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أعمال  الثالثاء 16 سبتمبر  الوزراء صباح  إبراهيم محلب رئيس مجلس  المهندس  افتتح 
الشكل  العالم من حيث  أكبر مواني  البحرى والذي أصبح يضاهى  نويبع  بميناء  التطوير 
والتجهيزات إلستيعاب المسافرين عبر الميناء وقد أكد رئيس مجلس الوزراء خالل اإلفتتاح 
أن الميناء يعد من أضخم المشروعات الحالية فى مصر والعالم العربى، ونقلة حضارية 
فى عالم النقل البحرى على مستوى موانئ مصر، خاصة أن الميناء تم تجهيزه على أعلى 
تنمية شبه جزيرة  يساعد على  الميناء  أن  إلى  وأشار  العصرية،  للتطورات  وفقا  مستوى 
سيناء وزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية، باإلضافة إلى توفير فرص 

عمل ألبناء سيناء وخلق مجتمع تجارى عمرانى جديد فى جنوب سيناء.

الذى يعد نقلة  المبذول فى هذا الصرح العمالق  المهندس إبراهيم محلب بالجهد  وقدأشاد 
حضارية فى تاريخ وزارة النقل، ويعمل 
بين  التجارى  التبادل  حجم  زيادة  على 
مصر والدول العربية ويوفر ما ال يقل 

عن 400 فرصة عمل ألبناء سيناء.

المهندس  اإلفتتاح  خالل  سيادته  رافق 
هاني ضاحى وزير النقل واللواء عادل 
والدكتور  المحلية  التنمية  وزير  لبيب 
أشرف العربي وزير التخطيط والدكتورة 
لينا شبيب وزيرة النقل األردني واللواء 

رئيس الوزراء يفتتح أعمال تطوير ميناء نويبع
المهندس إبراهيم محلب :المشروع نقله 
حضارية في تاريخ النقل البري ويربط بين 

شرق وغرب الوطن العربي



3

األحمر  البحر  موانئ  هيئة  رئيس  فالح  حسن  اللواء  و  سيناء  جنوب  محافظ  فودة  خالد 
والمهندس محسن صالح رئيس مجلس اإلدارة والمهندسون صالح الزاهد عضو مجلس 

رئيس  قاسم  وسمير  اإلدارة  مجلس  رئيس  مساعد  الدين  عز  وإبراهيم  اإلدارة  
القطاع ومحمد حال مدير فرع سيناء.

نائب  محسوب  ياسر  المهندسان  أوضح  آخر  جانب  علي 
الفني  المكتب  مدير  عيسي  وعلي  سيناء  فرع  مدير 

أن األعمال المنفذة بالمشروع بلغت 265 مليون 
جنيه وهي تشمل منطقة ساحات صادر ووارد 

ألف  بإجمالي 110  عباره عن 3 ساحات 
تشمل  كما   , سيارة   570 مترتستوعب 

منطقة خدمات تضم 25 مبني خدمي 
ومظالت  وخروج  دخول  وبوابات 

للسيــارات والشـــاحنـــات - 
k-span إلــي جــانب صــاالت 
السفــــر والوصــول واستقبـــال 
وتوديــع الركــاب وكافتـيـريـات 
تجارية  ومحالت  حره  وسوق 
ومكاتب سياحية وبرج للمراقبة 
والتحكم للميناء يبلغ ارتفاعه 5 
أدوار هذا إلــي جــانب أعمــال 
الطرق و أعمال شبكات للموقع 
صرف(   – حريق   – )مياه  العام 
بتنفيذ  سيناء  فرع  قام  وقد 
الترسانة  مع  بالتعاون  األعمال 

وإدارة  باإلسماعيلية  البحرية 
األعمال اإلعتيادية وإدارة األعمال 

الكهربائية.

شلبي  كمال  هاله  المهندسة  وأوضحت 
مدير إدارة األعمال الكهربائية بأن اإلدارة 

قامت بتنفيذ أعمال كهرباء به بقيمة 31 مليون 
جنيه  عبارة عن أعمال الجهد المتوسط )موزع- 

لوحات ربط - ربط حلقي عدد »8«-عدد 8 محوالت 
- كابالت( وأعمال الجهد المنخفض من )لوحات التوزيع 

العمومية- لوحات التوزيع الفرعية - كابالت( ، ويضيف المهندس 
محمد يوسف النجار نائب مدير اإلدارة بأنه تم أيضًا تنفيذ أعمال التيار 

الخفيف من )تليفونات - إنذارحريق - كاميرات مراقبة - نظام صوتيات - شاشات عرض - 



نظام معلومات - دخول وخروج السيارات - 
إصدار الكروت الذكية( وذلك للميناء داخل 
يتم  ، كما  العام  المباني والساحات والموقع 
تحت  الشاحنات  إنتظار  ساحات  إنارة  تنفيذ 
المظالت من خالل كشافات إضاءة غامرة 
والموقع العام للساحات والصاالت ورصيف 
 30 ماست  هاي  أعمدة  طريق  عن  الميناء 
متر وأعمدة اإلنارة 12 متر ، ومن جانبهم 
سمير  وسعد  حامد  أحمد  المهندسون  قال 
ومحمد سعيد أن األعمال تشمل أيضَا توفير 
تغذية كهربائية لشاحنات التبريد )البرادات( 
داخل الساحات وإنارة داخلية لمباني صاالت 
ومباني  المراقبة  وبرج  والسفر  الوصول 
مباني  واجهات  وإنارة  والسائقين  الخدمات 
المراقبة ومداخل ومخارج  الصاالت وبرج 
المهمات  وتأهيل  ونقل  وصيانة  الميناء 
أكشاك   2 )عدد  بالميناء  الحالية  الكهربائية 
محوالت( مع ربطها بحلقة المتوسط الجديدة 

وأعمدة هاي ماست 20 متر . 

كما صرحت المهندسة هالة كمال شلبي مدير 
تقوم  اإلدارة  بأن  الكهربائية  األعمال  إدارة 
بالسويس  األدبيه  بميناء  أعمال  بتنفيذ  حاليًا 
عبارة  والمشروع  جنيه  مليون   23 بتكلفة 
عن إنشاء ساحتين انتظار شاحنات وإنشاء 
الميناء  وتطوير  ركاب  وصول  صاالت 
يوسف  محمد  المهندسون  وأضاف  الحالي 
خضر  ومحمد  اإلدارة  مدير  نائب  النجار 
األعمال  أن  سعيد  وإبراهيم  نور  ومحمد 
ساحات  إنارة  تشمل  بالمشروع  الكهربائية 
وتوفير  المظالت  تحت  الشاحنات  إنتظار 
التبريد  لشاحنات  الكهربائية  التغذية 
داخلية  وإنارة  الساحات  داخل  )البرادات( 
وأعمال  المراقبة  وبرج  الصاالت  لمباني 
 - انذارحريق   – )تليفونات  الخفيف  التيار 
كاميرات مراقبة - نظام صوتيات -بوابات 
إصدار   - السيارات  وخروج  دخول 

الكروت الذكية( .
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ا�شتقبل 

محلب  اإبراهيم  المهند�س 

رئي�س مجل�س الوزراء م�شاء يوم الأحد 24 اأغ�شط�س 

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

م�شاهمة  جنيه  ماليين   6 بمبلغ  �شيكًا  �شلمه  الذي 

ل�شالح  المنبثقة  و�شركاتها  بال�شركة  العاملين  من 

�شندوق " تحيا م�شر".

وخالل اللقاء توجه المهند�س اإبراهيم محلب بال�شكر 

موؤكًدا  العرب"  "المقاولون  ب�شركة  العاملين  لجميع 

اأن هذا اأمر متوقع من �شركة وطنية كبرى ي�شهد لها 

الجميع بالتاريخ الم�شرف.

واأ�شار رئي�س مجل�س الوزراء اإلى اأن م�شر تنتظر من  

 

عــمــــال �شـــــــركــــــة 

"المقاولون العرب" وغيرهم من عمال م�شر في هذا 
ا في العمل و�شرعة ودقة في الأداء،  التوقيت اإخال�شً

والعمل علي مدار الـ 24 �شاعة موؤكدًا اأنه لي�س هناك 

وقت لن�شيعه من عمر الوطن.

هذه  اأن  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأكد  جانبه  من 

بال�شركة  العاملين  من  بمبادرة  جاءت  الم�شاهمة 

منهم  واإدراًكا  وتخ�ش�شاتهم  �شرائحهم  بمختلف 

اأن  و�شرورة  البالد،  بها  تمر  التي  الدقيقة  للظروف 

ي�شهم كل منا قدر ما ي�شتطيع حتى نعيد بناء وطننا.

عمال المقاولون العرب

ي�ساهمون بـ6 ماليين جنيه   

ل�سندوق تحيا م�سر      
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قام المهند�س اإبراهيم محلب رئي�س مجل�س الوزراء 

وحدة   57 عقود  اأكتوبربت�شليم   13 الأثنين  يوم 

اأ�شيوط  �شكنية كاملة المرافق والت�شطيب بمدينة 

42 عمارة  1008 وحدة �شكنية فى  الجديدة �شمن 

لمواطنى  الجديدة  اأ�شيوط  بمدينة  ان�شائها  جار 

باكورة  تعد  وهي  الدخل  محدودى  من  اأ�شيوط 

تنفذه  الذي  �شكنية"  وحدة  المليون  "م�شروع 
وزارة الإ�شكان ، رافقه خاللها د. م�شطفي مدبولي 

العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  الإ�شكان  وزير 

واللواء  التخطيط  وزير  العربي  اأ�شرف  والدكتور 

ود.عادل  المحلية  التنمية  وزير  لبيب  عادل 

عدوى وزير ال�شحة والمهند�س خالد عبد العزيز 

حماد  اإبراهيم  واللواء  والريا�شة  ال�شباب  وزير 

نائب  فاروق  �شيد  والمهند�شان  اأ�شيوط  محافظ 

رئي�س مجل�س الإدارة وابراهيم عز الدين م�شاعد  

رئي�س مجل�س الإدارة.

وقد اأكد رئي�س مجل�س الوزراء  خالل الإفتتاح على 

اأهمية م�شروع المليون وحدة �شكنية الجار تنفيذها 

والتى يتم توزيعها وفقًا لقانون الإ�شكان الإجتماعى 

وفقًا  توزيعها  �شيتم  والتى  الإجتماعية  والعدالة 

ن�شمح  لن   " قائاًل  الجتماعية  العدالة  لمبداأ 

بالمتاجرة فى قوت المواطنين و�شنحارب الف�شاد" 

العدالة  مفهوم  فى  الكبير  التغيير  اإلى  م�شيرًا 

اأهم  من  باعتبارها  المواطنين  ل�شالح  الإجتماعية 

25 يناير و30 يونيو التى نادى بها  مبادىء ثورتى 

المهند�س اإبراهيم محلب ي�سلم باكورة وحدات م�سروع 
الإ�سكان الإجتماعى بمدينة اأ�سيوط الجديدة
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ال�شعب الم�شرى العظيم موؤكدًا على محاربة 

الف�شاد وو�شع القوانين الجديدة التى تن�س 

على احترام المواطن وربط الأجر بالإنتاج 

وعمل اإ�شالح اإدارى �شامل بكل اأجهزة الدولة 

لأن ال�شعب الم�شرى هو الذى �شيبنى بلده .

اأن  على  مدبولى  م�شطفى  الدكتور  واأكد 

�شمن  ت�شليمها  تم  التى  ال�شكنية  الوحدات 

52 األف وحدة �شكنية تم تنفيذها بالعديد 

من المدن العمرانية الجديدة بالمحافظات 

اإلى  بالإ�شافة  جنيه  مليار   6 با�شتثمارات 

العام  فى  �شكنية  وحدة  الف   200 اإن�شاء 

والذى  الإجتماعى  الإ�شكان  م�شروع  �شمن 

يعد من اأهم مبادىء الد�شتور الجديد والذى 

فهو  يونيو  و30  يناير   25 ثورتى  به  نادت 

يعد اأ�شخم م�شروع اإ�شكان لمحدودى الدخل 

 150 اإجمالية  بتكلفة  وحدة  مليون  لإن�شاء 

مليار جنيه خالل خم�س �شنوات م�شيدًا بدور 

�شندق الإ�شكان الإجتماعى الذى يعتبر هو الجهاز 

الم�شئول عن اإدارة هذا الم�شروع ال�شخم موؤكدًا على 

م�شتوى  على  موقع   440 فى  �شركة   450 هناك  اأن 

مبا�شرة  الف فر�شة عمل   250 الجمهورية ووفرت 

وغير مبا�شرة .

عبد  محمود  المهند�شان  اأو�شح  اآخر  جانب  علي 

المولي رئي�س قطاع جنوب الوادي واأ�شيوط ومحمد 

بتفيذ  قام  الفرع   اأن  اأ�شيوط  فرع  مدير  محفوظ 

الإجتماعي  الإ�شكان  م�شروع  �شمن  عمارة   28 عدد 

لمحدودي الدخل بمدينة اأ�شيوط الجديدة بتكلفة 

 82 عدد  بتنفيذ  حاليًا  يقوم  كما  جنيه  مليون   60

الدخل  لمحدودي  �شكنية  وحدة   672 ت�شم  عمارة 

بمدينة �شوهاج الجديدة بقيمة 64 مليون جنيه.
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الوزراء  مجل�س  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  افتتح 

العام  ال�شالم  دار  م�شت�شفى  اأغ�شط�س   16 ال�شبت  �شباح 

2 مليون مواطن  )هرمل �شابقًا( التي تخدم ما يزيد عن 

من الطبقة المتو�شطة والأقل من المتو�شطة وخا�شة في 

مجال الأورام .

رافق �شيادته خالل الإفتتاح الدكتور عادل عدوي وزير 

ال�شحة وال�شكان والدكتور م�شطفي مدبولي وزير الإ�شكان 

وزير  لبيب  عادل  واللواء  العمرانية  والتنمية  والمرافق 

وزير  الخالق  عبد  ال�شيد  والدكتور  المحلية  التنمية 

التعليم العالي والمهند�س عاطف حلمي وزير الإت�شالت 

ال�شعيد محافظ  المعلومات والدكتور جالل  وتكنولوجيا 

القاهرة والمهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة .

اأكد رئي�س مجل�س الوزراء خالل تفقده اأق�شام الم�شت�شفى 

من  والتاأكد  بها  العمل  �شير  على  لالإطمئنان  المختلفة 

توافر المعدات والإحتياجات الالزمة 

المقبلة  الفترة  اأن  المر�شى  لعالج 

ال�شحية  بالخدمات  اإهتمامًا  �شت�شهد 

المقدمة للمواطنين. 

العدوى  عادل  الدكتور  واأو�شح 

اأن  الوزراء  لرئي�س  �شرحه  في 

حالت  با�شتقبال  تقوم  الم�شت�شفى 

تحويلها  يتم  التي  والحالت  الحوادث 

حيث  المجاورة  المحافظات  من 

والأ�شعة  الطوارئ  خدمات  يقدم 

اأنواعها بالإ�شافة  الت�شخي�شية بكافة 

ي�شمل  متكامل  معامل  ق�شم  اإلى 

وخدمة  لالأورام  المعملية  الخدمات 

 14 خالل  من  الخارجية  العيادات 

للغ�شيل  ووحدة  تخ�ش�شية  عيادة 

رئيس الوزراء يفتتح
 مستشفى دار السالم )هرمل سابقًا(

بتكلفة 260 مليون جنيه
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كلوي ب�شعة 8 ماكينات بالإ�شافة اإلى اأربع غرف عمليات 

ومزوده  الطبية  التجهيزات  م�شتويات  باأعلى  مجهزة 

ووحدة   ، داخليًا  �شريرًا  و84  مركزة  رعاية  �شرير  بـ31 

والعالج  الخارجية  العيادات  تخدم  الدم  لأمرا�س  عالج 

الكيماوي ب�شعة 24 �شريرًا وخدمة زرع النخاع بالإ�شافة 

اإلى 18 �شرير رعاية مركزة لمر�شى الأورام، كما ت�شتمل 

اأي�شًا على 19 �شريرا داخليًا خا�شًا بالأورام.

 واأ�شار المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة اإلى 

ال�شحة في  اأهم م�شروعات وزارة  الم�شت�شفى تعد من  اأن 

لهذه  والإجتماعي  الطبي  للبعد  وذلك  الأخيرة  الآونة 

حيث  القاهرة  جنوب  منطقة  في  تقع  والتي  الم�شت�شفى 

من  وتتكون  �شرير   166 طاقتها  تبلغ 

متكررة  اأدوار  و6  اأر�شي  ودور  بدروم 

و560  األف   32 قدرة  م�شطح  باإجمالي 

متر وبلغت التكلفة الإجمالية للم�شروع 

الإن�شاءات  �شاملة  جنيه  مليون   260

والتاأثيث والأجهزة والمعدات.

اإمام  المهند�شين  الإفتتاح  ح�شر 

الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي 

رئي�س  م�شاعد  الدين  عز  واإبراهيم 

مجل�س الإدارة و محمد فتح اهلل ال�شيخ 

مدير  ر�شاد  و�شالم  القاهرة  فرع  مدير 

الكهروميكانيكية  الم�شروعات  اإدارة 

للمباني العامة والمرافق وفوؤاد الإمام 

مدير  مهدي  وه�شام  الم�شروعات  مدير 

الم�شروع ومحمد الحفني مدير التنفيذ 

على هام�س الإفتتاح قام رئي�س مجل�س الوزراء وال�شادة 

الأوتوماتيكي  للجراج  الأ�شا�س  حجر  بو�شع  الوزراء 

تنفيذه  يتم  والذي  )هرمل(  ال�شالم  دار  بم�شت�شفى 

 120 لـ 30 مليون جنيه ويت�شع  لأول مرة بم�شر بتكلفة 

من  الجراج  ويتكون  الأوتوماتيكي  بالنظام  �شيارة 

الكلية  18م وم�شاحته  اأدوار متكررة بارتفاع  اأر�شي و6 

متر   3600 م�شاحة  ويكافئ  م�شطح  متر   480 تبلغ 

الأر�شية  الجراجات  في  التخزين  �شعة  لنف�س  م�شطح 

مدير  ال�شيخ  محمد  المهند�س  بذلك  �شرح   ، العادية 

. لالأعمال  المنفذ  القاهرة  فرع 

�لمهند�س �إبر�هيم محلب 

ي�سع حجر �لأ�سا�س لأول 

جر�ج �أوتوماتيكي بم�سر
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مجل�س  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  افتتح 

الأولى  المرحلة  يوليو   24 الخمي�س  يوم  الوزراء 

من م�شت�شفى 185 ق�شر العينى للطوارىء والحروق 

خالل  �شيادته  رافق  جنيه  مليون   150 بتكلفة 

ال�شحة  وزير  العدوى  عادل  الدكتور  الإفتتاح 

وال�شكان والدكتور م�شطفى مدبولى وزير الإ�شكان 

عادل  واللواء  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

اأ�شرف  والدكتور  المحلية  التنمية  وزير  لبيب 

�شاكر  محمد  والدكتور  التخطيط  وزير  العربى 

وزير  الخالق  عبد  ال�شيد  والدكتور  الكهرباء  وزير 

الدولة  وزير  فهمى  خالد  والدكتور  العالى  التعليم 

محافظ  ال�شعيد  جالل  والدكتور  البيئة  ل�شئون 

محافظ  الرحمن  عبد  على  والدكتور  القاهرة 

مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  والمهند�س  الجيزة 

الإدارة والمهند�س اإمام عفيفى نائب رئي�س مجل�س 

الإدارة والدكتور جابر ن�شار رئي�س جامعة القاهرة 

العينى  ق�شر  كلية  عميد  خيرى  ح�شين  والدكتور 

ولفيف من قيادات وزارة ال�شحة .

وقد اأعرب المهند�س اإبراهيم محلب  خالل الإفتتاح 

العينى  بالق�شر  الطبية  بالمنظومة  �شعادته  عن 

واإ�شافة  اإفتتاح مبنى الطوارىء �شمعة م�شيئة  واأن 

للمنظومة الطبية بق�شر العينى وهو ما يدعو للفخر 

زيارته  من  �شهرين  بعد  تمامًا  تغير  قد  المكان  واأن 

هذه  فى  �شارك  من  لكل  ال�شكر  ووجه   ، ال�شابقة 

المنظومة والتى كانت بمثابة خلية نحل ت�شافرت 

والوزرات  والهيئات  الأفراد  من  الجهود  كل  فيها 

لتطوير هذا المكان و�شوف يقدم خدمة طبية على 

درجة عالية من الكفاءة لخدمة المر�شى مجانًا .

علي جانب اآخر اأو�شح المهند�س محمد ال�شيخ مدير 

المرحلة  هذه  باأن  للم�شروع  المنفذ  القاهرة  فرع 

المهندس ابراهيم محلب يفتتح
 المرحلة األولى من مستشفى 185 قصر العينى 

للطوارىء والحروق



11

المركزى  للتعقيم  ووحدة  الإ�شتقبال  ق�شم  ت�شم 

و3 طوابق ت�شمل 50 �شريرًا للرعاية المركزه و52 

الدم  وبنك  العمليات  غرف  عن  ف�شاًل   ، للمر�شى 

نهاية  فى  اإفتتاحها  �شيتم  الثانية  المرحلة  واأن 

الإمام  فوؤاد  المهند�شون  ،واأ�شاف  القادم  نوفمبر 

الم�شروع  مدير  ح�شين  اأحمد  و  الم�شروعات  مدير 

والمهند�شة ن�شمة عالء الدين مدير المكتب الفنى 

وملحق  وبدروم  طوابق   8 من  تتكون  الم�شت�شفى  اأن 

لإ�شتقبال الطوارىء ، الأ�شعة المقطعية ، المعامل ، 

بنك الدم وغرفة عمليات �شغرى وميزانين مخ�ش�س  

لإدارة الم�شت�شفى و�شكن الأطباء و الأول مخ�ش�س 

لغرف العمليات مكون من 6 غرف عمليات ، الإفاقة 

واإقامة الإطباء و الثانى مخ�ش�س للعناية المركزة 

والخام�س  والرابع  والثالث  �شريرًا   58 من  مكون 

لكل  �شرير   58 من  مكون  الإقامة  لعنابر  وال�شاد�س 

الحروق مكون  اإقامة  لعنابر  وال�شابع مخ�ش�س  دور 

من 58 �شريروالثامن مخ�ش�س للحروق ويحتوى على 

�شغرى  عمليات  وغرفتين  حروق  عمليات  غرفتين 

و11 �شرير مخ�ش�شة لالأطفال و29 �شرير اإقامة و7 

اأ�شرة للعناية المركزة وال�شطح مخ�ش�س للخدمات 

و�شوف  �شرير   400 حوالى  الم�شت�شفى  وت�شع  هذا   ،

تعمل بكامل طاقتها بعد نهو المرحلة الثانية لتخدم 

حالت الطوارىء والحوادث بالقاهرة الكبرى .    
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افتتح المهند�س اإبراهيم محلب رئي�س مجل�س الوزراء م�شاء 

الطرق  محاور  تطوير  اأعمال  �شبتمبر   30 الثالثاء   يوم 

بمنطقة الف�شطاط وعين الحياة، وجامع عمرو بن العا�س 

مدبولي  م�شطفى  الدكتور  بح�شور  وذلك  الأديان،  ومجمع 

وزير الإ�شكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور 

جابر  الدكتور  و  ال�شناعة  وزير  النور  عبد  فخري  منير 

ع�شفور وزيرالثقافة والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار 

والدكتور  جالل �شعيد محافظ القاهرة والمهند�س مح�شن 

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

قطاع  رئي�س  �شقر  طارق  والمهند�س  الإدارة  مجل�س  رئي�س 

الطرق وه�شام ال�شباعي مدير اإدارة الطرق الداخلية.

الجولة  بداية  فى  القاهرة  محافظ  ا�شتعر�س  وقد 

�شورًا  وعر�س  التنفيذ،  ومراحل  الم�شروع،  عنا�شر 

م�شيرا  التطوير،  وبعد  قبل  بها،  العمل  تم  التى  للمناطق 

الحياة،  الف�شطاط وعين  الم�شروع يغطى منطقة  اأن  اإلى 

اأ�ش�س  على  الحياة  عين  طريق  بناء  اإعادة  ويت�شمن 

الحياة  عين  بحيرة  من�شوب  وخف�س  �شليمة  علمية 

الإمامين  وبين  الأنور  وح�شن  الف�شطاط  �شوارع  وتطوير 

من�شوب  خف�س  اإلى  بالإ�شافة  واإ�شاءتها  جرج�س  ومارى 

الب�شاتين. مقابر  منطقة  فى  المياه 

الم�شروع تم تمويله من جهاز  اأن  القاهرة  واأو�شح محافظ 

ومحافظة  ال�شياحة،  ووزارة  الكبرى  القاهرة  تعمير 

القاهرة، وقام بالتنفيذ �شركة المقاولون العرب.

وقام رئي�س الوزراء ومرافقوه بجولة بالمنطقة فى اأتوبي�س 

مك�شوف، وتفقد جامع عمرو بن العا�س، والكني�شة المعلقة، 

وقال على هام�س الزيارة: نحن نعود بقوة لحماية تراثنا، 

جميعًا،  تطويرها  فى  وم�شتمرون  التاريخية،  ومناطقنا 

بجوار  الجامع  نعرفها،  التى  م�شر  هى  هذه  اأن  اإلى  م�شيرًا 

الكني�شة، الكل يعي�شون فى حب فى كنف هذا الوطن.

علي جانب اآخر اأو�شح المهند�س  ه�شام ال�شباعي اأن الأعمال 

ت�شمنت تطوير ورفع كفاءة �شوارع م�شر القديمة واأ�شاف 

الم�شروع ينق�شم اإلى اأربع محاور الرئي�شية : "م�شروع عين 

الحياة - �شارع الف�شطاط - �شارع بين الإمامين - �شارع ح�شن 

الأنور" بتكلفة اإجمالية 45 مليون جنيه لكامل الم�شروع.

واأ�شار اإلي اأن م�شروع عين الحياة وهو يبداأ من �شالح �شالم 

وقال  1600م  بطول  الف�شطاط  �شارع  مع  التقاطع  حتى 

:اأن المهند�س اإبراهيم محلب رئي�س الوزارء كان قد اأ�شدر 

و�شركة  ا�شت�شاريين  من  عمل  فريق  بتكوين  توجيهاته 

المقاولون العرب لدرا�شة الظاهرة التى اأثرت على الحركة 

المرورية على الطريق المغطى بالمياه �شلبًا وحلها فورًا : 

اأ�شباب ارتفاع من�شوب المياه  اأ�شدر توجيهات بدرا�شة  كما 

بالبحيرة وو�شع الحلول المنا�شبة لتخفي�س من�شوب المياه  

بالبحيرة  المياه  من�شوب  اإرتفاع  عالج  كان  وقد   ، وثباته 

المقاولون  و�شركة  الإ�شت�شاريين  لدرا�شة  طبقًا  الم�شكلة 

العرب تم التخطيط لحلها على مرحلتين اأوًل: حل م�شكلة 

على  المياه  و�شول  منع  اإلى  يهدف  اإن�شائى  بقطاع  الطريق 

ظاهرة  اأ�شباب  مع  الفنى  التعامل  يتم  حتى  الطريق  �شطح 

من�شوب  اإرتفاع  ومعالجة  بالبحيرة  المياه  من�شوب  اإرتفاع 

المياه  من�شوب  البحيرة لخف�س  بالبحيره وتكريك  المياه 

خالل افتتاح أعمال تطوير محاور الفسطاط وعين الحياة
المهند�س اإبراهيم محلب: نحن نعود بقوة لحماية تراثنا 

ومناطقنا التاريخية وم�ستمرون فى تطويرها
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للتقرير  طبقًا  للمياه  المنخف�س  المن�شوب  ثبات   : ثانيًا 

المقدم من ال�شيد الإ�شت�شارى  الدكتور المهند�س/ محمد �شتا 

وقد كانت خطوات العمل هى توريد طبقه من الزلط ب�شمك 

40 �شم فوق من�شوب المياه بالبحيرة وتغطيتها بطبقة من 

للموا�شفات  وفقًا  تغطيتها  و  الجيوتك�شتايل  ومن  الرمال 

زلطية  تربة  توريد  وكذلك  الإ�شت�شارى  من  المقدمة 

33 �شم مع دمكها وتوريد طبقات  اإلى   25 ب�شمك متغير من 

60 �شم مع عمل طبقتين  من الأ�شا�س �شن6 بمتو�شط �شمك 

وطبقة  �شم   12 �شمك  الرابطة  الأ�شفلتية  الخر�شانه  من 

اأ�شفلتية �شطحية 5 �شم مع عمل تطوير لالأر�شفة وتركيب 

اأنترلوك لكامل الم�شروع و تركيب  بردورة متميزة وبالط 

حواجز خر�شانية مع عمل تكا�شى حجرية للميول اأما بقية 

الم�شطح تم عمل ك�شط لالأ�شفلت القديم وتغطيته بطبقة 

التخطيط  البردورة وعمل  رابطة وطبقة �شطحية ودهان 

المرورى وذلك بتكلفة 22 مليون جنيه .

المتحف  من  ويبداأ   : الف�شطاط  ل�شارع  بالن�شبة  اأما 

باإجمالى  م   2500 بطول  العا�شر  كوبرى  حتى  الإ�شالمى 

وتركيب  الأر�شفة  تطوير  تم  حيث  م2   55000 الم�شطح 

بردورة متميزة وبالط اأنترلوك وتركيب حواجز خر�شانية 

بجانب الطريق من مدخل قرية بطن البقرة حتى م�شاكن 

الأ�شفلت  ك�شط  وكذلك  الحياة  عين  اتجاه  فى  الف�شطاط 

�شطحية  وطبقة  �شم   6 رابطة  بطبقة  وتغطيته  القديم 

ور�شيف  الو�شطى  الجزيرة  فى  خر�شانة  �شب  مع  5�شم 

التخطيط  و  البردورة  دهان  مع  ال�شمع  ق�شر  حديقة 

المرورى للطريق .

اأما �شارع بين الإمامين : ويبداأ من حديقة ق�شر ال�شمع حتى 

�شوق الف�شطاط بطول 800 م باإجمالى الم�شطح 8800 م2 

حيث تم تطوير الأر�شفة و�شب البردورات وتركيب بالط 

عثمان  اأر�س   ( الحجارة  من  حوائط  بناء   مع  اأنترلوك 

ومتحف الفخار ( وتجليدها بحجر الها�شمة وكذلك ترميم 

�شور المقابر و�شنفرتها بالرمالة مع ك�شط الأ�شفلت القديم 

مع  5�شم  �شطحية  وطبقة  6�شم  رابطة  بطبقة  وتغطيته 

م�شطح  باإجمالى  م   400 بطول  الأديرة  بين  �شارع  تطوير 

البردورات  و�شب  الأر�شفة  تطوير  تم  حيث  4000م2 

المقابر  �شور  وترميم  وتجليد  اأنترلوك  بالط  وتركيب 

6�شم  رابطة  بطبقة  وتغطيته  القديم  الأ�شفلت  ك�شط  مع 

وطبقة �شطحية 5�شم كذلك تك�شير المبنى الإدارى لهيئة 

لموقف  100م  لعمل طريق جديد بطول  الآثار وملحقاته 

الأتوبي�شات من �شارع الإمامين حتى الموقف وتوريد طبقة 

5�شم مع  6�شم وطبقة �شطحية  اأ�شا�س وعمل طبقة رابطة 

بناء �شور من الحجارة وتجليده بحجر الها�شمة مع ترميم 

اأديبوند  مادة  البردورة  دهان  مع  الف�شطاط  حديقة  �شور 

الإمامين  طريق  نهاية  فى  منزلقة  اأمنية  بوابة  وتركيب 

وعمل التخطيط المرورى .

مارى  �شارع  من  يبداأ  وهو   : الأنور  ح�شن  ب�شارع  واإنتهاًء  

الأنور(  ح�شن  )ميدان  �شالم  �شالح  طريق  حتى  جرج�س 

بطول 900 م باإجمالى م�شطح 20000 م2 حيث تم تطوير 

انترلوك  وبالط  متميزة  بردورة  وتركيب  الأر�شفة 

الجزيرة  فى  زراعة  اأحوا�س  بناء  وكذلك  ها�شمة  وبالط 

�شور  �شنفرة  مع  الها�شمة  بحجر  تجليدها  مع  الو�شطى 

وتغطيته  القديم  الأ�شفلت  وك�شط  بالرمالة  المقابر 

رفع  وكذلك  5�شم  �شطحية  وطبقة  6�شم  رابطة  بطبقة 

بحجر  وتجليدها  المقابر  لمدخل  بوابة  وعمل  المطابق 

الرئي�شى  الطريق  فى  اأمنية  بوابات  وتركيب  الها�شمة 

غلق  مع  �شياحى  مم�شى  اإلى  لتحويله  الجانبية  وال�شوارع 

الأ�شفلت  وك�شط  الأتوبي�شات  موقف  ومخرج  مدخل 

�شطحية  وطبقة  6�شم  رابطة  بطبقة  وتغطيته  القديم 

لطريق  المرورى  والتخطيط  البردورة  ودهان  5�شم 

حيث  م   300 بطول  جرج�س  مارى  �شارع  تطوير  كذلك 

وبالط  ها�شمة  بردورة  وتركيب  الأر�شفة  تطوير  تم 

اأر�شفة  �شب  من  الأنور  ح�شن  ميدان  تطوير  مع  ها�شمة 

اأحوا�س  وبناء  ها�شمة  وبالط  انترلوك  بالط  وتركيب 

مادة  البردورة  ودهان  الها�شمة  بحجر  وتجليدها  زراعة 

. للطريق  المرورى  التخطيط  مع  اأديبوند 
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مجل�س  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  قام 

ميدان  باإفتتاح  يوليو  ال�شبت26  يوم  م�شاء  الوزراء 

تطويره،  بعد  الخيمة  �شبرا  بمنطقة  "الموؤ�ش�شة" 
بهدف اإعادة الميدان اإلى رونقه ومظهره الح�شارى 

ومنع الإزدحام المتكرر بمدخل العا�شمة باعتباره 

ال�شريان الرئي�شي الذي يربط القاهرة بمحافظات 

الإفتتاح  خالل  �شيادته  رافق   ، البحري  الوجه 

والمرافق  الإ�شكان  وزير  مدبولي  م�شطفي  د. 

العربي  اأ�شرف  والدكتور  العمرانية  والمجتمعات 

التنمية  وزير  لبيب  عادل  واللواء  التخطيط  وزير 

النقل  وزير  �شاحي  هاني  والمهند�س  المحلية 

والدكتور اأ�شرف �شالمان وزير الإ�شتثمار والمهند�س 

والدكتور  القليوبية  محافظ  الظاهر  عبد  محمد 

والمهند�س  القاهرة  محافظ  �شعيد  م�شطفى  جالل 

والمهند�س  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن 

الكبري   القاهرة  تعمير  جهاز  رئي�س  اأبو�شنه  ه�شام 

ود. اأ�شامه عقيل ا�شت�شاري الم�شروع والمهند�س اإمام 

عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة.

الإفتتاح  خالل  محلب  اإبراهيم  المهند�س  تفقد 

عمليات التطوير في الميدان والتي �شملت اإن�شاء نفق 

لمداخل  وتو�شعة  علوي،  وكوبري  ال�شيارات  لعبور 

المرورية،  الحركة  لإ�شتيعاب  الميدان  ومخارج 

رئيس الوزراء يفتتح أعمال تطوير 
ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة 

الم�ضروع �ضاهم في اإعادة الميدان اإلى رونقه ومظهره الح�ضارى

ومنع الإزدحام المتكرر بمدخل العا�ضمة
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واإن�شاء ثالثة كباري م�شاه لف�شل حركة الم�شاه عن 

حركة ال�شيارات، و�شاحة اإنتظار لل�شيارات.

كما ت�شمن التطوير عمل تحويالت مرورية جديدة 

ت�شهم فى حل اأزمة المرور بالمنطقة وتي�شيرًا على 

المواطنين والم�شافرين الم�شتخدمين لهذا الميدان، 



ومراقبة  الميدان  لتاأمين  كاميرات  و�شع  تم  كما 

جانب  اإلى   ، اليوم  مدار  على  ومخارجه  مداخله 

 200 نحو  ي�شم  ح�شاري  تجاري  �شوق  اإن�شاء 

الأك�شاك  ظاهرة  على  للق�شاء  تجاري  محل 

عمومى  وموقف  الجائلين،  والباعة  الع�شوائية 

اإلى  بالإ�شافة  والميكروبا�شات،  للبا�شات 

الطابع  على  كنافورة  بالميدان  جمالية  لم�شات 

با�شا  علي  لمحمد  تذكاري  ون�شب  الإ�شالمي، 

م�شر  نه�شة  بناء  في  الرائد  لدوره   الكبير 

الخيرية. للقناطر  واإن�شاءه  الحديثة 

بتكريم  الوزراء  رئي�س  قام  اآخر  جانب  علي 

المتميزة  بالم�شروع لجهودهم  المتميزين  العاملين 

واإخال�شهم في العمل و اإنجاز الأعمال فى وقت قيا�شي وهم : خالد اإ�شماعيل ال�شيد براد تركيبات باإدارة 

بفرع  مبي�س  عبدال�شميع  علي  وم�شطفى  الكباري 

رئي�س  هندي  عبدالمنعم  ومحمد  ن�شر  مدينة 

�شالح  لطفي  فتحي  ويحيى  حلوان  بفرع  عمال 

عبدالهادي  فرج  الدين  ونور  الطرق  باإدارة  قيا�س 

الكهربائية  الأعمال  باإدارة  تركيبات  كهربائي 

تركيبات  ممتاز  براد  حجاج  محمد  ال�شيد  واأحمد 

باإدارة التر�شانة البحرية. 

عفيفي  واإمام  �شالح  مح�شن  المهند�شان  قام  كما 

اأدائهم  علي  ال�شكر  لهم  ووجهوا  اأي�شًا  بتكريمهم 

اإبراهيم  المهند�شين  بح�شور  بالم�شروع  الم�شرف 

طارق  و  الإدارة  مجل�س  رئي�س  م�شاعد  الدين  عز 

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

اإدارة الكبارى والإن�شاءات التخ�ش�شية ور�شا خ�شر 

نائب مدير الإدارة والم�شرف على الم�شروع .

نفق  طريق  عن  الموؤ�ش�شة  منطقة  فى  المرور  تكد�س  م�شكلة  حل  في  ي�شهم  الم�شروع  اأن   بالذكر  جدير 

الزراعى  القاهرة/الإ�شكندرية  طريق  من  للقادم 

للقادم  وكوبرى  حلمى  اأحمد  �شارع  اإلى  والدائرى 

القاهرة/الإ�شكندرية  طريق  اإلى  الكورني�س  من 

 50 الم�شروع  ا�شتثمارات  اجمالي  بلغ  وقد  الزراعى 

 ، فقط  اأ�شهر   6 نحو  تنفيذه  جنيه،وا�شتغرق  مليون 

وعر�س  متر   210 بطول  �شيارات  نفق  من  ويتكون 

9.75متر )3 حارات( مكون من جزء مغطى بطول 

20 متر وبقية الأجزاء مك�شوفة عبارة عن حائط 

الزراعى  الطريق  من  القادم  الإتجاه  ويخدم  �شاند 

اإلى �شارع  اأحمد حلمى وي�شم كوبرى �شيارات بطول 

من  ومكون  )3حارات(  متر  وعر�س9.75  230متر 

�شاند  حائط  عن  عبارة  النفق  يعلو  ومنزل  مطلع 
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الإتجاه  ويخدم  الم�شلحة  التربة  بطريقة  من�شاأ 

الزراعى  الطريق  اإلى  الكورني�س  طريق  من  القادم 

فى  معدنى(  )هيكل  م�شاة  كبارى   )3( ي�شم   كما 

م�شت�شفى  واأمام  الفرنوانى  عند  الميدان  منطقة 

النيل للتاأمين ال�شحى و موقف ل�شيارات ال�شرفي�س 

تخدم  �شيارة   750 ي�شع  الأخ�شاب  اأر�س  بمنطقة 

تم  كما   . والمحافظات  الكبرى  القاهرة  مناطق 

بالمنطقة  العام  النقل  اأوتوبي�س  موقف  تطوير 

)ي�شع4حارات(  ، وبناء 200 محل للباعة الجائلين 

بالمنطقة و تطوير الطرق ال�شطحية حول الميدان 

ال�شرقاوية،كما  ترعة  حتى  الزراعى  والطريق 

الطابع  على  نافورة  بو�شع  الميدان  تجميل  تم 

ولوحة  با�شا  على  محمد  رخامى  الإ�شالمى،وتمثال 

جدارية موزاييك،واأعمدة اإ�شاءة  High Mast باإرتفاع30 متر .

اأرقام تعك�س حجم الإنجاز 

 اأعمال طرق

* خلطة اأ�شفلتية  40.000طن

*  طبقات اأ�شا�س 30.000م2 

* اأر�شفة )بردورات( 20.000م

* اأر�شفة )بالطات( 25.000م2

اأعمال كبارى

* اأعمال خر�شانة    3.000م3 

* حديد ت�شليح 1.000طن

* حديد قطاعات )كبارى م�شاة( 350 طن           

* حاجز خر�شانى )نيو جير�شى( 3.500م 

* مبانى ديكورية )key stone( 1.750م2

* اأعمال اإنارة )6اأعمدة High Mast - 135عمود اإنارة - 300ك�شاف( .

* اإن�شاء 200 محل.

لوحة �شرف

اإدارة   " الطرق  قطاع  من  الأعمال  تنفيذ  في  �شارك 

والإن�شاءات  الكبارى  اإدارة  و   " الداخلية  الطرق 

التخ�ش�شية واإدارة التر�شانة البحرية بالإ�شماعيلية 

المعدنية  وال�شدات  الإعتيادية  الأعمال  واإدارة 

ووحدة الخر�شانة الجاهزة التابعة لإدارة الكباري 

والمعامل والإ�شت�شارات الهند�شية .
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لما تكون ما�سى على �لطريق وت�سوف و�حد 

و�لعرق  �لإر�س  فى  وبيحفر  �سهره  محنى 

يت�سبب منه  .... �أو لمحت و�حد و�قف على 

�سقالة �أوعلى �إرتفاع مخيف وبي�ستغل ..... 

