�س الوقت فاإن كال منا اإذا عرف اأجله 

ال�شنوات الأخرية من عمره00فنكون  اإىل  اأجل اخلري 

مالئكة الرحمة
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بذلك قد قطعنا ا�شتمرارية اخلري00ولكن حتى ي�شتمر 

اخلري فى الكون ، وي�شارع كل منا اإليه فاإن الأجل املخفى 

هو ال�شبيل0

على اأنه حتى لوقلت لإن�شان: اأن عمرك �شينتهى بعد عام 

اأو عامني ، اأو �شهر اأو �شهرين ، فاإنه لي�شدقك00و�شيظل 

يراوده الأمل فى اأنه �شيعي�س اأكرث00وليح�س الإن�شان 

ال�شاعة  هذه  الإحت�شار00ففى  �شاعة  اإل  املوت  بيقني 

قبلها  حتى  �شيموت00ولكن  اأنه  يقينًا  الإن�شان  يعرف 

يظل  الأمل  فاإن  عليه  املر�س  ا�شتد  ومهما   ، ب�شاعات 

يراوده فى اأنه �شي�شفى ويعي�س00

اإذن فالبحث عن موعد ال�شاعة �شواء كان نهاية لالأجل 

فيه  ن�شل  لن  لأننا  نرتكه  اأن  00لبد  للكون  نهاية  اأو 

اإىل �شئ00وعندما ينتقل الإن�شان من حياة الدنيا اإىل 

حياة الربزخ 00فاإنه ينتقل من حياة لها قوانينها اإىل 

حياة اأخرى لها قوانينها املختلفة00

اأذهاننا  اأن يقرب ذلك اإىل  اأراد  واهلل �شبحانه وتعاىل 

قانون  حياتنا00هما  فى  خمتلفني  قوانني  فاأعطانا 

م�شتيقظ  وهو  00فالأن�شان  النوم  اليقظة0وقانون 

بها00ويح�س  ويتاأثر  بالأحداث00يوؤثرفيها  يح�س 

اآخر  اإىل  بقدميه00  ومي�شى  بعينيه  ويرى  بالزمن00 

مانعرفه عن حياة اليقظة00فاإذا نام راأى نف�شه مي�شى 

و هو نائم00قدماه مل تتحركا من فوق ال�شرير00ويرى 

اإىل احلياة  انتقلوا  وعيناه مغلقتان00ويتحدث مع من 

واأماكن  له  حتدث  عجيبة  اأ�شياء  الآخرة00ويرى 

على  ملقى  وهو  ذلك  يتم  00كيف  اإليها  يذهب  غريبة 

مبا  ليدرى  مغم�شتان  عيناه  حراك00  بال  ال�شرير 

يحدث حوله00غائب عن الزمن00

قانون  عن  متامًا  يختلف  للنوم  قانونًا  هناك  لأن  نقول 

اليقظة00فهناك ب�شر يرى بخالف العينني00وحركة 

تتم دون حترك اجل�شد الب�شرى ول يعرف العلم عنها 

�شيئًا00

خمتلفة  املوت  بعد  قوانني  هناك  اأن  عن  حدثنا  فاإذا 

من  الدنيا00فلناأخذ  فى  احلياة  قوانني  عن  متامًا 

هذه  مايقرب  والنوم  اليقظة  قانونى  بني  الإختالف 

ال�شورة لأذهاننا00وحينئذ ت�شتطيع عقولنا اأن تفهم0
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خواطر
رمضـانيــة

�شهر  الإ�شالمية  الأمة  ت�شتقبل 

متر  وهى  العام  هذا  رم�شان 

مبرحلة من اأخطر مراحل حياتها 

فرار  بل  ا�شتقرار  ول  اأمن  فال   ،

وخالفات   ، ودمار  دماء  و�شفك 

وتخريب  و�شراعات  وموؤامرات 

اإل  الأمة  لهذه  جناة  ول  ديار 

واتباع  ربها  كتاب  اإىل  بالرجوع 

وال�شالم  ال�شالة  عليه  نبيها  �شنة 

ال�شالح  ال�شلف  وال�شري على منهج 

بكل  اللتزام  فى  يتمثل  والذي 

ما  واجتناب  العزة  رب  به  اأمر  ما 

نهى عنه، اأفرادًا وجماعات واأممًا 

ال�شف  وحدة  فى  يتمثل  كما   ،

والكلمة ونبذ اخلالفات والأحقاد 

والعباد  الأمة  م�شالح  وتغليب 

القراآنى  التوجيه  مظلة  حتت 

ُموْا  )َواْعَت�شِ النبوى  والهدى 

ُقوْا(  َتَفَرّ َوَل  َجِميعًا   ِ
ّ

اهلل ِبَحْبِل 

َوَتْذَهَب  َفَتْف�َشُلوا  َتَناَزُعوا  )َول 

)مثل  )�س(  ويقول   ، ِريُحُكْم( 

وتراحمهم  توادهم  فى  املوؤمنني 

منه  ا�شتكى  اإذا  اجل�شد  كمثل 

اجل�شد  �شائر  له  تداعى  ع�شو 

رم�شان  و�شهر   ، واحلمى(  بال�شهر 

كل  ويج�شد  املعانى  بهذه  يذكرنا 

هالل  يظهر  فحني  الوحدة  اأنواع 

رم�شان يقف كل امل�شلمني طائعني 

مي�شكون عن الطعام وال�شراب فى 

 ، الفجر  طلوع  عند  واحد  وقت 

فى  وال�شراب  الطعام  ويتناولون 

ال�شم�س  غروب  عند  واحد  وقت 

قبلة  اإىل  �شلواتهم  فى  يتجهون 

واتباع  واحد  رب  لعبادة  واحدة 

نبى واحد وهدى كتاب واحد وهم 

اإيجابية  وحدة  ميثلون  ذلك  فى 

وجتمعهم �شعائر دين واحد قادر 

باإذن اهلل على ربط وتاأليف قلوب 

رجل  قلب  على  ليكونوا  امل�شلمني 

ون�شرة  اهلل  كلمة  لإعالء  واحد 

�شهر  �شوم  له  يوؤهلنا  ما  وهو  دينه 

�شعائره  باإقامة  املبارك  رم�شان 

رب  من  بقبولها  اهلل  اإىل  والت�شرع 

العزة جل وعال .

املختار  اهلل  �شهر  رم�شان  **�شهر 

�شائر  على  وف�شله  ا�شطفاه 

فى  العقيدة  لتحريك  ال�شهور 

قلوب املوؤمنني فجعله �شهر ال�شيام 

اأحد  ت�شكل  التى  الفري�شة  ،تلك 

والتى  لالإ�شالم  اخلم�شة  الأركان 

العقيدة  فى  العملى  اجلانب  هى 

مهندس / رزق الشناوى
 دبلوم الدراسات العليا

المعهد العالي للدراسات اإلسالمية
دبلوم معهد إعداد الدعاه
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الإ�شالمية ، وتاأتى مكملة للجانب 

باأركانها  العقيدة  فى  النظرى 

ال�شتة وهى الإميان - اأى الت�شديق 

- باهلل ، ومالئكته ، وكتبه ، ور�شله 

خريه  والقدر   ، الآخر  واليوم   ،

ما  الإميان   ( )�س(  لقوله  و�شره 

وقر فى القلب و�شدقه العمل ( وقد 

باإنزال  رم�شان  �شهر  اهلل  اخت�س 

اإىل  اإ�شارة  ، فى  ال�شماوية  الكتب 

جليل قدرته ورفيع مكانته ، فقد 

)�س(  اهلل  ر�شول  حديث  فى  ورد 

اأن �شحف اإبراهيم اأنزلت فى اأول 

التوراة  واأنزلت   ، رم�شان  من  ليلة 

ال�شاد�س  فى  مو�شى  نبى اهلل  على 

على  الإجنيل  واأنزل   ، رم�شان  من 

ع�شر  الثالث  فى  عي�شى  اهلل  نبى 

القراآن  نزول  وبداأ   ، رم�شان  من 

الكرمي على خامت الأنبياء )�س( 

ليلة الرابع والع�شرين من رم�شان 

ليلة  العزة  رب  �شماها  ليلة  فى 

خري  فيها  العبادة  وجعل  القدر 

ا�شتمر  ثم   ، �شهر  األف  عبادة  من 

 23 نحو  مدى  على  منجما  نزوله 

عامًا بح�شب املنا�شبات والأحداث 

ووفق م�شيئة العليم احلكيم .

