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مع اأبواب الثابتة ... الرياضة -  طبيب اأسرة -  خواطر إيمانية  -  الواحة -  أفراح المقاولون

ام�شرف العام على امجلة
اأ�شامة على ح�شن

رئي�س التحرير
عمـــرو �شبــرى

هيئة التحرير
اإلهام امليجى
غام حمود
وفقى فكرى 

م�شطفى حمد على 

 م الت�شميم والإخراج الفنى و الطبع
 مطابع امقاولون العرب

رئيس الوزراء يكرم 
عمال المقاولون العرب

)صـ ٣٢ : ٣٤(

رئيس كوت ديفوار يدعو 
محلب لحضور إفتتاح كوبرى 

چاك فيل ) صـ ١٨ - ١٩ (

وزير الداخلية يضع 
حجر أساس المقر الجديد 

للوزارة )صـ  ١٤ (

رئيس الوزراء يفتتح جراچ 
التحرير ) صـ ٢ : ٥ (

المقاولون العرب أفضل 
شركة مقاوات فى مصر

)صـ ١٧ (

المهندس إبراهيم محلب يتفقد 
مستشفى الصباح وطريق
 الجهراء )صـ ٨ : ١٠ (

الجمعية العامة تعتمد
 الموازنة التخطيطية

) صـ ٥٢ : ٥٤ (

فايزة أبو النجا تشيد 
بالمقاولون العرب
 ) صـ ٢٢ : ٢٣ (

)نائب �أول(
مهند�س/ �سيـد فـاروق

رئي�س جل�س �إد�رة �مجلة
مهند�س

ح�سن �سـاح

تصفح مجلة المقاولون العرب في ثوبها الجديد على موقع الشركة
 www.arabcont.com/magala: علي الرابط التالي

وجميع  العرب  المقاولون  اإدارة  مجل�س  يتوجه 
الأ�شتاذ  لل�شيد  التهاني  باأجمل  بال�شركة  العاملين 
بمن�شب  وتكليفه  الغالية  للثقة  اإمام  الدين  ح�شام 
محافظ الدقهلية �شائلين المولى عز وجل اأن يوفقه 

لما فيه الخيروال�شداد لم�شرنا الحبيبه.
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مجل�س  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  افتتح 
التحرير  جراج  يناير  ال�شبت31  الوزراء�شباح 
بو�شط  الأر�س  �شطح  تحت  الطوابق  متعدد 
د.  الإفتتاح  خال  الوزراء  رئي�س  رافق  البلد 
والمرافق  الإ�شكان   وزراء  مدبولي  م�شطفي 
لبيب  عادل  واللواء  العمرانية  والمجتمعات 
ممدوح  والدكتور  المحلية  وزيرالتنمية 
فهمى  خالد  الدكتور  و  الآثار  وزير  الدماطى 
الت�شامن  وزيرة  والي  د.غادة  و  البيئة   وزير 
القاهرة  محافظ  �شعيد  جال  ود.  الجتماعي 

والإعامية. العامة  ال�شخ�شيات  من  وعدًدا 
مجل�س  رئي�س  �شاح  مح�شن  والمهند�شون 
واإمام  الأول  النائب  فاروق  و�شيد  الإدارة 

الإدارة. مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي 
فارقة نقطة 

جراج  اأن  القاهرة  محافظ  اأكد  جانبه  من 
مامح  تغيير  في  فارقة  نقطة  يعد  التحرير 
وميدان  المدينة  و�شط  منطقة  و�شكل 
افتتاح  اأهمية  على  م�شدًدا  بالكامل،  التحرير 
ب�شورة  ي�شاهم  حيث  ال�شخم  الم�شروع  هذا 

رئيس الوزراء يفتتح جراج التحرير 
الجراج يستوعب 1700 سيارة ماكي

 و 24 أتوبيس سياحي 
ويساهم في تحسين منظومة المرور بوسط البلد

إنجاز أكثر من 3 مليون ساعة عمل
 بدون إصابات خال العام اأخير
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بميدان  المرور  منظومة  تح�شين  في  فعالة 
المظهر  واإعادة  المحيطة  والمنطقة  التحرير 
توفير  خال  من  المدينة  لو�شط  الح�شاري 
لنتظار  ممكن  عدد  لأكبر  بديلة  اأماكن 
عمر  جراج  ت�شغيل  بعد  وخا�شة  ال�شيارات 
�شيارة.  600 لـ ت�شع  والتي  طاقته  بكافة  مكرم 

اأنه مع افتتاح جراج التحرير  واأ�شار المحافظ 
بكافة  الموؤدية  لل�شوارع  تطوير  الميدان  �شهد 
الإتجاهات للميدان، ف�شًا عن تطوير واجهات 
الميدان  على  المطلة  الرئي�شية  المباني 
القاهرة  تطوير  برنامج  اإطار  في  تاأتي  والتي 

الخديوية.
الم�شروع نجاح 

الوزراء  مجل�س  رئي�س  كرم  الإفتتاح  وعقب 
عزت  هم  الم�شروع  فى  العاملين  من  عددا 
ونا�شر  عبده  عي�شى  وح�شن  مكاوى  �شفيق 
غريب  علي  وعاطف  ح�شن  علي  اإبراهيم 
ب�شكل  لم�شاهمتهم  �شعبان  محمد  وهانى 
رئي�س  واأزاح   ، الم�شروع  نجاح  في  كبير 
ال�شتار  القاهرة  ومحافظ  الوزراء  مجل�س 
ا�شتقل  ،ثم  الداخل  من  الجراج  مبنى  وتفقد 
جديدًا  اأتوبي�س  الوزراء  وال�شادة  �شيادته 
رواد  لخدمة  القاهرة  محافظة  خ�ش�شته 
جراج التحريرانطلق من الجراج مرورًا ب�شارع 
جولة  فى  التحرير،  ميدان  حتى  حرب  طلعت 
لاإطمئنان  العا�شمة،  و�شط  ب�شوارع  تفقدية 
المحافظة،  وفرتها  التى  الخدمات  على 