�أو �سدك منظر و�حد طول �لوقت وهو �سغال 

بع�سه  فى  �لحديد  ويربط  يقطع  باإيده 

..... �أكيد هما دول عمال �لمقاولون �لعرب 

..... �أ�سحاب �أحالم  ب�سيطة وطلبات قليلة 

..... ومع حر�رة �ل�سم�س �ل�سديدة ومو�قع 

�لقار�س  �لبرد  وفى  �لقاحلة  �ل�سحر�ء 

 .... ويعمر  يبنى  عمال  �سقيان  تالقيه 

فنظره   .... و�لعمل  �لعرق  �سمرة  يجمعهم 

6 من �لعمال  عن قرب لبع�س من هوؤلء ... 

�إبر�هيم  �لمهند�س  من  تكريمهم  تم  �لذين 

ب�سبر�  �لموؤ�س�سة  ميد�ن  �إفتتاح  فى  محلب 

وهم يتحدثو� عن �أنف�سهم 

**خالد اإ�شماعيل فراج براد تركيبات باإدارة الكبارى: 
م�س  لواحنا   .  .  . ال�شوي�س  قناة  م�شروع  فى  هن�شارك 

هن�شارك ُامال مين. 

* اأنت واحد من الُمكرمين ؟ اأنا اأول ماعرفت من م. ر�شا 
للمهند�س  ر�شحنى  اأنه  بالإدارة  الم�شاريع  مدير  خ�شر 

يومها  رحت  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام 

قبل المغرب من فرحتى واأنا عارف اإن التكريم هيكون 

ال�شاعة 9 م�شاءًا وكان اآخر يومين فى رم�شان الما�شى 

رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  اإن  م�شدق  ومكنت�س 

وزارة م�شر ووزراء كتير معاه.

الأول  وبفهم  لأ  مبقول�س  اأنا  اأيه؟  تكريمك  *و�شبب 
اأى  اأنفذه �شح وب�شتغل تحت  اأيه المطلوب منى ،ع�شان 

�شغل  وبعمل  ما�شى  لمبه   ، ما�شى  كهربا  لحام  ظروف 

 ، خر�شانه  عمود  وتركيب  المعلق  الكمر  فى  تركيبات 

ولأنى عدد اأجازتى محدود وب�شتغل فى اأى وقت ح�شب 

حاجة العمل ، يعنى لو المطلوب �شهر ب�شهر ولو المدير 

الم�شئولية  بتحمل  الم�شروع  ي�شلم  وعايز  م�شغوط 

وب�شتغل يومين ورا بع�س .

اأبتديت  اأنا  كام؟  �شنة  ال�شركة  فى  �شغلك  بداأت  اأنت   *
يومية 2003 واتثبت فئة من �شنة ، والحمد هلل انا �شنى 

دلوقت 30 �شنة واأ�شتغلت فى م�شاريع كتير فى ال�شركة 

بترعة  المغطى  وال�شقف   ، بكردا�شة  تركيبات  م�شنع 

المن�شورية و  ميدان الموؤ�ش�شة ودلوقتى �شغال فى م�شروع 

طريق الإ�شكندرية ال�شحراوى الكيلو 28 

* اأمتى تدى ال�شغل حقه وتبذل اأق�شى ما عندك ؟ لما 
يكون المدير بيح�س بالنا�س اللى �شغاله معاه ، مينفع�س 

اأن المهند�س يكون كل عالقته بالمالحظين والم�شرفين 

ب�س ، لزم يب�س للى تحت منهم ويبقى مراعى ظروفهم 

ويقدر يعرف العامل الماهر من غيره  ويكون مقدره ، اأنا 

عندى م. ر�شا و م.عالء بياخدو بالهم من الحته دي قوى 

، ولو عندى م�شكله بيقدروا يحلوها !!ويقدر يعرف ويميز 

لو اأنا عندى ظروف حقيقة ول كداب وبهرب من ال�شغل.

المهندس إبراهيم محلب
 يكرم 6 من عمال المقاولون العرب

ملف خا�س عن فكر وطموحات العمال
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* هل فيه مخاطر فى مهنتك ؟طبعا لزم اأ�شتغل ب�شمير 
وعلى اأح�شن وجه ... ع�شان مايح�شل�س من ورايا �شرر 

وممكن لو التركيبات غلط اأو اأتكروتت ت�شبب فى موت 

لزم  ...يعنى  اأجر  بناخد  واأحنا   ، بعدى  من  زميلى 

نراعى �شميرنا .

من  م�شروع  اأى  فى  الم�شاركة  منك  طلب  لو   *
ال�شوي�س هتروح  الم�شروعات الكبرى زى م�شروع قناة 

؟ لو اأحنا م�س هن�شارك...........  اآُمال مين هي�شارك 

لو ع�شت بعيد  اأى حاجه حتى  نعمل  بلدنا  !!!!!ع�شان 

تح�شن  بتحاول  البلد   ، ال�شغيره  وبنتى  مراتى  عن 

العي�س  فى  م�شكله  مفي�س  هلل  ....الحمد  اأحوالنا  فى 

دلوقتى النظام الجديد فى التوزيع اأجبر التجار على 

بيع العي�س كامل م�س زى الأول ودلوقتى بقوا يتحايلو 

علينا اأننا ناخد ح�شتنا من العي�س   والزيت والرز فى 

الواحد  يعنى   .... بكتير  الأول  من  اأح�شن  التموين 

مبقا�س يتبهدل فى الطوابير

اهلل  �شاء  اإن  ؟  ولبلدك  لنف�شك  اأيه  تحقق  نف�شك   *
بنقدر  كعمال  واأحنا  واأح�شن  اأح�شن  ال�شركة  تكون 

مع  المهارة  فيها  مطلوب     ال�شركة  م�شاريع  كل  اأن 

الم�شروع  ع�شان  وليل  �شبح  العمل  وبنوا�شل  ال�شرعة 

من  الطبيعية  العمل  مواعيد  ب�س  ميعاده  فى  يت�شلم 

6 م�شاًء . 8�س اإلى 

رئي�س عمال ممتاز بفرع  المنعم هندى  ** محمد عبد 
البلد  ال�شغل فى  اأ�شا�س  العرب هى  المقاولون   : حلوان 

وفيها �شنيعية ومهند�شين �شح اأنت رئي�س عمال : اأزاى 

بتقدر تظبط �شغلك واأنت اأكيد معاك عمال كتير ؟

ونجار  مبي�س  من  عامل   25 حوالى  اأيدى  تحت  اأنا 

اأطلبنا  اأحنا  وطبعًا  وعزل  وحداد  وفورمجى  وبنا 

الموؤ�ش�شة  ميدان  مول  فى  المحالت  ت�شطيبات  لعمل 

بفهم  فاأنا  وننجز  ننفذ  ولزم  جدًا  �شيق  كان  والوقت 

الأول المطلوب منى وقبل ما نفذ اأقول اأنا ممكن اأعمل 

وتكون  الوقت  هتخت�شر  ديه  بالطريقة  ال�شغالنه 

التنفيذ واإذا وافقوا بنفذ على طول والكالم  اأ�شهل فى 

ده بيفرق من واحد �شاطر فى مهنته وواحد على قده 

..... ولأن روؤ�شائى عارفين اإنى بتاع �شغل ومن �شنة 89 

واأنا فى ال�شركة ولو فى تعليمات اأو م�شكله فى اأى مكان 

يعنى �شغل ت�شهيالت وزى ما ح�شل فى ميدان الموؤ�ش�شة 

كان ال�شغل ليل نهار ماكنا�س بنروح. 

بتاع  اأنت  ع�شان  اتكرمت  ليه  اأنت  دلوقتى  فهمت  اأنا   *
المهند�س  روؤ�شائى  اأتكرم  اإني  ر�شحنى  اللى  اأنا  ؟  �شغل 

حامد  عمرو  والمهند�س  الم�شروع  مدير  عالم  اأحمد 

والمهند�س اإمام عفيفى وهو ده التقدير واأد اأيه الواحد 

اإبراهيم محلب رئي�س الوزراء  اإن المهند�س  زاده �شرف 

هو اللى مكرمنى.

؟  للعامل  الإن�شانية  الظروف  بتراعى  ال�شركة  هل   *
اأقل  والعامل  جنيه   100 اأو   50 بياخد  العامل  اأيوه 

......وبيب�شوا  جنيه  الخم�شه  معاه  وتفرق  طبقه 

وهيدى  اأبدًا  هغيب  م�س  اأتقدر  واإذا  والفلو�س  للتقييم 

بن�شكر  اأحنا  ال�شحية   الناحية  ومن  عينيه  ال�شركه 

م�شت�شفى المقاولون قوى بتتعامل مع العامل العيان زى 

المهند�س بالظبط واأى حد بيدخل فيها بيبقى زى الفل 

واأحنا ا�شتغلنا فى �شهر رم�شان وكنا بنفطر ونت�شحر فى 

الموقع �شغل �شغل وده واجبنا اأننا نقوم بيه للبلد ..... 

البلد  فى  ال�شغل  اأ�شا�س  العرب هى  المقاولون  اآمال دى 

وفيها �شنيعية ومهند�شين �شح. 

باإدارة  اأول  كهربائى  الهادى  عبد  فرج  نورالدين   **
ونف�شى  دائما  ممتاز  :تقديرى  الكهربائية  الأعمال 

من  اأنا  ؟  اأيه  تبقى  تترقى  عايز  قلت  اأنت   .. اأترقى 

نف�شى  واأنا  وجد  جد  ومن  مالحظ  اأكون  اأن  طموحاتى 

الجزائر ع�شان  اأ�شافر  اللى عليا ومقدم  وبعمل  اأترقى 

تعليم  اأكمل  اأقدر  ونف�شى  المعي�شة  م�شتوى  من  اأح�شن 

ونف�شى  تعبت  ما  زى  يتعبوا  عايزهم  م�س  لأنى  ولدى 

يطلعوا اأح�شن حاجة فى الدنيا.

* بتقول اأن وظيفتك تعب و�شقى ؟  اأنا عن نف�شى طول 
�شاعة  بن�شف  �شغلى  ميعاد  قبل  وبو�شل  ملتزم  عمرى 

وبتحمل الم�شئولية ومبخذل�س اأبدًا روؤ�شائى فى العمل، 

اإنه  عارف  واأنت   1 رقم   كادر  فى  محطوط  كده  ع�شان 

الوقت  نف�س  فى  لكن   ، بالإنتاج  الأجر  ربط  يوجد 

بالنهار  الليل  وبنو�شل  كتير  ال�شغل  فى  زنقات  بيح�شل 

ع�شان نخل�شه ون�شلمه

*طبعا اأنت اأتكرمت ع�شان اأكيد متميز عن غيرك ؟ اأنا 
فى �شغل الموؤ�ش�شه لمدة �شهرين مت�شلين ومن المجهود 

محاليل  واأخدت  الم�شت�شفى  ودخلت  تعبت  الزيادة 

وخرجت على طول على ال�شغل ، واأنا ب�شكر م. ابراهيم 

محلب وم. مح�شن �شالح وم. ابراهيم عز الدين رئي�س 

الإدارة وم. محمد فهمى  القطاع وم. هاله كمال مدير 

العمل  اإنجاز  فى  �شاعدونا  اللى  الموؤ�ش�شة  فى  وزمالءنا 

فى الوقت المحدد

*واأ�شتغلت فى م�شروعات اإيه تانى ؟ اأنا تعيين �شنة 99 
وخريج دبلوم �شنايع يعنى اأنا راجل فنى والمالحظ له 

دور واأنا ليا دور ، واأنا اأ�شتغلت فى حديقة مطار اإمبابة 

مكان  اإلى  فا�شية  اأر�س  من  واأتحولت  �شنوات   4 لمدة 

خرافى ي�شرح القلب ، وتجديدات مبنى جامعة الدول 

العربية ، ووكالة اأنباء ال�شرق الأو�شط
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اأن  اأتمنى  واأنا  دائمًا  والتميز  التوفيق  لك  اأتمنى   *
تكون ال�شركة زى ما هيه ويكون ال�شغل بره م�شر وجوه 

م�شر واأتمنى لبلدى كل خير ويكون الأمن اأكتر واأكتر 

واأتمنى من ربنا ي�شعدنى فى ولدى يارب .

باإدارة  اأول  مبي�س  ال�شميع  عبد  على  م�شطفى   **
الت�شطيبات بفرع مدينة ن�شر :

المهند�س  من  بيتكرموا  وهما  زمالءنا  ب�شوف  كنت 

اإبراهيم محلب لما كنت فى غينيا الأ�شتوائية واأتمنيت 

اأكون واحد منهم فى يوم من الأيام وه�شترك فى العالج 

الأ�شرى ع�شان زوجتى.

�شافرت  اأن  اأيوه  ؟  �شغل خارج م�شر  �شافرت فى  اأنت   *
فى  اأتعينت  ما  بعد  �شنوات   6 الأ�شتوائية  غينيا  فى 

ال�شركة �شنة 98 وكنت ب�شوف زمالءنا وهما بيتكرموا 

عليا  يجى  اإن  واأتمنيت  محلب  اإبراهيم  المهند�س  من 

الدور واأكون واحد من المكرمين وربنا حقق لى حلمى 

المهند�س  من  الموؤ�ش�شة  ميدان  اإفتتاح  فى  اأتكرم  اأنى 

جه  اإن  تو�شف  ل  �شعادتى  وكانت   ، محلب  اإبراهيم 

الوزراء  كل  و�شط  واأتكرم  �شنة   47 �شنى  واأنا  اليوم 

ورئي�س مجل�س الإدارة والنا�س الكبار كلهم وكمان فى 

اأخر اأيام رم�شان.

* مين اللى ر�شحك للتكريم ؟اأنا يراأ�شنى كوماندا بيا�س 
وبعمل اللى يقوله الكوماندا بال�شبط وبجودة وب�شتغل 

�شاعات اأكبر من طاقتى حتى يوم الجمعة ، واإذا حكم 

ال�شغل مفي�س اأجازات ولمدة �شهور ، واأنا هادى فى �شغلى 

ووقت الزنقة تالقينى دايمًا ، وبطلع �شغل ن�شيف

المهند�س  ب�س  اأيوه  ؟  الكوماندا  ر�شحك  اللى  يعنى   *
معاه  ن�شر  مدينة  بفرع  التكميلية  مدير  اأ�شامه 

مين  هنا  وعارف  واحد   30 حوالى  كتير  �شنيعية 

عارفنى  يعنى   ، ن�شيف  �شغل  ويعمل  الكالم  ينفذ 

تر�شيحى. على  ووافق  كوي�س 

فى  ال�شناعى  لالأمن  متوفرة  و�شائل  توجد  هل   *
واجة  بعمل  اأنا  لو  يعنى  طبعا  ؟  المختلفة  المواقع 

�شغالنه  ولكل  الأمان  حزام  ب�شتخدم  لزم  مبنى 

بتاعتها الآمان  و�شيلة 

* انت عايز ت�شترك فى العالج الأ�شرى بعد 18 �شنة فى 
ال�شركة ؟ اأنا فعاًل بعمل فى ال�شركة من 18 �شنة وعندى 

47 �شنة ، ب�س ع�شان مفي�س وقت اإنى اأروح هنا ول هنا 

على  حادثة  فى  زوجتى  اإ�شابة  وبعد   ، بهتم  مكنت�س 

ال�شحية  الرعاية  ال�شركة موفرة  اأن  ، عرفت  الطريق 

اهلل  �شاء  واإن  كمان  لأ�شرهم  ولكن  ب�س  للعاملين  م�س 

كان  مرتبى  �شنيين  ع�شر  من  اإن  عارف  واأنت   ، ه�شترك 

300 جنيه وكان بيق�شى ولكن دلوقتى الحياة بقت نار 

وكل حاجه غالية وال�شركة بت�شاعد العاملين فى عالج 

اأ�شرهم وديه حاجه كوي�شه 

** يحيى فتحى لطفى قيا�س باإدارة الطرق الداخلية 
: بداأت من ال�شفر ...... من يومية اإلى قيا�س واإن �شاء 

 .... الزراعة  كلية  فى  بدر�س  م�شاحة  اأخ�شائى  اهلل 

ع�شان اأكمل فى نف�س مجالى 

الزراعة  كلية  فى  درا�شتك  بين  توفق  بتقدر  اأزاى   *
 ، طموح  اإن�شان  اأنا  ؟  �شغلك  ومواعيد  عملية  كلية  وهى 

بعد ح�شولى على دبلوم تجارة ، بداأت العمل بال�شركة 

3 �شنين يومية وبعد كده مكافاأة وكلها �شهور واأتعين فى 

�شهر مار�س القادم .

اإنتقلت  اأنا  ؟  المثالى  العامل  لتكون  ر�شحك  ومين   *
تركى  بعد  �شهور   9 من  الداخلية  الطرق  باإدارة  للعمل 

اإدارة المن�شاءات المتميزة واللى ر�شحنى الأ�شتاذ وليد 

الليثى اأخ�شائى الم�شاحة للمهند�س محمد عادل رئي�س 

قطاع فى الإدارة ، ولأنى بحب �شغلى عن غيرى وملتزم 

فى  واأخل�س  العمل  اأعطل  ول  والإن�شراف  بالح�شور 

�شغلى واأتكرمت من المهند�س اإبراهيم محلب فى اإفتتاح 
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ميدان الموؤ�ش�شة وده �شرف ليا وتحفيز على الإجتهاد 

والإجادة اأكثر واأكثر.

هل تتوافر و�شائل الآمان فى العمل ؟ توجد و�شائل   *
والخوذة  العاك�س  والقمي�س  ال�شفتى  طقم  من  اآمان 

معاك  بيكون  ال�شارع  فى  �شغال  واأنت  تاأمينك  ويحاول  

اأكثر من �شخ�س واأكثر من و�شيلة.

اأيه ال�شفات الواجب توافرها فى  من وجهة نظرك   *
العامل  ؟  للعامل  اإنتاجية  اأكبر  على  لنح�شل  المدير 

 ، الأوامر  اإعطاء  فى  والإ�شلوب   ، جدًا  مهم  النف�شى 

مينفع�س  يعنى   ، العمل  هينفذوا  اللى  طاقة  ومعرفة 

فى   3  ،  2  ،  1 يطلب  مثال   ، طاقته  فوق  العامل  يكلف 

توافر  ومع  الق�شوى  الطاقة  اأن  جيدًا  يعلم  وهو  اليوم 

اأن  الأف�شل  يبقى   2  ،  1 اإل  اإنجاز  يمكن  ل  الإمكانيات 

ال�شغل  �شغط  ومع   ، الإمكانيات  قد  على  الطلب  يكون 

 ، التنفيذ  فى  اإ�شتحاله  فيوجد  قليل  والعدد  وكثرته 

اأما المدير الذى يراعى ظروف العمل من حرارة الجو 

اإنتهاء المهمة الأولى وبعد  ويطلب �شغالنه اأخرى بعد 

الأراء  باأخذ  وي�شمح  قليل  ولو  الراحة  من  ق�شط  اأخذ 

قبل التنفيذ وفى النهاية يكون الهدف هو دقة ال�شغل .

ممتاز  تركيبات  براد  حجاج  محمد  ال�شيد  اأحمد   **
رئي�س  اأن  يتمنى  واحد  اأى  البحرية  التر�شانة  باإدارة 

الوزارء يكرمه ويت�شور معاه  

الآمن  و�شائل  ؟  متوفرة  ال�شناعى  الآمن  و�شائل  هل   *
كلها  والأفرول  و�شفتى  وجوانتى  خوذة  من  ال�شناعى 

 ، ب�شرعه  اإهالكها  يتم  ال�شغل  لطبيعة  ولكن  متوفرة 

اآمان على حياتنا بنروح ن�شترى على  وع�شان نكون فى 

ح�شابنا لغاية ما تتوافر فى الإدارة .

العمل  فى  الخبرة  ؟  بتزيد  ومهارتك  خبرتك  اأزاى   *
مهارات  بكت�شب  مختلفة  م�شروعات  اأروح  لما  يعنى   ،

كل  هيكون  ثابت  مكان  فى  اأقعد  لما  غير  مختلفة 

الحياة  كده  ع�شان   ، ب�س  ديه  الحته  فى  خبرتى 

العملية اأقوى من الدورات التدريبية فى حل الم�شاكل 

التى تواجهنا فى ال�شغل . 

كلمة  مفي�س  عمرى  طول  اأنا  ؟  اأية  تكريمك  �شبب   *
اأجازات  وباخد  وطيب"  ونعم  "حا�شر  غير  بقولها 

ح�شب حاجة الم�شروع ، يعنى ممكن نطبق 20 ، 25 يوم 

وبعدها تكون الأجازات ح�شب التقدير وحاجة العمل . 

التانى  �شغل  على  بيكمل  واحد  كل  ال�شغل  فى  اأكيد   *
مظبوط  الواحد  �شغل  يكون  لزم  كده  ع�شان  طبعًا  ؟ 

ع�شان ما يتعب�س غيره ، والتعاون والمحبة بين الزمالء 

، وانا اأتر�شحت من المهند�س فتحى خ�شر مدير الإدارة 

الخارجية  التركيبات  مدير  فتحى  اأحمد  والمهند�س 

و�شط 300 ، 400 براد بالإدارة .

يتمنى  واحد  اأى  ؟  التكريم  �شاعة  اأية  و�شعورك   *
واأنا   ، ويكلمه  معاه  ويت�شور  يكرمه  الوزراء  رئي�س  اإن 

اإيد واحدة  المهند�شين وزمالئى لأن كلنا  ب�شكر جميع 

كان  ومهما  وعمالقة  �شخمة  عمرها  طول  و�شركتنا 

مفي�س حد يقدر يوقفها عن اأى حاجه .

* هل بتقابلك �شعوبات فى ال�شغل ؟ لزم تتوفرالمعدات 
وتوفير  الأعطال  عند  و�شيانتها  بيها  هن�شتغل  اللى 

العامل  م�شتلزمات  كل  يوفر  القوى  والمدير  الخامات 

يبقى  العامل  ، هنا  الأمان  وو�شائل  من خامات ومعدات 

وي�شلم  عنده  طاقة  اأق�شى  ويبذل  ال�شغل  فى  مرتاح 

�شغله بجودة عالية ، ولما يالقى العامل بعد ما �شهر اأو 

اأ�شتغل اأيام اأجازات اأنه قب�س مكافاأة فورية اأو حوافز 

اأنتاجية وح�س اأن فيها حاجة زيادة ولو رمزية تحفزه 

على  هلل  الحمد  بقول  واأنا  اأكتر،  وال�شغل  الإنتاج  على 

ما�شيه  والدنيا  وبنجتهد  ربنا  بتاع  ده  والرزق  المرتب 

والحمد هلل .
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الوزراء  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  افتتح 

بمنطقة  المعلقة  الكني�شة  اأكتوبر  ال�شبت11  يوم 

الثانى  توا�شرو�س  والبابا  بح�شور  القديمة  م�شر 

المرق�شية الكرازة  وبطريرك  الإ�شكندرية  بابا 

ود. ممدوح الدماطى وزيرالثار وجابر ع�شفور وزير 

القاهرة  محافظ  �شعيد  م�شطفى  ود.جالل  الثقافة 

والمهند�س مح�شن �شال ح رئي�س مجل�س الإدارة.

رئي�س  محلب،  اإبراهيم  المهند�س  قال  جانبه،  ومن 

الوزراء، خالل كلمته فى افتتاح الكني�شة، اإن م�شر 

فيه  ويعي�س  الجميع  يحت�شن  وطًنا  دوًما  �شتظل 

الجميع فى تكاتف واأمان، م�شيًفا "طول ما احنا مع 

بع�س مانخاف�س وهنبنى بلدنا"، لفًتا اإلى اأن الترميم 

ا�شتغرق �شنوات طويلة ب�شبب ارتفاع من�شوب المياه 

اأنفاق تحت  اإن�شاء  الجوفية تحت الأر�س، واأنه تم 

الأر�س لت�شريف المياه الجوفية، التى بداأت توؤثر 

على كافة اأقطار المنطقة. 

واأ�شاف رئي�س الوزراء اأن اهتمامنا بترميم 

اهتمامنا  يماثل  كان  ال�شريف  الأزهر 

م�شيًرا  المعلقة،  الكني�شة  ترميم  باأعمال 

اإلى اأن من يرغب فى فهم م�شر، عليه زيارة 

اآثار  ت�شم  التى  الأديان،  مجمع  منطقة 

تناغم،  فى  الثالثة  ال�شماوية  الأديان 

العا�س  بن  عمرو  م�شجد  فى  تتمثل  التى 

والكني�شة المعلقة والمعبد اليهودى.

وعلى �شعيد مت�شل قال د.ممدوح الدماطي 

اأن  الحفل:  فى  كلمته  خالل  الآثار  وزير 

افتتاح الكني�شة ياأتي �شمن جهود الوزارة 

الم�شرية  الآثار  على  للحفاظ  الم�شتمرة 

رئيس الوزراء يفتتح الكنيسة المعلقة
أحد أهم وأشهر آثار مصر القبطية
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في مختلف ع�شورها، لفتا اإلى اأن الكني�شة المعلقة تعد 

اأثًرا بالغ الأهمية في تاريخ الح�شارة، واأن م�شر تفتخر 

باحت�شان الأديان الثالثة في مكان واحد دون تمييز في 

"مجمع الأديان". 
واأكد الأنبا يوليو�س اأن رئي�س الوزراء �شارك خالل فترة 

عمله ب�شركة المقاولون العرب فى ترميم الكني�شة قبل 

المهند�س  زيارة  اأن  اإلى  م�شيفا  الوزراء،  رئا�شة  توليه 

يدل  وهذا  له،  زيارة  ثالث  تعد  اليوم،  للكني�شة،  محلب 

على الروح الوطنية بين الم�شريين.

اأهم  تعتبراأحد  المعلقة   الكني�شة  بالذكراأن  جدير 

الذي  الأول  المكان  لكونها  القبطية  م�شر  اآثار  واأ�شهر 

من  اأكثر  ترميمها  ا�شتمر  العذراء"وقد  ال�شيدة  دخلته 

16 عاما و�شملت الجانبين المعماري والإن�شائي، بتكلفة 

الآثار  معالجة  جرت  حيث  جنيه،  مليون   101 من  اأكثر 

عن  اأ�شفلها  الجوفية  المياه  من�شوب  زيادة  عن  الناتجة 

طريق م�شروع �شامل لخف�س من�شوب المياه تحت الأر�س.

الجدارية  الر�شوم  ترميم  الم�شروع  ت�شمن  كما 

طريق  عن  التاأمين  منظومة  وتطوير  والأيقونات، 

مداخلها،  وتاأمين  مراقبة  بكاميرات  الكني�شة  تزويد 

الحرارة  درجة  لتثبيت  مركزي  تكييف  تركيب  وكذلك 

�شيانة  اإلى  بالإ�شافة  بالكني�شة،  الن�شبية  والرطوبة 

كان  ما  اإلى  لإعادته  العام  والموقع  المداخل  وتن�شيق 

عليه طبقا لالأ�شول الأثرية.
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اإبراهيم  المهند�س  افتتح 

مجل�س  رئي�س  محلب 

الوزراء يرافقه الدكتور 

وزير  مدبولي  م�شطفي 

الإ�شكــــــــان والمرافــق 

والمجتمعات العمرانية يوم 

تحلية  محطة  تو�شعات  اأغ�شط�س   18 الأثنين 

مياه قرية ال�شباب براأ�س ن�شرانى ب�شرم ال�شيخ للتغلب 

الوزراء  رئي�س  رافق  المدينة  فى  المياه  نق�س  على 

والتنمية  والإ�شتثمار  ال�شياحة  وزراء  الإفتتاح  خالل 

والتعليم  والبيئة  والزراعة  والري  والنقل  المحلية 

العالي ومحافظ جنوب �شيناء والمهند�س مح�شن �شالح 

رئي�س مجل�س الإدارة والمهند�شون �شالح الزاهد ع�شو 

رئي�س  م�شاعد  الدين  عز  واإبراهيم  الإدارة  مجل�س 

القناة  قطاع  رئي�س  قا�شم  و�شمير  الإدارة  مجل�س 

حال  ر�شاد  ومحمد 

�شيناء  فرع  مدير 

لالأعمــــــال  المنفـــــذ 

والذي اأو�شح اأن الهدف 

تغذية  المحطة  من 

ال�شباب  وقرية  المطار 

الخزانات  على  والربط 

لتغذية  الإ�شتراتيجية 

مدينة �شرم ال�شيخ واأ�شاف اأن المحطة تعمل بطريقة 

التنا�شح العك�شى، حيث تم زيادة �شخ المياه للمواطنين 

من2000 متر مكعب فى اليوم اإلى 8000 متر مكعب فى 

 6 22 بئر �شحب ولها  ، كما تغذى المحطة عدد  اليوم 

الإ�شتراتيجية  التخزين  اآبار طرد، ومت�شلة بخزانات 

التى تدعم المدينة فى حال وجود اأى نق�س فى المياه، 

وتبلغ تكلفة الم�شروع 54 مليون جنيه.

رئي�س الوزراء يفتتح تو�سعات

محطة تحلية قرية ال�سباب ب�سرم ال�سيخ 

بتكلفة ٥٤ مليون جنيه



محلب  إبراهيم  المهندس  قام 
الوزراء  مجلس  رئيس 
بتفقد  يوليو   ١٣ األحد  يوم 
مشروعي محطة مياه الشرب 
محطة  وتوسعات  بأبوتشت 
قنا  بمدينة  الصحى  الصرف 
اللواء  الزيارة  خالل  رافقه   ,
التنمية  وزير  لبيب  عادل 
مصطفى  والدكتور  المحلية 
اإلسكان  وزير  مدبولي 
وزير  عدوي  عادل  والدكتور 
شريف  والمهندس  الصحة 
البترول  وزير  إسماعيل 
والدكتور  المعدنية  والثروة 
التموين  وزير  حنفي  خالد 
والتجارة الداخلية والمهندس 

الكهرباء  وزير  شاكر  محمد 
والدكتـــورة ليلــى إسكنــــدر 
وزيــرة التطــويـــر الحضارى 
والدكتور  والعشـــــــوئيــــات 
اآلثار  الدماطي وزير  ممدوح 
وزيرة  والي  غادة  والدكتورة 
التضامن واللواء عبد الحميد 
صرح  قنا  محافظ  الهجان 
عبد  محمود  المهندس  بذلك 
جنوب  قطاع  رئيس  المولى 
أن  وأسيوط وأضاف  الوادى 
الشرب  مياه  محطة  مشروع 
فرع  بتنفيذه  يقوم  بأبوتشت 
مليون   ٢٤0 بتكلفة  أسيوط 
 ٥00 منه  ويستفيد  جنيه 
ألف نسمه وتبلغ طاقته ٦00 

ويقام على مساحة ١٢  ل/ث 
فدان ويتكون من مآخذ مكون 
قطر  صلب  ماسورة   ٢ من 
م   ٣٤0 وبطول  مم   ١000
ومبانى لطلمبات المياه العكره 
توزيع  وبئر  والمرشحة 
والمـــــروقـــات والكيماويات 
والمولد  والمحول  والكلور 
وخزان أرضى سعه ١0 أالف 
توسعات  مشروع  بينما  م٣ 
مدينة  صحى  صرف  محطة 
مليون  قيمته ٢٨0  فتبلغ  قنا 
جنيه طاقته ٥٥ ألف م٣ قابل 
١١0م٣/  ليصبح  للزيادة 
ألف  منه ٥00  ويستفيد  يوم 

نسمه.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات
مياه الشرب والصرف بقنا

صرح المهندس أبو الحمد فكرى رئيس قطاع شمال الصعيد والبحر األحمر أنه تم اإلنتهاء من أعمال 
مشروع تنفيذ محطة مياه شرب ديرمواس بالمنيا بتكلفة إجمالية ٢٩٥ مليون جنيه وأضاف المهندس 
محمد فوزى حسن مدير فرع شمال الصعيد أن المشروع يخدم مدينة ديرمواس و ٣١ قرية ويستفيد 
منه ٣٥0 ألف نسمة و يتكون من مأخذ يضم عدد ٣ ماسورة سحب قطر ٨00 مم وعدد ١0 مرشح 
وخزان أرضى ومبنى طلمبات العكرة ومبنى طلمبات مياه مرشحة ، ومحطة تنقية تضم عدد ٢ مروق 
ومبنى الكلور ومبنى إدارى ومسجد ونظام معالجة الروبة ومبنى الكيماويات ومبنى المحوالت ووحدة 

توليد وشبكات مياه بطول ٤٩ كم وبأقطار من ٢00 مم إلى ١٤00 مم و٣خزانات علوية.   

اإلنتهاء من أعمال محطة
مياه شرب ديرمواس بالمنيا 

بتكلفة 295 مليون جنيه
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الوزراء  مجل�س  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  افتتح 

�شحي  �شرف  م�شروع  �شبتمبر   25 الخمي�س  �شباح 

العجمي بتكلفة 600 مليون جنيه كما تفقد م�شروعات 

تطوير محطة �شيدي جابر وتو�شعة كوبري محرم بك 

وزراء  الجولة  خالل  �شيادته  رافق   ، ال�شابع  والقطاع 

والنقل  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  الإ�شكان 

والتنمية المحلية والتخطيط والتعليم العالي وال�شباب 

مح�شن  والمهند�شون  الأ�شكندرية  ومحافظ  والريا�شة 

�شالح رئي�س مجل�س الإدارة و�شالح الزاهد ع�شو مجل�س 

الأ�شكندرية وطارق  رئي�س قطاع  فوؤاد  الإدارة ومحمد 

فرع  مدير  الجارحي  وعلي  الطرق  قطاع  رئي�س  �شقر 

الكباري  اإدارة  الأ�شكندرية وح�شين عبدال�شميع مدير 

والإن�شاءات التخ�ش�شية ور�شوان الق�شا�س مدير اإدارة 

الطرق ال�شريعة.

المتجه  القطار  ا�شتقل  قد  الوزاء  رئي�س  كان 

لالأ�شكندرية في الثامنة �شباحًا حيث تفقد فور و�شوله 

التجاري  والمول  جابر  �شيدي  محطة  تطوير  م�شروع 

الملحق بها والتي بلغت تكلفتها 225 مليون جنيه ، كما 

قام باإفتتاح م�شروع �شرف �شحي العجمي والذي يخدم 

وبلغت  ن�شمه  األف   800 منه  وي�شتفيد  هكتار   1200

تكلفته 600 مليون جنيه .

مدير  نائب  عبدالقادر  اأحمد  المهند�س  اأو�شح  وقد 

الم�شروع  اأن  الأعمال  والم�شرف على  الأ�شكندرية  فرع 

ت�شمن تنفيذ �شبكات اإنحدار باأقطار مختلفة تبداأ من 

1800 ملليمتر بالإ�شافة اإلى خط  250ملليمتر وحتى 

طرد  وخط  متر  كيلو   7 بطول  نفقي  رئي�شي  اإنحدار 

رئي�شي للمحطة قطر 1400 ملليمتر بطول 8 كيلو متر 

وبيارة رئي�شية تعد اأكبر بيارة بال�شرق الأو�شط حيث 

 24 قطر  م3/يوم  األف   276 الت�شريفية  قدرتها  ت�شل 

متر وبعمق 32 متر ، ثم توجه رئي�س الوزراء ومرافقيه 

واأعطى  بك  محرم  كوبري  تو�شعة  اأعمال  لمتابعة 

توجيهاته لإفتتاح الأعمال في 20 اأكتوبر القادم وقد 

رئي�س الوزراء يفتتح و6 وزراء ومحافظ الأ�سكندرية 

م�سروع �سرف �سحي العجمي بتكلفة 600 مليون جنيه 

ويتفقد تطويرمحطة �سيدي جابر وتو�سعة كوبري محرم بك والقطاع ال�سابع



اأو�شح المهند�س وائل ال�شيد نائب مدير اإدارة الكباري 

بتكلفة  الكوبري  تو�شعة  اأن  التخ�ش�شية  والإن�شاءات 

اإلى  الكوبري  تو�شعة  اإلى  ويهدف  جنيه  مليون   35

ثالث حارات مرورية بطول الكوبري الذي يبلغ 1100 

المرحلة  تطوير  اأعمال  من  الإنتهاء  تم  اأنه  واأكد  متر 

وبردورات  اإنارة  واأعمدة  واأ�شوار  اأ�شفلت  من  ال�شرقية 

وجاري العمل بالمرحلة الغربية على قدم و�شاق واأ�شار 

المهند�س وائل اأنه بالن�شبة لأعمال القطاع ال�شابع فقد 

10 كباري �شطحية  9 كباري من جملة  تم الإنتهاء من 

والإنتهاء من اأ�شا�شات كوبري اأبو الخير العلوي وجاري 

نقل المرافق لبدء الأعمال به.

كما تفقد رئي�س الوزراء اأعمال القطاع ال�شابع بطريق 

القاهرة الأ�شكندرية ال�شحراوي والذي يمتد من بوابة 

تح�شيل ر�شوم العامرية عند الكيلو 190 وحتى مدخل 

الأ�شكندرية بطول 30 كيلومتر بتكلفة مليار و65 مليون 

مرورية  حارات   4 كفاءة  ورفع  تطوير  وت�شمل   ، جنيه 

بالطريق  ال�شناعية  المن�شاآت  جانب  اإلى  اتجاه  بكل 

و5  علوية  كباري  و3  �شطحية  كباري   10 ت�شم  والتي 

كباري   9 من  الإنتهاء  بالفعل  تم  وقد  م�شاه  كباري 

�شطحية واإتجاه بالكامل من الطريق من بوابة الر�شوم 

وحتى مدخل محافظة الأ�شكندرية ويتم حاليًا العمل 

في الإتجاه الآخر في خم�س مناطق متزامنة .

اللواء  قام  البحيرة  لمحافظة  القومي  العيد  اإطار  في   

الإثنين  يوم  البحيرة  محافظ  هدهود  كامل  م�شطفى 

22 �شبتمبر بافتتاح م�شروعات جديدة لل�شرف ال�شحي 

ومحطة  البارو  باإيتاي  ع�شكر  وكفر  خالد  ب�شفط 

الغابه  قرية  ومحطة  حم�س  باأبو  اأحمد  �شيد  اأمين 

الع�شري  محمد  ال�شيد  اللواء  الإفتتاح  خالل  رافقه 

ال�شحي  وال�شرف  ال�شرب  لمياه  القومية  الهيئة  رئي�س 

والمهند�شون �شالح الزاهد ع�شو مجل�س الإدارة ومحمد 

مدير  الجارحي  وعلي  الأ�شكندرية  قطاع  رئي�س  فوؤاد 

فرع الأ�شكندرية المنفذ للم�شروعات ، و�شرح المهند�س 

ح�شن م�شطفى نائب مدير فرع الأ�شكندرية اأن م�شروع 

�شفط  قري  يخدم  خالد  �شفظ  قرية  �شحي  �شرف 

 12 1000 م3/يوم وبتكلفة  خالد وكفر ع�شكر بطاقة 

مليون جنيه وي�شتفيد منه 15 األف ن�شمه وي�شم �شبكات 

اأن م�شروع �شرف  واأ�شاف   ، 7.6 كيلومتر  انحدار بطول 

 7 بتكلفة  تنفيذها  تم  اأحمد  �شيد  اأمين  قرية  �شحي 

الملحقة  والوحدات  رفع  محطة  وت�شمل  جنيه  مليون 

2660 متر طولي  اأطوال  باإجمالي  بها و�شبكات انحدار 

، اأما م�شروع �شرف �شحي قرية الغابه فقد تم تنفيذه 

9 ماليين جنيه وي�شمل محطة رفع والوحدات  بتكلفة 

الملحقة بها و�شبكات اإنحدار باإجمالي 5700 متر طولي 
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اللواء مصطفى كامل
 يفتتح 3 مشروعات صرف صحي بالبحيرة



لفرع  زيارته  خالل  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأ�شاد 

باأداء  اأكتوبر   29 الأربعاء  يوم  بالكويت  ال�شركة 

طريق  تطوير  بم�شروعي  العرب  المقاولون  اأبناء 

 %71 الإنجاز  ن�شبة  فيه  بلغت  والذي  الجهراء 

وبلغت  ال�شباح  الأحمد  جابر  ال�شيخ  وم�شت�شفى 

الإدارة  مجل�س  رئي�س  69%،كان  به  الإنجاز  ن�شبة 

قد تفقد في البداية م�شروع تطوير طريق الجهراء 

رئي�س  عبدالمنعم  محمد  المهند�شين  برفقه 

القطاع ومحمود توكل مدير الم�شروع والذي اأو�شح 

للخطة  وفقًا  ثابتة  بخطى  ي�شير  الم�شروع  باأن 

 2014 عام  نهاية  المرحلي  للت�شليم  المو�شوعة 

عن  ال�شادرة  الر�شمية  الموؤ�شرات  اأن  اإلى  م�شيرًا 

وزارة الأ�شغال العامة في الكويت المالكة للم�شروع 

الإن�شائية  الأعمال  واأن  ال�شركة  اأرقام  مع  تتوافق 

والخدمية تم�شي ب�شكل متطور في كل مراحله حيث 

تم الإنتهاء ب�شكل نهائي من تركيب قطع الج�شور في 

المنحدر الممتد من طريق الجهراء باتجاه الدائري 

الرابع والمنحدر الثاني الممتد من الدائري الرابع 

باتجاه طريق الجهراء كما تم الإنتهاء من 81% من 

الج�شور  قواعد  من  و%74  الم�شروع  في  الخوازيق 

و73% من الأعمدة و69% من تيجان هذه الأعمدة 

النفق  في  الإن�شائية  لالأعمال  بالن�شبة  اأنه  واأو�شح 

يتعلق  وفيما  الخوازيق  من   %76 ا�شتكمال  تم  فقد 

الإنتهاء من تركيب  تم  فقد  الج�شور  بتركيب قطع 

39% من مختلف مراحل الم�شروع با�شتخدام الون�س 

�شاحة  في  القطع  من   %59 ت�شنيع  تم  كما  المعلق 

مربع  متر  األف   150 م�شاحة  على  الممتدة  ال�شب 

التحويل  اأعمال  و�شلت  كما  الدوحة  منطقة  في 

متقدمة  ن�شب  اإلى  والخدمات  المرافق  وتطوير 

حيث تم ا�شتكمال 96% من خطوط الكهرباء و%77 

من خطوط الهاتف و75% من خطوط المياه و%35 

من نظام ت�شريف الأمطار و30% من اأعمال خطوط 

ال�شرف ال�شحي .