تغمر  التى  الإميان  �شحنة  **اإن 

رم�شان  �شهر  فى  املوؤمنني  قلوب 

بف�شل تقربهم اإىل اهلل بالعبادات 

اخلريات  اأنواع  وكافة  والطاعات 

وال�شهوات  املعا�شى  عن  والكف 

غفران  من  ذلك  على  ترتب  وما 

للذنوب ورفع للدرجات وم�شاعفة 

جدير  ثمني  كنز  لهى  للح�شنات 

على  باملداومة  عليه  باملحافظة 

العام  اأ�شهر  طوال  الأعمال  هذه 

الربكة  وتعم  النعمة  تدوم  حتى 

وتتحقق  الأجر  ويت�شاعف 

الأعظم  وال�شتثمار  ال�شتفادة 

ودرو�شه  الكرمي  ال�شهر  لنفحات 

املرء  على  تعود  التى  وخرياته 

الدنيا  فى  ال�شعادة  باأ�شباب 

والآخرة فال ي�شقى فى دنياه ول 

ال�شريف  احلديث  وفى   ، اآخرته 

دهركم  اأيام  فى  لربكم  اإن   (

لعل  لها  فتعر�شوا  األ  لنفحات 

اأحدكم اأن ت�شيبه منها نفحة فال 

ي�شقى بعدها اأبدًا ( والنفحة هى 

العزة  رب  من  العظمى  اجلائزة 

املال  فى  الربكة  فى  وتتمثل 

الذنوب  وغفران  والولد  والنف�س 

وما ي�شاء اهلل اأن ي�شبغه على عبده 

اأعماله  قبول  بف�شل  النعم  من 

لهذه  والتعر�س  ،عنه  اهلل  ور�شا 

يوجب  مبا  العمل  يعني  النفحات 

باحلر�س  ذلك  ويكون  بها  الفوز 

فى  ال�شاحلات  الأعمال  على 

هذه  واأهم  رم�شان  وبعد  رم�شان 

الأعمال �شبعة :

ال�شلوات  على  1-املحافظة 

الفجر  �شالة  وخ�شو�شًا  اخلم�س 

فى اأوقاتها .

الأخري  الثلث  فى  الليل  قيام   -2

ال�شحر  وقت  وال�شتغفار  للتهجد 

والدعاء .

امل�شتطاع  بقدر  التطوع  �شيام   -3

ففى احلديث ) اإن اأحب الأعمال 

اأدومها واإن قل( 

4- �شدقات التطوع ولوقليلة

) ل يكلف اهلل نف�شًا اإل ما اآتاها (

القراآن  من  تي�شر  ما  قراءة   -5

الكرمي يوميًا .

6- حفظ الل�شان .

7- �شلة الأرحام .

اجلدل  كرث  التى  الأمور  من   **

فيها �شيام امل�شافر واملري�س وغري 

القادر وقد ا�شتقر راأى اأهل العلم 

م�شافة  امل�شافر  اإن   : الأتى  على 

كيلو   85( من  اأكرث  ال�شالة  ق�شر 

لقوله  يفطر  اأن  اإما  له   ) مرت 

َعَلى  اأَْو  ا  َمِري�شً َكاَن  )َوَمن  تعاىل 

 
ُ َّ
َخَر ُيِريُد اهلل اٍم اأُ ْن اأََيّ ٌة ِمّ �َشَفٍر َفِعَدّ

اْلُع�ْشَر  ِبُكُم  ُيِريُد  َوَل  اْلُي�ْشَر  ِبُكُم 

يجد  مل  اإذا  ي�شوم  اأن  واإما   )...

تعاىل  لقوله  م�شقة  ال�شفر  فى 

ُكْنُتْم  اإِن  ُكْم  َلّ َخرْيٌ  وُموْا  َت�شُ )َواأَن 

اإىل  ترجع  وامل�شاألة  َتْعَلُموَن( 

واإ�شتفتاء  ودينه  الفرد  �شمري 

بالن�شبة  احلال  وكذلك   ، قلبه 

وذلك   ، الكبري  وال�شيخ  للمري�س 

الي�شر  اأ�شا�شها  ال�شريعة  لأن 

مل  ومن  احلرج  ورفع  وال�شماحة 

بدل  ال�شيام  اأى  الق�شاء  ي�شتطع 

مر�شه  اأو  �شفره  اأثناء  فاته   ما 
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فيمكنه  �شيخوخته  اأوب�شبب 

م�شكني  اإطعام  وهى  الفدية 

كل  عن  م�شبعتني  وجبتني  واحد 

اأكرث  اأطعم  ومن  فيه  اأفطر  يوم 

ربه  عند  له  خري  فهو  م�شكني  من 

َخرْيًا  َع  َتَطَوّ )َفَمن  تعاىل  لقوله 

َفُهَو َخرْيٌ َلُّه(

**من ذكريات رم�شان : وقعت فى 

ال�شنني  مر  وعلى  الكرمي  ال�شهر 

نفو�س  فى  تركت  اأحداث  عن 

قلوبهم  وفى  كبريًا  اآثرًا  امل�شلمني 

يذكرونها   ، عظيمة  منزلة 

و�شرية  م�شرقًا  تاريخًا  فيذكرون 

عطرة فيتجدد ولوؤهم وتطمئن 

قلوبهم وي�شكرون ربهم اأن جعلهم 

ومن   . للنا�س  اأخرجت  اأمة  خري 

هذه الذكريات :

1- غزوة بدر الكربى : وقعت فى 

من  الثانى  العام  فى  رم�شان  �شهر 

ال�شيام  فيه  فر�س  الذى  الهجرة 

النطالق  �شرارة  بداأت  حيث   ،

لتكوين اأمة وقيام ح�شارة ، فكان 

يرتفع  بدر  يوم   اأول  بدء  يوم 

ال�شرك  بانهزام  احلق  لواء  فيه 

تكافوؤ  فيها  يكن  مل  معركة  فى 

فى  والعتاد  العدد  فى  العدو  مع 

عند  من  الن�شر  اأن  ربانية  اإ�شارة 

فهو  الأ�شباب  كانت  مهما  اهلل 

واملهم  الأ�شباب  م�شبب  �شبحانه 

هو اإخال�س النية و�شفاء القلوب 

وعندئذ يتحقق الن�شر باإذن اهلل 

َلُكْم  ُب�ْشَرى  اإَِلّ   
ُ ّ
اهلل َجَعَلُه  )َوَما 

ُر  �شْ الَنّ َوَما  ِبِه  ُقُلوُبُكم  َوِلَتْطَمِئَنّ 

ِكيِم(  ِ اْلَعِزيِز احْلَ
ّ

اإَِلّ ِمْن ِعنِد اهلل

ْرُكْم  َيْن�شُ  
َ َّ
اهلل ُروا  َتْن�شُ )اإِْن 

ْت اأَْقَداَمُكْم(. َوُيَثِبّ

فى  الإنت�شارات  وتتواىل   -2

احلادى  اليوم  ففى  رم�شان  �شهر 

من  املبارك  ال�شهر  من  والع�شرين 

يتم  الهجرة  من  الثامنة  ال�شنة 

فتح مكة وحتطم الأ�شنام ويعود 

من  اأخرجوا  الذين  املوؤمنون 

مرفوعو  وهم  حق  بغري  ديارهم 

اإىل  الكرامة  موفورو  الروؤو�س 

وطنهم احلبيب مكة املكرمة .

العام  من  رم�شان  �شهر  وفى   -3

معظم  وقعت  الهجرى  التا�شع 

وفى   ، تبوك  غزوة  اأحداث 

القاد�شية  معركة  كانت  رم�شان 

وفتح رود�س.

العام  من  رم�شان  �شهر  4-وفى 

الإ�شالم  دخل  الهجرى  العا�شر 

على  )�س(  النبى  واأر�شل  اليمن 

�شريه  راأ�س  علي  طالب  اأبى  بن 

وحمل معه كتابًا اإىل اأهل اليمن .