المهندس محسن صالح
يشيد بأداء أبناء الشركة بالكويت

إنجاز 71% من مشروع الجهراء
و69% من مستشفى جابر الصباح
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● الم�شروع بتكلفة 260 مليون دينار كويتي
ويتكون من خم�س مراحل: 

● المرحلةالأولى: من بوابة الجهراء اإلى طريق المطار.
طريق  اإلى  المتحدة  الأمم  دوار  من  المرحلةالثانية:   ●

الم�شت�شفيات )منطقةال�شباح الطبية(.

● المرحلةالثالثة: من طريق الم�شت�شفيات اإلى طريق الغزالي.
● المرحلةالرابعة: من طريق الغزالي اإلى طريق المطار.

● المرحلةالخام�شة: تقاطع طريق الغزالي.
● اإجمالي طريق الجهراء بطول 11.24 كم

● اإجمالي طول الطرق العمودية على الطريق 3.42 كم
● اإجمالي طول الو�شالت والمنحدرات 17.31 كم

● اإجمالي طول طريق الخدمة 15.14 كم
● عدد التقاطعات الحرة) 5 ( تقاطعات

● اإجمالي الطريق العلوي اأعلى طريق الجهراء 9.70 كم
● اإجمالي طول الو�شالت العلوية 8 كم

● اإجمالي طول النفق تحت الطريق الدائري الثاني 0.62 كم
● عدد كباري الم�شاة )10( كباري

الجهراء في سطور
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�شالح  مح�شن  المهند�س  قام  اأخر  جانب  على 

المنتدب  الع�شو  ربيع  ر�شا  المهند�شون  يرافقه 

فايد  وح�شام  الكويتية  العرب  المقاولون  ل�شركة 

جابر  م�شت�شفى  م�شروع  بتفقد  الكويت  فرع  مدير 

الأحمد ال�شباح حيث �شاهد �شيادته مبنى عيادات 

العيادات  ومبنى  بالكامل  انتهى  والذي  الأ�شنان 

ووجه   %96 اإنجازه  ن�شبة  بلغت  والذي  الخارجية 

ال�شكر للعاملين وطالبهم بموا�شلة روح الداء حتي 

مدير  م�شطفى  عوني  بذلك  �شرح  العمال  اكتمال 

اأعمال  جميع  من  الإنتهاء  تم  اأنه  واأو�شح  الم�شروع 

الت�شطيبات  اأعمال  وجاري  بالم�شروع  الخر�شانات 

م�شيرًا اإلى اأنه تم الإنتهاء من 69% من حجم اأعمال 

اأعمال  مثل  الأ�شا�شية  البنود  ويت�شمن  الم�شروع 

المباني والبيا�س وتجهيز الأر�شيات واأعمال العزل 

اأن  موؤكدًا  لالإلكتروميكانيك  الرئي�شية  والأعمال 

ومن  لها  المو�شوعة  للخطة  طبقًا  ت�شير  الأعمال 

المتوقع الإنتهاء منها نهاية عام 2015 .
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● تبلغ القيمة التعاقدية للعقد 303.9 مليون دينار كويتي 
● ي�شم الم�شت�شفى حوالي 1200 �شرير وتبلغ الم�شاحة الإجمالية للمباني 660 األف متر م�شطح وم�شطح 

الدور الواحد من مبنى الم�شت�شفى 49 األف متر م�شطح بما يعادل )11 فدان( 

● تتكون الم�شت�شفى من عدة مباني منها المبنى الرئي�شي ويتكون من عدد 2 بدروم واأر�شي و12 دورًا ومبنى 
اأر�شي  13 األف م2 و�شكن الأطباء يتكون من  الأ�شنان ويتكون من بدروم واأر�شي واأول باإجمالي م�شطحات 

وثالثة طوابق باإجمالي م�شطحات 7000 م2 ومبنى للخدمات والطاقة الكهروميكانيكية على م�شطح 20 

األف م2 ومغ�شلة على م�شطح 2500 م2 وور�شة هند�شية على م�شطح 1200 م2 ومبنى للغازات الطبية على 

م�شطح 750 م2 وخزان مياه اأر�شي على م�شطح 5700 م2 

● جراج متعدد الطوابق مكون من 3 طوابق تحت الأر�س ي�شع حوالي 7000 �شيارة ويخدم الم�شروع 90 
م�شعد كهربائي وهيدروليكي و40 مولد كهربائي قدرة 2700 ك ف اأ  

● مهبطين للطائرات الهليكوبتر
واأعمال ت�شجير وم�شطحات خ�شراء وجراجات  واأر�شفة  العام من طرق  الموقع  اأعمال  اإلى  بالإ�شافة   ●

�شطحية واأ�شوار وبوابات.

واأعمال  لالأعمال  الإبتدائي  الت�شليم  بعد  من  عامين  لمدة  للم�شت�شفى  الت�شغيل  اأعمال  ال�شركة  تتولى   ●
الأثاث الثابت والمتحرك فيما عدا اأ�شرة المر�شى والأجهزة والمعدات الطبية. 

المستشفى في سطور
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اإفتتــــــــح الــدكــتــــــور 

وزيــر  مدبولــى  م�شطفــى 

والمجتمعــــات  والمــرافــق  الإ�شكــــان 

العمرانية و اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية  

يوم ال�شبت 12 يوليو محطة مياه زفتى والتى تعد من 

اأكبر محطات المياة فى الدلتا رافقهما المهند�شون �شيد 

واإبراهيم  النائب الأول لرئي�س مجل�س الإدارة  فاروق 

عز الدين م�شاعد رئي�س مجل�س الإدارة ل�شئون متابعة 

م�شروعات ال�شرف ال�شحى و�شمير �شعد اهلل مدير فرع 

�شرق وو�شط الدلتا والذى �شرح باأن محطة مياه زفتى 

األف م مكعب / يوم  وبلغت تكلفتها   52 تعمل بطاقة  

223 مليون جنيه وال�شبكات بطول 145 كم اأقطار من 

150 مم اإلى 1000 مم 

زفتى  ، وهى تخدم مدينة 

عدد  ويبلغ  مجاورة  قرية   54 وعدد 

مواطن  مليون  ن�شف  قرابة  الم�شروع  من  الم�شتفيدين 

، وقد روعى فى تنفيذ المحطة �شغط العمل و�شرعة 

قيا�شى  وقت  فى  والم�شروعات  الأعمال  جميع  اإنهاء 

اإبراهيم  المهند�س  الوزراء  رئي�س  لتعليمات  اإ�شتجابة 

باإفتتاح محطة معالجة  الوزير  ،عقب ذلك قام  محلب 

تفهنا العزب بطاقة " 8000  م3 /يوم " والتى تخدم 

وكفر  الرخا  وميت  العزب  )تفهنا  هى  قرى   5 عدد 

وتبلغ  الحارون(  ميت  وكفر  الحارون  وميت  ال�شارم 

قيمتها 50 مليون جنيه .  

وزير اإلسكان يفتتح
        محطة مياة زفتى بالغربية
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العالى  التعليم  وزير  الخالق  عبد  ال�شيد  الدكتور  اإفتتح 

والدكتور اأحمد �شيرين فوزى محافظ المنوفية والدكتور 

�شبحى غنيم رئي�س جامعة المنوفية يوم ال�شبت 26 يوليو 

معهد الكبد القومى بالمنوفية بتكلفة 185 مليون 

محمد  المهند�شون  الزيارة  خالل  رافقهم  جنيه 

فوؤاد  ومحمد  الإدارة  مجل�س  ع�شو  الزاهد  �شالح 

عبا�س  واأحمد  الأ�شكندرية  قطاع  رئي�س  فايد 

رئي�س قطاع الدلتا و�شمير�شعداهلل مدير فرع �شرق 

وو�شط الدلتا والذى اأو�شح اأن معهد الكبد القومى 

ثالثة  من  اأكثر  وي�شتوعب  كبير  طبى  �شرح  يعد 

اآلف  يخدم  وهو  القديم  المبنى  �شعة  اأ�شعاف 

 350 ي�شع  حيث  المحافظات  جميع  من  المر�شى 

�شرير   74 �شعه  لالأطباء  �شكنى  دور  وي�شم  �شرير 

ويتكون من دور اأر�شى بالإ�شافة اإلى ثمانية اأدوار 

علوية بم�شطح 3850 م3 وقد تم ت�شليم المرحلة 

مدير  �شلبي  هالة  المهند�شة  واأ�شافت  منه  الأولى 

اإدارة الأعمال الكهربائية اأن الإدارة قامت بتنفيذ 

لوحات  عن  عبارة  جنيه  مليون   25 بقيمة  اأعمال 

�شغط منخف�س وتكييف وكابالت �شغط منخف�س 

التيار  واأعمال  باأنواعها  وك�شافات  كهرباء  ودوائر 

مركزي  اإريال   - داخلية  اإذاعة   - حريق  )اإنذار  الخفيف 

من  م�شتمرة  متابعة  هناك  كان  اأنه  واأ�شارت   ) �شنترال   -

والمهند�شة  الإدارة  مدير  نائب  يو�شف  محمد  المهند�س 

�شناء ال�شرنوبي رئي�س الفرع لمنطقة �شرق وو�شط الدلتا 

وقد تمت الأعمال بجودة عالية بف�شل مجموعة متميزة 

من الفنيين وعمال الكهرباء.

وزير التعليم العالى ومحافظ المنوفية
يفتتحان معهد الكبد القومى
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الإ�شكان  وزير  مدبولي  م�شطفى  الدكتور  افتتح 

على  والدكتور  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

 16 الخمي�س  �شباح  الجيزة  محافظ  عبدالرحمن 

اأكتوبر كوبري م�شاه جامعة القاهرة والذي ي�شهم 

وحل  الجامعة  اأمام  للمواطنين  الآمن  العبور  في 

اللبن  �شفط  محور  اأمام  المروري  التكد�س  م�شاكل 

الجيزة  بمحافظ  الإتجاهات  جميع  على  الموؤثر 

�شالح  مح�شن  المهند�س  الإفتتاح  خالل  رافقهما   ،

اأبو�شنه  ه�شام  والمهند�س  الإدارة  مجل�س  رئي�س 

والمهند�س  الكبرى  القاهرة  تعمير  جهاز  رئي�س 

ح�شين عبدال�شميع مدير اإدارة الكباري والإن�شاءات 

التخ�ش�شية والذي اأو�شح اأن الكوبري تم ت�شميمه 

مع  يتنا�شب  والقباب  لالأعمدة  معماري  بطراز 

وي�شم  متر   30 بطول  وهو  الجامعة  اأمام  موقعه 

واأربع  بالجرانيت  مك�شوة  خر�شانية  �شاللم  اأربع 

2 م�شعد كهربائي لخدمة  �شاللم كهربائية وعدد 

كامل  تغطية  تم  وقد  الخا�شة  الإحتياجات  ذوي 

البولي  من  باألواح  مغطى  معدني  بهيكل  الكوبري 

ال�شم�س  اآ�شعة  من  المواطنين  لحماية  كربونيت 

ومياه الأمطار وقد بلغت تكلفته 10 ماليين جنيه.

وزير اإلسكان
 ومحافظ الجيزة

 يفتتحان
 كوبري مشاه

 جامعة القاهرة
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افتتح الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية يرافقة الدكتور مصطفي هدهود محافظ البحيرة 
يوم األحد 14 سبتمبر مشروع المغذي الحربي الجديد  لتغذية ترعة الحاجر بتكلفة 8,5 مليون جنيه لتحسين 
الري لخدمة زمام 40 ألف فدان بأبو المطامير وقد سجل الوزير خالل اإلفتتاح  كلمة شكر للشركة جاء 
فيها » السادة شركة المقاولون العرب – إدارة االنفاق .. خالص تقديرى وشكرى لجميع القائمين بالعمل 
بمشروع المغذى الحربى على سرعة اإلنجاز واإلنتهاء من المشروع على الوجه األكمل تحية لكل أيدى 
ساهمت فى هذا العمل الوطنى , كما سجل المحافظ كلمة جاء فيها  »  الشكر الجزيل لرجال المقاولون 
العرب فى كل اإلتجاهات 
/ مبانى – رى – صرف 
– نقل – طرق  ... بارك 

اهلل فيكم جميعًا ..«

المهندس  بذلك  صرح 
رئيس  نائب  عفيفي  إمام 
مجلــــس اإلدارة وأضاف 
المهنــدســـــون محــمـــد 
أبودشيـــش رئيس القطاع 
إدارة  مدير  حنفي  وعادل 
األنفاق والشدات المنزلقة 
مدير  نائب  توفيق  وعادل 
مدير  اإلدارة وأسامه شتا 
األسكندرية  مشروعات 
تم  المشروع  أن  والدلتـــا 
تنفيذه خالل 9 أشهر فقط 
سحارة  عن  وهوعبارة 
النوبارية  غرب  مصرف  مياة  من  جزء  لنقل  مم   1800 داخلي  قطر  دائرتين  فتحتين  من  مزدوجة 
وذلك  الحاجر  لترعة  الجديد  الحربي  المغذي  إلى مجرى  م3/اليوم  ألف  إلى440  تصل  قد  بتصرفات 
بهدف تحسين الري عن طريق الخلط الوسيط »الصرف على الري« بحيث يتم االستغالل األمثل على 
المياه تحت إشراف اإلدارة العامة لري النوبارية و المشروع يتكون من بيارة الدفع ومدخل السحارةوهي 
بيارة دائرية قطر 10م  وملحق بها منشأ خرساني للمدخل وبيارة اإلستقبال ومخرج السحارة وهي  بيارة 
دائرية قطر 9م  وملحق بها منشأ خرساني للمخرج و أعمال  دفع نفقي وهي عبارة عن عداية مزدوجة 
أسفل طريق )أبو المطامير التفتيش البحري( وأراضي زراعية و ترعة النوبارية قطر 1800 مم بطول 
إجمالي 210 م )105 م/ للفرعة( من مواسير خرسانية سابقة الصب هذا إلي جانب األعمال التكميلية  
وهي البوابات المعدنية وشبك األعشاب - التدبيش في المدخل والمخرج - المشايات - مقاييس الرخام. 

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان 
المغذي الحربي بالنوبارية ويشيدان 

بجودة أعمال المقاولون العرب



واللواء  الأثار  وزير  الدماطي  ممدوح  الدكتور  قام 

 19 طارق المهدي محافظ الأ�شكندرية يوم الأحد 

الملكية  اإفتتاح متحف المجوهرات  باإعادة  اأكتوبر 

يناير  ثورة  اإندلع  عقب  اإغالقه  بعد  اأخرى  مرة 

2011، لمدة 3 �شنوات حر�شًا على �شالمة مقتنياته 

الفريدة والنادرة لأ�شرة محمد علي ولما يعبر عنه 

مقتنيات  من  يحتويه  بما  م�شر  تاريخ  من  جزء  من 

رفيعة الم�شتوي خا�شة بعد حالة الإنفالت الأمني 

التي �شهدتها البالد عقب الثورة وهو ما يعد موؤ�شرًا 

اإفتتاح  اأول  وكان  لم�شر،  والإ�شتقرار  الأمن  لعودة 

 2003 عام  اإغالقه  تم  ثم   ،  1986 عام  للمتحف 

 7 اإ�شتغرق  للمتحف  متكامل  ترميم  م�شروع  لتنفيذ 

�شنوات وتم اإفتتاحه عام 2010.

رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  الإفتتاح  ح�شر 

مجل�س الإدارة واأحمد �شرف رئي�س قطاع المتاحف 

بوزارة الآثار و المهند�شان محمد فوؤاد رئي�س قطاع 

الأ�شكندرية وعماد منير مدير اإدارة �شيانة الق�شور 

والأثارالمنفذة لالأعمال.

وجودة  بدقة  ترميمه  تم  الق�شرقد  اأن  يذكر 

عالية باأيدي وخبرات م�شرية من رجال المقاولون 

لتحديد  الالزمة  الدرا�شات  عمل  تم  حيث  العرب 

اأن�شب الطرق لتدعيم المبنى اإن�شائيًا ورفع كفاءته 

وتغيير  الزوار  من  الكبيرة  الأعداد  لإ�شتيعاب 

يرتاده  متحف  اإلى  خا�س  �شكني  ق�شر  من  ن�شاطه 

التدعيم  اأعمال  �شملت  وقد  الزوار  من  الكثير 

الأ�شقف والحوائط الحاملة للمبنى بما يتنا�شب مع 

الطراز المعماري الفريد له بطرق اإن�شائيه مختلفة 

والإن�شائية  المعمارية  التعديات  اإزالة  تمت  ،كما 

واأ�شواره  الق�شر  مبنى  اأ�شا�س  على  اأ�شيفت  التي 

لما  المبنى  واإعادة  لحقة  فترات  في  اإن�شائه  منذ 

تمت  فقد  الدقيق  للترميم  بالن�شبه  اأما  عليه  كان 

والألوان  والدهانات  اللونية  التعديات  جميع  اإزالة 

والر�شومات  والحوائط  الأ�شقف  لجميع  الم�شافة 

تم  كما  عليه  كانت  ما  اإلى  واإعادتها  الداخلية 

تدعيم وتقوية جميع الزخارف والحليات الج�شية 

الأر�شيات  وتدعيم  الداخلية  والحوائط  لالأ�شقف 

وزير األثار ومحافظ األسكندرية 
يفتتحان إعادة تطوير متحف المجوهرات 

الملكية باألسكندرية
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الأجزاء  بع�س  وا�شتبدال  وترميمها  الخ�شبية 

وكذلك  الإن�شاء  اأثناء  عليه  كانت  لما  منها  التالفة 

ا�شتبدال الزجاج المع�شق بزجاج اأ�شلي خارجي.

مهند�شون  الق�شر  وتنفيذ  بت�شميم  قام  وقد  هذا 

طراز  علي  وبلجيك  وفرن�شيون  اإيطاليون  وفنانون 

ويتكون  مربعًا  مترًا   4185 م�شاحته  تبلغ  و  اأوروبي 

وبهو  قاعتين  عن  عبارة  وهو  ال�شرقي  الجناح  من 

بممر  ربطهما  ويتم  الغربي  الجناح  بعد  �شيد  وقد 

طابقين  من  ويتكون  الجانبين  على  �شرفات  ذات 

الأول ي�شم اأربع قاعات وبهوًا وحمامًا والثاني ي�شم 

اأربع قاعات ملحقًا بها اأربعة حمامات يتو�شطها بهو 

كبير اأما بالن�شبة للبدروم فيتكون من ثالث حجرات 

ومطبخ ودورات مياه .

النادرة  والفنية  الأثرية  المقتنيات  ابرز  ومن 

بالمتحف علبة الن�شوق الذهبية المر�شعة بالما�س 

بــ محمد على موؤ�ش�س الأ�شرة وال�شطرنج  والخا�شة 

الخا�س به و�شيف الت�شريفة الخا�س به وهو م�شنوع 

األما�شة   600 به  ثعبان  راأ�س  �شكل  على  ال�شلب  من 

بالبذخ  ات�شمت  فقد  فاروق  الملك  مجموعة  اأما   ،

وكثرة ا�شتخدام الما�س فيها وتم تخ�شي�س 3 قاعات 

ي�شتخدمها  كان  التى  )بالتخ�شيخة(  ومنها  لها، 

علي  و�شنعت  الخدم  اأحد  لإ�شتدعاء  طفل  وهو 

بالما�س  المر�شع  البالتين  من  الملكي  التاج  هيئة 

البالتين  من  قنة  وتتو�شطها  والياقوت  والزمرد 

�شغيرة  كرات  وبداخلها  البرتقالي  بالمينا  مطلية 

من الذهب ولها يد من العقيق ، و الع�شا المر�شالية 

م�شنوعة  وهى  تنقالته  فى  ا�شتخدمها  طالما  التى 

المموه  الذهب  من  و�شطرنج  والذهب،  الأبنو�س  من 

ذهبية  �شينية  و  بالما�س،  المر�شع  الملونة  بالمينا 

عليها توقيع 110 من البا�شوات ، و طبق من العقيق 

مهدى من قي�شر رو�شيا، كما ي�شم المتحف مجموعة 

ناريمان،  والملكة  والمراء  الأميرات،  مجوهرات 

والو�شمة والقالدات والنيا�شين.
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افتتح الرئي�س تيودور اأوبيانج نجيما رئي�س غينيا الإ�شتوائيه اأعمال اإن�شاء واإعادة تاأهيل الكامب الع�شكري 

"ليا" بمدينة باتا والتي قامت بتنفيذه �شركة المقاولون العرب الغينية بتكلفة 21 مليون دولر ، �شرح 
و�شف  لل�شباط  مبانى  ي�شم  الم�شروع  اأن  واأ�شاف   ، الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  بذلك 

ال�شباط والجنود واإعادة تاأهيل 11 مبنى ومدر�شة وكني�شة ومبنى تدريب المو�شيقى واأعمال طرق وموقع عام .

اإن�شـاء  بعطـاء  الكاميـرونيـة  العـرب  المقـاولـون  �شـركــة  فــوز  عـن  �شــالح  محـ�شــن  المهنــد�س  اأعلــن  كمـا 

طريقSangmetina – Ouesso  رغم المناف�شة ال�شديدة بين ال�شركات المحلية والدولية بدولة 

الكاميرون م�شيرًا اأن الم�شروع بطول 38 كيلومتر ويتم تمويله من البنك العربي لتنمية اأفريقيا )باديا( 

بقيمة 60 مليون دولر واأن وزير الأ�شغال الكاميروني قام بتوقيع العقد مطلع ال�شهر الحالي ،واأكد �شالح 

اأنه تم تاأهيل ال�شركة لتنفيذ م�شروع اإعادة ترميم الطريق الوطني رقم )5( كاماًل والمق�شم اإلي 3 لوطات  

بدولة توجو م�شيرًا اأن الم�شروع يتم تمويله من خالل البنك العربي للتنمية الإقت�شادية باإفريقيا وبنك 

ال�شندوق الكويتي للتنمية والبنك الإ�شالمي للتنمية 

الأعمال  ببدء  ر�شميًا  ال�شركة   اإخطار  يتم  و�شوف 

خالل اأيام.

ع�شو  راتب  اأ�شرف  المهند�س  اأو�شح  اأخر  جانب  على 

اأن  اأفريقيا  م�شروعات  على  الم�شرف  الإدارة  مجل�س 

حجم اأعمال �شركة المقاولون العرب بالقارة ال�شمراء 

مليار   20 يعادل حوالي  بما  مليار دولر   2.9 نحو  بلغ 

جنيه م�شري موزعة على اأكثر من  17 دولة اإفريقية 

واإ�شكان  طرق  م�شروعات  مابين  ن�شاطها  ويتنوع   ،

 ، كباري  واإن�شاء  تحتية  بنية  وم�شروعات  واإن�شاءات 

المقاولون العرب 
تنفذ كامب عسكري بغينيا اإلستوائيه بـ 21 مليون دوالر

 وتفوز بعطاء بالكاميرون بـ 60مليون دوالر
وتتأهل لمشروع جديد بتوجو
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بها  مرة  لأول  ن�شاطها  ال�شركة  بداأت  حيث 

عام  منذ  ليبيا  بدولة  فرع  تد�شين  خالل  من 

وال�شركات  الفروع  بعدها  توالت  ثم   1964

المنبثقة في الإنت�شار ال�شريع داخل اأفريقيا 

طيبة  �شمعة  من  اأعمالها  خلفته  لما  نظرًا 

و�شرعة  عالية  جودة  ذات  اأعمال  و�شابقة 

اإنجاز جعلتها تحتل المرتبة الأولى في مجال 

الت�شييد والبناء في ال�شوق الأفريقية.

دولة  اأن  راتب  اأ�شرف  المهند�س  واأو�شح 

نيجيريا هى الأعلى من حيث حجم الأعمال 

9 مليار جنيه م�شري   والذي بلغ فيها حوالي 

مليار   3.5 بحجم  الإ�شتوائية  غينيا  يليها 

الدول  من  ت�شاد  وتعتبر  م�شري  جنيه 

الواعدة التي تخطت حاجز 2.3 مليار جنيه 

تنفيذ  لدرا�شة  حاليًا  ال�شركة  ت�شعى  كما 

وبت�شوانا  ال�شنغال  في  جديدة  م�شروعات 

لها  جديدة  �شوقًا  بالفعل  وفتحت  وليبيريا 

الديمقراطية  والكونغو  واأوغندا  بزامبيا 

ومازال هناك العديد من الدول على خريطة 

اإنت�شارها الإقليمي .

واإن�شاء  تاأهيل  اإعادة  م�شروع  اأن  راتب  واأ�شار 

حجم  بلغ  نيجيريا  بدولة  هركورت  ميناء 

وم�شروع  م�شري  جنيه  مليار   2.2 اأعماله 

بقيمة  وياي  لمدينة  التحتية  البنية 

الم�شروعات  اأكبر  من  يعدا  جنيه  1.7مليار 

حيث  من  باأفريقيا   ال�شركة  تنفذها  التي 

الإ�شتوائية  غينيا  بدولة  يليه  التكلفة 

م�شروع طريق الأزوك / اأكا�شي بتكلفة 840 

مليون جنيه ثم ت�شاد حيث يتم اإن�شاء طريق 

اأنجورا / اإنجامينا بالل بطول 120 كيلومتر 

بتكلفة 590 مليون جنيه . 

ن�شــــــــر  المهنــــــد�س  اأعلــــــن 

قطاع  رئي�س  محمود  الديــن 

الهنــــد�شيــــــة   الإ�شت�شـــــارات 

عــن  الفنيــــة  والخــــدمــــات 

مــن  بالعــديــد  القطــاع  فــوز 

المناق�شات الهند�شية الهامة 

خالل الفترة ال�شابقة ، حيث 

رقم  العامة  بالمناق�شة  فاز 

تم  والتي   2014 لعام   )2(

اإ�شت�شاري  هند�شي  مكتب  ليكون  اإختياره  خاللها  من 

اأعمال  كافة  في  ال�شحفية  الأهرام  لموؤ�ش�شة  عام 

تلك  م�شروعات  تنفيذ  على  والإ�شراف  الت�شميمات 

الإ�شت�شارات  قطاع  فاز  كما   ، العمالقة  الموؤ�ش�شة 

المحدودة  والممار�شة  بالمناق�شة  اأي�شًا  الهند�شية 

لعام 2014والخا�شة باإعداد المخطط الإ�شتراتيجي 

م�شروع  اإعداد  تر�شية  وتم  مدينة   17 لعدد  العام 

المخطط الإ�شتراتيجي العام لمدينة اإدفو بمحافظة 

عمل  حاليًا  وجاري  جنيه  مليون   5.5 بتكلفة  اأ�شوان 

المخطط الإ�شتراتيجي للمدينة، واأ�شافا المهند�شان 

والمتابعة  الفنية  ال�شئون  مدير  عبدالعزيز  ماهر 

وح�شين عبدالقادر المدير الفني باأن القطاع فاز اأي�شًا 

بالمناق�شة العامة رقم )1( للتعاقد مع بيوت الخبرة 

ليكون  التخ�ش�شات  متعددة  الإ�شت�شارية  والمكاتب 

والريا�شة  ال�شباب  لوزارة  عام  هند�شي  ا�شت�شاري 

منذ  بالوزارة  الريا�شية  والمن�شاآت  المباني  لكافة 

بداية اأغ�شط�س الما�شي.

الهند�شية  الإ�شت�شارات  قطاع  اأن  بالذكر  جدير 

كمكتب  موؤخرًا  اإعتماده  تم  قد  الفنية  والخدمات 

المهند�شين  نقابة  لدى  التخ�ش�شات  متعدد  اإ�شت�شاري 

كافة  لتلبية  الإ�شتعداد  اأتم  على  وهو  الم�شرية 

متطلبات مجالت الهند�شة الإ�شت�شارية لجميع فروع 

واإدارات ال�شركة.

قطاع اإلستشارات 
الهندسية يفوز بمناقصات 
جديدة في مجال اإلشراف 

الهندسي والتصميمات

م / نصر الدين محمد
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يرافقه  قنا  محافظ  الهجان  عبدالحميد  اللواء  قام 

قنا   مياة  �شركة  رئي�س  حمدي  محمود  هاني  اللواء 

المخادمة  مياه  محطة  باإفتتاح  اأغ�شط�س   27 يوم 

وبتكلفة  لتر/ثانية   30 بقدرة  لها  المجاورة  والقرى 

وجودة  بدقة  المحافظ  اأ�شاد  وقد  جنيه  مليون   15

عبد  محمود  المهند�س  بذلك  �شرح   ، المحطة  اأعمال 

المهند�س  واأ�شاف  الجنوب  قطاع  رئي�س  المولى 

المنفذ  الوادي  جنوب  فرع  مدير  من�شور  محمود 

من  اآخر  عدد  بتنفيذ  حاليًا  يقوم  الفرع  اأن  للم�شروع 

تنفيذ  منها  قنا  محافظة  في  القومية  الم�شروعات 

 70 بتكلفة  المتميزة  بالمدر�شة  النهائية  المرحلة 

 250 مليون جنيه وتو�شعات �شرف �شحي قنا بتكلفة 

 160 مليون جنيه و�شرف �شحي مدينة قفط بتكلفة 

 140 مليون جنيه و�شرف �شحي مدينة نقادة بتكلفة 

 100 بتكلفة  د�شنا  قرى  �شحي  و�شرف  جنيه  مليون 

مليون جنيه وال�شرف ال�شناعي لم�شنع الورق بقو�س 

118 مليون جنيه . بتكلفة 

عرابي  الزوق  الدين  عماد  المهند�س  الإفتتاح  ح�شر 

محمد  محمود  اأحمد  والمهند�س  قنا  م�شروعات  مدير 

القومية  الهيئة  لم�شروعات  التنفيذي  الجهاز  رئي�س 

اأحمد  والأ�شاتذه  بقنا  ال�شحي  وال�شرف  ال�شرب  لمياه 

عبدالفتاح  ومحمد  قنا  محافظة  عام  �شكرتير  عرابي 

رئي�س  طربو�س  وكمال  الم�شاعد  العام  ال�شكرتير  اآدم 

الوحدة المحلية لمدينة ومركز قنا.

اللواء عبد الحميد الهجان
يفتتح محطة مياه المخادمة بقنا
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يرافقه  النقل  وزير  ضاحي  هاني  المهندس  قام 
اإلدارة  مجلس  رئيس  صالح  محسن  المهندس 
لمشروع  تفقدية  بزيارة  يوليو   ١0 الخميس 
الصحراوي  األسكندرية  القاهرة  طريق  تطوير 
إدارة  أعماله  بتنفيذ  تقوم  السابع والذي  )القطاع 
للطرق  العامة  الهيئة  لصالح  السريعة  الطرق 
والكباري والنقل البري بتكلفة مليار و٦٥ مليون 
جنيه ويمتد من بوابة تحصيل رسوم العامرية عند 
الكيلو ١٩0 وحتى مدخل األسكندرية بطول ٣0 
حسام  األستاذ  الزيارة  خالل  رافقهما   ، كيلومتر 
محمد  والمهندسون  اإلدارة  مجلس  عضو  إمام 

فؤاد رئيس قطاع األسكندرية وطارق صقر رئيس 
إدارة  مدير  السميع  عبد  وحسين  الطرق  قطاع 

الكباري واإلنشاءات التخصصية .

مدير  القصاص  رضوان  المهندسان  أوضح  وقد 
إدارة الطرق السريعة  ، و إسماعيل الشيخ مدير 
المشروع بأن األعمال تشمل تطوير ورفع كفاءة 
٤ حارات مرورية بكل اتجاه إلى جانب المنشأت 
الصناعية بالطريق والتي تضم ٥ كباري سطحية 
مشاه  كباري  و٥  علوية  كباري  و٣  اتجاه  بكل 
من  بالكامل  اتجاه  من  اإلنتهاء  بالفعل  تم  وقد 
مدخل  وحتى  الرسوم  بوابة  من  الطريق 
إلى  العمل  وينقسم  األسكندرية  محافظة 
خمسة مناطق تعمل متزامنة ويشترك في 
األعمال فرع األسكندرية وقطاع التصنيع 
المعصرة  ترسانة  ورش  في  ممثاًل 
الكباري  وإدارة  اإلسماعيلية  وترسانة 
التشييد  وقطاع  التخصصية  واإلنشاءات 
اإلعتيادية  األعمال  إدارتي  في  ممثاًل 

وصيانة القصور واألثار .

وزير النقل يتفقد أعمال القطاع 
السابع للطريق الصحراوي 

باألسكندرية



وزارتي  بين  والوثيق  البناء  التعاون  اإطار  في 

العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  الإ�شكان 

والنقل في تنفيذ الم�شروعات الكبري وبخا�شة 

ال�شوي�س  قناة  محورتنمية  م�شروع 

نقلة  �شيحدث  والذي  الجديد 

لالإقت�شاد  واإيجابية  حقيقية 

كبيرة   اإنتعا�شة  ويحقق  الوطنى 

فر�س  ويوفر  الم�شرية  لل�شركات 

الق�شاء  فى  ت�شاهم  حقيقية  عمل 

الإ�شتقرار  مع  خا�شة  البطالة  على 

ال�شيا�شى الكبير الذى ت�شهده م�شر 

�شالح  مح�شن  المهند�س  اأكد  حاليًا، 

رئي�س مجل�س الإدارة اأن المقاولون 

العرب جاهزة بكل قوة لالإنخراط  

في الإ�شهام في تحقيق هذا »الحلم الم�شرى« وقد 

تم تكليفها موؤخرًا بالم�شاركة فى تنفيذ 7 اأنفاق 

اأ�شفل قناة ال�شوي�س لل�شيارات والقطارات بواقع 

بمنطقة  اأنفاق  و4  بور�شعيد،  بمنطقة  اأنفاق   3

عبد  الرئي�س  لتوجيهات  وفقًا  الإ�شماعيلية، 

الإنفاق  اإن�شاء  م�شروع  باإدخال  ال�شي�شي  الفتاح 

الجديدة،  ال�شوي�س  قناة  حفر  م�شروع  �شمن 

والمحافظات  القناة  منطقة  تنمية  في  واإ�شهاًما 

ب�شيناء  الدلتا  محافظات  وربط  بها،  المحيطة 

ال�شوي�س  قناة  محور  تنمية  م�شروع  لخدمة 

بت�شكيل  قراًرا  باإ�شدار  الوزراء  رئي�س  قام  وقد 

للمتابعة والإ�شراف على  لجنة تنفيذية دائمة 

الم�شروع م�شكلة من ممثل لوزارة الدفاع والهيئة 

الهند�شية للقوات الم�شلحة، ويكون مقرًرا للجنة، 

وممثل لوزارة النقل من الهيئة القومية لالأنفاق، 

وممثل ل�شركة المقاولون العرب، وممثل ل�شركة 

اأورا�شكوم لالإن�شاء وال�شناعة .

اأن  الإدارة  مجل�س  رئي�س  واأو�شح 

من  يعتبر  الحجم  بهذا  الم�شروع 

فتنفيذ  العمالقة  الم�شروعات 

ي�شل  لعمق  الأنفاق  من  العدد  هذا 

وطول  الأر�س  �شطح  من  متر   48 لـ 

3187متر  اإلي  ي�شل  الواحد  النفق 

جهه   كل  من  ومخارج  ومداخل 

الداخلي  وقطره  متر  بطول364 

10،80 متر وي�شم حارتين مرورتين 

بعر�س 3،75 للحارة الواحدة بينما 

48 متر من �شطح  اإلي  ي�شل عمق نفق القطارات 

ومخارج  ومداخل  متر   6705 وطوله  الأر�س 

بطول 960 متر من كل جهه بالإ�شافة اإلي عدد 

اأن  ،موؤكدًا  نفق  لكل  بالتهوية  خا�شة  بيارات   5

و�شول  لحين  الج�شات  باأعمال  �شتقوم  ال�شركة 

ماكينات الحفرالعمالقة ليبداأ العمل فورًا علي 

في  العالمية  للموا�شفات  وفقًا  ال�شاعة  مدار 

بناء الأنفاق.

اأن  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأكد  اأخر  جانب  على 

طرق  تنفيذ  في  بداأت  العرب  المقاولون  �شركة 

الواحات  الفيوم-  وجنوب  "الواحات-الفرافرة 
اأعمال  �شمن  تاأتي  والتي  ديروط  البويطي  و 

للطرق  القومي  الم�شروع  من  الأولي  المرحلة 

م . مح�شن �شالح

المهند�س مح�سن �سالح :
المقاولون العرب تشارك في إنشاء أنفاق جديدة أسفل

قناة السويس وبدأت فعلياً في تنفيذ أكثر من 440 كم بالمرحلة 
األولي للمشروع القومي للطرق و 15 صومعة جديدة للغالل
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ال�شي�شي   الفتاح  عبد  الرئي�س  ببرنامج  الخا�س 

،وقد تم العمل بالفعل بها عقب تد�شين المهند�س 

�شبكة  الوزراء  مجل�س  رئي�س  محلب  اإبراهيم 

منت�شف  الفرافرة  منطقة  من  القومية  الطرق 

باأطوال  طريقًا   15 ت�شمل  والتي  الحالي  ال�شهر 

1300 كم وبتكلفة اإجمالية ت�شل 17 مليار جنيه 

المقاولون  بينها  من  �شركات   9 بتنفيذها  وتقوم 

العرب وفق برامج زمنية محددة تنتهي جميعها 

خالل عام .

التي  الطرق  اأن  الإدارة  مجل�س  رئي�س  واأو�شح 

هذه  �شمن  العرب  المقاولون  بتنفيذها  �شتقوم 

بلبي�س   - بنها  الإقليمي  الطريق  هي  المرحلة 

لكل  متر   20 بعر�س  اإتجاهين   - كم   13 بطول 

بطول  الواحات   - الفيوم  جنوب  وطريق  اإتجاه 

وي�شرف  متر   12 بعر�س  واحد  اإتجاه  كم   130

وم�شروع  والكباري  للطرق  العامة  الهيئة  عليهما 

الفرافرة   - البحرية  الواحات  طريق  ازدواج 

متر   11 بعر�س  واحد  اتجاه  كم   140 بطول 

 60 بطول  الزعفرانه   - �شويف   بني  وطريق 

وطريق  متر   20 اتجاه  كل  عر�س  اإتجاهين  كم 

ا�شراف  تحت  وذلك  كم   40 بطول  وتير  وادي 

البويطي  وطريق  الع�شكريين  المهند�شين  اإدارة 

جهاز  عليه  وي�شرف  كم   60 بطول  ديروط   -

ال�شركة  و�شتقوم   ، الجديد  الوادي  تعمير 

ال�شناعة  لأ�شول  طبقًا  العمال  هذه  بتنفيذ 

وفي  المطلوبة  الفنية  والموا�شفات  وبالجودة  

الوقت المحدد موؤكدًا اأن المقاولون العرب لديها 

داخل  الطرق  و�شيانة  اإن�شاء  في  كبيرة  خبرات 

القاهرة   - الدائري  الطريق  منها  م�شر  وخارج 

الكبري وطريق راأ�س النقب طابا وتطوير طريق 

الأ�شكندرية  كورني�س  وتطوير  الأوتو�شتراد 

ونواك�شوط  بنيجيريا  اأوتاكا  طرق  وم�شروعات 

بموريتانيا واألنجيما بغينيا الإ�شتوائية  وياوندي 

اأولما بالكاميرون.

اأكد  الغالل  ل�شوامع  القومي  الم�شروع  اإطار  وفي 

المهند�س مح�شن �شالح اأن �شركة المقاولون العرب 

للغالل  15 �شومعة جديدة  اإن�شاء  فازت بعطائى 

بعدد 11محافظه بقيمة اإجمالية بلغت اأكثر من 

مح�شن  المهند�س  بذلك  ،�شرح  جنيه  مليار   2،2

العطاء  اأن  واأو�شح  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح 

الأول بقيمة 654 مليون جنيه ومدة تنفيذه 18 

 50 لإن�شاء  القومى  الم�شروع  �شمن  وياأتى  �شهرًا 

�شومعة وهو عبارة عن اإن�شاء �شوامع للغالل �شعة 

عرب  من  بكل  الواحدة  لل�شومعة  طن  األف   60

بال�شرقية  الحجر  و�شان  بالقليوبية  العليقات 

واإن�شاء  بالبحيرة  غازى  و�شيدى  بالمنيا  وبهن�شا 

�شومعة للغالل بالخارجة باأ�شيوط �شعة 45 األف 

األف   30 �شعة  بالإ�شماعيلية  بفايد  واأخرى  طن 

العطاء  اأن  العرب  المقاولون  رئي�س  ،واأ�شار  طن 

 14 الثانى بقيمة 1،6 مليار جنيه ومدة تنفيذه 

الإماراتية  المنحة  م�شروع  �شمن  وياأتى  �شهرًا  

 9 اإن�شاء  عن  عبارة  وهو  �شومعة   25 لإن�شاء 

األف طن بكل من مدينة   60 �شوامع للغالل �شعة 

بالدقهلية  غمر  وميت  و�شربين  بال�شرقية  ههيا 

ودمنهور بالبحيرة ومنوف بالمنوفية والقنطرة 

�شرق ب�شمال �شيناء وال�شيخ ف�شل بالمنيا وبلقا�س 

فى  البدء  بالفعل  تم  اأنه  �شالح  واأكد   ، بالجيزة 

اأغلب  واأن  لل�شوامع  المدنية  الأعمال  تنفيذ 

تنفيذها  �شيتم  بها  الإلكتروميكانيك  الأعمال 

للموا�شفات  طبقا  لل�شركة  المركزية  بالور�س 

المطلوبة وبالجودة العالية وفي الوقت المحدد 

وقال :اأنه من المتوقع  اأن يتم طرح 14 �شومعة 

اأخري قريبًا واأن المقاولون العرب لديها خبرات 

وا�شعة في هذا المجال وقد قامت باإن�شاء العديد 

�شومعة  منها  وال�شعيد  بالدلتا  ال�شوامع  من 

د�شوق  و�شومعة  بال�شرقية  الح�شينية  غالل 

بالأ�شكندرية  العرب  برج  و�شومعة  ال�شيخ  بكفر 

و�شومعة طهطا ب�شوهاج.
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وقع المهند�س مح�شن �شالح رئي�س �شركة المقاولون 

مع  يوليو   16 الأربعاء  يوم  العرب 

�شكري  ح�شين  الأ�شتاذ 

رئي�س مجل�س اأمناء 

�شفاء  موؤ�ش�شة 

الخيرية 

اإن�شاء  عقد 

مركز  اأول 

لالأورام 

بمدينة 

الجديدة  طيبة 

غرار  على  بالأق�شر 

العالمية  الم�شت�شفيات  اأحدث 

لعالج الأورام لخدمة اأهالينا بال�شعيد ، ح�شر توقيع 

العقد الدكتور اإ�شماعيل عثمان ع�شو مجل�س اأمناء 

الموؤ�ش�شة  الموؤ�ش�شة والأ�شتاذ ح�شن حجازي مدير 

رئي�س قطاع جنوب  والمهند�س محمود عبدالمولى 

اأن  اأو�شح  والذي  لالأعمال  المنفذ  واأ�شيوط  الوادي 

اأفدنة   5 المركز يقام على م�شاحة 

قبل  من  تخ�شي�شها  تم 

في  الوزراء  مجل�س 

الما�شي  اإبريل 

عبارة  وهو 

دور  عن 

على  واحد 

م�شاحة 

متر   6000

ويتكون  م�شطح 

وي�شم  �شرير   120 من 

اأماكن خ�شراء واأماكن لإنتظار 

للتو�شعات  الم�شاحة  وباقي  والخدمات  ال�شيارات 

فقط  اأ�شهر   18 خالل  تنفيذه  و�شيتم  الم�شتقبلية 

التجهيزات  �شاملة  غير  جنيه  مليون   38 بتكلفة 

الطبية والتي �شيتم �شراوؤها من اأموال التبرعات.

اإن�شاء م�شت�شفى للأورام

بمدينة طيبة الجديدة بالأق�شر
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والتعليم  التربية  وزير  الن�شر  اأبو  محمود  الدكتور  �شهد 

التعاون  بروتوكول  توقيع  اأغ�شط�س   26 الثالثاء  يوم 

العرب  المقاولون  و�شركة  والتعليم  التربية  وزارة  بين 

والجيزة  القاهرة  بمحافظات  فنيه  مدار�س   6 لتطوير 

والأ�شكندرية وال�شوي�س والإ�شماعيلية .

مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  البروتوكول  وقع 

نائب  يو�شف  محمد  الدكتور  مع  العرب  المقاولون  اإدارة 

اأو�شح  والذي  الحرفي  والتدريب  الفني  للتعليم  الوزير 

الوزارة  تبذلها  التي  الجهود  اإطار  في  ياأتي  الم�شروع  اأن 

مختلف  في  المهني  والتدريب  الفني  التعليم  لتطوير 

عمل  فر�س  وتوفير  والت�شييد  البناء  �شناعة  مجالت 

التاأهيل المتميزة التي يتطلبها �شوق العمل .

�شعادته  عن  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأعرب  جانبه  من 

الم�شروع  هذا  في  والتعليم  التربية  وزارة  مع  بالتعاون 

يهدف  اأنه  م�شيرًا  �شنوات   7 من  اأكثر  مدى  على  المتميز 

الثانوية  المدار�س  خريجي  من  جديد  جيل  اإن�شاء  اإلى 

تحمل  على  وقادر  العمل  في  بالجدية  يتميز  ال�شناعية 

البناء  �شناعة  في  جديد  كل  مع  والتعامل  الم�شئولية 

بالداخل  للعمل  عديدة  فر�شًا  له  يتيح  مما  والت�شييد 

المتعط�س  ال�شوق  اإحتياجات  توفير  وي�شهم في  والخارج 

لهذه العمالة الفنية المدربة .

المعهد  مدير  حمدي  �شريف  المهند�س  واأ�شاف 

يت�شمن  البروتوكول  اأن  والإدارة  للهند�شة  التكنولوجي 

تطوير مدار�س مدينة ن�شر الثانوية ال�شناعية ومدر�شة 

الثانوية  اأبوروا�س  ومدر�شة  ال�شناعية  الثانوية  ال�شالم 

ال�شناعية  الثانوية  ال�شوي�س  ومدر�شة  ال�شناعية 

ومدر�شة  الميكانيكية  الثانوية  الإ�شماعيلية  ومدر�شة 

م�شيرًا   ، بالأ�شكندرية  الميكانيكية  الثانوية  ال�شاطبي 

:المحور  محاور  ثالثة  في  ي�شير  ال�شركة  دور  اأن  اإلى 

لهذه  المتقدمة  العنا�شر  اأف�شل  اإختيار  يت�شمن  الأول 

وتدريبهم  واأخالقيًا  و�شحيًا  عمليًا  ورعايتهم  المدار�س 

يوم ال�شبت من كل اأ�شبوع بور�س ال�شركة بج�شر ال�شوي�س 

ومركز تدريب المعدات ب�شبرا على مهن )نقا�شة - حداد 

م�شلح - نجارم�شلح- دهانات - تركيب �شيراميك - �شباكه 

- ميكانيكي �شيارات - لحام - براد - تركيبات كهربائية 

داخلية( وفي نهاية المرحلة يتم اإعطاءه �شهادات خبرة 

للخريجين معتمدة من ال�شركة 

المحور الثاني هو رفع كفاءة الكوادر الب�شرية بالمدار�س 

التخ�ش�شات  في  للمدر�شين  تدريبية  دورات  بعمل 

المختلفة وفي النواحي الإدارية .

الور�س  بتطوير  ال�شركة  قيام  هو  الثالث  والمحور 

والأدوات  بالمعدات  واإمدادها  المدار�س  بهذه 

المطلوبة و�شيانتها .

بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم 
والمقاولون العرب لتطوير 6 مدارس فنيه
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ل�شئون  الدولة  وزير  فهمي  خالد  الدكتور  �شهد 

توقيع  اأغ�شط�س   25 الإثنين  يوم  البيئة 

بروتوكول التعاون بين �شركتي المقاولون العرب 

الآمن  للتخل�س  بورتالند  والأ�شكندرية لأ�شمنت 

با�س"  "الباي  الجانبية  الم�شارات  اأتربة  من 

)الر�شف(   الت�شييد  اأعمال  في  با�شتخدامه 

للحفاظ علي البيئة.

وقداأو�شح المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س 

نائب  ا�شتفانو�س  مدحت  والمهند�س  الإدارة 

عقب  الأ�شكندرية  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 

كمية  توفير  �شيتم  اأنه  البروتوكول  توقيع 

تتراوح ما بين 150 اإلى 300 طن يوميًا من تراب 

الأ�شكندرية  �شركة  من  با�س(  )الباي  الأ�شمنت 

�شيارات  في  تحميلها  و�شيتم  بورتالند  لأ�شمنت 

مغلقة ومجهزة تابعة للمقاولون العرب.

م�شكلة  تعد  الأ�شمنت  تراب  م�شكلة  اأن  يذكر 

الدولة  في  هامة  �شناعة  تم�س  لأنها  قومية 

طريقة  ب�شبب  اإقت�شادها  على  �شلبًا  وتوؤثر 

على  باإلقاءها  الم�شانع  من  اآمنة  الغير  التخل�س 

اأو دفنها بطريقة غير �شحيحة  جانبي الطريق 

للقاطنين  العامة  ال�شحة  على  �شررًا  ي�شبب  مما 

الحية  والكائنات  والمزروعات  الم�شانع  بجوار 

وبوار م�شاحات كبيرة من الأرا�شي بمواقع دفنها 

المقاولون  بين  عامًا   15 منذ  اأبحاث  جرت  وقد 

القومى  المركز  مثل  معتمدة  وجهات  العرب 

لبحوث الإ�شكان والبناء على هذه المادة واإعادة 

الأ�شفلتية  الخلطات  مجالت  في  تدويرها 

و�شناعة  الم�شاعد  والأ�شا�س  الأ�شا�س  وطبقات 

والإنترلوك  الطوب  مثل  الأ�شمنتية  المنتجات 

مفيدة  المهند�شة  بذلك  �شرحت  والنيوجير�شي 

التنفيذ  ودعم  المعامل  قطاعي  رئي�س  عالم 

قد  ال�شركة  اأن  وا�شارت  العرب  بالمقاولون 

قامت عام 2008 بتوقيع برتوكول مع مجموعة 

من  الآمن  للتخل�س  لالأ�شمنت  ال�شوي�س  �شركات 

م�شروعات  في  ل�شتخدامها  با�س  الباي  اأتربة 

الطرق وللحفاظ على البيئة.

وزير البيئة ي�ضهد توقيع بروتوكول تعاون بين 

المقاولون العرب والأ�ضكندرية لأ�ضمنت بورتالند
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تعد م�شكلة التخل�س من مادة تراب الأ�شمنت الجانبي 

الدولة  في  ال�شناعات  اأهم  من  �شناعة  مخلفات  وهي 

)�شناعة الأ�شمنت( من اأخطر م�شاكل التلوث ال�شناعي 

والتي توؤثر تاأثيرًا �شلبيَا "اإقت�شاديًا و�شحيًا وبيئيًا "، 

وذلك  اإيجابى  غير  باأ�شلوب  معها  التعامل  تم  وقد 

الم�شانع  حدود  خارج  مك�شوفة  لمناطق  بنقلها 

الهواء بالأتربة مما  بطريقة ع�شوائية ت�شبب تلوث 

والكائنات  والمزروعات  العامة  ال�شحة  علي  يوؤثر 

والمناطق  بالم�شانع  المحيطة  المناطق  فى  الحية 

المجاورة. ال�شكنية 

مواجهة الخطر

ولمواجهة هذا الخطر اإتحدت اأجهزة الدولة من خالل 

من  الإ�شتفادة  لإمكانية  الفنية  والدرا�شات  الأبحاث 

الدولة بتدويرها في  اأهميتها في  لها  مخلفات �شناعة 

�شناعات اأخرى ،وقد كان  للمهند�س اإبراهيم محلب رئي�س 

الم�شروع  هذا  دعم  في  الف�شل  الحالي  الوزراء  مجل�س 

واإخراجه للنور منذ كان رئي�شًا لمجل�س اإدارة ال�شركة 

حيث �شاهمت المقاولون العرب مع ماتتمتع به من موارد 

بحثية اأو تنفيذية في حل هذه الم�شكلة بالتعاون مع 

اأهم  المركز القومي لبحوث الإ�شكان والبناء وكان من 

الأهداف المطلوب تحقيقها في هذا المجال اآنذاك كما 

المعامل  قطاعي  رئي�س  عالم  مفيدة  المهند�شة  تقول 

ودعم التنفيذ ثالث اأهداف رئي�شية هي..

     اأول اأهداف بيئية:-

ال�شلبي  الأ�شـمنت  تـراب  مـادة  مـن  التخلـ�س  وهي   

بطـريقـة اأمنة لما ت�شببه هذه الأتربة من اأثار مدمرة 

وبوار  الحية  الكائنات  ومختلف  المزروعات  على 

م�شاحات كبيرة من الأرا�شي المحيطة بمواقع دفنها 

نتيجة اإنت�شار الملوحة اإليها من الأتربة المدفونة.

اإنت�شار اأمرا�س  ثانيًا اأهداف �شحية :- وهي الحد من 

�شدرية مزمنة للقاطنين بجوار م�شانع الأ�شمنت حيث 

الأ�شمنت  تراب  مادة  الأ�شمنت)  �شناعة  مخلفات  اأن 

الجانبى (  ترفع من ن�شبة الأتربة العالقة بالجو

و تزيد ن�شبة تلوث الهواء.      

ثالثًا اأهداف اإقت�شادية وهي :

المحيطة  بالمناطق  القاطنين  �شحة  على  *الحفاظ 
بم�شانع الأ�شمنت . 

*الحفاظ على المزروعات و مختلف الكائنات الحية 
القريبة من م�شانع الأ�شمنت . *الحد من الزيادة من 

بوار م�شاحات كبيرة من الأرا�شي الزراعية المحيطة 

بمواقع دفن مادة تراب الأ�شمنت الجانبي .

نجاح الأبحاث

ولتحقيق هذه الأهداف تقول المهند�شة مفيدة عالم:-   

لمدة  ت�شغيل  وتجارب  اأبحاث  و  درا�شات  عمل  تم  اأنه 

 2006 2000 حتى عام  �شنوات من عام   6 ل تقل عن 

الأ�شمنت  تراب  مادة  ا�شتخدام  اإمكانية  عن  اأ�شفرت 

مختلفة  مجالت  في  الت�شييد  �شناعة  في  الجانبي 

ب�شركة المقاولون العرب وهي  مجالت الر�شف المرن 

للطرق والمنتجات الأ�شمنتية مثل البالط المتداخل 

لإثبات  و  الم�شمت  الأ�شمنتي  الطوب  و  )الإنترلوك( 

خطوات  اإتخاذ  تم  المجالت  هذه  اإ�شتخدام  نجاح 

اأ�شا�شية لتفعيل البحث و الدرا�شة و الت�شغيل هدفها: 

تدوير تراب األسمنت الجانبي
يساهم في الحفاظ علي البيئة
ويخدم مجال صناعة التشييد 

**المهندس إبراهيم محلب
 ساهم في دعم المشروع وإخراجه للنور 

**المقاولون العرب تستخدم تراب األسمنت

 حالياً في الخلطات األسفلتية وطبقات األساس

 وإنتاج الطوب والنيوجرسي واإلنترلوك
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من  معمليًا  المادة  تلك  اإ�شتخدام  �شالحية  اإثبات 

القيا�شية. للموا�شفات  الم�شئولة طبقًا  الجهات 

الأعمال  لبنود  التنفيذ  وطريقة  �شالحية  واعتماد 

حقليًا  الجانبي  الأ�شمنت  تراب  مادة  بها  الم�شتخدم 

من الجهات الم�شئولة مت�شمن بها طريقة تداول مادة 

للموا�شفات  طبقا   ، اآمنة  بطريقة  الأ�شمنت  تراب 

القومي  الطابع  ذات  بم�شروعاتنا  القيا�شية،والتنفيذ 

والذي تم ا�شتالم الأعمال المنفذة من خالل ا�شت�شاري 

الجهة المالكة.

تراب الأ�شمنت الجانبي بدياًل للبودرة الجيرية

الجانبي  الأ�شمنت  تراب  ماده  اإ�شتخدام  تم   : اأوًل 

منتج  �شالحية  اإيجاز  بعد  الأ�شفلتية  الخلطات  في 

للبودرة  بدياًل  واإ�شتخدامها   ، الأ�شفلتية  الخلطات 

كما  معمليًا  الجيرية 

طريقة  في  التحكم  تم 

من  تداولها،وتعبئتها 

اآمنة  بطريقة  الم�شنع 

ونقل مادة  تراب الأ�شمنت 

مكان  اإلى  الجانبي 

الأ�شفلتية  الخالطات 

وتفريغها  اآمنة  بطريقة 

الخالطة  بموقع  �شيلو  فى 

واأخيرًا  اآمنة  بطريقة 

الإ�شراف  اأجهزه  قامت 

للم�شروعات  المالك   /

مادة  اإ�شتخدام  باإدراج 

الجانبي  الأ�شمنت  تراب 

الفنية  بالموا�شفات 

بديل  الطرق  لم�شروعات 

للبودرة الجيرية في اإنتاج 

مثل  ال�شفلتية  الخلطة 

وتطوير  ر�شف  عملية 

للعام  القاهرة  �شوارع 

 -  2003/2002 المالي 

والنقل  الطرق  لمدرية  التابعة  القاهرة  بمحافظة 

،وبذلك اإ�شتطعنا اأن ن�شتغنى عن �شناعة اأخرى ملوثة 

للهواء وهى البودرة الجيرية .

تح�شين طبقات الأ�شا�س

الجانبي  الأ�شمنت  تراب  مادة  اإ�شتخدام  تم   : ثانيًا   

طبقات  لمواد  الهند�شية  الخوا�س  لتح�شين  كاإ�شافات 

الأ�شا�س من حيث ن�شبة تحمل كاليفورنيا ،وتم اإثبات 

الخوا�س  لتح�شين  كاإ�شافات  اإ�شتخدامها  �شالحية 

الهند�شية لمواد طبقات الأ�شا�س من حيث ن�شبة تحمل 

تداول  طريقة  في  التحكم  ،وتم  معمليًا  كاليفورنيا 

تراب الأ�شمنت الجانبي ،وتعبئة مادة تراب ال�شمنت 

ما  مثل  ب�شيلو  او  نقل  ب�شيارات  الم�شنع  من  الجانبى 

�شبق ذكره ،ونقل المادة اإلى الك�شارة ب�شيارات مغطاة 

التعتيق  يتم  بعدها  ثم  ب�شيلو  اأو  البيئة  على  حفاظًا 

بالك�شارة وتغطية مادة  التراب ب�شن تك�شير  ك�شارات 

ال�شن المخلط بمادة تراب  الك�شارة( وتحميل  )منتج 

موقع  من  معمليًا  مقدرة  بن�شب  الجانبى  الأ�شمنت 

بمادة  المخلط  ال�شن  ،وتعتيق  نقل  ب�شيارات  الك�شارة 

الأ�شا�س  طبقة  .وت�شغيل  الم�شروع  باأر�س  التراب 

طبقًا  الجانبى  الأ�شمنت  تراب  مادة  اإليها  الم�شاف 

عالم  مفيدة  المهند�شة  وتوؤكد   ، ال�شناعة  لأ�شول 

اإ�شتخدام  حاليًا  يتم  اأنه 

�شهري  طن   5000 حوالي 

الأ�شمنت  تراب  من 

مجال  في  الجانبي 

واأنه  الأ�شفلتية  الخلطات 

نف�س  في  التخل�س  تم 

اأخري  �شناعة  من  الوقت 

ملوثة للبيئة وهي �شناعة 

واأخيرًا  الجيرية  البودرة 

مادة  ا�شتخدام  يتم 

الجانبي  الأ�شمنت  تراب 

تتراوح  بن�شبة  باإحالله 

من 20 اإلى 30% من محتوى 

في  الم�شتخدم  الأ�شمنت 

خر�شانية  بلوكات  اإنتاج 

متداخلة اأو طوب اأ�شمنتي 

يوؤدي اإلى توفير في كمية 

الأ�شمنت.

هكذا هي المقاولون العرب 

لمواكبة  دومًا  ت�شعي 

التي  المجالت  كل  في  العلمي  والبحث  التطوير 

وتكلل  البيئة  علي  وتحافظ  الت�شييد  �شناعة  تخدم 

البيئة  وزير  �شهده  الذي  البروتوكول  بهذ  نجاحها 

الدكتور خالد فهمي ووقعه رئي�س ال�شركة المهند�س 

لأ�شمنت  الأ�شكندرية  �شركة  ممثل  مع  �شالح  مح�شن 

بورتالند ومن قبل وبالتحديد عام 2008 بروتوكول 

مع  محلب  اإبراهيم  المهند�س  وقعه  الذي  التعاون 

وليزال  لالأ�شمنت   ال�شوي�س  �شركات  مجموعة  ممثل 

م�شتمرًا. العطاء 
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وقع الم�شت�شار خالد زين الدين رئي�س نادى هيئة 

ق�شايا الدولة والمهند�س �شيد فاروق النائب الأول 

�شبتمبر   25 الخمي�س  يوم  الإدارة  مجل�س  لرئي�س 

م�شت�شارى  لنادى  ال�شكنى  التجمع  اإن�شاء  عقد 

وذلك  الجديدة  بالقاهرة  الدولة  ق�شايا  هيئة 

رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  بح�شورالمهند�شون 

القطاع  رئي�س  يون�س  و�شليمان  الإدارة  مجل�س 

ومحمد ال�شيخ مدير فرع القاهرة المنفذ للم�شروع 

ومحمد المحمدى نائب مدير الفرع الم�شرف على 

الم�شروعات واأحمد محمود مدير الم�شروع. 

183 مليون جنيه ومدة  اأن الم�شروع بقيمة  يذكر 

األف م2   30 م�شاحة  �شهرًا ويقام على   36 تنفيذه 

ويتكون من 30 عمارة باإرتفاع 6 طوابق بكل طابق 

120م2 لكل �شقة ولكل عمارة  4 �شقق بم�شاحة  

عدد 2 م�شعد ويتم ت�شطيب العمارات من الخارج 

بم�شطح  م�شجد  اإن�شاء  اإلى  بالإ�شافة  والداخل 

عمارة   22 اأ�شفل  مت�شل  مفتوح  وجراج  م2   225

بكامل  خارجية  واأ�شوار  م2  األف   19 بم�شطح 

وغرفة  بوابة   2 بعدد  مزودة  المدينة  محيط 

لالأمن وخزان حريق و�شبكة حريق متكاملة هذا 

الأعمال  �شاملة  العام  الموقع  اأعمال  جانب  اإلي 

 - كهرباء  �شبكات   - "محولت  الكهروميكانيكية  

"و اأعمال الطرق �شبكات تغذية - �شبكات �شرف 

  . و الت�شجير  

توقيع عقد إنشاء التجمع السكنى
لنادى هيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة
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بتكلفة240 مليون دوالر
تحالف المقاولون العرب يوقع عقد المرحلة الثالثة من 
مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة البصرة بالعراق 

اأعلن المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س اإدارة 

المرحلة  عقد  توقيع  عن  العرب  المقاولون 

البحر  مياه  تحلية  محطة  م�شروع  من  الثالثة 

بمدينة الب�شرة بالعراق والذي �شيقوم بتنفيذه 

هيتا�شى   - العرب  المقاولون  �شركات  تحالف 

تعادل  وبقيمة  الفرن�شية     OTV  - اليابانية 

240 مليون دولر وبتمويل من الحكومة اليابانية 

وتمثل قيمة اأعمال المقاولون العرب بالم�شروع 

حوالى 140 مليون دولر.

ا�شتكماًل  يعتبر  الم�شروع  اأن  �شالح  واأو�شح 

�شمن  ال�شركة  بها  فازت  التي  الثانية  للمرحلة 

مجموعة عطاءات تم طرحها من خالل الحكومة 

وتم   )P4 & P3 & P2 )عقود  العراقية 

اأكبر  من  يعد  وهو  الما�شي  يناير  �شهر  توقيعها 

المياه  لتحلية  الإ�شتراتيجية  الم�شروعات 

بمدينة  العرب  �شط  على  ويقام  العراق  بدولة 

يوم   910 الم�شروع  تنفيذ  مدة  وتبلغ  الب�شرة 

اأن�شاء ماأخذ جديد  اأعماله  )30 �شهر( وتت�شمن 

محطة  اإن�شاء  و  مترمكعب(   بقدرة)450.000 

واإعادة  مكعب  360.000متر  بقدرة  معالجة 

القديمة  المعالجة  بمحطة  للطلمبات  تاأهيل 

خطوط  �شبكة  واإن�شاء  بالموقع  والموجودة 

النقل والتوزيع الرئي�شية . 

اأن  اإلى  العرب  المقاولون  �شركة  رئي�س  واأ�شار 

التي  الم�شروعات  اأكبر  اأحد  يعد  الم�شروع  هذا 

تطوير  م�شروع  بعد  بالعراق  ال�شركة  تنفذها 

146 مليون  وتاأهيل جانبي قناة الجي�س بتكلفة 

دولر و م�شروع محطة كهرباء الديوانية بتكلفة 

�شعة  �شماوه  م�شت�شفى  اإن�شاء  دولرو  مليون   169

400 �شرير. 

ح�شر حفل التوقيع نائب وزير الأ�شغال العراقي 

على  الم�شرف  الدايم  عبد  ح�شام  المهند�شون  و 

قطاع اآ�شيا و عثمان ال�شيمى  الم�شرف على اأعمال 

ال�شركة بالعراق  و �شالح عبد الغنى  رئي�س قطاع 

فرع  مدير  راجح   ومحمد   ، والعطاءات  العقود 

ومحمد  الم�شروع  مدير  محمود   عزت  و  العراق 

بكر مدير فنى باإدارة العطاءات و روؤ�شاء �شركات 

    .  OTVهيتا�شى و
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اإدارة  مدير  القطاع  رئي�س  �شندي  �شيد  المهند�س  اأعلن 

المن�شاآت المتميزة اأنه تم تكليف ال�شركة في 2 اأغ�شط�س 

)اأعمال  الثانية  المرحلة  اأعمال  تنفيذ  ببدء  الما�شي 

 50 بتكلفة  القاهرة  اأمن  مديرية  لمبنى  الت�شطيبات( 

مليون جنيه وذلك بعد �شدور قرار مجل�س الوزراء بتنفيذ 

الأعمال في بداية يوليو الما�شي وفي مدة زمنية قدرها 

12 �شهرًا بعد اإنتهاء اأعمال التدعيم الإن�شائي للمبنى ليتم 

ت�شليم المقر كاماًل منت�شف يونيو 2016 .

الفوري  البدء  التكليف تم  اأمر  اأنه فور تلقي  واأكد �شندي 

الخا�شة  اللوجي�شتية  الإجراءات  جميع  اإعداد  في 

وجاري  الخامات  وطلب  والر�شومات  للمواد  بالإعتمادات 

المتابعة والبدء بتنفيذ الأعمال فورًا .

وتطوير  ترميم  باأعمال  قامت  قد  ال�شركة  اأن  واأو�شح 

مبنى مديرية اأمن القاهرة المكون من 9 طوابق على اإثر 

الإنفجار الذي تعر�شت له المديرية م�شاء يوم الخمي�س 

على  ال�شركة  تواجدت  حيث  الجاري  العام  من  يناير   23

اإزالة  في  و�شرعت  لالإنفجار  التالي  اليوم  �شباح  الفور 

ال�شامل  التقرير  �شوء  في  فورًا  عنه  الآثارالناتجة 

دكتور  الأ�شتاذ  به  قام  الذي  للمبنى  الإن�شائية  لل�شالمه 

ونتائج  للم�شروع  الإن�شائي  الإ�شت�شاري  قطب  م�شطفي 

اأن  اأو�شح  والذي  للمبنى  الإن�شائية  والمعاينة  المعمل 

الداخل  من  �شامل  وتطوير  ترميم  اإلى  يحتاج  المبني 

حريق  و�شبكة  جديدة  كهرباء  �شبكة  وتنفيذ  والخارج 

واأن  ل�شيما  المدنية  الحماية  لمتطلبات  طبقًا  بالكامل 

ورديات على  ، وتم عمل  بدائية  �شبكة حريق  به  المبنى 

الـ24 �شاعة وتوفير كافة موارد ال�شركة من معدات  مدار 

اأثار  اإزالة  وتم  الإنجاز  ل�شرعة  و�شيارات  وخفيفة  ثقيلة 

واإزالة  الرئي�شية  المديرية  وواجهة  مدخل  من  الإنفجار 

ال�شقف ال�شبك الممدد بمدخل المديرية لتاأثره ال�شديد 

اإلى  ونقلها  الأدوار  مخلفات  جميع  واإزالة  بالإنفجار 

اإعادة ر�شف مكان  المقالب الخا�شة بوزارة الداخلية ثم 

ببردورات  بالمديرية  الخا�س  الحرم  واإحاطة  الإنفجار 

الأمامية  الواجهة  و�شد  �شاج  وبانوهات  خر�شانية 

الأجزاء  وتك�شير  الإن�شائية  ال�شقالت  با�شتخدام 

م�شاحة  و�شلب   التجاليد  وفك  بالمبنى  المت�شدعة 

الإن�شائية  الإختبارات  عمل  ذلك  وتال   ، بالكامل  البدروم 

ال�شركة  ومعامل  الهند�شية  الإ�شت�شارات  اإدارة  قبل  من 

با�شتخدام  الخر�شانة  جهد  قيا�س  اإختبار  في  والمتمثلة 

ماكينة core drill وذلك للكمرات والأ�شقف الخر�شانية 

والأر�شي  البدروم  دور  من  لكل  الإرتداد  مطرقة  واختبار 

ج�شات  وعمل  نقطة   128 عدد  باإجمالي  والثاني  والأول 

للتاأكد من خلو  ا�شتك�شافية بالواجهة الأمامية والخلفية 

مكان الج�شة من اأي مرافق ظاهرة اأو غير ظاهرة ثم كلفت 

بالبدء  الحالي  العام  من  اأبريل  �شهر  نهاية  في  ال�شركة 

اأولى  للمبنى كمرحلة  الإن�شائي  التدعيم  الفوري لأعمال 

 16 بلغت  تقديرية  بتكلفة  الوزراء  مجل�س  موافقة  بعد 

مليون جنيه واأكد المهند�س خالد ريان مدير الم�شروع اأنه 

تم الإنتهاء من 90% من الأعمال في مدة ل تتعدي الثالثة 

اأ�شهر ون�شف واأنه �شوف يتم اإنجاز اأعمال المرحلة الثانية 

من المبني بجودة عالية وفي الوقت المحدد. 

إدارة  المنشآت  المتميزة  تبدأ   المرحلة  الثانية 
من  ترميم  مديرية  أمن  القاهرة  بتكلفة  50  مليون  جنيه

املهند�شون

حم�شن �شالح 

واإمام عفيفى 

و�شيد �شندى 

 خالل تفقدهم لأعمال 

مديرية اأمن القاهرة
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�شكـان  �شــدد الدكـتـور م�شطفــى مدبــولـــى  وزيـرالإ

�شرورة  العمرانيةعلى  والمجتمعات  والمرافق 

العرب،  المقاولون  �شركة  واأداء  عمل  تطوير 

المرحلة  خالل  العمل،  فى  الالمركزية  وتطبيق 

الم�شروعات  فى  بقوة  للمناف�شة  المقبلة 

ال�شهر  خالل  الدولة  �شتطرحها  التى  الجديدة 

الجديدة  الطرق  م�شروعات  وخا�شة    ، الجارى 

ن�شبة  اأكبر  على  ال�شركة  ل�شتحواذ  خطوة  فى   ،

تاريخ  تنا�شب  الم�شروعات،  هذه  من  ممكنة 

القومية. ال�شركة  ومكانة 

واأكد الوزير اأنه حري�س على دعم ال�شركة بجميع 

وجه، واإتاحة اأى �شئ تحتاجه ال�شركة، حتى ولو  الأ

كلفه ذلك الذهاب اإلى اأى وزير فى وزارته، لتذليل 

بال�شركة  العمل  حجم  يزيد  اأن  متمنيًا  عقبات،  اأى 

  5 اإلى  المطروحة  القومية  الم�شروعات  هذه  مع 

عمال الحالى. اأ�شعاف حجم الأ

اإدارة  مجل�س  مع  اجتماعه  خالل  الوزير  وقال 

�شت�شهد  المقبلة  المرحلة  اإن  ال�شركة،  وقيادات 

العمل  تطوير  ويجب  عادى،  غير  اأعمال  حجم 

المناف�شة  على  قادرون  ونحن  دورية،  ب�شورة 

وا�شتحواذ على حجم اأعمال �شخم، مطالبًا اأن يكون 

وعامل  مهند�س  اأكبر  اإلى  اأ�شغر  من  داء  الأ تطوير 

دون ا�شتثناء، خا�شة واأن ميزة ال�شركة هى منظومة 

العمل المتكاملة لجميع اأع�شاء ال�شركة.

خالل  حقيقي  تحد  اأمامنا  الوزير:"  واأ�شاف 

من  حجم  اأكبر  على  لنح�شل  المقبلة،  المرحلة 

عمال من الدولة، و�شيكون هناك محا�شبة دورية  الأ

للمق�شرين، ومن �شيثبت اأنه دون الم�شتوى فى العمل 

ويوؤكد اأنه لن ي�سمح بالتقاع�س فى ظل ال�سرعة  التى تحتاجها الدولة:

وزير اإلسكان يطالب مسؤولى "المقاولون العرب" 
بتطبيق الالمركزية وتطوير األداء  للمنافسة

فى المشروعات الجديدة فى الدولة
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مدبولى : المشاركة فى حفر آبار المليون فدان .. 
وتذليل أى عقبات وتوفيرإحتياجات الشركة فوراً

تحتاج  ن  الآ تعاطف،فالدولة  بال  ا�شتبعاده  �شيتم 

داء فى جميع الم�شروعات، ول  اإلى ال�شرعة فى الأ

مجال للتقاع�س  ، ولن اأقبل اأى نوع من التراخى فى 

مدبولى،  م�شطفى  الدكتور  وطلب  العمل".  مواقع 

الالزمة،  الماكينات  توفير  ال�شركة،  م�شوؤولى  من 

بار الالزمة ل�شت�شالح المليون  للم�شاركة فى حفر الآ

اأنه  العام، مو�شحًا  الدولة هذا  �شتبداأها  التى  فدان 

باأعماق  بار  المئات من الآ اأن يتم حفر  المتوقع  من 

تن�شيق  اإمكانية  مع   ، متر   1000 نحو  اإلى  ت�شل 

مر. ال�شركة مع �شركات اأخرى فى هذا الأ

من جانبه، اأكد المهند�س مح�شن �شالح، رئي�س مجل�س 

لديها  ال�شركة  اأن  العرب،  المقاولون  �شركة  اإدارة 

بجانب  بار،  الآ حفر  فى  العمل  ت�شتطيع  4ماكينات 

ت�شتطيع  ومتنوعة  كثيرة  واآلت  ك�شارات  وجود 

العمل فى جميع الم�شروعات التى �شتطرحها الدولة 

خالل المرحلة المقبلة، موؤكدًا اأن ال�شركة م�شتعدة 

خرى. للمناف�شة مع نظرائها  من ال�شركات الأ

والمجتمعات  والمرافق  �شكان  الإ وزير  وا�شتعر�س 

العمرانية، موقف الم�شروعات التى تنفذها �شركة 

الم�شروعات  وبع�س  حاليًا،  العرب  المقاولون 

خرى. المتاأخرة ب�شبب بع�س الجهات الأ

�شغط  تم  اأنه  اإلى  �شالح،  مح�شن  المهند�س  واأ�شار 

العمل فى الم�شروعات التى تاأخرت عن ت�شليمها فى 

موعدها المحدد فى 30 يونيو الما�شى، وجار ت�شليم 

30 �شبتمبر المقبل،  بع�س الم�شروعات حاليًا حتى 

ال�شرب  لمياه  م�شروعا   30 ت�شليم  �شيتم  اأنه  معلنًا 

وال�شرف ال�شحى فى عدد من المحافظات .

يذكر اأن هذا اللقاء عقد يوم الأثنين 11 اأغ�شط�س 

رندا  المهند�شون  وح�شره  الوزارة  عام  بديوان 

مكتب  على  الم�شرف  الوزارة  اأول  وكيل  المن�شاوى 

الوزير و خالد عبا�س م�شاعد وزير الإ�شكان لل�شئون 

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

رئي�س  نائبا  عفيفى  واإمام  حبيب  و�شريف  الإدارة 

والمهند�شان  اإمام  ح�شام  والأ�شتاذ  الإدارة  مجل�س 

�شالح الزاهد واأ�شرف راتب والدكتور ان�شى الب�شوتى 

اأع�شاء مجل�س الإدارة وروؤ�شاء القطاعات التنفيذية بال�شركة.
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�شكان  الإ وزير  مدبولى  م�شطفى  الدكتور  اأعلن 

تم  اأنه  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

م�شاعفة موازنة مدينة �شوهاج الجديدة لت�شبح 

فى  مليون   222 كانت  بعدما  جنيه  مليون   581

المحافظة  اأهالى  اإ�شكان  الإهتمام بم�شكلة  اإطار 

وحثهم على ال�شكن فى المدينة التى تعد اإمتدادًا 

اأول  فى  الوزير  وقال   ، القديمة  �شوهاج  لمدينة 

اأيام زيارته الكبرى لـ 3 محافظات بال�شعيد والتى 

8 �شبتمبر  بداأها بمحافظة �شوهاج يوم الإثنين 

للوقوف على م�شكالت المحافظات الثالث �شوهاج 

لتنفيذها  زمنية  برامج  وو�شع  والمنيا  واأ�شيوط 

لأهالينا  الدولة  من  بالغ  اإهتمام  هناك  اأن  فورًا، 

الالزم  التمويل  توفير  خالل  من  ال�شعيد  فى 

لل�شعيد  والمهمة  المتوقفة  الم�شروعات  نهاء  لإ

ب�شكل عام وهو ما يوؤكد انطالقة ال�شعيد خالل 

جولته  الوزيرخالل  واأ�شاف   ، المقبلة  المرحلة 

�شوهاج  محافظ  عتيق  عثمان  محمود  اللواء  مع 

وهناك  كثيرًا  عانت  ال�شعيد  محافظات  اأن 

فى  خا�شة  عامًا   15 منذ  متوقفة  م�شروعات 

محافظة �شوهاج ب�شبب نق�س التمويل والظروف 

الثالث  ال�شنوات  خالل  الدولة  منها  عانت  التى 

تم  الخدمة  لدخولها  ن  الآ ون�شتعد  الما�شية 

ن�شبة  بها  ترتفع  التى  للم�شروعات  اأولوية  و�شع 

ب�شكل  تركز  الوزارة  اأن  مدبولى  واأكد   ، التنفيذ 

�شكان الجتماعى  كبير على تنفيذ م�شروعات الإ

�شكان لمحدودى الدخل فى مدينة  لحل اأزمة الإ

بنهاية  ت�شليمه  �شيتم  والذى  الجديدة  �شوهاج 

العام الحالى بجانب انهاء م�شروعات مياه ال�شرب 

وال�شرف ال�شحى المتوقفة منذ �شنوات.

م�شروع  والمحافظ  الوزير  تفقد  البداية  في 

الجديدة  �شوهاج  بمدينة  الإجتماعي  الإ�شكان 

عمارة   82 عدد  بتنفيذ  ال�شركة  تقوم  والتي 

الدخل  لمحدودي  �شكنية  وحدة   672 ت�شم 

الزيارة  خالل  رافقهما  جنيه  مليون   64 بقيمة 

الإ�شكان  وزير  م�شاعد  عبا�س  خالد  المهند�شون 

لل�شئون الفنية �شيد فاروق النائب الأول لرئي�س 

م�شاعد  الدين  عز  واإبراهيم  الإدارة   مجل�س 

رئي�س مجل�س الإدارة ومحمود عبد المولي رئي�س 

محفوظ  ومحمد  واأ�شيوط  الوادي  جنوب  قطاع 

مدير  نائب  ال�شيد  وعلي  اأ�شيوط  فرع  مدير 

العظيم  الفرع وجمال عزازي ومحمد طه وعبد 

م�شروعات  مديرو  عبدالحفيظ  وعاطف  فوؤاد 

الإ�شكان  وزير  توجه  اآخر  جانب  على  الفرع، 

واللواء  �شيادته  تفقد  حيث  اأ�شيوط  مدينة  اإلى 

اإبراهيم حماد محافظ الإقليم م�شروع الإ�شكان 

اأ�شيوط  بمدينة  الدخل  لمحدودي  الإجتماعي 

الجديدة والتي قام الفرع بتفيذ عدد 28 عمارة 

محطة  تفقدا  ثم  جنيه  مليون   60 بتكلفة  منها 

�سكان يتفقد الإ�سكان الإجتماعى ب�سوهاج واأ�سيوط  وزير الإ
ويفتتح  محطة مياه القو�سية بتكلفة 290 مليون جنيه
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لتر/  1200/600 بطاقة  والغنايم  �شدفة  مياه 

ثانية والتي يقوم الفرع بتنفيذ المرحلة الأولى 

 25 تخدم  وهى  جنيه  مليون   218 بتكلفة  منها 

باأقطار  متر  كيلو   49 �شبكاتها  طول  ويبلغ  قرية 

ملليمتر.  1200 وحتى  ملليمتر   300 من  تبداأ 

م�شطفى  الدكتور  افتتح  التالي  اليوم  وفي 

اإبراهيم حماد المرحلة الأولى  مدبولي واللواء 

مدينة  مركز  و�شبكات  مياه  محطة  م�شروع  من 

والتي  1600/800لتر/ثانيه  بطاقة  القو�شية 

تخدم 32 قرية وبلغت تكلفتها 290 مليون جنيه 

، �شرح بذلك المهند�س اأ�شامه محمد عثمان مدير 

الم�شروع واأ�شاف اأن المحطة اأقيمت على م�شاحة 

10 اأفدنة وتتكون من ماأخذ وبيارة للمياه العكرة 

للمر�شحات  2 مروقات ومبنى  وبئر توزيع وعدد 

واأخر لطلمبات المياه المر�شحة و�شبكات بطول 

86 كيلو متر . 

وزير اإلسكان يشييد بأداء أبناء المقاولون العرب بفرع أسيوط خالل زيارتة لمحافظتى سوهاج و أسيوط
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رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأكد 

�شركة المقاولون العرب باأن الزيارة 

منت�شف  ال�شركة  وفد  بها  قام  التي 

ت�شاد  من  كل  اإلى  الحالي  ال�شهر 

بهدف  واأثيوبيا  الإ�شتوائية  وغينيا 

وفتح  القائمة  الم�شروعات  متابعة 

كانت  هناك  جديدة  عمل  اآفاق 

من  كبيرًا  ترحابًا  و�شهدت  ناجحة 

روؤ�شاء وكبار الم�شئولين بتلك الدول.

رئي�س  ديبي  اإدري�س  الرئي�س  كان 

دولة ت�شاد قد ا�شتقبل وفد ال�شركة 

برئا�شة المهند�س اأ�شرف راتب ع�شو 

البنية  وزير  بح�شور  الإدارة  مجل�س 

المدني  والطيران  والنقل  التحتية 

عبدالعاطي  اأ�شرف  والمهند�شين 

اأفريقيا  وو�شط  �شمال  قطاع  رئي�س 

فرع  مدير  عبدالدايم  اأحمد  ووائل 

تنفيذ  موقف  بحث  تم  حيث  ت�شاد 

بتنفيذها  تقوم  والتي  الأعمال 

اإن�شاء  م�شروع  ومنها  هناك  ال�شركة 

طريق اأنجورا- اإنجامينا بالل والذي 

وم�شروع   %75 انجازه  ن�شبة  بلغت 

الخارجية والذي  اإن�شاء مبنى وزارة 

الخر�شاني  الهيكل  من  الإنتهاء  تم 

للم�شروعات  التطرق  تم  كما  له 

م�شروع  منها  الجديدة  الم�شتقبلية 

تناف�س  والذي  بول  اأنجوري-  طريق 

للح�شول  العرب  المقاولون  �شركة 

اأب�شا- طريق  اإن�شاء  وم�شروع  عليه 

بطول  ال�شودان  حدود  على  اأدري 

يتم  �شوف  والذي  كيلومتر   176

اأفريقية  بنوك  طريق  عن  تمويله 

م�شروعات  اإلى  اإ�شافة  وعربية 

اإنجامينا  بالعا�شمة  ال�شحي  ال�شرف 

درا�شة  ال�شركة  فيه  قدمت  والذي 

،واأثناء  الم�شروع  هذا  حول  مبدئية 

راتب  اأ�شرف  المهند�س  قدم  اللقاء 

معمارية  ر�شومات  الت�شادي  للرئي�س 

الذي  الأمر  بت�شاد  ال�شركة  لمقر 

ووافق  الرئي�س  من  ترحيبًا  لقى 

علي  اأر�س  قطعة  ال�شركة  منح  علي 

بمقر  م�شطح  متر   3000 م�شاحة 

ووعد  بانجامينا  الأعمال  مركز 

حجر  بو�شع  الت�شادي  الرئي�س 

في  لل�شركة  الجديد  للمقر  الأ�شا�س 

اأوائل دي�شمبر القادم.