 92 العام  5- فى �شهر رم�شان من 

على  الأندل�س  فتح  كان  هجرية 

على  وا�شتوىل  زياد  بن  طارق  يد 

قرطبة  فتحت  ثم  طارق  م�شيق 

وغرناطه و طليطلة .

6- فى �شهر رم�شان من عام 658 

هجرية كانت موقعة عني جالوت 

على  امل�شلمون  فيها  انت�شر  التى 

التتار الذين كانوا اأعتى قوة فى 

بقيادة  وكانت    ، القدمي  التاريخ 

قطز  الدين  �شيف  ال�شلطان 

�شلطان املماليك فى م�شر فحققوا 

املغول  على  تاريخيًا  ن�شرًا 

واأجربوهم على الفرار .

عام  رم�شان  من  العا�شر  وفى   -7

ميالدية   1973( هجرية   1393

لقواتنا  العظيم  الن�شر  كان   )

القناة  عربت  التى  امل�شلحة  

با�شم اهلل وهى تردد كلمة احلق 

اهلل اأكرب عماًل بقوله تعاىل )َيا 

ِفَئًة  َلِقيُتْم  اإَِذا  اآَمُنوا  اَلِّذيَن  َها  اأَُيّ

َعَلُّكْم   َكِثرًيا َلّ
َ َّ
َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا اهلل

ُتْفِلُحوَن(

فى  القدير  العلى  اهلل  ن�شاأل   **

يحفظ  اأن  العظيم  ال�شهر  هذا 

ما  الفنت  من  الإ�شالمية  الأمة 

يوحد  واأن  بطن  وما  منها  ظهر 

على  ين�شرها  واأن  �شفوفها 

امل�شلمني  واأن يرد جميع  اأعدائها 

اإىل دينه وكتابه و�شنة نبيه ردًا 

ذلك  وىل  �شبحانه  اأنه   . كرميًا 

�شئ  كل  على  وهو  عليه  والقادر 

قدير وبالإجابة جدير وهو نعم 

املوىل ونعم الن�شري .

وكل عام وال�شركة واجلميع بخري
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النف�شي  الهدوء  من  بحالة  الإن�شان  ي�شعر  ما  دائمًا 

والر�شى وال�شالم الداخلي مع نف�شه حينما يغمر قلبه 

�شعيدًا  فتراه  الحكمة  وعقله  القناعة  وعينه  الإيمان 

اآتاه من ف�شله حتي ولوكان قلياًل،   �شاكرًا لربه على ما 

�شراع  اإلي  وال�شالم  والر�شي  الهدوء  هذا  يتحول  وتاره 

داخلي فتجده محبطًا و�شاخطًا علي كل �شيء غير را�شي 

عن حاله وم�شاكله كلها تنح�شر في المادة غير مدرك 

لنعم اهلل الأخرى والفرق بين الحالتين اأن الأول و�شل 

دون  �شي�شيبه  رزقه  باأن  باهلل  اليقين  من  مرتبه  اإلي 

زيادة اأو نق�شان مادام ل يق�شر في ال�شعي ول ياألو جهدًا 

والآخر  الم�شروعة  بالطرق  العي�س  لقمة  ك�شب  في 

اإ�شتبطاأ رزقه و�شغل باله بما يملك الآخرون فنقم علي 

الدنيا في عينه وبقليل  وا�شودت  المجتمع  حاله وعلي 

من الهدوء والحكمة نقول لهذه الحالة التي نجدها في 

ال�شاحب بالعمل اأو الجار بالمنزل اأوالأخ ال�شقيق ..اإلخ 

العزيز  كتابه  في  نف�شه  �شّمى  وتعالى  �شبحانه  اهلل  اأن 

ِة  اْلُقَوّ ُذو  اُق  َزّ الَرّ ُهَو   
َ َّ
اهلل اإَِنّ   « تعالي  قال  )الرزاق( 

اْلَمِتيُن « )الأيه 58 �شورة الذاريات( وهوا�شم من اأ�شماء 

الأرزاق  خالق  هو  اهلل  اأن  الرزاق  ومعنى  الح�شنى  اهلل 

عددهم  كثر  مهما  خلقه،  لجميع  باإي�شالها  والمتكفل 

اأو  اإن�ًشا  وكافرين،  م�شلمين  كانوا،  واأينما  كانوا  ومهما 

طيًرا اأوحيوانًا وهناك ق�شة طريفة ذكرها ابن القيم 

ال�شالم  �شليمان عليه  نبي اهلل  »اإن  فيها  كتابه جاء  في 

�شاأل نملة : كم تاأكلين في العام؟ قالت: اآكل حبتين من 

كامل،  عام  وم�شى  القمح،  من  حبتين  لها  القمح،فو�شع 

القمح  من  واحدة  حبة  اأكلت  قد  فوجدها  اإليها  فنظر 

اأنك  تخبريني  األم  لها:  الأخرى!!!فقال  على  واأبقت 

اأكلت  فلماذا  القمح؟!  من  حبتين  عام  كل  في  تاأكلين 

اآكل  كنت   ، اهلل  نبي  يا  النملة:  فقالت  ؟  واحدة  حبة 

�شيبعث  الرازق  اهلل  باأن  متيقنة  واأنا  القمح  من  حبتين 

اأمري  توليت  الذي  اأنك  علمت  لما  لكنني  بغيرها،  اإلّي 

خفت اأن تن�شاني فاأكلت حبة وادخرت الحبة الأخرى 

علي  رزقه  كان  من  اأن  ذلك  في  وال�شاهد  القادم«  للعام 

اهلل فال يخ�شي الفقر ومن ظن اأن رزقه علي غيره فليعد 

المال  في  الرزق  ح�شر  لمن  اهلل  و�شبحان  ر�شده  اإلى 

رزق،  الطيب  والأخ  رزق،  ال�شالح  الأب  اأن  ون�شي  فقط  

والأم الحانية رزق، والزوجة الخِيّرة 

والمدير  رزق،  الطائع  والبن  رزق، 

رزق  وال�شحة  رزق،  العادل  المتفاهم 

هو  اهلل  كان  واإذا   ، رزق  النا�س  وحب 

الرزاق ذو القوة المتين فرزق اهلل كما 

يقول ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم

يطلبه  كما  العبد  ليطلب  الرزق  )اإن 

على  توكلتم  اأنكم  )لو  ويقول  اأجله( 

يرزق  كما  لرزقكم  توكله  حق  اهلل 

نحزن  ذلك  وبعد   ) بطانًا  وتروح  خما�شًا  تغدو  الطير 

اإلي  ون�شتكي حالنا لمن ليملك ولي�شر فدعونا نبتهل 

اهلل في هذه الأيام المباركات بهذا الدعاء الذي علمه 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم لل�شيدة عائ�شة وذكر اأن 

عي�شي بن مريم كان يعلمه لأ�شحابه » الَلُّهَمّ َفاِرَج اْلَهِمّ 

ْنَيا  يَن ، َرْحمَن الُدّ ، َكا�ِشَف اْلَغِمّ ، ُمِجيَب َدْعَوِة الُم�شَطِرّ

ِبَرْحَمٍة  َفاْرَحْمِني  َتْرَحُمني  اأَْنَت  َوَرِحيَمُهَما  َوالآِخَرِة 

ُتْغِنيني ِبَها َعْن َرْحَمِة َمْن �ِشَواَك «

قليل من الهدوء ..والحكمة

● عمرو صبرى
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َبًة   َمَثاًل َكِلَمًة َطِيّ
ُ َّ
َرَب اهلل يقول الحق تعالى :{اأََلْم َتَر َكْيَف �شَ

ماِء)24(ُتوؤِْتي  ال�َشّ ِفي  َوَفْرُعها  ثاِبٌت  ُلها  اأَ�شْ َبٍة  َطِيّ َك�َشَجَرٍة 

َلَعَلُّهْم  ا�ِس  ِللَنّ ْمثاَل  اْلأَ  
ُ َّ
ِرُب اهلل َوَي�شْ ها  َرِبّ ْذِن  ِباإِ ُكَلّ ِحيٍن  اأُُكَلها 

ُروَن )25( } ، ويقول الر�شول الكريم  �شلى اهلل عليه  َيَتَذَكّ

و�شلم )الكلمة الطيبة �شدقة(.