المهند�س  اأو�شح  اأخر  جانب  على 

الوفد  زيارة  خالل  اأنه  راتب  اأ�شرف 

اأ�شدر  الإ�شتوائية  غينيا  لدولة 

اإ�شناد  اأمر  اإنجيما  اأوبيانج  الرئي�س 

ل�شركة المقاولون العرب لإن�شاء اأكبر 

مزار �شياحي بجبل بيكو والذي يعد 

اأعلى جبل بدولة غينيا الإ�شتوائية 

حيث ي�شم الم�شروع )تمثال لل�شيدة 

وعمل  �شغيرة  وكني�شة  العذراء 

 20 بتكلفة  العام(  للموقع  تن�شيق 

ومدة  الأولى  للمرحلة  دولر  مليون 

ال�شركة  تكليف  تم  عام،كما  تنفيذه 

باإن�شاء مدينة في�س تاون بالعا�شمة 

الجديدة اأويال حيث ي�شم الم�شروع 

المرافق  �شاملة  �شكنية  وحدة   500

والطرق والخدمات بتكلفة 50 مليون 

دولر ومدة تنفيذه عامين.

والتقى  اأثيوبيا  دولة  الوفد  زار  كما 

بوزير النقل ومدير البنك الأفريقي 

للتنمية واللذين رحبا بتواجد �شركة 

تقوم  حيث  هناك  العرب  المقاولون 

ال�شركة بتنفيذ طريق هاجريماريم 

وتكلفته  كم   188 طوله  يبلغ  والذي 

من  جزء  ويعتبر  دولر  مليون   110

بين  ي�شل  طريق  لإن�شاء  المخطط 

القاهرة وكيب تاون ووعد المهند�س 

اأعمال  من  بالإنتهاء  راتب  اأ�شرف 

في  كم   98 بطول  الأولي  مرحلته 

الدور  اإطار  وفي  المقبل  مار�س  �شهر 

الإجتماعي الذي تقوم به المقاولون 

العرب بدول اأفريقيا تم دعوة  )10( 

علي  للح�شول  اأثيوبيين  مهند�شين 

المجالت  كافة  في  متقدمة  دورات 

الخا�س  التدريب  بمعهد  الهند�شية  

بهدف  وذلك  بالقاهرة   بال�شركة 

نقل الخبرات والتكنولوجيا لالأ�شقاء 

من  العديد  جانب  اإلي  هذا  الأفارقة 

توؤ�شل  التي  الإجتماعية  الخدمات 

هذه  بين  والمحبة  التاأخي  روح 

ال�شعوب. 

المقاولون  وفد  اأن  بالذكر  الجدير 

الإفريقية  جولته  �شيوا�شل  العرب 

بزيارة اإلى دولة كينيا من اأجل درا�شة 

ال�شركات  اإحدى  مع  طريق  اإن�شاء 

بكينيا  الإ�شالمي  البنك  من  بتمويل 

�شيكون باكورة اأعمال ال�شركة هناك 

كما �شيتوجه اإلى دولة المغرب والتي 

له �شابقة اأعمال م�شرفة اأهمها مطار 

النا�شور هناك وذلك لدرا�شة اإحدى 

م�شروعات الطرق.

جولة عمل ناجحة
لوفد المقاولون العرب بتشاد وغينيا وأثيوبيا

دراسة مشروعات جديدة للشركة بكينيا والمغرب
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رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  �شدد 

لمعهد  زيارته  خالل  الإدارة  مجل�س 

واإدارة  والتكنــــــولوجـــيـــــــــا  الإدارة 

ومركز  والمهنى  الفنى  التدريب 

اأهمية  على  ب�شبرا  المعدات  تدريب 

التدريب وتطوير الأداء والبحث عن 

فى  به  لالإ�شتفادة  جديد  هو  ما  كل 

كالكبارى  الجديدة  الأعمال  مجالت 

تقوم  اأن  المتوقع  من  والتى  والأنفاق 

بها ال�شركة خالل الفترة القادمة.

وقال �شالح : اأن ال�شركة ب�شدد �شراء 

معدات جديدة باأكثر من مليار جنيه 

العمالة  اإنتقاء  يتم  اأن  يجب  ولهذا 

و�شيانتها  معها  للتعـــامل  المـــاهـــرة 

لتعظيم  لها  ت�شغيل  برامج  وو�شع  دورية  ب�شورة 

الإ�شتفادة منها .

كان المهند�س مح�شن �شالح قد بداأ زيارته يوم الخمي�س 

واإ�شتمع  والمهنى  الفنى  التدريب  باإدارة  اأغ�شط�س   21

من المهند�س �شريف حمدى مدير المعهد التكنولوجيا 

لهند�شة الت�شييد والإدارة اإلى �شرح عن كيفية اإختيار 

التعليم  وم�شروع  الحرفية  العمالة 

الثانوي  المدار�س  لطلبة  الفنى 

تدريب  مركز  واإن�شاء   ، ال�شناعى 

مركز  لفتح  الإعداد  و  بالأق�شر 

اإ�شتمع  كما   . قريبًا  باأ�شيوط  جديد 

مدير  نائب  جودة  محمد  الدكتور  من 

المعهد ل�شرح عن الأن�شطة التى يقوم 

بها المعهد فى مجال التدريب واإختتم 

جولته بزيارة مركز تدريب المعدات 

اإ�شتقباله  فى  كان  حيث  ب�شبرا 

مدير  طاهر  ر�شدى  د.  المهند�شون 

الميكانيكية  لل�شئون  العامة  الإدارة 

المعدات  قطاع  رئي�س  كمال  واأ�شامة 

الم�شانع  اإدارة  مدير  عي�شى  واأحمد 

عي�شى  وخالد  المركزية  والور�س 

عن  ل�شرح  �شيادته  اإ�شتمع  وقد  الت�شنيع  قطاع  رئي�س 

اإمكانيات المركز وطالبهم بتوفير اأطقم عمل للمعدات 

الجديدة وفرق لل�شيانة لمعدات الخوازيق والديفرام 

والطرق والخر�شانة الجاهزة والإ�شتعداد بقوة خالل 

المرحلة القادمة . 

محسن صالح يشدد على أهمية التدريب
وتطوير األداء خالل المرحلة القادمة
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اإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأكد 

العمل  بقيادات  لقائه  خالل  العرب  المقاولون 

بفروع القاهرة وحلوان ومدينة ن�شر يوم الخمي�س 

7 اأغ�شط�س اأن هناك عهد جديد يت�شم بم�شاعفة 

يدرك  اأن  الجميع  وعلى  الأداء  وتطوير  الإنتاج 

اأهمية تلك المرحلة والتي تتطلب �شرورة تغيير 

ومحاربة  العمل  اأ�شاليب  وتطوير  والأداء  الفكر 

الروتين والق�شاء على ال�شلبيات ووعد بمحا�شبة 

وت�شعيد  الأمر  تطلب  اإذا  واإق�شائهم  المق�شرين 

الكفاءات من العاملين ب�شرف النظر عن الأقدمية 

وال�شن ،واأكد اأنه تم بالفعل الدفع بعدد كبير من 

يتم  حتى  المرحلة  هذه  في  المهند�شين  �شباب 

قاعدة  ولإعداد  الكبيرة  طاقاتهم  من  الإ�شتفادة 

للم�شتقبل وطالبهم بالإهتمام بال�شالمة وال�شحة 

كاأحد  للموقع  العام  بال�شكل  والإهتمام  المهنية 

باإذن  فيه  البدء  يتم  عمل  كل  في  الأولويات  اأهم 

اهلل ، م�شيرًا اإلى اأنه لبد من مواكبة الع�شر حتى 

�شوق  اأن  لهم  موؤكدًا  الإنجازات  تحقيق  ي�شتمر 

الآداء  ح�شن  ولكن  التاريخ  على  يعتمد  ل  العمل 

فرد  كل  ي�شعر  واأن  الخا�شة  بالحياة  والت�شحية 

خالل لقائه بقيادات العمل بالمقاولون العرب

محسن صالح : البد من تطوير أساليب التنفيذ 
ومحاربة الروتين والدفع بقيادات شابة جديدة

 والمكان للمقصرين بيننا

رئيس مجلس اإلدارة مع قيادات فرع القاهرة
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يحمل  باأنه  العرب  المقاولون  في 

لنواكب  الوطنية  الم�شئولية  اأمانة 

م�شر  بناء  تاريخ  من  الجديد  العهد 

لي�س  مرحلة  على  قادمون  الآن  فنحن 

التي  القوية  لل�شركات  اإل  تواجد  فيها 

الطموحة  الم�شروعات  بتنفيذ  تقوم 

وبالجودة  المحدد  الوقت  في  للدولة 

�شرورة  ي�شتوجب  وهذا   المطلوبة 

لالإنتهاء  العمل  وتيرة  من  الإ�شراع 

تنفيذها  الجاري  الم�شروعات  من 

اأعمال  على  للح�شول  والإ�شتعداد 

واإن�شاء  الطرق  مجالت  في  جديدة 

م�شروع  في  بقوة  والم�شاركة  ال�شوامع 

. ال�شوي�س  قناة  محور  لتنمية  القرن 

�شركة  رئي�س  قام  اآخر  جانب  علي 

المهند�س  ونائبه  العرب  المقاولون 

ع�شو  اإمام  ح�شام  والأ�شتاذ  عفيفي  اإمام 

النهائية  مجل�س الإدارة بتفقد الأعمال 

العام  ال�شالم  دار  م�شت�شفى  لم�شروع 

)هرمل �شابقًا( والذي تم افتتاحه.

م. محسن صالح و أ. حسام إمام مع قيادات فرع حلوان

ومع قيادات فرع مدينة نصر

زيارة رئيس مجلس االدارة إلى مستشفى هرمل برفقة المهندس إمام عفيفى واألستاذ حسام إمام
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المقاولون  ل�شركة  العمومية  الجمعية  اجتمعت 

العرب العراقية يوم الإثنين 15 �شبتمبر بالقاهرة 

رئي�س  �شالح  مح�شن  محمد  المهند�س  برئا�شة 

ع�شو  غني  عالء  الأ�شتاذ  وبح�شور  الإدارة  مجل�س 

والمهند�س  العراقي  الجانب  من  الإدارة  مجل�س 

�شريف حبيب نائب رئي�س مجل�س الإدارة والدكتور 

والمهند�شون  الإدارة  مجل�س  ع�شو  الب�شوتي  اأن�شي 

المقاولون  اإدارة  مجل�س  ع�شو  ال�شيمي  عثمان 

على  الم�شرف  عبدالدايم  وح�شام  العراقية  العرب 

المفو�س  المدير  حمزة  ومحمد  اآ�شيا  م�شروعات 

ل�شركة المقاولون العرب العراقية.

اأعمال  بتنفيذ  قامت  ال�شركة  اأن  بالذكر  جدير 

منها  دولر  مليون   40 بقيمة  العام  هذا  بالعراق 

بقيمة  �شرير   400 بطاقة  �شماوه  م�شت�شفى  م�شروع 

بقيمة  الديوانية  كهرباء  ومحطة  دولر  مليون   27

نهاية  مع  افتتاحهما  المقرر  ومن  دولر  مليون   13

العام الحالي .

على جانب اأخر تقوم �شركة المقاولون العرب الأم 

اأكبر م�شروع لتحلية المياه بالب�شرة  حاليًا بتنفيذ 

بتكلفة  الأجنبية  ال�شركات  كبرى  مع  بالتعاون 

خالله  من  وتقوم  دولر  مليون   400 تبلغ  اإجمالية 

بتنفيذ الأعمال المدنية بقيمة 240 مليون دولر .

المهند�س مح�سن �سالح يراأ�س اإجتماع الجمعية العمومية
ل�سركة المقاولون العرب العراقية
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جدة  منطقة  اأمين  را�س  اأبو  هانى  الدكتور  اأ�شاد 

ب�شرعة معدلت اإنجاز اأعمال كوبرى دوار الدراجة 

بجدة �شرح بذلك المهند�س مبارك �شعد مدير فرع 

ال�شعودية واأو�شح اأن الم�شروع بقيمة  83 مليون ريال 

وهوعبارة عن ج�شر علوى بتقاطع طريق الملك فهد 

مع �شارع الرو�شة بميدان الدراجة التاريخى ، حيث 

الموجوده  الموقع  من  التاريخية  الدراجة  نقل  تم 

به �شابقا اإلى موقع مجاور خالل �شهر مايو الما�شي 

كما  الم�شروع،  تنفيذ  مراحل  اأهم  من  مرحلة  وهي 

المقبل  الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  المهند�س  اأثنى 

اإنجاز  معدلت  و  بجودة  الريا�س  منطقة  اأمين 

 68 بـ  بالريا�س  التخ�ش�شى  �شارع  كوبرى  اأعمال 

الأمير  طريق  بتقاطع  علوى  ج�شر  وهو  ريال  مليون 

اأو�شح  اآخر  جانب  علي  التخ�ش�شى.  �شارع  مع  �شعود 

اأن فرع ال�شركة بال�شعودية  المهند�س مبارك �شعد  

 /  2013 المالى  العام  خالل   اأعمال  بتنفيذ  قام 

2014   بقيمة 120 مليون ريال وبن�شبة فائ�س في 

المالي   بالعام  بالمقارنة  نمو  وبمعدل   %3 حدود 

65 % حيث تم تنفيذ اعمال  2013 قدرة   / 2012

العام الما�شى بقيمة 73  مليون ريال �شعودى،  وبلغ 

 2014/7/1 فى  للفرع  المرحل  التعاقدات  ر�شيد 

الفرع  ح�شل  كما  �شعودى  ريال  مليون   500 حوالى 

بالمدينة  عطاءات  الثالث  على  الأول  المركز  على 

مليون   250 بقيمة  الما�شى  يونيو  خالل  المنورة 

ريال وهى م�شروعات ج�شر بقيمة 99.4 مليون ريال 

بقيمة  المنورة  بالمدينة  رئي�شية  مياة  وخطوط 

97.6 مليون ريال وخطوط مياة رئي�شية بالمدينة 

المهند�س  واأكد  ريال  مليون   54 بقيمة  المنورة 

مبارك �شعد اأنة بعد اإبرام التعاقدات الخا�شة بهذه 

الم�شروعات �شيكون قيمة الأعمال المتاح تنفيذها 

وهى  �شعودى  ريال  مليون   750 حدود  فى  بالفرع 

قادمة  �شنوات  ثالث  لمدة  عمل  اإ�شتمرارية  تغطى 

والطاقة  الم�شروعات  هذه  تنفيذ  لبرامج  طبقًا 

ومعدات  وعدة  ب�شرية  موارد  من  بالفرع  المتاحة 

يقوم  الفرع  ان  �شعد  مبارك  المهند�س  �شرح  كما   .

وانفاق  كبارى  م�شروعات  من  عدد  بتنفيذ  حاليًا 

والريا�س   وجدة  المكرمة  ومكة  المنورة  بالمدينة 

250 مليون ريال ومن المخطط الإنتهاء من  بقيمة 

5 م�شروعات بجدة والريا�س ومكة المكرمة خالل 

العام المالى 2014 / 2015 بقيمة 400 مليون ريال 

وهى ت�شمل م�شروعات كبارى وانفاق وطرق وتن�شيق 

موقع عام و�شبكات ت�شريف مياة ال�شيول .

أمينا جدة والرياض يشيدان بجودة أعمال 
المقاولون العرب

تنفيذ كبارى وأنفاق بالسعودية
 بقيمة 635 مليون ريال سعودى
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�شهد  اإحتفال كبير وبم�شاعردينية فيا�شة  و�شط 

والمرافق  الإ�شكان  وزير  مدبولي   م�شطفي  د. 

مفتي  عالم  �شوقي  ود.  العمرانية  والمجتمعات 

الجمهورية والمهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س 

بنادي  �شبتمبر   23 الثالثاء  يوم  م�شاء  الإدارة 

توديع  الأخ�شرحفل  بالجبل  العرب  المقاولون 

بال�شركة  العاملين  من  الحرام  اهلل  بيت  حجاج 

"البعثة رقم 41" والتى ت�شم 63حاجًا هذا العام 
والعمرة  الحج  تي�شير  جمعية  من 

الفرعية  والجمعيات  الرئي�شية 

ب�شالمة  الو�شول  لهم  وتمنوا 

اهلل اإلى الأرا�شى الحجازية 

واأداء فري�شة الحج والعودة 

ب�شالمة اإلى اأر�س الوطن.

اإمام  المهند�س  بح�شور  وذلك 

الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي 

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

والعمرة  الحج  تي�شير  جمعية  عام  و�شكرتير 

والمهند�س اأ�شرف راتب ود. اأن�شي الب�شوتي ع�شوا 

ال�شركة  قيادات  من  كبير  وعدد  الإدارة  مجل�س 

وقد تم نقل الحفل عبر اإذاعة القراآن الكريم

ثم  الحكيم  الذكر  من  اآيات  بتالوة  الحفل  بداأ 

المقاولون  اأن  عن  مدبولي   م�شطفي  د.  تحدث  

ح�شارة  بناء  في  ت�شارك  عظيمة  �شركة  العرب 

م�شر واأن الدولة تعتمد عليها في مجال الت�شييد 

والبناء ، وطلب مدبولي خالل كلمته من الحجاج 

لم�شر  الدعاء  المقد�شة  لالأرا�شي  الم�شافرين 

لأنها تحتاج اإلى دعم وعمل وجهد كل فرد في هذه 

ال�شركة العظيمة لن�شل اإلى الرقي والتقدم .

ثم تحدث الدكتور �شوقي عالم مفتى الجمهورية  

وهى  مباركة  رحلة  الحج  اأن  موؤكدًا 

بين  العالقات  اأجمل  من 

اإلى  واأ�شار  وربه  الإن�شان 

الوقوف بعرفه لأنه  اأهمية 

ومدي  الأعظم  الحج  ركن 

به  ي�شعر  الذي  الإطمئنان 

الإن�شان في هذا المكان وكاأنة 

اأن  الحج  له  كتب  من  وعلى  ببيته 

دعوة  من  فيها  لما  لبيك  اللهم  لبيك  يتذكر 

للحجاج من خف�س جناح الذل من الرحمة ودعوة 

للرحمة والتعاون بين الجميع.  

عقب ذلك تحدث د. اأحمد عمر ها�شم ع�شو هيئة 

الحج  منا�شك  عن  بالأزهرال�شريف  العلماء  كبار 

واأجاب عن ت�شاوؤلت الحجاج.

وزير اإلسكان  ومفتي الجمهورية
يشهدان حفل توديع حجاج المقاولون العرب



كلية  من  عثمان  اأحمد  عثمان  املهند�س  تخرج  يوم  ال�شركة  تاأ�ش�شت 

ليعمل كمقاول دون  العمل احلر  1940 فكان مت�شبثًا بفكرة  �شنة  الهند�شة 

متاحة  احلكومية  الوظائف  كانت  حيث  حكومية  وظيفة  باأى  الإرتباط 

* تخرج من كلية الهند�شة جامعة عني �شم�س عام 1954 وله 
ق�شة كفاح طويلة .

اأحد  1954وكان  عام  اأغ�شط�س  فى  بال�شركة  بالعمل  *التحق 
رواد ال�شركة اخلم�شة فى تاريخ ال�شركة بعد املعلم عثمان اأحمد 

وبهجت  املهند�شني  كبري  �شليمان  واأحمد  ال�شركة  موؤ�ش�س  عثمان 

ح�شنني وح�شني عثمان و�شالح ح�شب اهلل .

املهند�س  مع  للعمل  عثمان  اأحمد  عثمان  املهند�س  اأوفده   *
�شالح ح�شب اهلل لت�شييد 3 ق�شور باململكة العربية ال�شعودية 

والثالثة  الطائف  لأمري  والأخرى  الدفاع  لوزير  اإحداهما 

اإىل  العودة  طلب  عالية  بكفاءه  مهمته  اأمت  وملا  خالد  للملك 

م�شروكان اأول مهمه اإ�شندت اإليه هى بناء مبنى رئي�شى ملقر 

ال�شركة " عمارة عدىل " عام 57 حيث كان اأول مقر لل�شركة 

من  قام  ثم  اللوق  بباب  �شريف  ب�شارع  اللواء  بعمارة  �شقتني 

خالل ال�شركة بتنفيذ مطار القاهرة القدمي ومبنى الإر�شاد 

تنفيذ  يتابع  وظل  ليبيا  اإىل  ذهب  ثم  ال�شوي�س  قناة  بهيئة 

م�شروعات ال�شركة هناك من عام 64 حتى عام 71 .

جممع  م�شروع  بتنفيذ  وقام   اأخرى  مرة  للقاهرة  عاد  ثم   *
الهند�شية  الإ�شت�شارات  مبنى  واإن�شاء  حماد  بنجع  الألومنيوم 

املجالت  فى  الهند�شية  العنا�شر  باأف�شل  وجتهيزه  بالكخيا 

الإن�شائية املختلفة واإعداده ليكون من اأكرب املكاتب الإ�شت�شارية 

مب�شر وال�شرق الأو�شط واحلق به اإدارة املعامل ملراقبة اجلودة 

بامل�شروعات التى تنفذها ال�شركة .

اإدارة الكبارى  ثم رئي�شًا لقطاع وجه  * توىل الإ�شراف على 
وح�شل  ال�شركة  اإدارة  ملجل�س  نائبًا  ثم  ع�شوًا  عني  ثم  قبلي 

على 3 اأو�شمة رفيعة امل�شتوى. 

 المهندس حسن ناصف :
 الشركة تأسست  عام 

1940 وليس عام 1955

بقلم املهند�س ح�شن نا�شف 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة الأ�شبق

سطور من نور
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الكرمية  احلياة  على  ت�شاعد  عالية  ومرتبات 

لتنفيذ  مدنى  كمهند�س  احلر  العمل  اأثر  ولكن 

وم�شاريع  والطرق  والكبارى  واملبانى  املن�شاآت 

عثمان  للمهند�س  وكان  واملياه  ال�شحى  ال�شرف 

الفيالت  بع�س  اإليه  فاأ�شندوا  اأغنياء  اأخوال 

التى ميلكونها بالإ�شماعيلية وفى عام  بالأرا�شى 

عبده  اأحمد  كفر  مبانى  الإجنليز  هدم   1942

بال�شوي�س لأن كان بها الفدائيون الذين يت�شدون 

اإىل  الدولة  واأ�شندت  الغاىل  وطنهم  عن  للدفاع 

اأحمد  اإعمار كفر  اإعادة  مقاولة  املهند�س عثمان 

املدار�س  باإن�شاء  احلر  العمل  فى  واأ�شتمر  عبده 

بالإ�شماعيلية وبع�س املبانى ال�شغرية حتى �شنة 

مقاولني  يطلب  بالأهرام  اإعالن  قراأ  حني   1952

م�شريني لبناء من�شاآت فى اململكة .

وب�شحبة  عثمان  اأحمد  عثمان  املهند�س  و�شافر 

كبري  جهد  وبعد  �شليمان  اأحمد  املهند�شني  كبري 

اإن�شاء  على  عثمان  اأحمد  عثمان  املهند�س  ح�شل 

اجلنود  اإيواء  ومبانى  بالريا�س  احلربية  الكلية 

بداأت  هنا  ومن  بالطائف.  ق�شور  اأعمال  وكذلك 

تكرب ال�شركة ويكرب معها املهند�س واملعلم عثمان 

اأحمد عثمان .

اأردت بهذه املقدمة لأثبت اأن بداية ال�شركة هو 

تخرجة  �شنه  من  عثمان  املهند�س  عمل  بداية 

1940 ولذلك اأرجو اإعتبار اأن بدء تكون ال�شركة 

هو �شنة 1940ولي�س عام 1955.
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ا�شتقبل المهند�س محمد مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة يوم الأحد 14 �شبتمبر العقيد 

بنق�شي جوزيف باكو�شورو حاكم ولية غرب الإ�شتوائية بدولة جنوب ال�شودان وال�شيد 

الإ�شتثمار  وزير  جون  �شيمون  وال�شيد  بالولية  التحتية  البنية  وزير  اكلونجو  كليمنت 

بالولية وال�شفيرة نياند ينق القائم باأعمال �شفارة جنوب ال�شودان بالقاهرة ، وقد اأو�شح 

راتب  اأ�شرف  المهند�س 

ع�شو مجل�س الإدارة اأنه 

عر�س  اللقاء  خالل  تم 

الإمكانيـــات المتـــوفـــرة 

وفـــــــــر�س الإ�شتثمـــــــار 

المتـــاحـــة لل�شركـــة في 

الولية ، واأ�شار راتب اأن 

اإلى  حاجة  في  الولية 

واإعادة  طرق  م�شروعات 

تاأهيل لعدة م�شانع تقوم 

بت�شدير  خاللها  من 

منتجات الولية للخارج

المهندس محسن صالح يستقبل 

حاكم والية غرب اإلستوائية 

بجنوب السودان
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اأبابا  لأدي�س  الر�شمية  زيارته  هام�س  على 

الن�شف  الأثيوبي في  النه�شة  �شد  لمتابعة ملف 

ح�شام  المهند�س  اإلتقى  �شتمبر  �شهر  من  الثاني 

باأ�شرة  والري  المائية  الموارد  وزير  مغازي 

المقاولون العرب وقد اأعرب الوزير عن �شعادته 

اأن  موؤكدًا  هناك  لل�شركة  الم�شرف  بالتواجد 

لم�شر  الناعمة  القوة  تعد  العرب  المقاولون 

بالقارة ال�شمراء وقد اأ�شبح لها مكان ومكانة في 

الم�شتوى  على  لي�س  الإفريقية،  الدول  مختلف 

،رافق  ال�شعبي  الم�شتوى  على  بل  فقط،  الر�شمي 

الوزير خالل الزيارة ال�شفير محمد اأدري�س �شفير 

م�شر باأثيوبيا وكان في ا�شتقباله المهند�س يا�شر 

الأثيوبية  العرب  المقاولون  �شركة  مدير  بكير 

وعدد كبير من العاملين بال�شركة.

ع�شو  راتب  اأ�شرف  المهند�س  اأو�شح  وقد  هذا 

بداأت  العرب  المقاولون  اأن  الإدارة  مجل�س 

اأعمالها  وتقدر   2010 عام  باأثيوبيا  ن�شاطها 

عن  عبارة  دولر  ماليين   110 بنحو  الحالية 

كينيا  بجارتها  اأثيوبيا  يربط  جديد  طريق 

اأثيوبيا  جنوب  في  اأجريامريم  طريق  وهو 

بطول  كينيا  طريق  بابلوعلى  بمدينة  يربطها 

وطريق  دولر  مليون   54 وبتكلفة  متر  94كيلو 

متر  كيلو  بطول100  ت�شيف   - اأجريامريم 

وبتكلفة 56 مليون دولر .

خالل زيارته الرسمية ألثيوبيا
وزير الري يزور المقاولون العرب األثيوبية
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اأعلن المهند�س مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة 

اأعمال  اإنتهاء  �شبتمبرعن  نهاية  موؤتمر �شحفي  في 

�شطح  تحت  اإن�شائه  تم  والذي  التحرير  جراج 

الأر�س بجوار المتحف الم�شري واأ�شار اأن الجراج 

وقام  م�شطح  متر  األف   20 م�شاحة  علي  اأقيم 

الإ�شتثمارية  للجراجات  التحرير  �شركة  بتمويله 

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

وهو  جنيه  مليون   480 بتكلفة  القاهرة  محافظة 

�شطح  تحت  متر   14 بعمق  اأدوار  اأربع  من  يتكون 

و24  مالكي  �شيارة   1700 وي�شتوعب  الأر�س 

�شياحي. اأتوبي�س 

الم�شروع  اأن  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  واأكد 

المقاولون  �شركة  خا�شته  جديد  تحدي  اأعتبر 

العرب واأثبتت اأنها قادرة على هزم التحدي واإنجاز 

التي  الظروف  من  الرغم  علي   : وقال  الم�شتحيل 

اأحاطت بالم�شروع حيث كان من المقرر بدء العمل 

به عام 2000 ولكن توقف ع�شر �شنوات لعدم توفر 

الت�شميمات  تعديل  من  والإنتهاء  الالزم  التمويل 

والدرا�شات المطلوبة حيث كان م�شممًا لي�شمل مول 

و�شينما وجراج ونظرًا للكثافة المرورية بالميدان 

قررت المحافظة ت�شميمه كجراج فقط ، وقد بداأ 

العمل الفعلي به نهاية عام 2010 با�شتكمال اأعمال 

وتم  يناير   25 ثورة  قامت  ثم  اللوحية  الحوائط 

اأحداث �شيا�شية  غلق الميدان لمدد متتالية تالها 

متنوعة واإنفالت اأمني الأمر الذي مثل تحدي اأمامنا 

اإل اأن رجال المقاولون العرب كانوا يعتبرون العمل 

هو الأ�شا�س وا�شتمروا في العمل ورغم ت�شاوؤل ن�شب 

30% فقط حتى نهاية منت�شف  الإنجاز التي بلغت 

اأننا  اإل  الع�شيبة  الأوقات  تلك  خالل   2013 عام 

الجهد  تكثيف  بداأنا  ثم  الإ�شتمرار  على  اأ�شررنا 

فــي مـؤتـمـــر صحفـــي
رئيس المقاولون العرب : اإلنتهاء من أعمال جراج التحرير
الم�سروع يعد تحد كبير و�سارك في اإنجازه 1000 مهند�س وم�سرف وعامل
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 1000 بم�شاركة  الثالثة  الورديات  نظام  وتطبيق 

مهند�س وم�شرف وعامل عملوا على مدار الـ24 �شاعة 

بعد ثورة30 يونيو 2013 وخا�شة بعد الدعم الكبير 

رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  لنا  اأعطاه  الذي 

المتكررة  وزياراته  اآنذاك  الإ�شكان  ووزير  الوزراء 

مدبولي  م�شطفى  الدكتور  ومتابعة  ودعم  للجراج 

العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  الإ�شكان  وزير 

الم�شتمرة لترتفع ن�شب الإنجاز اإلى 65% حيث بلغت 

يونيو  ثورة  بعد  �شبها  تم  التي  الخر�شانة  كميات 

كميات  وبلغت  مكعب  متر   %50 حوالي  الآن  وحتى 

 40 العزل  م�شطح  وبلغ  متر مكعب  األف   200 الحفر 

األف متر مربع.

عفيفي  اإمام  المهند�س  قال  التنفيذ  مراحل  وعن   

مرت  الأعمال  اإن  الإدارة:  مجل�س  رئي�س  نائب 

الحوائط  اأعمال  اأولها  كان  هامة  مراحل  بثالث 

وتم   2010 عام  نهاية  في  بداأت  والتي  اللوحية 

ت�شمل  وهي   ) الديغرام  حوائط   ( تنفيذ  خاللها 

تحت  متر   37 وعمق  متر  �شمك  خارجية  حوائط 

�شطح الأر�س وحوائط داخلية �شمك 60 �شم وعمق 

33 متر تحت �شطح الأر�س تالها المرحلة الثانية 

 32 بعمل طبقة حقن على عمق  التربة  وهي حقن 

اأثناء  الجوفية  المياه  كمية  في  للتحكم  وذلك  متر 

عمليات  خالل  المياه  من�شوب  فى  والتحكم  العمل 

�شملت  والتي  الثالثة  المرحلة  جاءت  ثم  الت�شفية 

المت�شربة من  المياه  �شحب  الحفر حيث تم  اأعمال 

لتق�شيم  الداخلية  الحوائط  وتك�شير  الحقن  تحت 

الحوائط  تدعيم  تم  الوقت  نف�س  وفي  الحقن 

اللوحية عن طريق �شحب المياه المت�شربة من تحت 

الحقن و�شب بع�س اأجزاء البالطات لتقليل الطول 

مثل  هامة  من�شاآت  لوجود  نظرًا  الحوائط  لهذه 

المتحف الم�شري ومحطة مترو ال�شادات وفى نف�س 

الوقت كان يتم ر�شد حركة التربة خارج الجراج ، 

بعد ذلك تم الإنتهاء من الحفر والو�شول لمن�شوب 

واأعمال  العادية  الخر�شانة  �شب  وتم  التاأ�شي�س 

 P.N.C �شرائح  باإ�شتخدام  الجراج  بعزل  العزل 

وتق�شيم  موا�شير  بتركيب  اأخر  دفاع  خط  وهناك 

الم�شلحة  البنية  اأعمال  بداأت  ثم  العزل  مناطق 

باأعمال  اإنتهاًء  العلوية  البالطات  اإ�شتكمال  واأعمال 

التهوية  لأعمال  الميكانيكية  بالغرف  الت�شطيبات 

الأعمال  ثم  والمخازن  والخدمات  الكهرباء  وغرف 

واإنذار  الحريق  مكافحة  واأعمال  الكهروميكانيكية 

الحريق والأعمال الكهربائية .

اأن  الم�شروع  مدير  فوزي  يا�شر  المهند�س  واأو�شح 

والتجمعات  الت�شييد  اإدارة  بتنفيذها  قام  الأعمال 

بالتعاون  للم�شروع(  الرئي�شي  )المقاول  ال�شكنية 

ال�شحي  واإدارة  التكميلية  الأعمال  اإدارة  مع 

واإدارة  الكهروميكانيك  واإدارة  والت�شطيبات 

الجاهزة  الخر�شانة  واإدارة  المتميزة  المن�شاآت 

واإدارة تاأجير المعدات.
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قطاع  رئي�س  فوؤاد  محمد  المهند�س  �شرح 

الأ�شكندرية باأن فرع الأ�شكندرية ح�شل على 

�شوامع  مجمع  م�شروع  لتنفيذ  جديد  عطاء 

اإجمالية  األف طن وبتكلفة   60 �شعة  دمنهور 

106 مليون جنيه .

فرع  مدير  الجارحي  على  المهند�س  واأ�شاف 

وزير  حنفي  خالد  الدكتور  اأن  الأ�شكندرية 

طارق  واللواء  الداخلية  والتجارة  التموين 

اأ�شادا  قد  الأ�شكندرية  محافظ  المهدي 

افتتاح  خالل  العرب  المقاولون  ب�شركة 

المرحلة الأولى من مجمع �شوامع برج العرب 

منت�شف مايو الما�شي والمكونة من 9 خاليا 

تخزينية ب�شعة اإجمالية 45 األف طن وذلك 

نهوها  موعد  قبل  المرحلة  تلك  لت�شليمها 

الأ�شلي ب�شهر كامل وبجودة عالية ، و�شتقوم 

والثالثة  الثانية  المرحلة  بت�شليم  ال�شركة 

 160 الإجمالية  تكلفته  البالغ  الم�شروع  من 

فرع األسكندرية يفوز بمجمع صوامع دمهنور 
بقيمة 106 مليون جنيه

مليون جنيه و�شعته التخزينية 90 األف طن 

تحويل  ليتم    2015 عام  من  يونيو  منت�شف 

لتخزين  مخزن  اإلى  الأ�شكندرية  محافظة 

عبر  مرورها  اأثناء  القمح  من  كبيرة  كميات 

اأن  اإلي  الجارحي  واأ�شار  الم�شرية  الأرا�شي 

الوزير اأكد علي اأن تلك ال�شوامع �شتعمل على 

الأ�شلوب  خالل  من  القمح  من  الفاقد  تقليل 

الجيد للتخزين .

م.محمد فوؤاد فايدم. على الجارحى
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مدير  نائب  اإبراهيم  محمد  حمدى  �شتاذ  الأ ح�شل 

البحرية  التر�شانة  باإدارة  والإمداد  المالية  ال�شئون 

فى  الفل�شفة  دكتوراه  درجة  على  بالإ�شماعيلية  

المحا�شبة من كلية التجارة جامعة قناة ال�شوي�س وكان 

�شبكات  فى  الإ�شتثمار  تكلفة  اإدارة  الر�شالة  مو�شوع 

من�شاآت  فى  التناف�شية  القدارت  زيادة  بهدف  الإنترنت 

الدكتور  �شتاذ  الر�شالةالأ ناق�س   ، الم�شرية  عمال  الأ

المالية  المحا�شبة  اأ�شتاذ  الرحيم  عبد  معروف  �شامى 

الدكتورتح�شين بهجات  �شتاذ  ال�شوي�س والأ جامعة قناة 

القاهرة  جامعة  المالية  المحا�شبة  اأ�شتاذ  ال�شاذلى 

المحا�شبة  اأ�شتاذ  عربى  بكر  محمد  الدكتور  �شتاذ  والأ

الخا�شة رئي�س ق�شم المحا�شبة والمراجعة جامعة قناة 

ال�شوي�س. تمنيات اأ�شرة ال�شركة لالأ�شتاذ حمدى بمزيد 

من التوفيق والنجاح .

مدير  محمد   عبا�س  فاروق  محمد  المهند�س  ح�شل 

ال�شحى  باإدارة  والت�شطيبات  ال�شحية  الأعمال 

والت�شطيبات على درجة الدكتواره  والزمالة من جامعة 

المتحدة  بالوليات  جر�شي  نيو  بولية  �شيتى  كارديف 

الم�شروعات  اإدارة  الر�شالة   مو�شوع  وكان  مريكية  الأ

الهند�شية فى الإن�شاءات وقد تم الت�شديق علي ال�شهادة 

وفقًا لم�شروع )A P E L( من جامعة كارديف ووزارة 

،يذكر  الم�شرية  والخارجية  الأمريكية  الخارجية 

من  بعدد  للدكتوراه  ر�شالته  في  اإ�شتعان  قد  الباحث  اأن 

الطبي  المركز  منها  بها  عمل  التي  ال�شركة  م�شروعات 

للمقاولون العرب بالجبل الأخ�شر وم�شت�شفى دار ال�شالم 

محلب  اإبراهيم  المهند�س  قام  والتي  �شابقًا(  )هرمل 

 ، باإفتتاحها موؤخرًا والطريق ال�شحراوى  الوزراء  رئي�س 

تمنيات اأ�شرة ال�شركة للدكتورمهند�س محمد فاروق دوام 

التقدم والنجاح .

ا�ستخدام وتطوير حفظ واإدارة وتوثيق 

الم�ستندات بقطاع الأ�سكندرية

حمدى  إبراهيم يحصل على درجة الدكتواره
 فى المحاسبة

لمواكبة  الدائم  الأ�شكندرية  قطاع  �شعي  اإطار  في 

وامتدادًا  الم�شروعات  اإدارة  نظم  في  العالمي  التطور 

لدور القطاع في تدريب العاملين به ، اأقام القطاع يوم 8 

�شبتمبر 2014 بالتعاون مع المعهد التكنولوجي لهند�شة 

وتطوير  "ا�شتخدام  بعنوان  ندوة  والإدارة  الت�شييد 

بالم�شروعات  الم�شتندات  وتوثيق  واإدارة  حفظ  نظم 

رئي�س  فوؤاد  محمد  المهند�س  واأكد  بال�شركة"  الفروع  اأو 

في  وتاأثيره  النظام  هذا  اأهمية  على  الأ�شكندرية  قطاع 

دورة  طول  على  اأنواعها  بكل  والم�شتندات  العقود  اإدارة 

و�شهولة  والتكلفة  الوقت  واإدارة  الم�شروعات  حياة 

حفظ المعلومات وا�شتخراج التقارير المختلفة لمتابعة 

عمل  في  ال�شركة  حق  حفظ  واأهمية  الم�شروعات  هذه 

المطالبات بالإ�شافة لإمكانية التوا�شل الفعال بين اإدارة 

الأ�شكندرية  قطاع  رئي�س  واأو�شى  والم�شروعات  الفرع 

واإدارة  حفظ  نظام  لتطبيق  خطة  عمل  ب�شرورة 

تطوير  مع  القطاع  م�شروعات  م�شتوى  على  الم�شتندات 

لتوثيق  نظام  و�شع  في  الفوري  والبدء  الحالي  النظام 

الم�شروعات بدءًا بم�شروع محطة كهرباء اأبو قير وميناء 

الدخيلة ومحطة التنقية ال�شرقية لمياه ال�شرب ومحطة 

عر�شت  جانبها  من   ، العرب  برج  و�شوامع  جابر  �شيدي 

المتابعة  باإدارة  الندوة  معدة  مجدي  اإيمان  المهند�شة 

بقطاع الأ�شكندرية �شرحًا عن اأهمية توثيق الم�شروعات 

والخبرات لالإ�شتفادة منها في درا�شة وتنفيذ م�شروعات 

جديدة ، �شارك في الندوة الدكتور مهند�س محمد جودة 

نائب مدير المعهد التكنولوجي والمهند�س ح�شام ر�شدي 

مدير التدريب بالمعهد والأ�شتاذ محمد علي مدير اإدارة 

الأ�شكندرية  فرع  قيادات  من  عدد  وح�شرها  بالمعهد 

ومهند�شي الم�شروعات .