هل حدث اأن قابلك �شباح يوم من الأيام �شخ�س ما 

كان  ماذا   ، به  اأنت  قمت  عمل  على  واأثنى  مبت�شمًا 

ال�شعور  هذا  انعك�س  وكيف   ، ال�شباح  هذا  �شعورك 

على بقية يومك بالر�شا وال�شعادة .

في  خير  لكل  مفتاح  هى  الطيبة  الكلمة  اأن  اإعلم 

الدنيا والآخرة ، فما هى الكلمة الطيبة وما اأثرها 

على قائلها ؟ .

اآََمُنوا  اَلِّذيَن   
ُ َّ
اهلل ُت  )ُيَثِبّ  : وعال  جل  الحق  يقول 

 ، اْلآَِخَرِة(  َوِفي  ْنَيا  الُدّ الَحيوِة  ِفي  اِبِت  الَثّ ِباْلَقْوِل 

اإل اهلل  اإله  اأن ل  اأ�شهد   " والقول الثابت هى كلمة 

واأن محمدًا ر�شول اهلل" وكذلك �شائر الكالم الحق 

، فاإن الآخذين بها يدومون على القول الثابت وقت 

ال�شوؤال في القبر ، وفي موقف الح�شاب يوم القيامة 

، من دون جهل ول تلعثم ول تردد.

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الم�شطفى  الحبيب  يقول 

كم  فانظر   ، �شدقة(  اأخيك  وجه  في  )تب�شمك   :

الطيبة  بالكلمة  ح�شادها  يمكنك  ال�شدقات  من 

وبالتب�شم في وجوه النا�س ، وكم من الخير تجنيه 

يقول  كما   ، حولك  من  على  ال�شعادة  جو  ن�شر  من 

�شلى اهلل عليه و�شلم :) اأحب الأعمال اإلى اهلل بعد 

الفرائ�س اإدخال �شرور على م�شلم ( .

اإن كل ذكر هلل تعالى و�شكر على نعائمه كالم طيب ، 

وكل �شالة و�شالم على نبيه الكريم كالم طيب ، وكل 

اإ�شالح  ، وكل  اإن�شان كالم طيب  �شهادة حق في حق 

بين النا�س كالم طيب ، وكل كالم ُتدخل به ال�شرور 

على من حولك كالم طيب .

من الكلمات الطيبة التي اأو�شى بها الحبيب محمد 

الطيبة"  "الع�شرة  وال�شالم  ال�شالة  اأف�شل  عليه 

وهى : "�شبحان اهلل والحمد هلل واهلل اأكبر ول اإله 

اإل اهلل ول حول ول قوة اإل باهلل" .

هى  الخم�س  الكلمات  هذه  اأن  العلماء  ويقول 

الآية  في  ذكرها  الوارد   " ال�شالحات  "الباقيات 
ْنَيا  الُدّ الَحيوِة  ِزيَنُة  َواْلَبُنوَن  :)اْلَماُل  الكريمة 

َوَخْيٌر  َثَواًبا  َك  َرِبّ ِعْنَد  َخْيٌر  اِلَحاُت  ال�شَّ َواْلَباِقَياُت 

 م / حممد مو�سى
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اأََماًل( ، وبقية الع�شرة الطيبة هى : -

مرة  مائة  قولها  وُي�شن  اهلل"  "ا�شتغفر   -

)َواْلُم�ْشَتْغِفِريَن   : ال�شحر  وقت  التهجد  مع 

ِباْلأَ�ْشَحاِر( 

قولها  وُي�شن  راجعون"  اإليه  واإنا  هلل  "اإنا   -

في مواجهة الم�شائب والملمات.

- "توكلت على اهلل" وُي�شن قولها عند النية 

في بدء اأي عمل اأو �شفر .

- "ال�شالة على �شيدنا محمد" وي�شن للم�شلم 

على  وال�شالم  ال�شالة  من  ورد  له  يكن  اأن 

�شيدنا محمد �شلى اهلل عليه و�شلم من مائة 

اإلى األف مرة يوميًا ، كل ح�شب ما يتي�شر له 

خا�شة يوم الجمعة .

اأن رجاًل  اأن�س بن مالك ر�شي اهلل عنه  عن 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  عند  كان 

لأحب  اإني  اهلل  يار�شول   : فقال  رجل  فمر 

 ، ل   : فقال   ، اأعلمته   : النبي  فقال   ، هذا 

قال: قم فاأخبره تثبت المودة بينكما.

اأخي الحبيب

بها  الطيبة ول تبخل  الكلمة  اإحر�س على 

البيت  في  معه  تتعامل  اأو  تقابله  من  على 

مع  حتى  بل   ، ال�شارع  في  اأو  العمل  في  اأو 

الحيوان والجماد ، واجعل من ح�شورك اأو 

مقابلتك ب�شير خير و�شعادة ، فكلنا جميعًا 

في حاجة اإلى �شماع الكالم الطيب لنعو�س 

تنل  وبذلك   ، ج�شام  اأحداث  من  عانينا  ما 

حب اهلل تعالى ، ويحببك اإلى خالئقه في 

ال�شماوات والأر�س .

واإليك  اأنبنا  واإليك  توكلنا  عليك  ربنا 

النبي  محمد  على  اللهم  و�شل   ، الم�شير 

، واآخر دعوانا  الب�شير و�شلم ت�شليمًا كثيرًا 

اأن الحمد هلل رب العالمين .

ال�شهر  هو  رم�شان  �شهر 

 ، الهجري  التقويم  في  التا�شع 

وهذا ال�شهر �شهر مميز عند الم�شلمين عن 

باقي �شهور ال�شنة الهجرية فهو �شهر ال�شوم  يمتنع في اأيامه 

وحتى  الفجر  من  والجماع  والطعام  ال�شراب  عن  الم�شلمون 

اأن ل�شهر رم�شان مكانة خا�شة في تراث  ال�شم�س  كما  غروب 

نزل  ما  واأول  الوحي  بداأ  اأن  يوؤمنون  لأنهم  الم�شلمين  وتاريخ 

من القراآن على النبي محمد بن عبد اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

كان  حيث  م   610 عام  في  ال�شهر  هذا  من  القدر  ليلة  في  كان 

ر�شول اهلل في غار حراء عندما جاء اإليه الملك جبريل وقال 

له »اقراأ با�شم ربك الذي خلق« وكانت هذه هي الآية الأولى 

التي نزلت من القراآن ، والقراآن اأنزل من اللوح المحفوظ ليلة 

القدر جملة واحدة فو�شع في بيت العزة في �شماء الدنيا في 

رم�شان ثم كان جبريل ينزل به مجزئًا في الأوامر والنواهي 

والأ�شباب وذلك في ثالث وع�شرين �شنة.

● من ف�شل رم�شان اأن فيه اأبواب الجنة تفتح و اأبواب النار 
تغلق لقول ر�شول اهلل �شلي اهلل عليه و �شلم بذلك ، اإذا كانت 

اأول ليلة من رم�شان    �شفدت    ال�شياطين  ومردة  الجن وغلقت 

اأبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت اأبواب الجنة فلم يغلق 

منها باب ونادى مناديًا   يا  باغي    الخير اأقبل ويا  باغي  ال�شر 

اأق�شر وهلل عتقاء من النار وذلك في كل ليلة .

على  القراآن  اأنزل  عزوجل  اهلل  ال�شهرالمبارك  هذا  في   ●
البع�س  يرجح  ليلة  وهي  القدر  ليلة  في  وبالتحديد  ر�شوله 

اأنها ليلة ال�شابع والع�شرين من رم�شان ويرى اآخرون اأنها غير 

معلومة على وجه التحديد واإنما هي في الع�شر الأواخر. 

في  الم�شلمون   ي�شليها  نافلة  �شالة  هي  التراويح  �شالة   ●
�شفتها  الفجر،  �شالة  اإلى  الع�شاء  �شالة  بعد  وقتها  رم�شان 

ي�شلي  ثم  ركعتين  ركعتين  اأي  بواحده  يوتر  ثم  مثنى  مثنى 

الدنيا والخرة  �شاء من خيري  بما  فيها  ركعة واحدة يدعو 

، لم ي�شلها الر�شول )جماعة( اإل ثالثة ليال حتى ل تفر�س 

على الم�شلمين اإل اأنه كان ي�شليها طول حياته ولم يكن يدع 

قيام الليل ل �شفرًا ول ح�شرًا، و�شن عمر بن الخطاب �شالتها 

جماعة حتى ل تتعدد الجماعات في الم�شجد الواحد حيث 

● غانم محمود قال عنها » نعمت البدعة« . 

مقتطفات	عن	�شهر			

رم�شان	المعظم 	
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ال�شبح  ت�شحى  اإنك  اأمل  على  تنام  اإنك  حاجه  اأحلى 

كده  يوم  يريح  الواحد  لو  ويا�شالم   ، �شغلك  تروح  عل�شان 

نوم  ويق�شيها  بدري  ال�شحيان  من 

مراته  يالقي  وي�شحى  ال�شهر  لحد 

المتين مع كوباية  الفطار  مح�شراله 

ده  ال�شيف  وفي   ، مظبوطة  �شاي 

مفي�س مانع نالقي �شقة بطيخ �شاقعة 

ياعم  وبال�س   ، القلب  على  تطري 

التليفزيون  وتفتح  دماغك  توجع 

ومين عا�س  مات  ومين  ال�شيا�شة  على 

ومين مظلوم ومين ظالم ، هاتلنا فيلم 

عربي قديم ن�شتمتع بالكوميديا اللي 

�شوارع  في  لقطة  فيه  يكون  اأو  فيه 

القاهرة زمان ونقول للي جنبنا يااااه 

�شايفين الحياة كانت حلوة اإزاي اأيام 

هيكون  �شاعتها   ، ده  الوقت  في  عاي�س  كنت  يارتني   ، زمان 

وم�شك  الطربو�س  زر  وتظبيط  الجزمة  تلميع  همي  كل 

المن�شة في ال�شيف عل�شان اأبعد عن و�شيي الدبان ، واأخد 

بالي واأنا نازل لل�شغل اإني اأحط في �شنطتني الأنتيكه ن�س 

ياقة  يحمي  اللي  القما�س  والمنديل  الوظيفة  بتاع  الكم 

،  يااااه واهلل زمان ياجدعان  القمي�س الأبي�س من العرق 

، ب�س حاول بقى مت�شغل�س التكييف حتى لو الجو حر افتح 

اأم�س  في  بلدك  �شوية  واتحمل  ال�شباك  اأو  البلكونة  ياعم 

وفقير  تكييف  عندك  م�س  ولو   ، الكهربا  لتوفير  الحاجة 

وعلى اأد حالك مفي�س م انع ت�شغل مروحة ال�شقف على اأقل 

من  اأرحم  اأهي  وكمان  �شوية  الجو  تلطف  منها  اأهو  درجة 

التكييف ، ولو هتقولي واهلل معندي�س حتى مروحة �شقف 

ب�شيطة هات ورقة كرتون متينة واعملها من�شة ون�س بيها 

، واأهو كلها �شاعتين والجو يهدى والليل يدخل  على و�شك 

والجو يبقى عال العال ، ول اأقولك ، اأح�شن بال�س تاأجز ، 

اإنت اأح�شن ت�شحى بدري تروح �شغلك واأهو هناك هتالقي 

يخللنا  ربنا  الحكومة  ح�شاب  وعلى  ببال�س  التكييف 

تروح  لما  بقى  ب�س   ، بر�شه  معانا  بتتعب  يارب  الحكومة 

اللي قولتلك تعملها  اأي حاجه من  اأوعى تطبق ول  �شغلك 

في بيتك ، يعني براحتك بقى يابرن�س �شغل التكييف على 

كان  هو  يعني   ، كله  المكان  بتاع  النور  ونور  درجة  اأ�شقع 

وو�شيها  المدام  كلم  ابقى  ال�شغل  تو�شل  ولما   ، اأبونا  مال 

بتاعة  الفاتورة  عل�شان  المروحة  ول  التكييف  مت�شغل�س 

الكهربا جت ال�شهر اللي فات عالية اأوي ، و�شحيح هو اأنت 

يعني هتجيب منين يعني ، هى الوظيفة بتديك اأيه ، دول 

نعم  اأي   ، حاف  عي�س  ياأكلوك  ميكفو�س  ملطو�س  كام  كلهم 

اإنت بتاكل يوم �شمك ويوم فراخ ويوم لحمة ويوم بتخليه 

بتق�شيها  مجاني  اأكله  يعني  فري 

الكبدة  بتاع  الراجل  من  �شندوت�شات 

اللي على نا�شية �شارعكم ، ب�س معل�س 

اتحمل �شوية عل�شان بلدك ، وبر�شة 

الطبيخ  يوم من  فر�شة تريح مراتك 

عند  تتح�شبلك  خدمة  تبقى  واأهو   ،

الزنقة  �شاعة  تنفعك  المدام  ال�شت 

الدخل  معدومي  من  فعاًل  كنت  ولو   ،

قر�س  كام  الوظيفة  من  وبتقب�س 

كل  الميكروبا�س  يركبوك  يادوبك 

مكتبك  درج  تفتح  مانع  مفي�س   ، يوم 

عل�شان تكمل م�شاريف العيال ، يعني 

ال�شرورات  واأهو   ، يعني  اأيه  هتعمل 

�شالة  عن  يلهيك  �شغلك  اإوعى  ب�س   ، المحظورات  تبيح 

وترجع  دماغك  توجع  بقى  بال�س  ال�شالة  وبعد   ، ال�شهر 

تفتح ملفات وتبداأ تكمل ال�شغل اللي في اإيديك ، دي كلها 

فيهم  الملف  ماهتفتح  على   ، تروح  وهتقوم  �شاعة  ن�س 

في  تفتكر  اإنك  الأح�شن   ، خل�شت  �شاعة  الن�س  هتكون 

الوقت ده الطلبات اللي المدام قالتلك تجبها معاك وانت 

ال�شغل  جنب  اللي  ال�شوق  من  حاجة  متجب�س  ب�س   ، راجع 

في  ربنا  بيتقوا  وم�س  حرامية  فيه  اللي  البياعين  عل�شان 

اإنك موظف وفاكرين ياما هنا ياما  البيع وال�شرا وعارفين 

هناك ، وانت ياحول اهلل زي مابيقولوا ال�شيت ول الغنا ، 

ابقى هات طلباتك من ال�شوق اللي بعد المزلقان ، البياعين 

هناك اأي نعم مفي�س عندهم زمة اأوي في الميزان ب�س اأهوم 

بي�شبوك تنقي على كيفك حاجة حلوة ، ولما تروح ريحلك 

�شوية كده مدد فيهم رجليك عل�شان تلحق تنزل �شوية على 

، واأهي فر�شة ت�شوف  القهوة على ما المدام تح�شر الأكل 

 ، المكيروبا�س جارك  �شواق  الأ�شتاذ عبدالمعين  حبايبك 

وحبيبك المعلم ابراهيم اللي فاتح ور�شة ميكانيكي قدام 

، وفك نف�شك بكلمتين معاهم ياجدع وخ�شو�شًا مع  القهوة 

 ، ، ماهو كل يوم بتقولوا نف�س الكالم  ابراهيم الميكانيكي 

وخدلك كوباية �شاي �شكر زيادة و�شدلك نف�شين �شي�شة مع 

يح�شن  البيت  على  اأجري  ال�شريع  في  وقوم  طاولة  دورين 

ونام عل�شان  اإتع�شى  ، وتالقيك جعان  العيال ت�شتعوئك  اأم 

بكرة يوم جديد ، وج�شمك محتاج راحة م�س كده ول اأيه 

، ت�شبح على خير يا با�شا ، ون�شوفك كل يوم هنا معانا في 

● وفــقــي فـكــــري م�شر اأم الدنيا .     