المهند�س محمد فاروق
 يح�سل على درجة الدكتوراه

فى اإدارة الم�سروعات الهند�سية



70

الميدانية  الإدارة  مجل�س  رئي�س  جولت  اإطار  في 

اأجل  من  المختلفة  ال�شركة  واإدارات  فروع  على 

تحفيزالعاملين ودفع عجلة العمل وزيادة معدلت 

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

نائب  عفيفي  اإمام  المهند�س  يرافقه  الإدارة 

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

رئي�س  عي�شى  خالد  والمهند�س  الإدارة  مجل�س 

لإدارة  بزيارة  اأغ�شط�س   13 يوم  الت�شنيع  قطاع 

خاللها  اأكد  بالإ�شماعيلية  البحرية  التر�شانة 

الإنتاج  معدلت  لرفع  العمل  زيادة  �شرورة  على 

اأجل  من  العاملين  جميع  جهود  ت�شافر  و�شرورة 

النهو�س بالإقت�شاد الم�شري ومواجهة التحديات 

باإ�شرار دائم على العمل الجيد والفعال ،واجتمع 

اإلى  وا�شتمع  لالإدارة  التنفيذي  المجل�س  باأع�شاء 

الإدارة  مدير  خ�شر  فتحي  المهند�س  من  �شرح 

ال�شابع  القطاع  اأعمال ت�شنيع كباري  حول موقف 

يتم  حيث  لمرحلتين  جنية  ماليين   10 بتكلفة 

بطريق  الأولى  المرحلة  اأعمال  ت�شنيع  حاليًا 

عن  عبارة  وهى  ال�شحراوي  الإ�شكندرية  م�شر 

 2011 بالكيلو  الخير  اأبو  لكوبري  معدنية  باكية 

باإجمالي  متر   19.5 وعر�س  متر   45 بطول  وهى 

خ�شر  فتحي  المهند�س  اأ�شاف  كما  طن،   380 وزن 

اأنه تم تركيب عدايه اأبو الخير بجوار كوبري اأو 

الخير على ترعة النوبارية بوزن 220 طن وطول 

على  ويمر  متر   9 وارتفاع  متر   5 وعر�س  متر   85

الخط  قطر  �شلب  موا�شير  خطوط  ثالث  العدايه 

الواحد 1000 ملليمتر وذلك لتغذية منطقة غرب 

الأونا�س  ا�شتخدام  تركيبها  في  وتم  الأ�شكندرية 

وتمت  طن  و350  طن   500 حمولة  العمالقة 

الأعمال بالتعاون مع اإدارة المعدات .

رئي�س مجل�س الإدارة
 يزور التر�سانة البحرية بالإ�سماعيلية
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التنفيذي  الجهاز  رئي�س  الفار  ح�شن  المهند�س  قام 

لمياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي يوم الأربعاء 15 اأكتوبر 

الأميرية  بزيارة م�شروع تو�شعات محطة �شرف �شحي 

)المرحلة الثانية( حيث كان في ا�شتقباله المهند�شين 

الإدارة  مجل�س  رئي�س  م�شاعد  الدين  عز  اإبراهيم 

والإن�شاءات  الكباري  اإدارة  مدير  نائب  هندي  و�شريف 

ال�شعيد  المدنية ورجب  لالأعمال  المنفذه  التخ�ش�شية 

للمياه  الكهروميكانيكية  الم�شروعات  اإدارة  مدير 

وال�شرف والم�شانع والذي اأو�شح اأنه تم تنفيذ 90% من 

اأعمال الكهروميكانيك للم�شروع.

ت�شل  م3/يوم  مليون   1،5 بطاقة  المحطة  اأن  يذكر 

بنهاية المرحلة الثانية اإلى طاقة 3،5 مليون م3/يوم 

وبتكلفة اإجمالية 340 مليون جنيه وهى تعد من اأكبر 

مليون   13 منها  وي�شتفيد  ال�شحي  ال�شرف  م�شروعات 

ن�شمه وتتم الأعمال على مرحلتين يتم من خاللهما دفع 

مياه ال�شرف ال�شحي لم�شافة 15 كيلو متر اإلى محطتي 

ال�شرف  مياه  معالجة  محطة  ثم  والقلج  الخ�شو�س 

اأحدث  اإ�شتخدام  تم  وقد  الأ�شفر  بالجبل  ال�شحي 

الأ�شاليب في التنفيذ مثل الحوائط اللوحية في تنفيذ 

البيارة بعمق 60 متر وقطر 42 متر وال�شدات المنزلقة 

لتنفيذ الجزء الجاف والمبتل بالبيارة .

اإنجاز 90 % من الأعمال الكهروميكانيكية لمحطة �سرف �سحي الأميرية

رجــــــال
المهام الصعبة

المعدات  تاأجير  باإدارة  ال�شعبة  المهام  اأن رجال  المعدات  رئي�س قطاع  اأ�شامة كمال  المهند�س  اأو�شح  كما 

والأعمال التخ�ش�شية قاموا بنجاح برفع وتركيب كوبري معدني بموقع القطاع ال�شابع )كوبري اأبو الخير( 

بطريق القاهرة الأ�شكندرية ال�شحراوي با�شتخدام اأونا�س هيكلية حمولت 500 طن بال�شوبرلفت - 350 

طن حيث بلغ وزن الكوبري المعدني 220 طن وطوله 85 م وعر�شه 5.5 م واإرتفاعه 9 م وقد تمت اأعمال 

الرفع والمناورة بوا�شطة اأطقم فنية على م�شتوى عالي من الكفاءة وبدقة عالية وفي وقت قيا�شي وقامت 

تر�شانة الإ�شماعيلية باأعمال اللحامات وتركيب ال�شيالة الرافعة للكوبري.  

الأونا�س العمالقة خالل تركيب كوبرى اأبو الخير المعدنى
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اأكد المهند�س �شامح ال�شيد مدير فرع القناة باأن الفرع 

تو�شعات  من  الأولى  المرحلة  اأعمال  بتنفيذ  يقوم 

م3/ األف   600 �شعة  رم�شان  من  العا�شر  مياه  محطة 

�شركة  مع  بالتعاون  جنيه  مليون   549 وبتكلفة  يوم 

رئي�س  قا�شم  �شمير  المهند�س  اإ�شراف  وتحت  باماج 

العرب  المقاولون  تقوم  حيث  و�شيناء  القناه  قطاع 

جنيه  مليون   241 بقيمة  المدنية  الأعمال  بتنفيذ 

وتقوم �شركة باماج بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 

بقيمة 308 مليون جنيه وتم الإنتهاء من تنفيذ %83 

للم�شروع  والكهروميكانيكية  المدنية  الأعمال  من 

عدد  و  مروقات  2مبنى  عدد  من  مكونة  والمحطة 

المر�شحة  المياه  لطلبمات  ومبنى  مر�شحات  2مبنى 

وبرك   Over Flow للـ  وبرك  اأر�شية  وخزانات 

وخط للروبة ومحطة رفع الت�شافي وموا�شير الربط 

وم�شجد  اإداري  مبنى  اإلى  بالإ�شافة  الوحدات  بين 

وبوابات و�شور ومبنى للور�شة واأبراج للحرا�شة واأ�شاف 

فرع  مدير  نائب  البدري  محمد  المهند�س 

القناه اأنه يتم حاليًا تن�شيق اأعمال الموقع 

العام للم�شروع وا�شتكمال اأعمال الأ�شفلت 

وتركيب البردورات والإنترلوك .

اأن  اإلى  ال�شيد  �شامح  المهند�س  واأ�شار 

اإن�شاء  م�شروع  بتنفيذ  اأي�شًا  يقوم  الفرع 

جامعة  اإدارة  بمبنى  الموؤتمرات  قاعة 

جنيه  ماليين   3 بتكلفة  ال�شوي�س  قناة 

الهند�شية  الإدارة  ل�شالح  تنفيذه  ويتم 

بالجامعة ، واأو�شح المهند�س يا�شر ال�شوكي 

تنفيذه  يتم  المبنى  اأن  الفرع  مدير  نائب 

على هيئة قبة خر�شانية من دورين ، الأول 

قناة  بجامعة  خا�س  متحف  على  يحتوي 

الجامعة  لتاريخ  عر�س  وي�شمل  ال�شوي�س 

منذ اإن�شائها والأول بارتفاع 12 متر وعبارة عن قاعة 

وت�شمل  الخر�شانية  القبة  على  وتحتوي  موؤتمرات 

والأر�شيات  الأرو  بالخ�شب  الحوائط  الأعمال تجليد 

الداخل  من  القبة  وتجليد   M.D.F الـ  خ�شب  من 

الزجاجية  بالألياف  الم�شلحة  بالخر�شانة  والخارج 

محطة  م�شروع  بتنفيذ  الفرع  قام  كما   ،  )G.R.C(

بدر  لمدينة  بالمياه  التغذية  وخط  ال�شروق  رافع 

بهدف رفع ال�شغط ب�شبكات المياه لكل من مدينتي بدر 

160 مليون جنيه وتتكون المحطة  وال�شروق بتكلفة 

من خزانات للمياه ومبنى للطلبمات ومبنى للمحولت 

ومبنى للمولد ومبنى الم�شجد ومبنى للمخزن والور�شة 

اإلى  بالإ�شافة  العام  للموقع  واأعمال  لالإدارة  ومبنى 

 1000 بقطر  بدر  مدينة  اإلى  للمياة  الناقل  الخط 

ملليمتر بطول 18375 مترو ثالث عدايات على الخط 

�شكة حديد  ا�شفل  الهيدروليكي  الدفع  واحدة بنظام 

اأ�شفل  المك�شوف  بالحفر  واأخرى  القاهرة-ال�شوي�س 

طريق الروبيكي وغرفة محاب�س . 

 فرع القناة ينفذ محطتي تو�سعات العا�سر من رم�سان 
ورفع ال�سروق بتكلفة 710 مليون جنيه

م  �شامح ال�شيد علىم . �شمير قا�شم
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اأ�شاد اللواء عمر محمد ال�شوادفى محافظ الدقهلية 

عثما�شون  بقرية  العاملين  لم�شيف  زيارته  خالل 

الخ�شراء  والم�شاحات  المتميزة  بالمن�شاأت  جم�شة 

الترفية  وو�شائل  والمطاعم  ال�شباحة  وحمامات 

بالم�شيف ،�شرح بذلك الأ�شتاذ محمد ب�شندى مدير 

اأن  واأ�شاف  الإجتماعية  والبحوث  الخدمات  اإدارة 

" كما تعودنا دائمًا  التالية  الكلمة  المحافظ �شجل 

ومن�شاآت  موؤ�ش�شات  الآداء من جميع  التمييز فى  من 

متميز  اآداء   .. العرب  المقاولون  فى  والعاملين 

الرابع  الهرم  فى  العاملين  كل  اأيادى  و�شلمت  ومبهر 

المقاولون العرب ودائمًا موفقين ومزيد من الإبداع 

والتميز " 

رئي�س  عبا�س  اأحمد  المهند�س  رعاية  تحت 

�شعد اهلل   �شمير محمد  والمهند�س  الدلتا  قطاع 

ندوة  عقد  تم  الدلتا  وو�شط  �شرق  فرع  مدير 

للتوعية ل�شرح نظم الجودة للمهند�شين الجدد 

بفرع �شرق وو�شط الدلتا وقد قامت المهند�شة 

للفرع  الجودة  �شمان  اإدارة  مدير  حماد  عزة 

الوثائق  عن  مخت�شرة  نبذة  بعر�س 

الجودة  بنظام  الخا�شة  والمراجعات 

ور�شة  واإقامة  لها  الهامة  والتعريفات 

عمل للتدريب على كيفية اإ�شتيفاء بع�س 

واإعطاء  بالم�شروعات  الخا�شة  النماذج 

يجب  التى  الهامة  النقاط  لبع�س  اأمثلة 

الجودة  نظم  تطبيق  فى  مراعاتها  

والنقاط الحاكمة لالإ�شتالم وفى النهاية 

التى  الإ�شتف�شارات  كافة  على  الرد  تم 

المهند�شين  جانب  من  بالندوة  اأثيرت 

الجدد.

محافظ الدقهلية يشيد بقرية عثماسون جمصة

ندوة للتوعية بنظم الجودة بفرع �سرق وو�سط الدلتا 



في إطار مسيرة التفوق والنجاح المستمر إلدارة الشدات واألعمال التخصصية نحو التميز واستمرار 
التقدم فى تطبيق النظم العالمية وتحقيق أهداف اإلدارة العليا في الحرص على رضاء العاملين واإللتزام 
نظم  لشهادات  المانحة  الجهة  قامت   ، المستمر  والتحسين  التطوير  لضمان  والتشريعات  بالقوانين 
اإلدارة SGS بالمراجعة النصف سنوية على إدارة الشدات واألعمال التخصصية وقد أوصت باستمرار 
صالحية شهادات النظم ومطابقتها بالمواصفات الدولية لنظم الجودة ISO 2008/9001  ونظم البيئة  
ISO 2004/14001  ونظم السالمة والصحة المهنية OHSAS 18001 /2007 وقد أثنت الجهة 
المانحة على كفاءة تطبيق نظم الجودة والبيئة وبالمستوى المهني واالحترافي والجهد الكبير المبذول 
في تطبيق النظم تحت إشراف المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس اإلدارة وقيادة المهندس محمد 
طه مدير اإلدارة ومتابعة المهندسان سليمان الشين مدير الجودة والبيئة وسيد جابر مدير السالمة 

والصحة المهنية.

تجديد شهادات نظم الجودة والبيئة 
والسالمة إلدارة الشدات واألعمال التخصصية

إستمرارًا لمسيرة التفوق والتميز وتمشيًا مع سياسة الشركة نحو المنافسة العالمية 
 T.U.V ورضاء العميل وإنطالقًا من الحرص على تحقيق ذلك قامت الجهة المانحة
بالتوصية بتجديد شهـادة الجـودة لفـرع شمـال الدلتــا طبقـًا لمتطلبـات المواصفــة

 ISO  9001/2008  . وقد أشاد مراجعو الجهة المانحة باإللتزام والحرص على 
الفرع  ألبناء  المميز  وبالجهد  العليا  اإلدارة  قبل  من  المستمر  والتحسين  التطوير 
وذلك تحت إشراف وتوجيهات المهندس أحمد عباس رئيس قطاع الدلتا والمهندس 

أحمد العصار مدير فرع شمال الدلتا .

تجديد شهاة نظام الجودة لفرع شمال الدلتا

م/ أحمد عباس

وفى  العالمية  والنظم  التطورات  مسايرة  في  الشركة  من  حرصا 
اجتاز  فقد  المستمر  والتحسين  العميل  رضا  على  الحرص  إطار 
  T.U.V المانحة  الجهة  مراجعات  كامل  وبنجاح  أسيوط  فرع 
Rheineand على تجديد شهادة ISO 2008/9001 وقدأشاد 
بالفرع  العاملين  األداء وجهود جميع  بمستوى  المراجعين  فريق 
تحت  للجودة   العالمية  النظم  لتطبيق  الدولية  بالمعايير  بااللتزام 
وقيادة  القطاع  رئيس  المولى  عبد  محمود  المهندس  إشراف 

إدارة  الفرع والمهندس محسن محمد حلمي راغب مدير  المجيد مدير  المهندس محمد محفوظ عبد 
الجوده بالفرع . 

تجديد شهادة االيزو2008/9001 لفرع اسيوط

م. سيد جابر م. سليمان الشين م. محمد محمود طهم. إمام عفيفى
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م/ محمود عبد المولى م. محمد محفوظ



تجديد شهادات السالمة والبيئة والجودة إلدارة ترسانة المعصرة

إستمرار سريان شهادة السالمة والبيئة
 والجودة لفرع القناة 

سريان شهادة نظم الجودة وتجديدة شهادات والبيئة والسالمة إلدارة الخرسانة الجاهزة
فى إطار سياسة الشركة نحو المنافسة العالمية وإستمراًر لمسيرة 
التطوير  بوسائل  اإللتزام  على  وحرصًا  الدائم  والتميز  النجاح 
تنفيذ  جودة  من  العليا  اإلدارة  به  تنادى  الذى  المستمر  والتحسين 
الجاهزة  الخرسانة  إدارة  إجتازت   , العالمية  للنظم  طبقًا  األعمال 
تم  حيث  األيزو  لشهادات  المانحة  الجهة  مراجعات  كبير  وبنجاح 
وتجديد   ISO  9001 / الجودة 2008  شهادة  سريان  إستمرار 
السالمة  البيئة ISO 14001/2004 وتجديد شهادة  نظام  شهادة 
مراجعو  أشاد  وقد   OHSAS 18001 /2007 المهنية والصحة 

إشراف  تحت  العاملين  من  المبذولة  الكبيرة  بالجهود    T.U.V RHEINLAND المانحة  الجهة 
المهندسين سامى عبد المنعم رئيس قطاع اإلدارات المنتجة و محمد مجدى مدير اإلدارة وأيمن محمد 

عبداهلل مدير ضمان الجودة وقيادات اإلدارة . 

إستمرارًا لمسيرة التفوق والتميز وتمشيًا مع سياسة الشركة نحو 
للمواصفات  طبقا  والبيئة  والسالمة  الجودة  نظم  بتطبيق  اإلهتمام 
T.U.V “بالتجديد إلدارة ترسانة  العالمية قامت الجهة المانحة " 
المعصرة لشهادات نظم الجودة “ISO  9001 / 2008 “ومقايس 
 OHSAS" للمواصفات  طبقا  المهنية  والصحة  السالمة  نظم 

2007 / 18001 “ ومعايير ومقايس اإلدارة البيئية 
بالجهد  المانحة  الجهة  أشادت  وقد   “  ISO 14001 / 2004 "
الكبير من قيادات اإلدارة وحسن مستوى أداء العاملين نحو اإلجادة 

والتطوير واإللتزام بالمعايير العالمية تحت إشراف المهندس خالد عيسى رئيس قطاع التصنيع  وقيادة 
المهندس محمد سامى حامد مدير اإلدارة والمهندس عمرو أمين ممثل اإلدارة لنظم الجودة واألستاذ 

حسن عبد الحليم مدير ضمان الجودة والبيئة والمهندس خالد عبد العاطى مدير السالمة

وإستمرارًا  للشركة  العليا  اإلدارة  لتوجيهات  تنفيذًا 
لمسيرة التطوير والتحسين المستمر تم إجتياز مراجعة 

 ISO 9001:2008 الجهه المانحة لشهادات
OHSAS 18001:2007 -  ISO 14001:2004

 TUV شركة  عن  المراجعة  فريق  أشاد  حيث 
Rheinland بحسن اآلداء وفاعلية تطبيق النظام كما 
أشادوا بدعم اإلدارة العليا للفرع تحت إشراف المهندس 
والمهندس  اإلدارة  مجلس  عضو  الزاهد  صالح  محمد 

سمير قاسم رئيس قطاع القناة وسيناء والمهندس سامح 
السيد مدير فرع القناة والمهندسة جنان توفيق مدير الجودة والسالمة والصحة المهنية والبيئة لقطاع القناة 
السالمه  إدارة  مدير  سليمان  أيمن  والمهندس  الجودة  إدارة ضمان  مدير  ميالد  غريب  والمهندس  وسيناء 

والصحة المهنية والمهندس طارق طاهر مدير إدارة البيئة .

محمد مجدي سامي عبد المنعم
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• تطوير المجرى المالحي للقناة عام 1975 لإعادة فتحه اأمام المالحة العالمية بعد فترة اإغالق  
    ا�شتمرت 9 �شنوات

• نفق ال�شهيد اأحمد حمدي اأول نفق تحت قناة ال�شوي�س لربط النيل  ب�شيناء.
• جامعة قناة ال�شوي�س بحي ال�شيخ زايد بالإ�شماعيلية وفرعها ببورفوؤاد ببور�شعيد.

•  محطة توليد كهرباء اأبو�شلطان البخارية بقدرة 750 ميجاوات.
• م�شجد اأبو بكر ال�شديق بالإ�شماعيلية اأكبر واأ�شخم م�شجد اأقيم في منطقة القناة.

• مبنى ديوان عام محافظة الإ�شماعيلية.
• مجمع ق�شر الثقافة بالإ�شماعيلية .

• القرية الأوليمبية بالإ�شماعيلية.
•  الم�شرح المك�شوف بالإ�شماعيلية.

• محطة مياه التل الكبير .
• م�شروعي ال�شرف ال�شحي والمياه لمدينة الم�شتقبل بالإ�شماعيلية.

• مبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإ�شماعيلية.

فى ذكرى انتصار أكتوبر المجيد
الم�شلحة  قواتنا  لإنت�شارات   41 الـ  الذكرى  فى 

المجيدة والذي لم يكن مجرد  اأكتوبر  في حرب 

ح�شارى  انت�شار  وح�شب،واإنما  ع�شكرى  انت�شار 

بكل معاني الكلمة ،فقد اأعطي الم�شريون العالم 

والعزيمة والرغبة  الإ�شرار  درو�شًا ل تنتهي من 

في النجاح والن�شرعقب هزيمة 67 واأثناء حرب 

الإ�شتنزاف وبعد تحقق اأول ن�شر ع�شكرى عربى 

الحبيبة  �شيناء  اأر�س  واإ�شتعادة  اإ�شرائيل  علي 

وتعمير مدن القناه وفتح قناة ال�شوي�س للمالحة 

الدولية.

الجليلة  المنا�شبة  هذه  ن�شائم  علينا  مرت  وكلما 

البوا�شل  م�شر  جنود  الأبرارمن  �شهدائنا  نتذكر 

ومنهم  للوطن  فداًء  باأرواحهم  �شحوا  الذين 

ا�شت�شهدوا  الذين  العرب  المقاولون  اأبناء  �شهداء 

الإ�شتنزاف  بحرب  ال�شواريخ  قواعد  بناء  اأثناء 

والذي يربو عددهم عن الـ500 �شهيد ،كما نتذكر 

رحلة البناء والتعمير لمدن القناه التي قامت بها 

الدولة و�شارك فيها اأبناء المقاولون العرب خالل 

تلك الفترة ومنها:ـ
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• الم�شت�شفى التعليمي الجامعي بالإ�شماعيلية.
• الم�شت�شفى العام بالإ�شماعيلية.

• م�شت�شفى التاأمين ال�شحي بالإ�شماعيلية.
• مجمع ال�شناعات بالإ�شماعيلية.

• تطوير ا�شتادات الإ�شماعيلية وال�شوي�س وبور�شعيد وفق اأحدث منظومات البناء الريا�شي.
• افتتاح المرحلة الثانية من الم�شروع الآلي لتفريغ وتداول الحبوب بميناء بور�شعيد والتي �شملت اإن�شاء  

    مخزن رئي�شي �شعة 30 طن من الحبوب.

• خط مياه القنطرة �شرق / بئر العبد والتلول بطول 105 كيلو متر.
• مرافق مدينة القنطرة �شرق.

•  ا�شت�شالح 11 األف فدان �شرق قناة ال�شوي�س.
• فندق العين ال�شخنة.

•  كوبري ال�شالم اأعلى قناة ال�شوي�س .

• محطة التنقية الجديدة بال�شوي�س.
• تطوير ميناء ال�شيد بال�شوي�س.

• بنك قناة ال�شوي�س بال�شوي�س.
• المعهد القومي لعلوم البحار والم�شايد بال�شوي�س.

• �شبكات ال�شرف ال�شحي لمدينة العري�س ورفح.
• �شد وادي العري�س لتاأمين مدينة العري�س من اأخطار ال�شيول. 

•  مبنى ديوان محافظة جنوب �شيناء.
• م�شروع خط مياه ال�شرب المغذي للمنطقة الإقت�شادية ب�شمال غرب خليج ال�شوي�س بطول 70 كيلو متر.

• تنفيذ 5 مراكز بيئية ب�شانت كاترين.
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م. إبراهيم عبده
مدير جهاز السالمه 

والصحة المهنية

كيـف يمكن أن تحمى نفسك 
من اإلصابة باإلنزالق الغضروفى 

) األوضاع الصحيحة عند رفع األحمال (
����������� �� ����� ��� ���  
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في هذا العــدد �شنتحــــدث عــــــن اإلتزام جهة التعاقد بالتعوي�س تطبيقًا 

النظــريــة  لتلك  تنــاولنــا  يكــون  و�شوف  الطارئة  الظـــروف  لنظــريــة 

الإدارة   التزام  ومدى  تطبيقها،  و�شروط  لأهميتها  موجز  عر�س  خالل  من 

بتعوي�س المتعاقد معها، كاأثر لذلك التطبيق وذلك على النحو التالى :-

اأول تعريف نظرية الظروف الطارئة 

والق�شاء  الفقه  وقواعدها  اأ�شولها  و�شع  ح�شبما  الطارئة  الظروف  نظرية  مفاد 

الإدارى ، اأنه اإذا حدث اأثناء تنفيذ العقد الإدارى  اأن طراأت ظروف اأو اأحداث لم تكن متوقعة عند اإبرام العقد 

فقلبت اقت�شادياته على نحو كانت الخ�شارة النا�شئة عن ذلك تجاوز الخ�شارة الماألوفة العادية التى يتحملها اأى 

متعاقد اإلى خ�شارة فادحة ا�شتثنائية وغير عادية، فيكون من حق المتعاقد الم�شار اأن يطلب من الطرف الآخر 

م�شاركته فى هذه الخ�شارة التى تحملها فيعو�شه تعوي�شا جزئيًا.

- �شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئه فى �شوء ما تقدم يمكننا القول باأن �شروط تطبيق نظرية الظروف 

والذى  النظرية،  تلك  عليه  تقوم  الذى  ال�شتثنائى  الظرف  فى  توافرها  الواجب  ال�شروط  حول  تدور  الطارئة 

يتعين توافر ال�شروط التالية فيه:

وقوع الظرف الطارئ اأثناء تنفيذ العقد الإدارى .  )1

اأن يكون الظرف الطارئ اأجنبيًا عن اإرادة طرفى العقد الإدارى .  )2

عدم توقع المتعاقد مع الإدارة  للظرف الطارئ.  )3

اإ�شابة الظرف الطارئ المتعاقد مع الإدارة  بخ�شائر فادحة.  )4

و�شوف نلقى ال�شوء على كل من ال�شروط ال�شابقة فى �شوء تطبيقات ق�شاء     مجل�س الدولة، فى هذا   

ال�شاأن على النحو التالى: ال�شرط الأول: وقوع الظرف الطارئ اأثناء تنفيذ العقد الإدارى :

محل  الإدارى   العقد  لتنفيذ  المحدد  الزمنى  المدى  فى  الظروف  تلك  تقع  اأن  الطارئة،  الظروف  نظرية  اإعمال  مناط 

المطالبة بتطبيقها )المحكمة الإدارية العليا ، طعن رقم 877 ل�شنة37ق، جل�شة 1984/1/2، �س29، �س505.(

ويدور فى هذا ال�شدد ت�شاوؤل هام حول مدى تطبيق نظرية الظروف الطارئة اإذا ما وقع الظرف الطارئ بعد م�شى 

المدة المحددة لتنفيذ العقد الإدارى  دون اأن يكون المتعاقد قد انتهى من تنفيذه؟ اأو بمعنى اآخر ما حكم �شريان 

تلك النظرية على المتعاقد المتاأخر فى تنفيذ التزامه التعاقدى

 اإذا تاأخر المتعاقد مع الإدارة  فى الوفاء بالتزامه التعاقدى حيالها دون م�شوغ مقبول، يبرر له ذلك ُعد مق�شرًا، 

اأ�شيب به ب�شبب الظرف الطارئ حيث ل  ومن ثم فال تلتزم الإدارة  بم�شاركته فى تحمل جزء من ال�شرر الذى 

مكافاأة لمخطئ وتاأكيدًا لذلك فقد رف�شت المحكمة الإدارية العليا تطبيق نظرية الظروف الطارئة على متعاقد 

ا�شتغرق تنفيذه للم�شروع المتعاقد عليه �شنة وت�شعة اأ�شهر بدًل من الثالثة اأ�شهر ون�شف ال�شهر المحددة بالعقد 

لتنفيذه، حيث لم تعو�شه عن الإرتفاع الكبير فى الأ�شعار خالل المدة التى تجاوز فيها مدة تنفيذ العقد .

)المحكمة الدارية العليا فى الطعنين رقمى 922/843ق ، جل�شة 1982/11/20(

استشارة قانونية
اإعداد / ريا�س م�شطفي الربل�شي

رئي�س قطاع ال�شئون القانونية والعقارية

مدير الإدارة القانونية

اإلتزام جهة التعـاقد بالتعوي�س
 تطبيقا  لنظرية الظروف الطارئة 

وفى العدد القادم نستكمل الشرط الثانى فى تطبيق نظرية الظروف الطارئة



في لفته م�شرفة ح�شل فريق المقاولون العرب من ذوى 

الإحتياجات الخا�شة علي 34 ميدالية منهم

) 11 ذهبية - 7 ف�شية - 16 بورنزية (  ببطولة الألعاب 

الوطنية الموؤهلة للبطولة العربية فى دي�شمبر 2014 

والتي   2015 بامريكا  العالم  وبطولة   ، القاهرة  فى 

بالتجمع  المريكية  الجامعة  مالعب  علي  اأقيمت 

يمثلون35  ولعبة  لعب   678 فيها  و�شارك  الخام�س 

هيئة من اأندية ومدار�س للتربية الفكرية  على م�شتوى 

اإدارة  لمجل�س  جديدًا  اإنجازًا  يعد  وهو  الجمهورية 

باإ�شتمرار  ويدعمه  الفريق  هذا  يرعي  الذي  النادي 

الفريق  مدرب  الم�شري  كريم  الكابتن  بذلك  ،�شرح 

واأ�شاف اأن الالعب �شهاب اأحمد  ح�شل على الميدالية 

قرعة  اإلى  بها  تاأهل  التى  البوت�شى  لعبة  فى  الذهبية 

بلو�س  العالم  بطولة  فى  الم�شارك  الوطنى  المنتخب 

ح�شلت  �شامح  �شارة  والالعبة   ) احتياطى   ( اأنجلو�س 

على الميدالية الذهبية فى األعاب القوى و تم �شمها اإلى 

المنتخب الوطنى المتاأهل للبطولة العربية 2014.

 ) علي)2  كمال  م�شطفى  اإينا�س  الالعبة  كماح�شلت 

حرة  م   50  / حرة  م   25 �شباق  فى  ذهبية  ميدالية 

ميرنا  والالعبة  حرة  م   50×4 التتابع  وبرونزية 

 50 �شباق  العزيز  علي ميدالية ذهبية فى  اأحمد عبد 

م حرة والف�شية فى 50 حرة وبرونزية التتابع 4×50 

المتاأهل  م�شر  لمنتخب  الالعبة  ان�شمت  ومنها  حرة  م 

محمد  �شند�س  والالعبة  لل�شباحة  العربية  للبطولة 

 200 �شباق  فى  الذهبية  الميدالية  علي  المنعم  عبد 

م   100/ حرة  م   400 �شباقين  فى  والبرونزية  حرة  م 

فرا�شة وبرونزية التتابع 4×50 م حرة ومنها ان�شمت 

العربية  للبطولة  المتاأهل  م�شر  لمنتخب  الالعبة 

ح�شلت  المنعم  عبد  محمد  مروة  والالعبة  لل�شباحة 

 / حرة  400م   ( �شباقات    فى  برونزيات  ثالثة  علي 

200 م حرة / 100م فرا�شة ( وبرونزية التتابع 4×50 

بالميدالية  فاز  توفيق  محمد  يو�شف  والالعب  حرة  م 

التتابع  فى  والبرونزية  حرة  م   50 �شباق  فى  الذهبية 

لل�شباحة  العالم  لبطولة  تاأهل  ومنها  حرة  م   50×4

والالعب  يو�شف ر�شا فاز بالميدالية الذهبية فى �شباق 

25م حرة والبرونزية فى 50 م حرة والتتابع 4×50م 

الميدالية  على  ح�شل  وليد  محمد  والالعب  حرة 

م   50/ حرة  25م  �شباقين  فى  والبرونزية  الف�شية 

ح�شل  �شريف  اأ�شر  والالعب  التتابع  وبرونزية  حرة  

على ذهبية 25م حرة وبرونزية التتابع 4×50م حرة 

الف�شية  الميدالية  على  ح�شل  غنيم  محمد  والالعب 

على  ح�شل  هانى   فادى  والالعب  حرة  25م  �شباق  فى 

والالعب  حرة   50  / 25م  �شباق  فى  ف�شية  ميدالية   2

محمود مهدى  ح�شل على 2 ميدالية ذهبية 25م حرة 

/ 50 م حرة .

أبطال المقاولون العرب
 من ذوى اإلحتياجات الخاصة

 يتأهلون للبطولة العربية وبطولة العالم
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�شلبي مدير مركز  المهند�س م�شطفى ح�شن توفيق  فاز 

لل�شطرنج  الذهبية  بالميدالية  اأ�شيوط  فرع  معلومات 

الفترة  خالل  اأقيم  الذي  و  ال�شركات  دوري  بنهائي 

بمدينة   2014/09/12 وحتى   2014/09/05 من 

بور�شعيد ممثاًل ل�شركة المقاولون العرب فرع اأ�شيوط .

لعبي  اأف�شل  فيها  �شارك  قد  البطولة  اأن  يذكر 

دوليين  اأ�شاتذة  من  الجمهورية  م�شتوى  على  ال�شطرنج 

ح�شل  وقد  هذا   ، م�شر  منتخب  لعبي  و  ال�شطرنج  في 

فريق ال�شركة على المركز الثاني على م�شتوى �شركات 

فرع  الغزالى  يو�شف  الأ�شتاذ  بم�شاركة  الجمهورية 

اأ�شيوط   فرع  �شلبى  م�شطفى  والمهند�س  القاهرة  

والأ�شتاذ  الوادى  جنوب  فرع  مكرم  رفعت  والمهند�س 

خيرت فهيم الخر�شانة الجاهزة والمحا�شب  طارق عبد 

العظيم فرع جنوب الوادى.

اأقيم مهرجان ترفيهي لل�شادة اأع�شاء نادي التجديف خالل اأيام عيد الأ�شحى المبارك ورغم عدم وجود العائمة 

اأنه نال اإعجاب الجميع ب�شموله على و�شائل ترفيهية لالأطفال ب�شو العرائ�س وال�شاحر والأراجوز  بالمر�شى اإل 

والعر�س  المتنوعة  بفقراته  ال�شعبية  بالفنون  والتمتع  والطرب  للفكاهة  ومنولوجي�شت  المريونت  وعرائ�س 

ال�شينمائي وقد توالت ر�شائل ال�شكر اإلى اإدارة النادي على الجهد المبذول في هذا اليوم الجميل الممتع واأو�شح 

الأ�شتاذ اأحمد الرويعي مدير النادي في نهاية الحفل باأنه �شيكون هناك الجديد والجديد في الحفالت المقبلة 

وحث ال�شادة الأع�شاء على التواجد الم�شتمر بالنادي خالل اأيام الحفالت .

ال�شباب  وزير  عبدالعزيز  خالد  المهند�س  اأ�شدر 

بتعيين   2014 ل�شنة   988 برقم  قرارًا  والريا�شة 

نادي  اإدارة  لمجل�س  رئي�شًا  �شالح  مح�شن  المهند�س 

حبيب   �شريف  للمهند�س  خلفًا  العرب  المقاولون 

المهند�س  اإعتمد  اآخر  للتقاعد علي جانب  لإحالته 

الثالثة  الأ�شماء  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن 

النادي  اإدارة  مجل�س  لدخول  تر�شيحها  تم  التى 

حيث تم اختيار 3 من اأع�شاء مجل�س اإدارة ال�شركة 

هم: المحا�شب ح�شام اإمام و المهند�س اأ�شرف راتب 

والدكتور اأن�شى الب�شوتى ووجه ال�شكر اإلي المهند�س 

�شريف حبيب  علي مجهوداته الطيبة خالل رئا�شته 

للنادي خالل الفترة الما�شية.

نتائج مبهرة
لفريق ال�سطرنج

املهند�س م�سطفى �سلبى ) فرع اأ�سيوط( يت�سليم كاأ�س ح�سول �سركة املقاولون العرب على
  املركز الثانى  فى لعبة ال�سطرجن  على م�ستوى جميع ال�سركات باجلمهورية لعام 2014
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المهندس محسن صالح
رئيساً لنادي المقاولون العرب

�سيمفونية رائعة بنادي التجديف
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طبيبك الخاص 

طريقة اإنت�شار الفيرو�س

1- من الحيوان الم�شاب اإلى الإن�شان و من الإن�شان

الحامل  هو  الخفا�س  يعتبر  و   ... الإن�شان  اإلى 

الرئي�شى لهذا الفيرو�س يليه القرده و ال�شمبانزى 

و الغوريال .

2- ينتقل الفيرو�س اإلى الب�شر عن طريق مالم�شة

الج�شم  �شوائل  مالم�شة  اأو  م�شتقاته  و  الدم 

المختلفة .

3- لم يثبت علميا حتى الآن اأن فيرو�س الإيبول قد

ينتقل عن طريق الهواء - الماء - الطعام .

4- تكون العدوى من الإن�شان اإلى الإن�شان عن

 ... المختلفة  الج�شم  �شوائل  مالم�شة  طريق 

اأن ينقل  الذكور  المنوى عند  لل�شائل  كما يمكن 

الإ�شابة بالفيرو�س لمدة �شهرين تقريبا .

اأعرا�س الإ�شابة بمر�س فيرو�س الإيبول

لأعرا�س  م�شابه  الأعرا�س  تكون  الأمر  بادئ  في 

مر�س الإنفلونزا العادية ... ثم تبداأ الأعرا�س في 

الظهور في الفترة من يومان و حتى 21 يوما و ت�شمل 

الآتى :  1- حرارة �شديدة 39 - 41 درجة 

2- �شداع .

3- اآلم بالمفا�شل و الع�شالت .

4- اإحتقان �شديد بالحلق 

5- �شعف عام بالج�شم 

6- اآلم بالمعدة م�شحوبة بقيئ و اإ�شهال .

7- فقدان لل�شهية .

8- اإ�شطرابات بالجهاز التنف�شى .

9- في بع�س الحالت يحدث للم�شاب نزيف داخلى

مثل  الج�شم  من  متعددة  مناطق  في  خارجى  و 

الأنف -العينين - الأذنين - الفم - الم�شتقيم ... 

م�شحوبا بطفح دموى في �شتى اأنحاء الج�شم .

كيفية ت�شخي�س الإ�شابة بمر�س

 فيرو�س الإيبول

يتم الت�شخي�س الطبى للحلة عن طريق الآتى :

1- تحليل الـدم المبا�شر )الأجــ�شام الم�شادة للفيـرو�س(.

2 - فح�س اللعاب والبول للحالت الم�شتبه بها.

3 - فح�س ال�شائل المنوى عند الذكور .. حيث تبين

على  قادرون  الإ�شابة  بعد  الناجين  الذكور  اأن 

لمدة  المنوى  ال�شائل  طريق  عن  المر�س  نقل 

�شهرين تقريبًا.

 EBOLA VIRUS DISEASE
مرض فيروس اإليبوال

نف�س  في  المميتة  لكن  و  النادرة  الفيرو�شات  من  الإيبول  فيرو�س  يعتبر 

بتدمير  الإن�شان  بج�شم  اإنت�شاره  خالل  الفيرو�س  يقوم  حيث   ... الوقت 

م�شتويات  تقليل  بالج�شم عن طريق  الحيوية  الأع�شاء  و  المناعى  الجهاز 

خاليا التجلط بالدم مما يوؤدى في النهاية اإلى نزيف �شديد داخل و خارج 

الج�شم الم�شاب .

في  اإيبول  نهر  وادى  عند  مرة  لأول  ظهوره  بعد  باإيبول  الفيرو�س  �شمى 

جمهورية الكونغو الديمقراطية ) زائير �شابقا ( �شنة 1976 .

د / هالة �شالح

رئي�س القطاع الطبى
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صورة توضيحية ألعراض اإلصابة مبرض فيروس 

 اإليبوال

 اإليبوال إنتشارفيروسطريقة 

�شورة تو�شيحية لأعرا�س الإ�شابة بمر�س فيرو�س الإيبول

طريقة اإنت�شارفيرو�س الإيبول



لل�شاعة  اأن  لنعرف  نتوقف  اأن  لبد  اأننا  على 

عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  عنها  اأنباأنا  عالمات 

اأنباأنا  التى  ال�شغرى  العالمات  حتققت  وقد  و�شلم، 

اأما   .. كلها  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  عنها 

بع�س   .. بعد  تتحقق  مل  فهى  الكربى  العالمات 

ال�شاعة  موعد  علم  كان  اإذا   : يت�شاءل  هنا  النا�س 

ليفيدنا ، فلماذا حتدث ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

اأن   : نقول   : ال�شاعة  اإقرتاب  عالمات  عن  و�شلم 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  لر�شول  الأحاديث  هذه 

ل تعطينا موعد ال�شاعة . فاإنها ل تقول لنا : اإنه 

مائة  بعد  ال�شاعة  فانتظر  وكذا  كذا  حتقق  اإذا 

… ولكنها تذكرة لأولئك الذين  األف عام  اأو  عام 

ال�شاعة ..  �شيعم الف�شاد بينهم كلما اقرتب موعد 

ما  اأن  اإىل  جيدًا  يتنبهوا  باأن  تطالبهم  لهم  تذكرة 

يحدث فى الكون هو من قدرة اهلل �شبحانه وتعاىل 

واإمتداد لر�شالة ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم . 

حتى اإذا قراأناها وراأيناها قد حتققت نقول : �شدق 

املنهج  ونتذكر   .. و�شلم  �شلى اهلل عليه  ر�شول اهلل 

الذى بعث به اهلل ر�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم .. 

ال�شاعة هذه  املنهج وتكون عالمات  باإتباع  فن�شارع 

الر�شول  بها  بعث  التى  الر�شالة  ب�شدق  لنا  تذكرة 

امل�شتمرة لر�شول اهلل  الكرمي وتكون من املعجزات 

لر�شول  نبوءة  حتققت  كلما  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

معجزة  مبثابة  كانت  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 

جديدة لنا تثبتنا على الإميان كما تثبت املعجزات 

عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  عهد  فى  حدثت  التى 

و�شلم �شحابة ر�شول اهلل على الإميان فكاأن ر�شالة 

ولي�شت  متجددة  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 

رواها  واأ�شياء  الأن  حتدث  رواها  باأ�شياء  متجمدة 

هذا   : قلنا  �شئ  حدث  كلما  امل�شتقبل  فى  �شتحدث 

تعيد  اإميانية  لفته  وكانت  حق  اهلل  ور�شول  حق 

النا�س اإىل املنهج الذى ن�شوه وتركوه مبرور الزمن 

تثبيت  فيها  للقيامة  ال�شغرى  فالعالمات  ..اإذن 

الذين غفلوا  النا�س  اإعجاز يفيق  .. وفيها  لالإميان 

اأن  منه  ميكن  ما  فيها  لي�س  ولكن  اهلل  منهج  عن 

قريبًا  املوعد  يكون  رمبا  القيامة  يوم  موعد  نحدد 

م�شداقًا  عندنا  بعيد  اهلل  عند  القريب  ..ولكن 

فى  اإليه  والروح  املالئكة  تعرج   (  : تعاىل  لقوله 

من   4 الأيه   ) �شنة  األف  خم�شني  مقداره  كان  يوم 

يرونه  اإنهم   (  : تعاىل  وقوله   … املعارج  �شورة 

بعيدًا ونراه قريبًا ( الآيتان 6 و 7 من �شورة املعارج 

، اإذن فالقرب والبعد عند اهلل خمتلف عن مفهومنا 

عالماتها  حتققت  اأن  بعد  نعم  قريبة  ال�شاعة   ..