مــوظــــف
في مصر أم الدنيا
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لتحقيق  العوامل  أحد  هو  الناجح  العمل  أن  شك  ال 
السعادة لإلنسان، باإلضافة   إلى عوامل أخرى وهى 
تكوين   ، مادية  إمكانات   ، إجتماعية  مكانة  تحقيق 
أسرة ، روح متزنة, ولكى نحظى بعمل ناجح علينا 
اإلبتعاد عن هذه األنواع من البشركما يقول الدكتور 

إبراهيم الفقى في كتابه الطريق إلى النجاح: 
أوال:  نوع يعيش فى الدنيا وال يعرف ما الذى يريده  
وال يعرف أهدافًا يحققها . . كل هدفه أن يوفر الطعام 
والشراب على قدر الكفاف . . ومع ذلك ال يكف عن 

الشكوى من ضيق العيش.
الثانى : نوع يعرف ما الذى يريده ، ولكن ال يعرف 
 ، بيده  ويأخذ  يوجهه  وينتظر من   ، إليه  كيف يصل 
وهذا النوع من الناس أكثر شقاء من الصنف األول .
الثالث : نوع يعرف غايته ويعرف وسائل تحقيقها ، 
ولكنه ال يثق فى قدراته ، يبدأ خطوات لتحقيق شىء 
دائما  ...وهكذا  يقرؤه  كتابا وال  يشترى   ، يتمها  وال 
يكملها  بدأها ال  ، وإن  النجاح  يبدأ فى خطوات  ، ال 

...وهذا النوع أكثر شقاء من النوعين السابقين . 
الرابع : يعرف ما الذى يريده ، ويعرف كيف يصل 
إليه ، واثق فى قدراته …إال أنه    يتأثر باآلخرين 
، فكلما أنجز شيئا سمح لمن يقول له هذا األسلوب 

غير مفيد ، إنما  عليك أن تعيد هذا األمر بشكل آخر 
….وهذا النوع من داخله غير مقتنع بفكره تماما ، 
لذلك يجعله التردد يقع فريسة اآلراء المخالفة لريأيه 

، فيصبح بذلك أكثر شقاء من األنواع السابقة .
الخامس : نوع يعرف ما الذى يريده ، ويعرف كيف 
يصل إليه ، واثق فى قدراته ، ال يتأثر بآراء األخرين 
إال إيجابيا ، ويحقق النجاح المادى والعملى ...إال أنه 

بعد تحقيق
اإلبداعى  التفكير  ويهمل  الفتور  يصيبه  النجاح   .

ومواصلة النجاح
وسائل  ويعرف  هدفه  يعرف  النوع  هذا   : السادس 
تحقيقه ، ويثق فيما أعطاه اهلل سبحانه وتعالى من 
مواهب وقدرات ويسمع اآلراء المختلفه ويغير فيها  
، وال يضعف أمام التحديات والعقبات وبعد ما يبذل 
كل مافى وسعه   ، ويتوكل  على اهلل ..... تجده يحقق 
النجاح بعد النجاح ولن تقف همته وعزيمته عند حد

األنواع  النجاح وتبتعد عن  بأسباب  تأخذ   أن  فعليك 
الخمسة األولى ، وتوكل على اهلل  وسيكون النجاح 

حليفك وظلك طوال حياتك..

الطريق إلى

النجاح

● مصطفي محمد علي
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رمضان كريم
حاول »عمر« اأن يقاوم النوم الذى يغالبه ، فهو يعلم اأن اليوم 

هو اجلمعة وكل �شكان العمارة اأجازة . . . وطلباتهم ل تنتهى 

. . واأ�شم »عمر« يرتدد طوال النهار على الرغم اأنه  اأ�شغر 

“على “  بواب العمارة ، ولكن كل ال�شكان يحبون  اأولد عم 

واإن  حتى  وقناعاته  الطلبات  اإجناز  و�شرعة  لذكاءه  عمر 

مل يعطوه اأى مقابل .....وباأدب واإبت�شامة ل تفارقه رغم 

ق�شوة احلياة ويكون رده »خلى اأنا معملت�س حاجة  »  ..... 

خمرى  لون  مع  وجه  وق�شمات  ع�شرعاما  الأثنى  ذات  عمر 

يكمل  مل  وهو    .  . الأ�شيلة.  امل�شرية  باملالمح  معها  ت�شعر 

�شهادته الإبتدائية  واأ�شبح واحد من املت�شربني من التعليم 

فى هذه املرحلة لي�شاعد والده بعد اأن تزوج اأ�شقاءه ومنهم 

من اأقام فى بلدتهم »بالفيوم« واأخرين ف�شلوا الإقامة فى 

اأوفر . . .  . . وكان  »القاهرة« ليكونوا  بجوار م�شدر رزق 

على واأ�شرته اأحد النازحني من الفيوم للقاهرة وكان ينتقل  

. يطرد   . اأى خالف  . ومع حدوث   . واأخرى  ما بني عمارة 

البواب دون اأدنى �شعور باأى ذنب ، لت�شتمر رحلة بحث عن 

والبوابني   .  . اأخرى  اأحياء  اأو  احلى  نف�س  فى  �شواء  مكان 

البحث  عملية  فى  بع�شا  بع�شهم  ي�شاعدون  باأنف�شهم 

�شمع  اإ�شتيقاظه  من  قليلة  دقائق  وبعد   .... والإ�شتدلل 

الغرفة  عمر مدام »جنوى« تنادى عليه فخرج م�شرعا من 

وقال لها اأيوه يامدام جنوى . . فنظرت له من الدور الأول 

»اأنا نازله دلوقتى ع�شان ن�شرتى �شوية حاجات » .  وقالت 

على  خطواتها  و�شمع  ال�شقة  باب  جنوى  مدام  واأغلقت   .  .

درجات ال�شالمل املعدودة  وقال »هو ل�شه فى حاجات تانيه  

ال�شوق كله » �شحكت جنوى وردت »انت  . . دحنا ا�شرتينا 

عارف اإن ولدى جايني على الفطار . . والعزومة فى رم�شان 

�شكل تانى ، وبعدين اأنا بحب اأ�شرتى الفاكهه والع�شائر فى 

نف�س اليوم » ..........وعادت جنوى ومعها عمر يحمل فى 

كل يد عدة �شنط يكاد مي�شى بالعافية ، ودخل املطبخ لي�شع 

مابيده ......فزاغت عينيه على الأ�شناف واأ�شكال الطعام 

املختلفة...... فربطت جنوى على كتف عمر وقالت » اأيه 

..هيعجبهم  ب�شرعة  عمر  رد  ؟   الأكل  ..هيعجبهم  راأيك 

اأح�شن  اأنك  عارفه  كلها  العمارة  جنوى  .....يامدام  ون�س 

على  ليجل�س  عمر  ونزل  ...ميه«  ميه  اأكل  تعمل  واحدة 

املطلب  عبد  ي�شمع  الراديو  وبجواره  اأبيه  مع  العمارة  باب 

 ... غيابه  ....بعد  به  ....وفرحنا  جانا  »رم�شان  يغنى 

......اأهال  بطوله  �شهر   .  . وقولو  غنوا   .  . زمان  وبقاله 

وابنه  على  عم  نظر   ، �شاعة  من  يقرب  ما  وبعد   « رم�شان 

يا  اخلري  �شباح  وقال  وزوجته  م�شطفى  الأ�شتاذ  اإىل  عمر 

اأ�شتاذ م�شطفى . . �شباح اخلري يا مدام . . يلزم اأى خدمه 

بن�شلى  اأحنا  على  ياعم  �شكرا  وقالوا  .........اأبت�شموا 

 ....... بنف�شنا  حاجتنا  ون�شرتى  �شويه  ونتم�شى  يومنا 

ب�س   ... الولد  من  حرمهم  ربنا  »�شوف  لأبنه  على  فقال 

ما  ....وبعد  ربنا  �شاكريني  حمديني  را�شيني  اهلل  ما�شاء 

طلعوا على املعا�س و�شقتهم على طول نا�س داخله خارجه 

وا�شحابهم  قرايبهم  وي�شتقبلوا  كرمه  عمرهم  طول   ....