ال�شغرى ولكن كم عدد �شنوات هذا القرب ل اأحد 

عالمات الساعة من 
المعجزات المستمرة
 »لرسول اهلل صلى اهلل عليه«

وجمال  اأ�شلوبه  وب�شاطة  كلماته  ببالغة  ال�شعراوى  متوىل  حممد  اجلليل  الإمام  ف�شيلة  عرف 

اأكرب  اإىل  الو�شول  الكرمي  القرءان  تف�شري  فى  خواطره  تقدمي  خالل  من  ا�شتطاع  وقد  تعبريه 

�شريحة من امل�شلمني فى جميع اأنحاء العامل العربى وكلما اأطل علينا ال�شيخ فى اإحدى ت�شجيالته 

كتاب  يديه  باإحدى  مم�شكًا  اأريكته  على  ويتكاأ  املتميز  الأبي�س  جلبابه  يرتدى  واملالئكيه  القدميه 

اهلل والآخرى ي�شرح بها تتهافت عليه قلوبنا وحلقت حوله عقولنا من في�س ما فتح عليه الرحمن 

من فتوحات ربانيه
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ال�شغرى  القيامة  عالمات  هى  ما  ولكن   ! يدرى 

ن�شعها  اأن  اأردنا  اإذا  اأو  ملخ�شها  فى  حتققت  التى 

فى اإطار عام هى اإختالل املوازين واإنقالب املبادئ 

املفرو�س  من  كان  اأخالقية  موازين  الكون  فبهذا 

الطريق  هى  وكانت  النا�س  بني  احلياة  حتكم  اأن 

لي�شلح  الكون  بها هذا  اأن مي�شى  الذى لبد  ال�شوى 

كانت  التى  الأخالقية  والقيم  املوازين  هذه   ..

�شائدة تختل وتهتز وتنقلب في�شبح ما هو م�شتنكر 

واقعًا وما هو واقع وحقيقة م�شتنكرًا .. ترى ال�شح 

يبخل  بل  عنده  ما  يعطى  ل  اإن�شان  كل  باأن  املطاع 

كل  فى  �شح  ولكنه  املال  �شح  هنا  ال�شح  ولي�س  به 

واإتقانة  عمله  كل  �شنعته  يعطى  ل  ال�شانع  �شئ 

والأ�شتاذ ل يعطى تالميذه كل ما يعلم بل يعطيهم 

اإياه على قدر الأجر فجزء فى املدر�شة وجزء فى 

الدر�س اخل�شو�شى وجزء فى الدر�س اخلا�س جدًا 

يبخل النا�س مبا لديهم فال ينفقونه فى �شبيل اهلل 

بعمله  العامل  ويبخل  واملحتاج  للفقري  يعطونه  ول 

ويبخل  يعمل  ل  ولكنه  يعمل  اأن  ي�شتطيع  فتجده 

اأن ينتج ولكنه  اأنه ي�شتطيع  املوظف بجهده فتجد 

بجهدهم  فيه  العاملون  يبخل  عمل  وكل  ينتج  ل 

فهناك بخل من كل ذى قدرة بقدرته وبخل من كل 

ذى علم بعلمه وبخل من كل ذى جاه بجاهه اأى اأن 

مطاع  الكلمة  م�شموع  جمتمعه  فى  يكون  الن�شان 

له  اهلل  وهبه  ما  ي�شتخدم  اأن  يرف�س  ولكنه  الأمر 

اأو  املظلمومني  اإن�شاف  اأو  املحتاجني  م�شاعدة  فى 

ق�شاء احلاجات وهو ي�شتطيع اأن يفعل ذلك بكلمة 

ي�شتطيع  اأنه  الإن�شان  يجد  يفعل  ل  ولكنه  واحدة 

الظلم  هذا  ليمحو  يتحرك  فال  يقع  ظلمًا  يرفع  اأن 

يقولها  ب�شهادة  احلق  يقر  اأن  ي�شتطيع  اأنه  ويجد 

اإن�شان  كل  ال�شهادة  هذه  لأداء  يذهب  ل  ولكنه 

اإىل  ذلك  بعد  الإن�شانية  لتنحدر  عنده  مبا  يبخل 

اأ�شفل ال�شافلني لأن كل جيل �شياأخذ من علم اجليل 

الذى قبله الق�شور وبهذا ت�شمحل احل�شارات جياًل 

ن�شهده  ولعلنا  املطاع  ال�شح  معنى  بعد جيل هذا هو 

الأن فى الدنيا كلها ولعلنا نرى جميعًا اأن كل جيل 

العطاء  الذى قبله ويقل  اأقل عطاء من اجليل  هو 

كلما م�شت الأيام وهكذا جند فى كل اأوجه احلياة 

الإن�شانية  اإنحدار  بداية  عن  ينبئنا  مطاعًا  �شحًا 

كانت  �شبقت  التى  املجتمعات  بينما  الهاوية  اإىل 

الأن�شار  اإن  حتى  حدود  بال  العطاء  على  قائمة 

ن�شف  عن  لهم  يتنازلوا  اأن  املهاجرين  على  عر�شوا 

اأموالهم وزوجاتهم بال مقابل . 
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اأركان  من  الركن اخلام�س  * احلج هو 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  لقوله  الإ�شالم 

�شهادة   : خم�س  على  الإ�شالم  بنى   (

عبده  حممدًا  واأن  اهلل  اإل  اإله  ل  اأن 

واإيتاء   ، ال�شاله  واإقام   ، ور�شوله 

البيت  وحج   ، رم�شان  و�شوم   ، الزكاه 

ملن اإ�شتطاع اإليه �شبياًل ( اإل اأنه يتميز 

باأنه جهاد بالنف�س  عن باقى الأركان 

وال�شوم  ال�شالة  بينما   ، معًا  واملال 

جهاد  والزكاة   ، فقط  بالنف�س  جهاد 

عظيم  جزاءه  فاإن  ولذا   ، فقط  باملال 

التى  اخلطايا  ميحو  فهو  كبري  واأجره 

عليه  اهلل  �شلى  لقوله  احلج  �شبقت 

و�شلم ) من حج فلم يرفث ومل يف�شق 

الذنوب  با�شتثناء  هذا   ) اأمه  ولدته  كيوم  رجع 

ن�شوحًا  توبة  تتطلب  فهذه  العباد  بحقوق  املتعلقة 

ورد املظامل اإىل اأهلها .

اأ�شهر  هى   :  ) معلومات  اأ�شهر  احلج   ( تعاىل  قال   *
ذى  من  العا�شر  فجر  قبل  وحتى  القعدة  وذو  �شوال 

اأول  من  اإل  تبداأ  ل  احلج  منا�شك  اأن  مبعنى  احلجة 

، فالإحرام  املنا�شك هو الإحرام للحج  ، واأول  �شوال 

بداأ  الذى  احلج  فاإن  ثم  ومن   ، باطل  �شوال  اأول  قبل 

بالإحرام قبل اأول �شوال باطل 

* ذلك لأن الإحرام هو اأحد الأركان 
اإذا  احلج  فى  الأ�شا�شية  الأربعة 

فدية  ول  احلج  بطل  اأحدها  �شقط 

فيه ول ذبح ، ويلزم اإعادته فى العام 

الإحرام   ( هى  الأركان  وهذه  التاىل 

- الوقوف بعرفة - طواف الإفا�شه - 

ال�شعى بني ال�شفا واملروة ( .

وهو  م�شغر  دنيوى  اجتماع  احلج   *
فى  الكبري  لالإجتماع  وتذكرة  متهيد 

لقوله  كثرية  منافع  وفيه   ، الآخرة 

فهناك  لهم(  منافع  لي�شهدوا   ( تعاىل 

فى  تتمثل  متبادلة  اقت�شادية  منافع 

وو�شائل  الإعا�شة  و  وال�شراء  البيع 

منافع  عدة  عن  ف�شاًل  وغريها  النقل 

اجتماع  نتيجة  وتربوية  واجتماعية  ثقافية 

العامل  بقاع  خمتلف  من  الإ�شالمية  ال�شعوب  حجاج 

وقوة  لوحدة  م�شرفة  �شورة  اأي�شا  ي�شكل  مما 

، وامل�شلمني . الإ�شالم 

�شورها  اأبهى  فى  امل�شاواة  معني  يج�شد   احلج   *
املعتادة  الثياب  من  الإحرام  عند  يتجرد  فاجلميع 

امل�شلمون  يقف  حيث  بالأخرة  تذكري  ذلك  وفى 

غنى  بني  اأو  واآخر  جن�س  بني  فرق  ل  هلل  خا�شعني 

وفقري اأو حاكم وحمكوم اأو عظيم وب�شيط .

أضواء 
على الحج 
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امل�شقة  النا�س ال�شرب واحتمال  * احلج مدر�شة تعلم 
والعفة  الغري  اإزاء  والت�شامح  ال�شعاب  على  والتغلب 

باخلري  تعود  ف�شائل  وكلها  والتعاون  الل�شان  وحفظ 

على احلاج بعد عودتة وتطبيقها فى حياته اخلا�شة 

وتقومي �شلوكه .

اهلل  ر�شول  موطن  املقد�شة  الأماكن  م�شاهدة  اإن   *
وبعد  الكرام  و�شحابته  و�شلم  علية  اهلل  �شلى 

يذكر  اجلبلية  املناظر  ووعورة  بينها  امل�شافات 

اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  احتمله  ما  مبدى  احلجاج 

فيزداد  وال�شعاب  امل�شقة  من  والأوائل  و�شلم  عليه 

 . جلهودهم  وتقديرهم  لهم  حبهم 

لطواف  ومتثيل  تذكري  الكعبة  حول  الطواف   *
ال�شابعة  ال�شماء  فى  املعمور  البيت  حول  املالئكة 

مقابل الكعبة .

* احلج ي�شاعف اأجر ال�شلوات ، فال�شالة فى امل�شجد 
فى  وال�شالة   ، �شواه  مما  �شالة  األف   100 بـ  احلرام 

امل�شجد النبوى بـ 1000 �شالة مما �شواه .

الأخذ  �شرورة  يعلمنا  واملروة  ال�شفا  بني  ال�شعى   *
الو�شول  اأجل  من  ياأ�س  دون  اجلهد  وبذل  بالأ�شباب 

من  هاجر  ال�شيدة  فعلت  كما   ، املن�شود  الهدف  اإىل 

ال�شفا  بني  واإيابًا  ذهابًا  املاء  على  احل�شول  اأجل 

واملروة 7 اأ�شواط .

مقاومة  �شرورة  معنى  الثالث  اجلمرات  رمى  فى   *
عليه  اإ�شماعيل  اإغواء  اللعني  حاول  فقد   ، ال�شيطان 

اإغواء  وحاول   ، والفرار  الذبح  اأمر  ملع�شية  ال�شالم 

الذبح  روؤيا  فى  بالت�شكيك  ال�شالم  علية  اإبراهيم 

ذبح  من  زوجها  ملنع  هاجر  ال�شيدة  اإغراء  وحاول 

الإبن الوحيد ، ولكن مع قوة الإميان اإ�شتطاعوا قهر 

ال�شيطان .

* فى احلج ي�شتجاب الدعاء عند ماء زمزم ف�شاًل عن 
ال�شحية لالإ�شت�شفاء به  الفوائد 

وعند امللتزم وعند مقام ابراهيم وفى عرفه وامل�شعر 

احلجاج   ( ال�شريف  احلديث  وفى  وغريها  احلرام 

ا�شتغفروه  واإن  اجابهم  دعوه  اإن  اهلل  وفد  والعمار 

غفرلهم ، اإن اهلل يغفر للحاج وملن ا�شتغفر له احلاج( 

ارتكبه  اإذا  اإل  ذنب  على  يحا�شب  ل  الأن�شان  اإن   *
على  النية  جمرد  فاإن  احلرام  امل�شجد  فى  اإل   ، فعاًل 

اآمن  مكان  لأنه  ال�شديد  العقاب  يوجب  ذنب  ارتكاب 

يرد  ومن   ( ال�شدور  من  والغل  ال�شر  نزع  فيه  يجب 

فيه باإحلاد بظلم نذقه من عذاب األيم ( .

عنده  كان  ملن  تاأجيله  اأو  احلج  عن  الإمتناع  اإن   *
عظيم  اإثم  هو  والأمنية  وال�شحية  املالية  القدرة 

البيت  حج  النا�س  على  وهلل   ( اهلل     بنعمة  وكفر 

غنى  اهلل  فاإن  كفر  ومن   ، �شبياًل  اإليه  ا�شتطاع  من 

 ) العاملني  عن 

اأما من قدر على احلج وعجز عنه ملر�س يئ�س من   *
اأن ينيب  اأو عجز ج�شدى فعليه  اأو �شيخوخه  �شفائه 

وهو  نف�شه  عن  احلج  له  �شبق  ممن  عنه  ليحج  غريه 

اأنابه  التطوعية مع ثواب من  يثاب عن هذه احلجه 

واملراأة كما يجوز  الرجل  اأن حتج عن  للمراأة  ويجوز 

للرجل اأن يحج عن الرجل واملراأة 

لقوله  احلج  فري�شة  لأداء  الإقرتا�س  يجوز  ل   *
اأداء  فاإن  كذلك  �شبياًل(  اإليه  ا�شتطاع  ملن   ( تعاىل 

الدين مقدم على احلج .

جهة  اأى  من  بدعوة  اأو  العمل  ح�شاب  على  احلج   *
 ( ثوابًا  اأكرث  اخلا�س  املال  من  احلج  ولكن  مقبول 

اهلل  �شبيل  فى  وجاهدوا  وهاجروا  اآمنوا  الذين 

واأوؤلئك  اهلل  عند  درجة  اأعظم  واأنف�شهم  باأموالهم 

هم الفائزون ( .

�شاملني  بعودتهم  احلرام  اهلل  بيت  حلجاج  تهنئة   *
وتهنئة  اهلل  �شاء  اإن  ماأزورين  غري  ماأجورين  غامنني 

اأمهاتكم  ولدتكم  كيوم  الذنوب  مغفورى  بعودتكم 

اجلليلة  النعمة  هذه  على  احلفاظ  عليكم  وواجب 

بالتقوى  وذلك  بي�شاء  �شفحتكم  على  والإبقاء 

والتوبة الن�شوح والندم على املع�شية والأقبال على 

الأعمال ال�شاحلة ورد احلقوق اإىل اأ�شحابها .

* بع�س املعلومات الرقمية :- ارتفاع الكعبه املعظمه 
 ) ا�شماعيل  ال�شماىل ) حجر  ، طول �شلعها  15 مرتًا 

باب   ( ال�شرقى  �شلعها  طول   ) مرت   10  ( واجلنوبى 

الكعبة ( والغربى ) 12مرتًا(

، من ال�شفا واملروة  2 مرت  اإرتفاع بابها من الأر�س   *
374 مرت ، ما بني امليلني الأخ�شرين 70 مرت ، من مكة 

 73 املكرمة  مكة  اإىل  جدة  من   ، كم   25 عرفات  اإىل 

مكة  من   ، 378كم  املنورة  املدينة  اإىل  جدة  من  كم، 

اإىل املدينة املنورة 420 كم من جدة اإىل املطار 5 كم 

، من املدينة اإىل املطار 14 كم . 

* كل عام وقيادات ال�شركة
والعاملني بها بخري .
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�شئ  كل  خالق  اهلل  باأن  اليقني  علم  نعلم  نحن   •
فاإذا   ، حكيم  عليم  وتعاىل  �شبحانه  اأنه  ونوقن 

فالبد  وال�شر  اخلري  خلق  باأنه  و�شلمنا  ذلك  علمنا 

نحاول  ان  باأ  فال   ، حكمة  خلقهما  وراء  يكون  ان 

، فاإن احلكمة  معرفة احلكمة من وراء خلق ال�شر 

�شالة املوؤمن لقولة �شلى اهلل علية و�شلم ) احلكمة 

�شالة املوؤمن فحيث وجدها فهو احق بها (.

• كانت ارادتة �شبحانه وتعاىل - اأن تكون الدنيا 
فينال  الكافر  من  املوؤمن  اهلل  ليميز  اختبار  دار 

و�شاءت   ، والآخرة  الدنيا  احلياة  فى  جزاوؤه  كُل 

بال�شر  وال�شر)ولنبلونكم  باخلري  ابتالءنا  حكمته 

واخلري فتنة واإلينا ترجعون(

اأما   ، ال بخري  ياأتى  باأن قدر اهلل ل  نوؤمن  • نحن 
عن  القا�شرة  روؤيتنا  ح�شب  �شر  فاإنه  �شرًا  نراه  ما 

و�شربنا  تدبرنا  ولو   ، الأمر  هذا  عاقبة  اإدراك 

لأدركنا اخلري والنفع فيه ولفهمنا املراد من قولة 

تعاىل ) قل لن ي�شيبنا ال ما كتب اهلل لنا ( ..... 

فيقول املوؤمنون ) ال ما كتب اهلل لنا ( ومل يقولوا 

ما  كل  باأن  اإدراك  فى  ذلك  فاإن  علينا  اهلل  كتب 

يكتبة �شبحانة وتعاىل على املوؤمن هو خري له فى 

دينه ودنياه 

اأنهم  يرون  اول   ( وتعاىل  �شبحانه  احلق  يقول   •
يتوبون  او مرتني ثم ل  يفتنون فى كل عام مرة  

اهلل  �شلى  امل�شطفى  ويقول   ..  ) يذكرون  هم  ول 

علية و�شلم :-

) اإذا احب اهلل العبد ابتاله ، فمن حبه اياه مي�شه 

البالء حتى يدعوه حتى ي�شمع دعاءه ( 

والبتالءات  الفتنة  جعل  تعاىل  اهلل  فاإن   •
الغافل  لينتبه  بعبادة  رحمة  وال�شر  باخلري 

وهلل  وذلك  الإميان  حظرية  اإىل  العا�شى  ولريجع 

املثل الأعلى كاأمتحان الدور الثانى للطالب الغافل 

ليعو�س ما فاته فى الإمتحان الأول .

• اإن اهلل عز وجل مل يرتك فى الأر�س حريانًا  بال 
بعنايتة  تعهدك  وتعاىل  �شبحانه  هو  بل   ، دليل 

والأنبياء  الر�شل  فاأر�شل   ، لك  والن�شح  واإر�شادة 

فى  العرب  من  واأتاك  ال�شماوية  الكتب  لك  وانزل 

بها  ت�شتطيع  ما  الكون  وفى  الإن�شان  اأيها  نف�شك 

، فاإن مل  ال�شر  اأن تفرق بني طريق اخلري وطريق 

يكن فى ذلك عربة لأحد من النا�س فال يلومن اإل 

نف�شه .

حممود  هناء  الآن�شة   املجتهدة  الطالبة  اأعدت   •
فيه  حاولت   " ال�شر  م�شاألة   " بعنوان  بحثًا  كمال 

�شبحانه  اهلل  خلق  وراء  من  احلكمة  عن  البحث 

وتعاىل لل�شر جاء فيه : 

�ل�سر م�ساألة 

ن�شاب  اأو  م�شكلة  نقابل  لأن  متعر�شون  كلنا   •
مبر�س اأو نتعر�س حلادث ما ، قد يت�شاءل البع�س 

مثل  بحدوث  العظيم  الإله  ي�شمح  وملاذا  كيف   :

هذه الأحداث فى حياتنا ؟! هنا لبد من معرفة 

اجلواب عن هذه الت�شاوؤلت فقد اأمدنا احلق تعاىل 

ببع�س التف�شريات وترك لنا حرية الأختيار بني 

 م / حممد مو�سى
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اأن نقبل قولة تعاىل اأو اأن نتبع غري �شبيل الهدى .

اأنزلت فى القراآن الكرمي هى  اآية  اأول  • لقد كانت 
اأن  ، ولي�س معناها  :)اإقراأ با�شم ربك الذى خلق ( 

القراآن  اآيات  قراءة  على  قا�شرة  قراءتنا  تكون 

فقط ، واإمنا ياأمر احلق تعاىل عباده بقراءة اآياتة 

فى انف�شهم وفى الكون حولهم باأ�شم اهلل تعاىل واأن 

حولهم  او  لهم  يحدث  ما  كل  فى  ويفكروا  ينظروا 

اأن  ويدركوا  يروا  حتى   ... العظيم  اخلالق  باأ�شم 

كل �شئ فى الكون اإمنا يحدث باأمرة تعاىل .

خملوقات  فكلنا  موجودون  ونحن  موجود  ال�شر   •
لهدف  احلياة  فى  موجود  الكل  اإذن  تعاىل  هلل 

�شبحانة  احلق  يقول  حمدودة  ولفرتة  حمدد 

واأنكم  عبثًا  خلقناكم  اأمنا  اأفح�شبتم   ( وتعاىل 

الينا ل ترجعون ( 

وراء  من  الهدف  ما   : هو  املنا�شب  ال�شوؤال  فيكون 

وجود ال�شر فى حياتنا ؟؟؟

وقدير   ومنعم،  عليم،  اأنه  وجل  عز  �شفاتة  من   •
عليم  اأنه  نعلم  اأننا  حيث   : البع�س  يت�شاءل  وقد 

فلماذا مل ي�شاعد هوؤلء الذين يعانون ما دام يعلم 

�شمح  فكيف  حم�شن  باأنه  نعلم  اأننا  وحيث  ؟؟  ذلك 

نعلم  اأننا  وحيث  ؟!  والآلم  املعاناة  هذه  بوجود 

دام  ما  الآلم  يوقف  مل  فلماذا  قدير  باأنة  ونوقن 

قادرًا على ذلك ؟!

فى  جندها  الت�شاوؤلت  هذه  عن  الأجابة  اإن   •
تر�شدنا  فاإنها   " احل�شنى  اهلل  اأ�شماء   " معانى 

فى  جاءت  كما  وتعاىل  �شبحانه  �شفاتة  ملعرفة 

ن�شتعر�س  وهنا   ، املطهرة  وال�شنة  الكرمي  القراآن 

 . مبو�شوعنا  العالقة  ذات  احل�شنى  الأ�شماء  بع�س 

 " ال�شار   " اإ�شم   : النظر  تلفت  التى  الأ�شماء  فمن 

فاأ�شم   " النافع   " هو  مبا�شرة  يتبعه  الذى  والأ�شم 

ال�شار لأول وهلة قد يف�شى اإىل معنى " الذى منه 

الأذى " ولكن اإذا رجعنا اإىل معانى الألفاظ وجدنا 

 " املوؤذى   " " ومعنى  ال�شار   " فرقًا كبريًا بني معنى 

مع مالحظة اأن املوؤذى لي�س من اأ�شماء اهلل احل�شنى 

 " اإ�شم  معنى  فاإن  الغزاىل  الإمام  تف�شري  وح�شب   •
وال�شر  اخلري  خالق  عزوجل  اهلل  اأن  هو   " ال�شار 

وجميع املخلوقات من ان�س وجن ومالئكة واأن جميع 

ذلك لي�شت اأكرث من اأ�شباب واأدوات فقط فال�شم ل 

واأنة  بال�شم  بالقتل  ي�شاء اهلل  اأن  اإل  بنف�شة  يقتل 

هو  حلكمة  يقتل  باأن  لل�شم  اأذن  وتعاىل  �شبحانة 

متلك  ل  جميعها  املخلوقات  اإن  بل  يعلمها  وحدة 

م�شداقًا  تعاىل  باإذنة  ال  �شرًا  ول  منفعة  لأحد 

ف�شاأل  �شالت  اإذا   ( و�شلم  علية  اهلل  �شلى  لقولة 

المة  اأن  واعلم  باهلل  فاأ�شتعن  ا�شتعنت  واإذا  اهلل 

اإل  ينفعوك  مل  ب�شئ  ينفعوك  ان  على  اجتمعت  لو 

ب�شئ  قد كتبة اهلل لك واأن الأمة لو اأجتمعت على 

كتبه  قد  ب�شئ  اإل  ي�شروك  مل  ب�شئ  ي�شروك  اأن 

اهلل عليك رفعت الأقالم وجفت ال�شحف ( .

وفى  اخلري  ايجاد  فى  حكمة  له  احلكيم  اهلل   •
ايجاد ما يبدو لنا اأنة �شر اأما املعاناة التى نالقيها 

فى حياتنا ، فهو عز وجل مل يرتكنا دون ان ير�شدنا 

اأو فى  اىل حكمته فى ذلك �شواء فى القراآن املبني 

مو�شى  ق�شة  ذلك  على  ومثال   ، الكرمي  نبيه  �شنة 

اهلل  اأتاه  الذى  ال�شالح  العبد  مع  ال�شالم  عليه 

العبد  لأفعال  الأوىل  النظرة  فمن  علمًا  لدنه  من 

ال�شالم ونحن كذلك نرى  ال�شالح يرى مو�شى عليه 

العبد  اأن بني  بعد  ، ولكن  كلها  �شر  الأفعال  اأن هذه 

ظهرت  الأحداث  هذه  وراء  من  املنفعة  ال�شالح 

حكمته عزوجل فى ذلك .

• كذلك ل ي�شح اأن نحاكم الطبيب الذى �شق بطن 
خبري  اأنه  ونثق  نعرف  لأننا  �شاقه  برت  اأو  املري�س 

فى علم الطب واأنه فعل ذلك مل�شلحة املري�س وملنع 

�شرر اكرب لو مل يفعل ذلك ؟

حلكمة  ولكن  موجود  ال�شر  اأن  لنا  يت�شح  هنا  من   •
على  قادر  وهو  العليم  فهو  العظيم  اخلالق  يعلمها 

القادر   " فهو  حكمته  �شاءت  متى  انفاذه  اأو  منعه 

الذى  هذا  وراء  واملنفعه  اخلري  يجعل  الذى  وهو   "
يبدو لنا اأنه �شر فهو عزوجل باخلري ينفع وبال�شر 

ينفع فهو " املنعم " فالبد للموؤمن اأن ي�شلم باأن قدر 

اأو  ال�شر  من  له  بدا  مهما   ، بخري  اإل  ياأتى  ل  اهلل 

املعاناة من وراء هذا القدر .
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احلج مدر�شة التعارف �شادها         رب الورى واأدارها تعليمًا

احلج عنوان الإخاء مكربًا                  احلج مهاج الولء قوميًا

فـ اهلل املوقف الأعظم �شاهدًا واليه القلوب على ال�شراط متياًل

دعاكم الرحمن فلبيتوا حمبة     وفارقتم الأوطان والأهل رغبة

وهجرمت اأموالكم ودياركم         بالتهليل اإليه وتكربوا تكبريًا

فـ اهلل املوقف الأعظم �شاهدًا واليه القلوب على ال�شراط متياًل

اإىل عرفات اهلل احلجيج جمعتهم          مبالئكة تباهى فى علياه

اإليك ربى بنظرة �شملتهم             �شجت بها الأرواح نعيمًا

فـ اهلل املوقف الأعظم �شاهدًا واليه القلوب على ال�شراط متياًل

لبيك بالقلوب قبل الفاه ترددًا     لت�شهدوا نفعًا فى الكتاب وعدناه

فـ هلل الوقف الأعظم �شاهدًا       و�شلمتم اليه النف�س ت�شلميًا

فـ اهلل الوقف الأعظم �شاهدًا واإليه القلوب على ال�شراط متياًل

حججتم لبيت حجه الر�شل           قبلكم فقلتم له لبيك داع اأجبناه

دعاكم اهلل اإليه قبل بنائه           وال�شوق والهوى اإليه متجيدًا

فـ اهلل املوقف الأعظم �شاهدًا واإليه القلوب على ال�شراط متياًل

لبيك كادت الأرواح تزهق فرحة   من عظم اخل�شوع واخل�شوع وجدناه

و�شالت دموع من غمام جفوننا     على ما م�شى من اإثم ك�شبناه

فـ اهلل املوقف الأعظم �شاهدًا واإليه القلوب على ال�شراط متياًل

وملا راأى تلك الدموع التى جرت        باهى بها املالئكة حني وقفناه

وراحوا يرجون رحمته �شجدًا  والأرواح �شابحة تعظمة تعظيمًا

فـ اهلل الوقف الأعظم �شاهدًا واإليه القلوب على ال�شراط متيال ً

فب�شراكم اأهل احلجيج مغفرة         كاأن يوم مولدكم فيا روعاه

عليكم �شالم اهلل ورحمته             باملوقف الأعظم خري دلياًل

فـ اهلل املوقف الأعظم �شاهدًا واإليه القلوب على ال�شراط متياًل
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َيظن  قد   واحدة  لعمله  وجهان  هما  وال�شمير  الأخالق 

الفهلوه  واأن  ولت�شفع  لتنفع  قديمة  عملة  اأنها  الَبع�س 

واللعب بالثالث ورقات وعدم تحمل الم�شوؤلية والالمباله 

وال�شير عك�س الإتجاه هى العملة الرابحة في هذا الزمان 

ال�شلوكيات  هذه  اإن  ذلك  من  والأدهى  �شطاره  فاكرنها   ..

ال�شيئة  بداأت تتف�شي و تتغلغل في مجتمعنا وتكاد ت�شبب 

المعروفة  الأ�شيلة  الم�شرية  لل�شخ�شية  وجرحًا  �شرخًا 

والموجودة  والإقدام  والمروءه  والرجولة  بال�شهامة 

ت�شاهد  اأن  الطبيعي  من  واأ�شبح   ، فينا  واحد  كل  بداخل 

العادات  تخالف  �شلوكيات  الجديدة  الأجيال  في  يوميًا 

فتجد  ب�شهولة  تغيرها  اأن  ولتملك  والأعراف  والتقاليد 

اأمامه  وواقف  المترو  في  ال�شحة جال�س  يديله  ربنا  �شاب 

عجوز اأومري�س اأوحامل دون اأن يحرك فيه �شاكنًا اأو عامل 

و�شور  الأخرين  م�شالح  وبيعطل  عمله  اأداء  عن  بيتكا�شل 

وفي  للعزاء  �شوان  فتري  ال�شاأن  وغريبه  عجيبه  اأخري 

الحاره اللي جنبه فرح بنت الجيران دي جي وخبط ورزع 

الليل ولو كلمت حد منهم يقول لك منفرح�س يعني  طول 

والتكاتك  الميكروبا�شات  �شواقين  ول�شلوكيات   !! ولاإيه 

من  الزبالة  تطويح  ولهواية  ال�شوارع  في  والموت�شكالت 

البيوت والعربيات ول مقالب الباعة الغ�شا�شين ولمطاردة 

ت�شمع  منهم  واحد  ولوعاتبت  للمواطنين  المت�شولين 

على  جنت   « القائل  المثل  عليك  و�شينطبق  مالير�شيك، 

تك�شف  وغيرها  الممار�شات  هذه  األي�شت  براق�س«  نف�شها 

ولدين  �شرع  يقرها  ول  الحرية  لمفهوم  مغايرة  �شورًا  لنا 

ول عادات ولتقاليد لماذا لنواجهها ونق�شي عليها لنلحق 

بركب الح�شارة والتقدم من جديد والحل ب�شيط لأ�شحاب 

لالأف�شل  واتغير  وباأهلك  بنف�شك  اإبداأ  وال�شمير  الهمم 

حتي  مابقوم  ليغير  اهلل  »اإن  وجل  عز  المولي  يقول    ..

يغيرو ما باأنف�شهم » ويقول �شلي اهلل عليه و�شلم » كلكم راع 

الجديد..  بالن�شىء  بداأنا  فلو   « رعيته  عن  م�شئول  وكلكم 

اأ�شرة من وقته القليل ليعلم اأولده ماكان  واقتطع كل رب 

يغر�شه فينا اأباوؤنا من اأخالق طيبة و�شلوكيات حميدة مثل 

..«لتوؤذي  الآخرين  حرية  تبداأ  عندما  تنتهي  حريتك 

الكبير  وجد..اإحترم  جد  من  عملك  في  اخل�س   .. جارك 

واإعطف علي ال�شغير.. وغيرها من المثل الجميلة والتي 

الجانب  جانب  هذا  لربحنا  المدر�شة   ثم  الأم  تتبعتها  لو 

الثاني اننا بحاجة اإلى مبادرات مجتمعية بو�شائل الإعالم 

واإحياء  العام  بالذوق  لالإرتقاء  والجامعات  العباده  ودور 

بع�س ال�شلوكيات الحميده بالبيت وال�شارع والعمل وتوعية 

لمن  الإعتذار  كاأدب   ، الح�شاري  التعامل  بكيفية  النا�س 

حقوق  واإحترام  ق�شد  اأوغير  ق�شد  عن  بالقول  اأخطاأ 

فيه  المتواجد  المكان  نظافة  علي  والحفاظ  الآخرين 

مثلما  اأوتف�شل  كبر  دون  الفريق  بروح  والعمل  والتعاون 

كان يفعل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم مع اأ�شحابه في بع�س 

اأمر باإعداد الطعام.. فقال رجل يا ر�شول اهلل  اإذا  اأ�شفاره 

اآخر علي طبخها  �شلخها وقال  اآخر علي  علي ذبحها وقال 

فقال �شلى اهلل عليه و�شلم وعلي جمع الحطب وهو اأ�شعب 

عمل لقلته بال�شحراء الحارقة فقالوا يا ر�شول اهلل نحن 

نكفيك فقال قد علمت اأنكم تكفوني ولكني اأكره اأن اأتميز 

عليكم فاإن اهلل يكره من عبده اأن يراه متميزًا بين اأ�شحابه 

وقام �شلى اهلل عليه و�شلم وجمع الحطب..ر�شاله للماليين 

ونحن نبني م�شر من جديد؟!اإذا كنت بتحب البلد دي ابني 

لإبنك اأخالقه و�شميره ومتهدم�س. 

    

السير عكس اإلتجاه
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ليوجد 

ول  م�شتحيل 

هذه  المتميزة  العقول  تعرف 

يوجد  ول  تحقيقه  من  م�شتويات  هدف  فلكل   ، الكلمة 

اإ�شتحالة مع الإرادة ول ا�شتهانة باأي فكرة مهما قلت في 

عيون ناظرها ، فمن الممكن اأن تتحول اإلى واقع عمالق 

اإ�شتنتجته من خالل  ما  ، هذا  ونجاح ل ي�شاهيه نجاح 

اإنهما   ، كانون  ومايك   فاركوهار  �شكوت  لق�شة  قرائتي 

�شابان من �شيدني باإ�شتراليا تخرجا من جامعة نيو�شاوث 

اإلتقت فكرتهما في العمل في  ويلز واجتمعا ك�شديقين 

مجال البرمجيات وبمجرد اأن اأنهوا الدرا�شة الجامعية 

حاولوا اأن يبداأوا مع اإحدى ال�شركات ال�شويدية ولكن 

المحاولة ف�شلت فقررا اأن يعمال في القطاع الخا�س واأن 

يعتمدا على ثقتهم في قدراتهم وبالفعل ا�شتطاعوا اأن 

يوؤ�ش�شوا �شركة هى الآن من كبريات �شركات البرمجيات 

عام   12 وخالل  »اأطل�شيان«  �شركة  وهى  األ  العالم  في 

1.1 مليار دولر ولم  فقط كون كل منهم ثروة بمقدار 

يتعدى عمرهم حتى الآن الرابعة والثالثون .

اإ�شتوقفتني كثيرًا وتاأملتها بهدوء محاوًل  تلك الق�شة 

اأن اأ�شتنبط منها العبرة والقدوة لنا نحن �شباب م�شر ، 

وت�شاءلت ، لماذا ل نجد مثل تلك الق�ش�س في مجتمعنا 

في  الأغنياء  الأعمال  رجال  كل  اأن  اأعتقد   ، الم�شري 

حتى  الأخرى  تلو  ال�شنوات  منهم  الكثير  خا�س  بلدي 

اأ�شبح هكذا ، هذا اإن لم يكن الكثير منهم غني بالوراثة ، 

لماذا ل نجد �شاب م�شري بداأ من ال�شفر وبفكرة جريئة 

 ، الماليين  اأ�شحاب  من  حتى  اأو  ملياردير  اإلى  تحول 

اأعتقد اأن الأ�شباب كثيرة في عيون من اأ�شئلهم ، تتمثل 

في الم�شاكل والعراقيل التي تحول دون 

والم�شاكل  العراقيل  هذه  هل  ولكن  ذلك  تحقيق 

اأخرى،  اأ�شباب  لذلك  اأن  اأم  ذلك  من  تمنعنا  التي  فقط 

والبيروقراطية  الروتين  باأن  البع�س  �شيجاوبني 

والمناخ 

الإقت�شادي 

والتعليم  والبيئة 

وغيرها هى ال�شبب ، ربما يكون ذلك �شببًا وجيهًا 

اأن نرى  النجاح ول يمنع  ولكن هذا ليمنع من تحقيق 

طبعًا  النتائج  في  الفارق  مع  النماذج  تلك  مثل  نماذج 

العالم ولكن  اأي�شًا في معظم دول  فالكثير منها موجود 

بن�شب مختلفة.

طموح  يدعمها  قوية  لإرادة  اإل  يحتاج  ل  النجاح  اإن 

اإنها خلطة ب�شيطة ولكن   ، واإ�شرار نحو تحقيق الهدف 

في ذات الوقت �شحرية ، تجعلك تتذوق نكهة الإنت�شار 

وحالوة  العزيمة  بقوة  والإح�شا�س  المعوقات  على 

النجاح ، فالنجاح له طعم مختلف .

اأطفال  اأذكى  من  وبراعم  عباقرة  �شباب  لديها  م�شر 

اأهون  يعتبر  ومابقى  الأ�شا�شي  العامل  هو  وهذا  العالم 

بكثير ، يكفينا تحديد الهدف والطموح والإ�شرار على 

فاركوهار  اأمثال  نرى  �شوف  وبالتاأكيد  الهدف  تحقيق 

منك  لت�شنع  طموح  لحظة  فعله  ماعليك  كل   ، وكانون 

مليارديرًا ، ل ت�شتهين بقدراتك واإعلم اأنك تملك اأف�شل 

الإكت�شاف  اإلى  فقط  تحتاج  ولكنها  داخلك  الإمكانيات 

كون   ، ت�شتطيع  بل   ، اأ�شتطيع  لن  تقول  ل   ، والتن�شيط 

، �شاعد نف�شك وبنف�شك  اإيجابي ول تنتظر الم�شاعدة 

فقط �شت�شبح اأقوى النا�س واأنجح النا�س ، وحتمًا �شياأتي 

اليوم الذي تبني فيه حلمًا على اأر�س الواقع ثم تقف 

وتقول كيف �شنعت ذلك ، اإن من �شنع ذلك معجزة ا�شمها 

العقل الذي خلقه اهلل وجعله �شيدًا على كافة الأع�شاء 

، ل تقف عند ف�شلك في محاوله واحدة ، بل حاول مرات 

الفر�شة  �شتاأتيك   ، الدوام  على  فا�شل  اأحد  فال  ومرات 

و�شتعيد اإكت�شاف نف�شك ، ابداأ من الآن ، وغدًا �شاأحكي 

فال  العظماء  حكايات  من  �شطرًا  وت�شبح  ق�شتك  عنك 

الناجحين واعلم  الوقوف في �شفوف  تحرم نف�شك من 

اأن اهلل ل ي�شيع اأجر من اأح�شن عماًل. 

!كيف تصبح مليارديرًا ؟

وفقي فكري



قصص وعبر
 .. حنبل  بن  اأحمد  ..الإمام  اأن  يـــــروى 

بلغه اأن اأحد تالمذته يقوم الليل كل ليلة 

ويختم القراآن الكريم كاماًل حتى الفجر 

فاأراد   ... الفجر  ي�شلى  بعدها  ثم   ...

القراآن  يتدبر  كيفية  يعلمه  اأن  الإمام 

اأنك  عنك  بلغنى   : اليه...وقال  فاأتى 

تفعل كذا وكذا ...فقال : نعم يا اإمام قال 

له : اإذن اأذهب اليوم وقم الليل كما كنت 

تفعل ولكن اإقراأ القراآن وكاأنك تقراأه على 

..اأى كاأننى اأراقب قراءتك ... ثم اأبلغنى 

التالى  اليوم  فى  التلميذ  اإليه  فاأتى  غدًا 

و�شاأله الإمام ... فاأجاب ... لم اأقراأ �شوى 

ع�شرة اأجزاء فقال له المام : اإذن اأذهب 

على  تقراأه  وكاأنك  القراآن  واإقراأ  اليوم 

فذهب  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول 

ثم جاء اإلى الإمام فى اليوم التالى وقال 

: .... يا اإمام .. لم اأكمل حتى جزء عم 

اليوم  اأذهب  اإذن   : الإمام  له  فقال  كامال 

اهلل  على  الكريم  القراآن  تقراأ  وكاأنك   ..

عز وجل فده�س التلميذ ... ثم ذهب فى 

اليوم التالى ... جاء التلميذ دامعًا عليه 

اآثار ال�شهاد ال�شديد ف�شاأله الإمام : كيف 

 : باكيًا  التلميذ  فاأجاب  ؟  ولدى  يا  فعلت 

الفاتحة  اأكمل  لم  واهلل   ... امام  يا   ...

طوال الليل .