اأح�شن ا�شتقبال » ومال عمر براأ�شه على اأبيه وقال »الدينا 

على  عم  فاأم�شك   .... عط�شان  �شاحى  والواحد  قوى  حر 

واد عايز تاخد  يا  انت  »هو   : براأ�س عمر بني كفيه وقال 

ثواب ......ببال�س« و�شمع عمر اأمه تنادى عليه فقال لها 

وهو مل يربح مكانه اأيوه عايزه اأيه ... قالت ياواد تعاىل 

هنا ع�شان ت�شمعنى .... روح ا�شرتى .... ومل تكمل كالمها 

انتى  ا�شرتى  روحى  تعبان  اأنا   .. الفور  على  عمر  وقاطعها 

 .. النهار  طول  نازل  طالع  انت  ده   .. ياواد  ليه  فقالت   ...
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راأ�شه وهو يبت�شم ... يعنى عايزة تكملى  اأنا فهز  اآ�شمعنى 

وهى  لالإفطار  حتتاجه  ما  لأمه  لي�شرتى  وذهب   .... عليا 

اأ�شياء ب�شيطة وعلى قد احلال .... وعند عودته ملح عمر 

الرابع   للدور  جمدى  الأ�شتاذ  �شيارة  من  �شنط  يحمل  اأبيه 

وقال لنف�شه »ربنا ي�شرت . . .  ده الأ�شتاذ جمدى طيب ب�س 

مراته �شديده حبتني ........... والنهارده ع�شان عزومة 

فى  اأبيه  و�شاعد  عينه...........  مطلعه  تالقيها  عيلته 

حمل ال�شنط واأ�شتقبلتهم زوجة جمدى بنظرة ا�شتغراب . 

فاأبت�شم جمدى   .  . اأحنا عازمني حى  . هو   . اإيه ده كله   .

وقال ع�شان كل حاجه تكون عندك . . واأنت براحتك اللى 

عايزاه اأعمليه .... و�شكر جمدى عم على واأبنه عمر وهو 

الأ�شتاذ  باأن  �شعداء  وهم  وتركوه  جنيهات  ع�شرة  يعطيهم 

الثالث  الدور  وفى   .  .  .  . �شوية  بزيادة  اأعطاهم  جمدى 

ناوى  م�س   « له   وقال  عمر  حممد  الأ�شتاذ  اأبن  ح�شام  راأى 

يابنى تكمل الإبتدائية . . اأنت تقدر تاخدها من منازلهم 

. . يعنى م�س هرتوح املدر�شه . . واأى حاجه بابا ي�شاعدك 

فيها . . . . ب�س كمل«........واأ�شتمر عمر فى النزول على 

�شالمل العماره .. . اإن �شاء اهلل . . اأن �شاء اهلل . . ومل يلقى 

 .  . نف�شه  يحدث  وهو   .  . عمر  عند  �شدى  اأى  ح�شام  كالم 

ا�شمعنى انا هكمل . . ده كل اأخواتى ماحد�س فيهم بيقراأ 

ول بيكتب . . دنا حلو قوى كده ............ ودخل عمر 

الغرفة عند اأمه وقال لها : الواحد �شئيان طول النهار . . 

اأكل كتري . . عايزين ن�شبع . . . فم�شم�شت �شفاها  اأعملى 

وقالت منيني ياح�شره !!!!!!!!!!!

ونادى عم على عمر لي�شع خرطوم املياه فى احلنفية فكل 

يوم جمعة لزم مي�شح �شالمل العمارة . . وجل�س الأب والأم 

وعمر وفى �شاعة �شفا ليلتقطوا اأنفا�شهم فى مدخل العمارة 

ورطوبة الأر�س بعد امل�شح تلطف من جو ال�شيف وال�شيام 

. . . .  قبل هجوم الأولد والأحفاد بعد الع�شر ليتجمعوا 

اخلام�شة  ال�شاعة  قرب  وعند   .......... الفطار  على 

ال�شفرة  حت�شري  فى  لي�شاعدها  جنوى  ل�شقة  عمر  �شعد 

ح�شب اتفاقهم من قبل . . وقالت له اأنت جيت فى وقتك 

. . خال�س مفي�س وقت اأنا هبتدى »اأحمر« واأنت تقف على 

احلو�س تغ�شل فقال لها : اللى اإنتى عايزاه يا مدام ..... 

وخرج عمر بعد ذلك لتح�شري ال�شفرة وفر�شها مع جنوى . 

الوقت �شريعا  ل يخلوا من  مل�شح املطبخ وم�شى  . ثم دخل 

مزاح وخفة دم لعمر .

وقالت جنوى : اأنا عمله الأكل اللى بيحبه اأبنى من ايدى 

اأنا ب�س . . . فرد عمر طبعا م�س اأمه . . واأكملت ربنا يخليله 

ب�س  رد عمر   .  .  . اأكلها  اأتعود على  اأكيد   .  . واأبنه  مراته 

جنوى  ف�شحكت   !!!! اأنا  ا�شاألينى  تانيه  حاجه  الأم  اأكل 

واأنت تعرف غريه ياعمر ؟! ف�شحك عمر ب�شوت عاىل ومل 

ي�شمعوا مع �شجيج املطبخ جر�س التليفون ........وخرجت 

جنوى لرتد وقالت : اأيوه ياحبيبتى . . م�س هتقدرى تيجي 

دور  ويجلها  منك  تتعب  لزم  طبعا  اأيوه   .  . خري  ليه   .  .

اإ�شهال ..... طفلة فى ال�شن ده ناميه فى التكييف وملب�شاها 

خفيف ورجلها وبطنها مك�شوفه . . حرام عليكى ..........

اإنزىل وديها لأى دكتور ع�شان يديها م�شاد حيوى . . . واألف 

وخالك  اأخوكى  على  ه�شلملك  طبعا  اأيوه   .  . عليها  �شالمه 

غرفتها  جنوى  ودخلت  ال�شالمة......  .....مع  يجيوا  ملا 

اأخرى  مرة  التليفون  جر�س  ....ورن  الع�شر   �شالة  لتلحق 

 ... بت�شلى  ب�س  موجودة  جنوى  مدام  اأيوه   .  . عمر  فرد 

ا�شتنى مدام جنوى خل�شت ....اأيوه ياحبيبى ...خري!!!!!! 

كل  عمله  كنت  دنا  .....ب�س.......  حاجه  ح�شل  ؟!  ليه 

.... معاك  اتخنقت  هى  بتحبها.........  اللى  احلاجات 

طب م�س عايزه تيجي .......هو املو�شوع اأكيد كده.......

الأنرتية  كنبة  على  جنوى  وجل�شت  ال�شالمه.........  مع 

بجوار التليفون واأخذت منديل ورق لتجفف جبينها والقت 

براأ�شها على ظهر الكنبة ...... وظل عمر واقفا ل يدرى 

ماذا يفعل اأو ماذا يقول ........ هكذا يفعل الأبناء بدون 

اإكرتاث لتعب وعناء الأم فى انتظار اأولدها ليجتمعوا معا 

يومني اأو ثالثة طوال رم�شان ؟!!!!! لي�س هذا بكثري على اأم 

وحيدة بعد وفاة زوجها ....... فهم�س عمر ب�شوت حزين 

... مدام جنوى اأنا نازل .... فلم ترد عليه ...وتركها وهو 

حزين حلزنها .

وها قد قرب مدفع الأفطار وخلت ال�شوارع تقريبا من املارة 

.... وبدت الأنوار من واجهة العمارة م�شاءة. . . . الدور 

�شعيد  والكل  واأخوته  والديه  مع  جمدى  الأ�شتاذ  الرابع 

تدارى  اأن  حتاول  التى  زوجته  عدا  فيما  احللوه  باللمه 

الثالث  .......والدور  العزومة   تكاليف  من  قليال  �شيقها 

فى  اأ�شرتهما  اأفراد  مع  ح�شام  وابنه  حممد  الأ�شتاذ  �شقة 

حركة �شريعة من حت�شري ال�شفره . . . واإعداد م�شروبات 

التليفزيون  وم�شاهدة   .  .  . القراآن  وقراءة   .  .  . رم�شان 

وزوجته  م�شطفى  الأ�شتاذ  الثانى  الدور   .............

البعيد  املا�شى  من  حتكى  ونوادر  وذكريات  ا�شدقاءهم  مع 

القريب فى ذاكرتهم فى جل�شة تغمرها الود وال�شفاء فى 

ربيع عمر مل يتبقى منه اإل قلياًل...........والدور الأول 

جنوى على باب �شقتها تنادى على عمر ... عمر اأطلعلى ... 

جرى عمر ب�شرعة ...خري يامدام جنوى ..... تعاىل �شيل 

ال�شنية ديه نزلها عندكو . . كل اأنت واأخواتك ...... م�س 

ممكن   ......... ليه   .... لينا  ده  كل   !!!!!!!!!!!! معقول 

�شحكت   ........ اهلل  �شاء  اأن  بكره  يجيوا  ح�شرتك  ولد 

..... ف�شحك  راأيى  اأغري  ما  . بقولك خدها  قبل   . جنوى 

»كله  قائاًل   ال�شالمل  على  الثقيلة  بال�شنية  وجرى  عمر 

يو�شع لعمر ........... �ُشكى على الأكل بتاعك يا اأما ..... 

  .  . مله  و�شط  ال�شنية  وو�شع   ..... و�شل  جنوى  مدام  اأكل 

وزحمة . . واأفواه  جائعة ..... اأيه ده كله ..... و�شعادة 

ل تو�شف اأمام طعام مل يروه من قبل !!!!!!!!!! ومل تغلق 

جنوى باب �شقتها اإل بعد �شماع تعليقات اأ�شرة عمر  ..... 

تقرتب  بطيئه  بخطوات  اإذ  لتغلقه  بالباب  اأم�شكت  وحني 

منها وقالت اأهال .... يا حبيبى وهو يلتقط اأنفا�شه ... اأنا 

جيت وجعان بقاىل يومني عايز اأ�شوف �شفرة جنوى عمله 

ال�شقة وهى �شعيدة بقدوم  اأزاى ..... واأغلقت جنوى باب 

راأ�شها  تهز  وهى  اإليه  ونظرت   .... معها  لالإفطار  �شقيقها 

النظره  نف�س  ... ومل مي�شى وهى هى  الزمن مل مير  وكاأن 

.... ونف�س الود ودفء امل�شاعر منذ اأن كانو �شغارا .......

● اإلهــام المليجــى
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رمضان شهر 
التقى والغفران

أشرقت على األكوان يا رمضان..يا من فيك تسمو النفوس ويخشع الوجدان
الروح فيك تصفى والجوارح يظلها اإليمان 

 جئت حملت إلى الحياة حياتها..فبك الحياة وروحها القرآن
ناديت كل العالمين لشرعة ..فى ظلها تتوحد األكوان

بين المشارق والمغارب وحدة.. بفارق الوقت واألزمان

الروح فيك تصفى والجوارح يظلها اإليمان

الصوم فيك تربية ومن سما.. فيه الضمير تألق اإليمان
كم من صائم والصوم فيه يراء ..وبرجسه يتفاخر الشيطان

وبالسالسل يظل مقيدًا ..حتى ينفذ الشهر بالغفران
صوم الجوارح أن تكف عن األذى ..ال صوم فى صوم به أضغان

الروح فيك تصفى والجوارح يظلها اإليمان

عام مضى من عمرنا فى غفلة..فتنبهوا فلعله أخر األعوام
 الصوم صدق وإنطالق عزيمة..فى اهلل يكبو دونها الكسالن

فقم بالصيام مع القيام تعبدًا..فكالهماعمالن مقبوالن
فيك الفرائض والسنن مضاعفة..والذكر والتسبيح عالمة اإليمان

الروح فيك تصفى والجوارح يظلها اإليمان

قم فى الدجى واتل الكتاب وال تنم ..إال كنومة حائر ولهان
فلربما تأتى المنية بغتة..فتساق من فرش إلى أكفان

هيا لنجعل من صومنا زادًا..فبفضله ينجينا من الخسران
وإرزقنا ربنا تقوى..بفضلها الفردوس غاية اإلنسان

الروح فيك تصفى والجوارح يظلها اإليمان
كلمات / أحمد راجح – مدير الموارد البشرية – قطاع المعامل
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أفراح المقاولون العرب

زفاف/ القبارى محمد و أسماء طلعت

 اسالم عادل وعروسه دعاء

عالء الدين مصطفى وعروسه رحاب اشرف

رجب مهدى وعروسه هبه محمد

نادر ايوب وعروسه سها صبحى

وليد قطب وعروسه منى احمد

احمد النجار وعروسه مى الديبباسم عاطف وعروسه اميرة

زفاف/ محمد الزملى و رحمة

عصام محمد وعروسه الشيماء زكى

ايمن احمد وعروسه مروة محمد

ايمن محروس وعروسه دعاء فتحى

جيولوجي احمد حمدي و عروسه الشيماء محمد

محمد حمدى وعروسهوليد عطيه وعروسه بدر زايد

محمد عبداهلل وعروسه هدى محمد

محمد عزمى وعروسه ايه امام

أحمد السيد احمد وهاله حسني

ألف مبروك
للعروسين
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يوسف هشام عالم

عبد  الرحمن احمد حسن

سعاد المصرى

محمد احمد سيد

عبد الرحمن محمد احمد

ياسمين رمضان محمود

حازم طارق محمد

كريم ابراهيم فرغلى

منار طارق الصاوى

ياسين احمد سيد

محمود فراج العربى

روضة عاطف صابر

مريم عبد المنعم دسوقى

تسنيم محمد حسن

احمد مصطفى حسن

ندى حسام

سماح محمد شعبان

محمد فراج العربى

محمد عبد الناصر رجب

ندى محمد الخولى

محمود ناصر محى الدين

فاطمة ابراهيم محمد

رضوى بدوى احمد

احمد محمد شعبان

معاذ فراج العربى

 نور كريم

جاسمين عادل عبد النبى

نورهان ايهاب محمد

عبدالحميد احمد عبد الحميد

احمد محمد مصطفى

اسامة محمد شعبان

مروان محمد سيد

فاطمة ياسر

ملك سمير عبداهللعماد جودة السيد

رضوى اشرف سمير

خلود حسن فؤاد

ياسمين عاطف احمد

اياد احمد محمود

محمود رمضان محمود

احمد على ابو سليمان

حنان السيد عطا

ندى عصام عبد الحفيظ

صالح احمد عبد الحميد

ملك محمد مصطفى

اميرة ابراهيم عبد الفتاح

عبدالرحمن محمد

محمد ياسر

زينب عبد المنعم دسوقى



ماروسكا ناصر فرج

يوسف حازم 

خديجة سيد الساحة

محمد محمود حسين

جنى وحنين احمد عثمان

طارق سيد صبحى

سيف ونورهان محمد مصطفى

اسماء محمد ربيعى

شهد وسما احمد عبد العزيز

ضحى خالد السيد

محمد محمود ابوسعدهنيروز احمد عبد الرحمن

هدى اسامة فواد

احمد جمال محمد

محمد مدبولى

محمد وعمر صالح سيد

سارة ومحمد مدبولى عبد المنعم

رودينة عماد عبد الكريم

شروق رضا مختار

أمينة أحمد شوقى

احمد محمد

مروة محمود محمد

حبيبة السيد طلعت

محمد محمود محمد

هنا خالد على

احمد محمد ابو هاشم

محمد عماد عبد الكريم

بسمله خميس رمضان

مريم محمد جمال

رقية محمد احمد

مريم محمد ربيعى

عمرو محمود اسامة

عابد وحيد عفيفى

فواد احمد فواد

مونية عماد عبد الكريم

محمد خميس رمضان

امنية محمد ابو هاشم

مريم عصام عبد الحفيظ

خالد وليد فؤاد

علياء واشرف وامل محمد السيد

حبيبة رمضان رجب

يوسف محمد جمال

انجى يوسف امين

ملك واشرقت محمد سعد

منه اهلل السيد فؤاد

عبد اهلل ومحمد وحمزة ابوالعال عبد الرسول

جنة احمد عادل

مازن محمود طلعت

محمد عصام عبد الحفيظ

محمد عبد الرازق محمد

مهداه و نيره احمد عبد الخالق

جودى احمد سامى

محمد وليد فؤاد

محمد عبداهلل واخواته

هارون حلمى عبد الموجود

لى لى احمد فوزى

احمد محمد
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