اهلل  ر�شي  بالل  اأن  هي  الثانية  *الق�شة 
عنه هو اأول من رفع الأذان باأمر من النبي 

�شلى اهلل عليه و�شلم 

الذي  الم�شجد  في 

المدينة  في  �شيد 

في  واأ�شتمر  المنورة 

لمدة  الأذان  رفع 

المعلومات  هذه  �شنوات  الع�شر  تقارب 

لكن  قراأها  اأو  ودر�شها  يعرفها  منا  كثيرًا 

بالل  اأن  هو   … الكثيرون  يعرفه  ل  ما 

ر�شي اهلل عنه بعد وفاة حبيبه وحبيبنا 

محمد بن عبد اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

بكر  اأبي  اإلى  عنه  اهلل  ر�شي  بالل  ذهب 

ر�شي اهلل عنه يقول له: يا خليفة ر�شول 

اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  �شمعت  اإني  اهلل، 

الموؤمن  عمل  اأف�شل  يقول:  و�شلم-  عليه 

اأبو  له  قال  اهلل...  �شبيل  في  الجهاد 

اأردت  قال:  بالل؟(  يا  ت�شاء  )فما  بكر: 

اأموت...  حتى  اهلل  �شبيل  في  اأرابط  اأن 

قال اأبو بكر: )ومن يوؤذن لنا؟؟(... قال 

بالل ر�شي اهلل عنه وعيناه تفي�شان من 

ر�شول  بعد  لأحد  اأوؤذن  ل  اإني  الدمع: 

اهلل.... قال اأبو بكر: )بل ابق واأذن لنا 

عنه:  اهلل  ر�شي  بالل  قال  بالل(....  يا 

فليكن  لك  لأكون  اأعتقتني  قد  كنت  اإن 

فدعني  هلل  اأعتقتني  كنت  وان  تريد،  ما 

)بل  بكر:  اأبو  قال  له...  اأعتقتني  وما 

اإلى  ف�شافر  بالل(....  يا  هلل  اأعتقتك 

مرابطًا  بقي  حيث  عنه  اهلل  ر�شي  ال�شام 

اأن  اأطق  لم  نف�شه:  عن  يقول  ومجاهدًا 

اأبقى في المدينة بعد وفاة الر�شول �شلى 

يوؤذن  اأن  اأراد  اإذا  وكان  و�شلم،  عليه  اهلل 

وجاء اإلى: ›اأ�شهد اأن محمًدا ر�شول اهلل‹ 

تخنقه َعْبرته، فيبكي، فم�شى اإلى ال�شام 

راأى  �شنين  وبعد  المجاهدين  مع  وذهب 

بالل ر�شي اهلل عنه النبي �شلى اهلل عليه 

هذه  )ما  يقول:  وهو  منامه  في  و�شلم- 

الجفوة يا بالل؟ ما اآن لك اأن تزورنا؟(... 

فانتبه حزينًا، فركب اإلى المدينة، فاأتى 

وجعل  و�شلم-  عليه  اهلل  �شلى  النبي  قبر 

الح�شن  فاأقبل  يبكي عنده ويتمّرغ عليه، 

يقبلهما  فجعل  ال�شالم  عليهما  والح�شين 

وي�شمهما فقال له: )ن�شتهي اأن توؤذن في 

فلّما  الم�شجد  �شطح  فعال  ال�شحر!(... 

ارتّجت  اأكبر(...  اهلل  اأكبر  )اهلل  قال: 

اإل  اآله  ل  اأن  )اأ�شهد  قال:  فلّما  المدينة 

اهلل(.... زادت رّجتها فلّما قال(: )اأ�شهد 

الن�شاء  خرج  اهلل(...  ر�شول  محمدًا  اأن 

باكيًا  اأكثر  يوٌم  روؤي  فما  خدورهّن،  من 

ال�شام  زار  وعندما  اليوم  ذلك  من  وباكية 

عنه-  اهلل  عمر-ر�شي  الموؤمنين  اأمير 

بالًل  يحمل  اأن  اإليه  الم�شلمون  تو�شل 

�شالة  لهم  يوؤذن  اأن  على  عنه  اهلل  ر�شي 

ر�شي  بالًل  الموؤمنين  اأمير  ودعا  واحدة، 

اهلل عنه ، وقد حان وقت ال�شالة ورجاه 

 ........ واأذن  بالل  و�شعد  لها،  يوؤذن  اأن 

فبكى ال�شحابة الذين كانوا اأدركوا ر�شول 

اهلل -�شلى اهلل عليه و�شلم- وبالل ر�شي 

من  يبكوا  لم  كما  بكوا  يوؤذن،  عنه  اهلل 

بكاءًا...  اأ�شدهم  عمر  وكان  اأبدًا،  قبل 

وعند وفاته ر�شي اهلل عنه تبكي زوجته 

نلقى  غًدا  تبكي..  ›ل  فيقول:  بجواره، 

الأحبة.. محمدا و�شحبه‹

م�ساركة الزميل م�سطفي محمد علي
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نهائية  ل  اإ�شتعدادات  تبداأ  درا�شى   عام  كل  بداية  مع 

وترتيب  الخ�شو�شية  للدرو�س  مدر�شين  مع  الإتفاق  من 

المقررة  للمواد  المراجعات  وتجهيز  واإعداد  المواعيد 

اإ�شتعدادًا لإمتحان الثانوية العامة والتى اأ�شبحت "فوبيا" 

فى كل بيت حيث تن�شد كل اأ�شرة لأبناءها التفوق والإلتحاق 

فى  الأولى  الخطوة  و�شع  اأى  القمة   كليات  من  بواحدة 

الطالب  من  الكثير  ويمتنع   ، لالأبناء  الم�شتقبل  طريق 

ويعت�شم   ، للعائلة  الترفيهية  اأو  الر�شمية  الم�شاركات  عن 

هل  ،ولكن  ال�شديد  التركيز  عن  بحثًا  المنازل  فى  البع�س 

هذه الطريقة فى المذاكرة هى الطريقة ال�شحيحة؟ وهل 

هناك طريقة تتنا�شب مع جميع الطالب وفى كل الظروف؟ 

لإختبار  ت�شتعد  "كيف  كتاب  الأ�شئلة  هذه  على  يجيب 

الثانوية العامة؟"  

الإ�شتعداد من اأول العام

العام  اأول  من  يبداأ  اأن  يجب  لالإمتحانات  الإ�شتعداد  اإن 

األ  ويجب   ، باأول  اأوًل  الدرو�س  باإ�شتيعاب  وذلك  الدرا�شى، 

ي�شمح الطالب بتراكم المواد عليه، فهذا اأحد اأ�شباب الف�شل 

، ويجب األ تكون الأ�شهر الأخيرة هى الإنطالقة والبداية 

اأن  واأل يقول  الثغرات  للمراجعة و�شد  اأن يكون  ، بل يجب 

تكفيه  الإختبار  قبل  �شهرين  واأن   ، الوقت  من  مت�شع  اأمامه 

هو  التركيز  وعدم  الإرتباك  �شيكون  بل  تكفى  ل  فهى   ،

الم�شيطر على فكره ، مما يوؤدى اإلى الف�شل .

الأ�شاليب ال�شحيحة للمذاكرة 

اأوًل : وقت المذاكرة غير محدود فكل وقت �شالح للمذاكرة 

واجبة  اأوقات  اإلى  المذاكرة  اأوقات  تق�شيم  يجب  ولكن   ،

واأوقات اختيارية ، فالأوقات الواجبة هى �شاعات دائمة ، 

ويحدد الموؤلف �شاعتين قبل الع�شر و�شاعتين بعد الع�شاء 

و�شاعة قبل الذهاب اإلى المدر�شة اأى 6 �شاعات خالل اليوم 

كافية للمذاكرة والمراجعة .

ثانيًا : تق�شيم المواد فى مجموعات باأن تكون اللغة العربية 

والدين فى مجموعة والمواد العلمية فى مجموعة والمواد 

مجموعة  فى  الأجنبية  واللغات  مجموعة   فى  الريا�شية 

كل  ويجعل  المذاكرة  جدول  ي�شنع  التق�شيم  هذا  ومن   ،

اأن حددها  التى �شبق  اأحد الأوقات الذهبية  مجموعة فى 

لأوقات المذاكرة .

لكل  موعدًا  يحدد  بحيث  للمذاكرة  جدول  و�شع  ثالثًا: 

وي�شع   ، يتبعه  الذى  التق�شيم  ح�شب  المواد  من  مجموعة 

الأ�شبوعية  للمراجعة  ووقتًا  اليومية  للمذاكرة  برنامجا 

وبعد ذلك للمراجعة ال�شهرية ،مع اإختيار المكان المنا�شب 

ومقعد مريح ومكان هادىء واإ�شاءة مريحة وتهوية كافية 

الواحدة  المرة  فى  �شاعتين  لمدة  المذاكرة  فى  والتركيز 

دون مقاطعة من اأحد ،ومع نهاية العام وقبل بدء الإختبار 

ال�شوؤال  قراءة  مع  للعقل  راحة  يعطى  الأقل  على  ب�شاعة 

مع  اإل  اللجنة  من  يخرج  واأل  اإجابته  مراجعة  مع  بعناية 

نهاية وقت الإمتحان . وهذه رو�شتة للنجاح والتفوق لي�س 

التعليم  مراحل  لجميع  ت�شلح  ولكن  فقط  العامة  للثانوية 

المختلفة ، ول نن�شى اأن هذا جانب من جوانب النجاح والذى 

يكتمل بتنمية المهارات ال�شخ�شية والثقافية لأبناءنا لنعد 

اأ�شخا�س مميزين لأنف�شهم ولمجتمعهم .

م�شاركة الزميلة اإلهام المليجي

كيف نساعد أوالدنا إلجتياز 
الثانوية العامة بتفوق ؟



�شوؤال يلقى بظالله على كثير منا فى حياتنا يتكرر هذا 

ال�شوؤال على اأذهاننا �شباحًا وم�شاًء فى العمل فى ال�شارع 

اأ�شتطيع  هل  مكان....  اأى  فى  المدر�شة  فى  البيت  فى 

اأق�س عليك ق�شة  ال�شوؤال دعنى  ؟؟و لالأجابة على هذا 

:حدثت هذه الق�شة منذ األفى عام وذلك عندما اجتمع 

ال�شينيون وقرروا اأن ينحتوا تمثال من الذهب يزيد وزنه 

على خم�شه اأطنان ، ليكون من اأهم الأثار ال�شينية التى 

يتكلم عنها التاريخ ...وبعد الإنتهاء من بنائه هجم جي�س 

يدعى جي�س " البرمود " على ال�شين وكان معروف عنه 

ال�شرا�شة وحبه ل�شفك دماء اأعدائة   فخاف كهنه ال�شين 

على هذا التمثال وغطوه بالطين ال�شميك حتى ل يك�شف 

وهجم  الكهنه  توقعه  ما  وحدث  اأمره  البرمود  جي�س 

جي�س البرمود على قريتهم ووجدوا التمثال اأمامهم فلم 

ومنذ   … و�شاأنه  فتركوه  قيمة  اأو  اأهمية  اأى  لهم  يمثل 

حوالى مائة وخم�شين �شنه قررت ال�شلطات ال�شينيه نقل 

ال�شين  عا�شمه   " بكين   " فى  وو�شعه  مكانه  من  التمثال 

على اأنه من الأثار ال�شينيه القديمة .وبالفعل اأح�شروا 

المعدات القوية المتوفره لديهم لرفع التمثال وو�شعوه 

تجربة  وكانت  بكين  اإلى  ينقلوه  كى  �شخمة  ناقلة  على 

والمطر  البروده  �شديد  الطق�س  كان  فلقد  للغايه  �شعبة 

كاهنهم  ف�شرخ  التمثال  فى  �شرخ  فحدث  جدًا  غزير 

على  يتركوه  واأن  رفعه  عن  يتوقفوا  باأن  فيهم  الأعلى 

ففعلوا  الأمطار  تهداأ  اأن  اإلى  التالى  اليوم  حتى  الأر�س 

الكاهن كان �شديد  التمثال على الأر�س .. ولكن  وتركوا 

الذكاء لأنه راأى �شعاعًا ينبعث من داخل التمثال عندما 

حدث ال�شرخ فى التمثال .. فاأح�شر بطارية وركزها على 

ذلك ال�شرخ فراأى �شيئا يعك�س ال�شوء فى داخله ومعروف 

ومطرقة  م�شمارًا  فاأح�شر   .. ال�شوء  يعك�س  ل  الطين  اأن 

واأخذ بتو�شيع ذلك ال�شرخ وكان الإنعكا�س ال�شوئى يزداد 

مما دفع الكاهن اأن ي�شتمر فى تك�شير الطين ومعه الكهنة 

جميعا  وقفوا  عمل  �شاعات  ع�شر  وبعد  التمثال  فوق  من 

مذهولين حين وجدوا اأمامهم تمثاًل من الذهب الخال�س 

لم يروا مثل روعته اأبدًا فى ع�شرهم ،لقد وجدوا بداخل 

ونقلوا  الالمحدودة  وقيمته  التمثال  حقيقه  الطين 

م�شدرًا  يكون  لكى  العا�شمه  الى  �شديد  بحر�س  التمثال 

بال�شين  الآن  اإلى  موجود  التمثال  وهذا  ال�شياح  لجذب 

الحكمة  اأي�شًا  عليه  ومكتوب  علية  مكتوبة  وق�شته   …
ال�شينية ال�شهيرة التى تقول " تحت الطين يوجد الذهب 

"… اإن الإن�شان اأعطاه اهلل من القدرات الكثير والكثير 
بل اإنه جاء فى اإحدى الدرا�شات اأن عقل الإن�شان يتكون 

150 مليار خلية عقلية .. ت�شور هذا الرقم المهول  من 

بل ان العلماء قالوا فى الخم�شينيات من هذا القرن : اأننا 

 … العقل  50% فقط من قدرات  ن�شتحدم حوالى  كب�شر 

20% حتى  ثم قالوا فى ال�شتينيات : اأننا ن�شتخدم فقط 

قالوا فى الت�شعينيات اأننا ن�شتخدم فقط 0.1 من قدراتنا 

العقليه!!! تخيل 0.1 فقط من قدراتنا وو�شلنا اإلى هذا 

التطور العلمى والتقنى فما بالنا لو ا�شتطعنا اأن ن�شل الى 

اأ�شرار العقل الب�شرى وا�شتطعنا اأن ن�شتخدم 100% كاملة 

فما  �شديد  باخت�شار  العقل  لقدرات  بالن�شبه  فقط  هذا 

اأع�شاء الج�شم .. قال اهلل �شبحانه ) وفى  بالك بباقى 

�شورة  اأف�شل  فى  اهلل  ..خلقك   ) تب�شرون  اأفال  اأنف�شكم 

ما  كل  مخلوقاته  من  كثير  على  وف�شلك  تقويم  واأح�شن 

بداخلك  الكامنة  مهاراتك  توقظ  اأن   هو  فعله  عليك 

�شاعتها �شت�شتطيع اأن ت�شنع م�شتقبلك .

من وحى كتاب ايقظ قدراتك ت�شنع م�شتقبلك

 للدكتور ابراهيم الفقى

 م�شاركة الطالب اإ�شالم نظمى

دموع عجوز
اأ�شيب الرجل العجوز �شاحب الـ 80 عامًا باإحتبا�س فى البول .. ذهب اأبناوؤه به اإلى الم�شت�شفى فقام الطبيب المعالج 

بتركيب ق�شطرة لوالدهم فخرج البول وذهب وجع الوالد .. �شكر الأبناء الطبيب ثم التفتوا اإلى والدهم فوجدوه 

غارقًا فى البكاء .. اأخذوا يهدئونه وي�شاألونه عن �شبب بكائه بعد اإنتهاء الألم فاأجاب من و�شط دموعه : �شاعدني 

الطبيب مرة واحدة فقط  واهلل عز وجل بكرمه واإح�شانه و�شتره وبدون الحاجة اإلى اأي عملية لم اأ�شت�شعر ف�شله 

خالل تلك ال�شنوات! يقول ابن القيم - رحمه اهلل - : لو ك�شف اهلل الغطاء لعبده ، واأظهر له كيف يدّبر اهلل له اأموره 

ا على م�شلحة العبد من العبد نف�شه ، واأنه اأرحم به من اأّمه ، لذاب قلب العبد محبًة هلل ،  ، و كيف اأن اهلل اأكثر حر�شً

ولتقطع قلبه �شكًرا هلل.                           م�شاركة الزميل تامر فاروق 

هل حقا ال تستطيع؟!!
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حول  الأر�س  دورة  على  يعتمد  تقويمًا  اأ�ش�شو  من  اأول 

 365 ال�شنة  جعلوا  حيث  الم�شريين  قدماء  هم  ال�شم�س 

من  منها  كل  يتكون  �شهرًا  ع�شر  اإثنى  اإلى  ق�شموها  يومًا 

العام  نهاية  في  اأيام  خم�شة  اأ�شافوا  ثم  يومًا  ثالثين 

لت�شبح ال�شنة ال�شم�شية كما نعرفها الآن 365 يومًا .

اأو ال�شواريخ التي نفجرها  اأول من �شنع الألعاب النارية 

في الليل في ال�شماء خالل الإحتفالت فتمطر األوانًا من 

 ، الأ�شواء الزاهية هم ال�شينيون قبل ثالثة اآلف �شنة 

وانتقلت �شناعتها من اآ�شيا اإلى اأوروبا في القرون الو�شطى 

المختلفة  األوانها  اأعطوها  الذين  هم  اأي�شًا  وال�شينيون 

الزاهية باإ�شافة اأمالح المعادن اإلى مواد اإ�شعالها .

اأول بو�شلة في التاريخ هى البو�شلة التي ا�شتخدمت منذ 

ال�شينية  الإمبراطورية  عهد  في  �شنة   1700 من  اأكثر 

على  يقف  الفولذ  من  �شغير  تمثال  عن  عبارة  وكانت 

نف�شها م�شنوعة من ميزان مغناطي�شي  قاعدة تدور على 

ومركبة بحيث اإن الرجل الفولذي ي�شير با�شتمرار نحو 

الجنوب وقد ا�شتخدمت كتمثال ودليل مر�شد في مقدمة 

عربة الإمبراطور ال�شيني �شنة 235 م.

هو  �شناعيًا  الما�س  حبيبات  اإنتاج  في  نجح  �شخ�س  اأول 

عام  هاناي«  بالنتاين  »جيم�س  الإ�شكتلندي  الكيميائي 

اإنطالقته  بداأت  �شناعيًا  الما�س  اإنتاج  ولكن  م   1880

الكبرى  الأمريكية  ال�شركات  اإحدى  اأعلنت  عندما  عمليًا 

في  اإنتاجه  في  نجحت  اأنها   1955 عام  فبراير   16 في 

مختبراتها بنيويورك وتم ذلك بتعري�س فحم الجرافيت 

لحرارة عالية تجاوزت 3000 درجة مئوية تحت �شغط 

األف رطل في البو�شة المربعة  هائل يفوق مليونًا و500 

وهذه الما�شات الأولى كانت من النوعية الم�شتخدمة في 

المجالت ال�شناعية ولم تكن نقية بحيث تعتبر اأحجارًا 

كريمة .

م�شاركة الزميل : غانم محمود

األوائـــــــل

عربية  بيئة  فى  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبى  بعث 
بل  بها  يتحدثون  وكانوا  بالفصاحه  أبناؤها  أشتهر 
ويتفاخرون فيما بينهم بل إنه وصل بهم الحد إلى أن 
صنعوا  نوادى للشعر العربى والخطب ,واألمثلة كثيرة 
اجتمعوا  أنهم  األمثلة  هذه  ومن  للغتهم  حبهم  فى 
بحوالى  النبى  بعثة  قبل  أى  412م  سنه  فى  يوم  ذات 
للشهور  أسماء  ليختاروا  المكرمة  بمكة  سنه   150
العربية ألن العرب كانوا عبارة عن قبائل متناثرة وكانت 
ومعتقداتها  عاداتها  وفق  الشهور  تسمى  قيبلة  كل 
فأراد » كالب بن مره« جد النبى صلى اهلل علية وسلم 
فدعا  جميعًا  العرب  بين  الشهور  هذه  أسماء  يوحد  أن 
مناوشات  األمروبعد  لهذا  والوفود  القبائل  رؤساء 
جميعها  أرتبطت  أسماء  على  استقروا  دامت  وحوارات 
بشهر  فبدأو  العام  مدار  على  عليهم  تأتى  بأحداث 
كانوا  قديمًا  العرب  ألن  األسم  بهذا  وسموه  المحرم 
يأتى  المحرم  بعد  ثم  الشهر  هذه  فى  القتال  يحرمون 
بأن  قالوا  ألنهم  هذا  علية  وأطلقوا  »صفر«  شهر 
للحرب  أهلها  من  تخلو  أى  تصفر  كانت  العرب  ديار 
لقوا  من  فيتركون  القبائل  يغزون  كانوا  العرب  ألن  أو 
الشهرين  هذين  وسموا  واآلخر   األول  فربيع   … صفرًا 
العرب  فيتربع  فيهما  الربيع  جاء  وأن  تصادف  ألنه  بهذا 
األولى  جمادى  فيأتى   … والزرع  العشب  ويرعون  فيه 
أيضًا  سموأ  االسم  بهذا  ربيعًا  سموا  وكما  واألخره  
,ثم يأتى رجب  جمادى بهذا ألن الماء كانت تجمد فيه 
ألنها  األسنة  من  الرماح  يرجيون  ألنهم  بذلك  وسموه 
تنزع منها فال يقاتلوا … وشعبان ألنه شعب بين رجب   
بحثًا  يتفرقون  أى  يتشعبون  العرب  ألن  وقيل  ورمضان 
عن الماء … وشهر يرمض فيه الحر أى يشتد فسموة 
رمضان … وشهر تشيل فيه النوق بأذنابها إذا حملت 
أى نقصت وجف لبنها فسمى بشوال … ويأتى شهر 
وال  كالً  يطلبون  فال  والترحال  الغزو  ؛عن  فيه  يقعدون 
… ويأتى شهر الحج األعظم  ميرة فسموة ذو القعدة 
فيحجون  مكة  فى  الحج  ألداء  العرب  فيه  يجتمع  الذى 

ويختمون حجهم بذبحة تقربًا لألله فسموه ذو الحجة .
مشاركة األستاذ أحمد راجح

العرب
واسماء الشهور
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وضعت “ندى” يديها على ترابيزين السلم لتصعد 
درجاته بخطوات منهكة ، بطيئة بعد عناء يوم عمل 
طويل فى المدرسة .... من تدريس مع دوشة تالميذ 
وطلبات ال تنتهى وزحام أصوات طوال النهار مع 
خطوط  طالسم  وفك  الكشاكيل  من  تالل  تصحيح 

توقفها  لدرجة  وغريبة  عجيبة 
ألغاز  لتفك  األحيان  من  كثير 
كده   قصده  هو  وتقول  الخطوط 
وألن   ...!!! كده  قصده  ويمكن   !!!

ندى خطها جميل منسق ومقروء 
جيدا وكانت تستغرب من أساتذة 
كلية األداب  قسم إنجليزى وهم 
مش  “اللى  الطلبه   يتوعدوا 
هيكتب ويحل اإلمتحان بخط نقدر 
نقراه مش هنبص فى ورقته !!” 
ككل  وردية  أحالمها  ....وكانت 

بتحلم  الجامعة  وفتيات  شباب 
مرموقة  وظيفة  على  بالحصول 
بتفوق  دراستها  تنهى  أن  بعد 
تعمل  أن  حلمها  كل  وكان   ...…

اإلعالم  وسائل  فى  الفورية  الترجمة  مجال  فى 
المختلفة …... وأخذت تبحث  إلى أن أنهكها البحث 
أن  وتقرأ  تشاهد  وهى  المرير  بالواقع  وأصطدمت 
حملة الدكتوراه يطالبوا بحقهم فى الحصول على 
الواقع  باألمر  وقبلت  ندى  ورضخت    ....… وظيفة 
اللغة  لتدريس  اللغات  مدارس  بإحدى  واإللتحاق 
ضميرها  وراعت   .... اإلبتدائية  للمرحلة  اإلنجليزية 
فى توصيل المادة بأيسر الطرق للتالميذ إال إنها 
لجأت إلى إعطاء الدروس الخصوصية لضعف مرتبها 
والذى ال يتعدى  700 جنيه وفى نفس الوقت إقبال 
الطلبة على الدروس ألنها مادة رئيسية فى هذه 
المدارس …..وما أن فتحت ندى باب شقتها لمحت 
الحديث  يتبادلوا  الجلوس  غرفة  فى  وأبيها  أمها 
نحوهم  فأتجهت  التليفزيون  يشاهدون  وهم 

وجلست على أحد الكراسى لتلتقط أنفاسها وقد 
عابرة  وبنظرة  مساًء  التاسعة   من  الساعة  قاربت 
بتتعبى  أنت   … قوله  يريدون  ما  بشىء  أحست 
نفسك قوى ، كفاية درس والً اتنين فى اليوم  …  
ردت ندى : هو أنا فى حياتى أيه غير الشغل وفي 

األخر هو دخل وفلوس جايه أرفضها أزاي ؟! … وأنت 
عارف يا بابا أحنا فى نهاية السنة وهرتاح إن شاء 
رافضه  بيديها  األم  فأشارت   .… اإلجازة  فى  اهلل 
كالم ندى كل ده مش مهم وأكملت كالمها بنبرة 
عليه  بتتكلموا  اللى  أيه  وزفت  أيه  شغل  حدة  أكثر 
أنتى عارفه  … فرد األب بصوت أكثر حنانا وهدوءاً 

 ، قصدنا  العمارة  فى  اللى  جارنا  ياسين  األستاذ 
 ....… عريس  جايب  عشان  عليكى  وسألنى  وقفنى 
وهو أبن واحد من معارفه ،  محاسب فى الكويت 
ونازل أجازة وهيسافر تانى وأنا أتفقت معاه على 
بكره الخميس وربنا يوفق المره ديه !! ولم تنطق 
أغلقت  أن  إلى  صامته  وظلت  واحدة  بكلمة  ندى 
باب غرفتها شاردة الذهن حزينة تسأل نفسها أيه 
ياندى ؟؟  المفروض  تفرحى … عريس ده وله مش 

عريس ندى



عريس … وتستلقى على سريرها وتقول أزاى أفرح 
؟! .. أنا متأكدة من غير ما شوفه أنه زى غيره وأنا 

دلوقت فى أوائل الثالثينات وكله شكل واحد .
وبقالى على كده كام سنه ….. وكل همى أن الرفض 
يكون منه !!! … ياه  لو حصل كده هتكون مصيبة 

وحلت بالبيت …. ومش هخلص من 
رأى  عن  ومسئوله  السبب  وكأنى  والعتاب  اللوم 

األخرين فيا …. وسنة ورا سنه والعمر
وبلعت  برهة  التفكير  عن  وتوقفت    .… بيجرى   

الضغط  مع  التعامل  قسوة  من  جف  الذى  ريقها 
يتحمل  أن   ... الدوام   على  تعانيه  التى  النفسى 
قدره ونصيبه فى الحياه ولكن دون تبكيت وتأنيب 
 … العائلة  أفراح  حضورها  عند  وغمزات  وهمزات 
عقبالك ياندى  ، مش هنفرح بيكى ، حد فى السكه 
... عبارات تسمعها من كل الناس والموضوع بقى 

سنوات  من  العروس  تكون  أن  إحرجا  واألكثر  محرج 
 ...… العائلة  أطفال  من   واحدة  كانت  قليله 
المناسبات  هذه  حضور  من  خالص  ندى  وأتعقدت 
حتى لو كان المبرر هو الخوف عليها والقلق على 
كل  أنحصر  والذى  عليها  واألطمئنان  مستقبلها 
ذلك فى مجرد الزواج ومش مهم أى حاجه تانيه . 

األفكار  من  هربا  النوم  على  نفسها  ندى  وأجبرت 
الصباح  ساعات  مع  إال  تتركها  ولن  تالحقها  التى 
وصولها  وفور  بمدرستها  لتلحق  ندى  وقامت   .…

للمدرسة بحثت عن الطلبة  المشتركين فى الدروس 
الخصوصية  لتعتذر وتلغى درس اليوم  …. وعادت 
المساء  لضيوف  جاتوه  حاملة  وهى  للبيت  ندى 
الصالون  لغرفة  وتلميع  نظافة  بحملة  وقامت   ...…

كافة  األم  جهزت  الوقت  نفس  وفى  والسفرة 
إبنها  لها  أحضرها  أن  بعد  المطلوبة  المشروبات 
وأقتربت  العريس  وصول  موعد  وحان   ..… الصغير 
وتفحصتها   : هندمها  تكمل  وهى  ندى  من  األم 
تلبيسه  ده  الطقم  غير  عندك  مفيش  هو  جيداً …. 
….. ندى : ماله الطقم  !!! مش كان عجبك قبل كده 
…. وأمسكت ندى بطقم أخر : ده أحسن ؟ ...األم : 

هو كل لبسك زى بعضه ...كله غامق وبيضلمك  !! 
وأكملت ووشك باهت حاولى داريه وحطى مكياج 
كويس تنوره شويه ….... وأقتربت ندى من المرآه 

العين   حول  الجلد  فى  ثنيات  لترى  وجهها  لتتأمل 
العمر  تقدم  عالمات   … سوداء  وهاالت  والفم 
الشباب  وحيوية  النضارة  وفقد  التجاعيد  وظهور 
…..  ياه ...كل ده الزم أشوفه النهارده … فين ندى 

بتاعة زمان ؟ فين الجمال والشياكة ؟ 
ده  كل  طبعًا   .. نفسها  تحدث  وهى  ندى  وأكملت 
من الطاحونة اللى أنا فيها صحيان بدرى كل يوم 
هناك  ودرس  هنا  درس  من  واللف  بالليل  وأرجع 
المدرسة  فى  الشغل  وتعب  وزحمتها  والمواصالت 
…. كل ده الزم يأثر ؟! ….. أل مش ده السبب .. الحالة 

اللزوم  عن  زياده  حساسه  وبقيت  فيها  أنا  اللى 
والبيت عندى بدل مايساندونى بيعاملونى كأنى 
أنا المسئوله … أنا عارفه إن ده من قلقهم عليا … 
نفسى  فى  الثقة  وبفقد  ومحبطة  حزينة  أنا  بس 
يوم ورا يوم …. يارب يكون العريس كويس ويخيب 

ظنى المره ديه . 
ومعه  العريس  بوصول  إيذانًا  الباب  جرس  ورن 
التعارف  وبعد   ، ياسين  األستاذ  ندى  وجار  والديه 
خطوات  ندى  سمعت   .… والسالمات  والترحيب 
سلمى  تعالى  وتناديها   منها  تقترب  وهى  أمها 
فرصة  األم  تعطى  ولم   … وأقعدى  الناس  على 
لندى لتسألها عن رأيها … وخرجت ندى وراء أمها 
بخطوات بطئية يكسوها الخجل واألضطراب وكأنها 
بنت العشرين ولم تجابه هذا الموقف مرات عديدة 
بعيدا  ركن  فى  وجلست  عليهم  ندى  وسلمت   .…

أحساس  مع  أحد  مالمح  من  تتحقق  لم   .… ما  نوع 
دون  يتفحصها  بل  لها …  ينظر  الكل  أن  يفارقها  ال 
وهو  العريس  صوت  وأنقذها   .… مواربة  أو  خجل 
القاهرة  جامعة  من  أتخرجتى  األسئلة  لها  يوجه 
وآلعين شمس ؟ وأتخرجتى سنة كام ؟ أصل أنا خريج 
جامعة  . . . . وندى مش عارفه ترد بصوتها  العالى 
أو  التدريس  مجال  دخولها  بعد  أكتسبته  والذى 
خفيض …  بصوت  والتحدث  والهدوء  الرقة  تصطنع 
تاهت ندى وحست لو حد مسكها هتكون حرارتها 
أن تنظر إليه وهو  فوق األربعين ….  وحاولت أخيراً 
ممتلىء  رجل   … جيدا  النظر  أطالت  ...بل  يحدثها 
لقصر  وذلك  بكثير  منه  أطول  أنها  واضح   ، الجسم 
قامته الملحوظ ولم يتبقى فى رأسه غير عدد من 
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الشعيرات يكسوها البياض … وقد أقترب من آواخر 
أن  إستطاع  كيف  نفسه  عن  يتحدث  األربعينات... 
المتقدمين  من  اآلف  وسط  للكويت  بالسفر  يفوز 
يشجع  ما  يوجد  ال  ألنه  طويلة  لسنوات  وسافر 
حديثة  فى  وأستمر   … زوجة  وال  وظيفة  ال  للرجوع 
حدثت  وهنا  ؟!  اإلرتباط  فى  سابقة  له  تجربة  عن 
ومتوقعاها ….  حسابها  عامله  ندى  اللى  الصدمة 
له تجربة زواج سابقة ولم تستمر غير عدة   شهور 
فى  إال  يراه  ال  له  أبن  ووجود  بالطالق  أنتهت 

المناسبات ده طبعًا حسب كالمه وعايش مع أمه 
 وأكمل حواره عن نفسه وكأنه يقدم نفسه إنسان 

تعد  ال  عديدة  مميزات  وصاحب  العيوب   من  خالى 
جداً  الطويلة  اإلستماع  جلسة  وإنتهت  تحصى  وال 
من  وطبعا   ..… نفسه  فيها  العريس  قدم  التى 
العريس  بموافقة  طول  على  يفهم  اللقاء  طول 
ندى  كتف  على  يديه  األب  ووضع   ، العروسة  على 
يا  رأيك  أية  بحنان  يبتسم  وهو  وقال  محتضنها 
ست البنات فى العريس ؟!! ضحكت ندى وردت أيه 
أنتو  أقعدوا  األم  وقاطعتهما   !! بابا  يا  أنت  رأيك 
دلعو فى بعض ماله العريس ؟ .. ماله ما زى الفل 
ما  عمرنا  أحنا  ياحبيبتى  ندى  يا  العموم  وعلى    ..

تتجوزى  اهلل  شاء  إن  لما  والزم  حد   على  نغصبك 
فيه  نفسنا  إللى  …وكل  به  مقتنعة  أنتى  تكونى 
أحسن  عريس  يجيله  واللى   … عروسه  نشوفك  إن 
لما  وفين  فين  كل  دلوقتى  صحيح   ، مفيش  من 
يجى واحد …. وبتنهيده تكمل لسه لسه ياحبيبتى 

نصيبك مجاش . 
وتكوين  الزواج  معادلة  فى  تدخل  كثيرة  عوامل   -

أن  أوال  علينا  نفسيا  أصحاء  وأطفال  سعيدة  أسرة 
نختار الشريك ليس األحسن واألفضل بالنسبة لنا 

ولكن نختار دائما 
اإلجتماعية  الناحية  من  لنا  المناسب  ؛الشريك 
والثقافى  الطبقى  المستوى  فى  المناسب  أى 
والتعليمى ومناسب من الناحية المادية ومناسب 
ولديه  المطلق  أن  بمعنى  اإلجتماعية  الحالة  فى 
به  تقدم  والذى  حالته  يماثل  عما  يبحث  أطفال 
العمر ال يبحث عن فتاة فى العشرين بل يناسبه عما 

تقترب من عمره وهكذا....  

من  التخرج  بعد  أحالمها  كانت  بنت  أى  زى  ندى 
ندى  مشكلة   .. وتتجوز  وترتبط  تشتغل  الجامعة 
أى  زى  نفسها  وكان  لها  المناسب  تجد  لم  إنها 
صورة  يشدها   … حياتها  يملوا  أطفال  فى  بنت 
األم وهى تداعب طفلها وهى تحمله بين ذراعيها 
مصر  فى   الزواج  أزمة  عن  وحكايات  أخبار  وتقرأ   …

وأن عدد الفتيات فوق الـ  25 عاما ولم يتزوجو 5 
مليون فتاه ،ألسباب غير معروفة أصبحت  ظاهرة 
ومشكلة إجتماعية خطيرة ال تجد اإلهتمام الكافى 
على  بالحصول  الشباب  على  بالتيسير  الدولة  من 
قد  الدولة  كانت  وإن  الدخل …..  لمتوسطى  سكن 
اإلجتماعى  اإلسكان  مشروعات  تنفيذ  فى  بدأت  
تأخر  على  للقضاء  المحافظات  كل  فى  للشباب 
سن الزواج بين الشباب لعدم توافر مسكن مالئم 
صغيرة  سن  فى  أباءنا  تزوج  وقد   .... إلمكانياتهم  
نرى  األن  وأصبحنا  المتوسطة  الطبقة  من  وكانوا 
مع   … يتزوجوا  ولم  الثالثينات  أواخر  فى  شباب 
العلم أخر إحصائية فى مصر أن عدد الرجال يقترب 

جداً من عدد النساء !!!!!! 
غير  وغيرها  ندى  نرى  ولما  المشكلة  جاءت  فكيف 

متزوجات ولنعلم أن 
السعادة سهل تحقيقها بأبسط األشياء

ولكن فى نفس الوقت صعبة المنال إذا فات أوانها
أن  ياسين  األستاذ  من  وإيجابيا  طيبا  شعوراً  كان   

يحاول أن يساعد إبنة جاره ، ومن يستطع أن يكون 
عونا لألخرين  فليفعل وال ينتظر .... 

  وعلى المجتمع أن يترك ندى تعيش كيفما ووقتما 

ما  شئيا  أن  الوقت  طوال  الفتاه  نذكر  وأال  تشاء 
ينقصها مما يؤثر عليها معنويا ونفسيا  … الفتاة  
فى  تأخرها  الجائز  ومن  لها  يأتى  من  تنتظر  دائما 
الزواج … لعدم وجود المناسب لها ، وعلينا كمجتمع 

أن نساعد ندى التى قد تكون 
  شقيقتك أو إبنتك أو زميلتك فى العمل أو جارتك 

أو قريبة لك … 
الظاهرة  هذه  على  هنقضى  أكيد  ذلك  فعلنا  وإذا 

نهائيًا.
إلهام المليجى  
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أفراح المقاولون العرب

محمد جمال وعروسه سامية نصراحمد محمد وعروسه سحر فتحى

حماد الفحات وعروسه ايناس السيد

وليد رضا وعروسه اميرة محمد

مدحت منير وعروسه سارة احمد يحيى وعروسه فاطمة

محمد سعد وعروسه سارة محمد

سمير صالح وعروسه هناء محمد

على نبيل وعروسه

جالل طلعت وعروسه ايه رضا

عمرو الطوخى وعروسه

محمود الشحات وعروسه ناهد السيدمحمد محمد اشرف وعروسه رقيه محمد

جمعة حسين وعروسه سلوى نصار

بيومى محمد وعروسه ايمان محمد

محمد عبدالرحمن وعروسه مى على

ألف مبروك للعروسين

بالل سيد وعروسه أسماء خالد
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محمود احمد وعروسه سمر

محمد احمد وعروسه دعاء

محمد عبداهلل وعروسه هدى محمد

محمد ابراهيم وعروسه جهاد سعد اهلل

محمد على وعروسة اسماء عبد المنعم

محمود احمد وعروسه ايمان محمدطالل عمر وعروسه رغدة

ربيع رمضان محمد و ايات

احمد منتصر وعروسه زينب ايهاب محمد يوسف وعروسه ريم سعد

ابراهيم رمضان وعروسه سارة

ايهاب صبحى وعروسه مرفت عصمتعلي قطب على و دعاء شعبان 

عامر الشيخ ابوهاشم وعروسه

عزت صالح وعروسه هدير محمد

احمد صبرى وعروسه رنا مجدى

كريم عبدالرحمنسارة جمال فراجروميساء جمال فراج احمد خالد فارس

منى احمد محمد سالم محمد صفوت خيرى اسماء محمد عبدالصادقمصطفى محمود

ايمان شحاته زكريابسمة على محمداالء صالح محمد

المتفوقين
 فى

الشهادات
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احمد محمد تهامى

احمد عماد حمدى

االء سعيد محمد الحسينى

احمد اشرف عبد القادر

احمد ضياء الدين كمال

اكرم محمد عبدالخالق

دينا ضياء الدين كمال

حسنى محمد السعدى

حبيبة جمال فراج

احمد عالء صديق محمد

احمد عبد العزيز عبد المنعم

رحاب احمد رجب

شهد طه محمد

حبيبة ايهاب حسن

دينا يوسف حمدى حماد

حسين محمد السعدى

حسنى محمد حسنى

محمد رضا سعيد الحداد

ابراهيم رضا سعيد الحداد

شروق جمال احمد يوسف

محمد ضياء الدين كمال

ماريت عبد المسيح عبده

عائشة محمد نصر اهلل محمد

عصام محمد السعدى

سلمى احمد زغلول

محمد سعدالدين فرغلى

سلمى خالد فارس

صفاء جمال الدين محمد

ياسين إبراهيمندى أمين عبد الوهابملك طه محمد سما وعبد الرحمن وريتاچ ممدوح

أكرم محمد عبد الخالق

عصام خالد سعد

لوجى محمد السعدى

مازن احمد سيد

مريم مصطفى عبدالحميد

شروق احمد سعد الدين

االء احمد محمد عبداهلل

بالل سيد جابر

نرمين جالل على جابر

منه اهلل محمود عطيه

يوستينا عبد المسيح عبدة

يوسف محمد سعد

مصطفى نبيل محمد

نور ميسره محمد عامر

فارس طارق النجار

فاطمة محمود منصور

منه اهلل محمد عبد الصادق

ياسمين محمود منصور

محمد احمد السعدى

مريم احمد زغلول

مصطفى احمد سعد

عمرو خالد فارس

رباب احمد رجب

روان خالد سعد



احمد سيد طه

ايمان وشروق شعبان ربيع

اية وكريم محمد حسنى

اسامة اشرف عبد القادر

محمد رضا محمد

روان و مروان عمرو عبد السالم

ريتال أحمد مصطفى

جنى ضياء الدين كمال

بسنت ومحمود محمود على

المعتصم باهلل والمعتز باهلل الليثى

جنة مصطفى سالم

ايمن محمود السيد عبداهلل

أحمد وبسملة عالء الدينچنا عادل عويسيارا إيهاب محمدرودينا أشرفسيف أشرف جابرزياد محمد مصباح

ريهام - محمد - أحمد
-مروان زين العابدين

عبداهلل محمود بدوى

جنى ولوجين احمد خميس

رنا وجنات وجينا محمد سيد

ريتاج ابراهيم غنيم

وفاء محمود السيد عبداهلل

ياسين احمد كامل

إسماعيل أحمد شوقى

مريم محمد مصطفى

جومانة وعبده حسن صبحى

عبدالرحمن ورغد واسيل صالح جمعة

عمرو محمود عطية

احمد محمود السيد عبد اهلل

بسملة محمد ابراهيم

يحيى أحمد شوقى

منه اهلل عالء صديق محمد

ملك واسيل عبداهلل الطحاوى

ملك حسن محسن

فرحة سعيد الشرقاوى

جودي سيد همام

عبد الرحمن السيد عبد الرحمنعبد اهلل محمد الشريف

ياسين محمد سميرمحمد محمود هاشم

يارا محمد احمد محمد

يارا عيد صابرمحمد عبد الرحمن محمد

عبد الرحمن عطيه عبد الرحمن

ياسين محمد احمد محمد

هناء وجينا ورنا هانى

مريم محمد

مريم سيد همام

نورا خالد سعد

محمد جمال احمد يوسف

منه اهلل حسن

ملك ومحمد عادل عويس

قمر سعيد الشرقاوى

فرح سيد همام