المرورية  ال�شيولة  لإحداث 
القاهرة،  و�شط  بمنطقة 
مع  الوزراء  رئي�س  وتحدث 
التى  العقارات  اأحد  �شاكنى 
عمليات  المحافظة  تجرى 
خطة  �شمن  لتطويرها، 
تطوير «القاهرة الخديوية"، 
دى  عليها  »حافظوا  قائًا: 

كتير«. ت�شاوى 
الأمان اأنظمة  اأحدث 

اأو�شح  اآخر  جانب  علي 
�شحاتة  حمدي  المهند�شون 
رئي�س مجل�س الإدارة والع�شو المنتدب ل�شركة 
عام  مدير  رزق  وعادل  للجراجات  التحرير 
القاهرة  قطاع  رئي�س  يون�س  و�شليمان  ال�شركة 
المن�شاآت  اإدارة  مدير  �شندي  و�شيد  الكبري 
مدينة  فرع   مدير  ل�شين  ومحمد  المتميزة 
المن�شاآت  اإدارة  مدير  نائب  رزق  ويا�شر  ن�شر 
اأقيم  الجراج  اأن  الم�شروع  مدير  المتميزة  
قامت  وقد  م�شطح  متر  األف   20 م�شاحة  علي 
وبتمويله  العرب  المقاولون  �شركة  بتنفيذه 
ال�شتثمارية  للجراجات  التحرير  �شركة 
م�شر  وبنك  الم�شري  الأهلي  والبنك  »تيكو« 
من  وهويتكون  القاهرة  محافظة  ل�شالح 
الأر�س  �شطح  تحت  متر   14 بعمق  اأدوار  اأربع 
اأتوبي�س  و24  ماكي  �شيارة   1700 وي�شتوعب 
الأمان  اأنظمة  باأحدث  تزويده  وتم  �شياحي 
واللوحات  الحرائق  �شد  والحماية  والتهوية 
لبيان  نظام  ا�شتحداث  جانب  اإلى  الإر�شادية، 
بالجراج،  والم�شغولة  الخالية  الأماكن 
كافة  وا�شتيعاب  المرور  �شيولة  في  لي�شاهم 

المدينة. منت�شف  على  المترددة  ال�شيارات 
جديد تحدي 

جديد  يعتبرتحدي  الم�شروع  اأن  وموؤكدين 
اأنها  واأثبتت  العرب  المقاولون  �شركة  خا�شته 
الم�شتحيل  واإنجاز  التحدي  هزم  على  قادرة 
اأحاطت  التي  الظروف  من  الرغم  فعلى 
بالم�شروع منذ بدايته كونه يقع في قلب ميدان 
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بداأ  حيث   2011 يناير  ثورة  مهد  التحرير 
العمل في عام 2010 بعد توفير التمويل الازم 
المطلوبة  والدرا�شات  الت�شميم  من  والإنتهاء 
اللوحية ثم قامت  الحوائط  اأعمال  وا�شتكمال 
تاها  متتالية  لمدد  الميدان  غلق  وتم  الثورة 
الأمر  اأمني  وانفات  متنوعة  �شيا�شية  اأحداث 
ورغم  المقاولون  رجال  اأمام  تحدي  مثل  الذي 
فقط   %20 بلغت  التي  الإنجاز  ن�شب  ت�شائل 
اأ�شروا  اأنهم  اإل  الع�شيبة  الأوقات  تلك  خال 
وتطبيق  الجهود  تكثيف  و  الإ�شتمرار  على 
24 �شاعة  الـ نظام الورديات الثاثة على مدار 

. 2013 30 يونيو  بعد 
الديفرام حوائط 

الم�شروع  اأعمال  ت�شمنت  وقد 
اأولها  ثاث مراحل هامة كان 

اللوحية  الحوائط  اأعمال 
والتي بداأت في نهاية عام 
تنفيذ  2010 وتم خالها 

)حوائظ الديفرام ( وهي 
�شمك  خارجية  حوائط  ت�شمل 
37 متر تحت �شطح  متر وعمق 
�شمك  داخلية  وحوائط  الأر�س 

33 متر تحت  60 �شم وعمق 
تاها  الأ�شا�شات  اإدارة  نفذتها  الأر�س  �شطح 

والآبارحيث  الحقن  مرحلة  الثانية  المرحلة 
32 متر  تم عمل طبقة حقن على عمق 

وذلك  الم�شروع  م�شطح  بكامل  4متر  ب�شمك 

الجوفية  المياه  علي  لل�شيطرة 
النيل  نهر  من  الم�شروع  لقرب 

الب�شيطة  المياه  ل�شحب  والآبار 
الحقن  طبقة  من  المت�شربة 

P.v.C �شرائح 
اأعمال  �شملت  الثالثة  المرحلة 
الحوائط  وتدعيم  الحفر 
ونظرًا  الحفر  اأثناء  اللوحية 
مثل  هامة  من�شاآت  لوجود 
مترو  ومحطة  الم�شري  المتحف 
حركة  ر�شد  يتم  كان  ال�شادات 
باأول  اأوًل  الجراج  خارج  التربة 
لمن�شوب  والو�شول  الحفر  من  الإنتهاء  بعد  ،و 
واأعمال  العادية  الخر�شانة  و�شب  التاأ�شي�س 
 P.v.C �شرائح  باإ�شتخدام  الجراج  عزل 
المياه  من�شوب  عن  كاملة  درا�شه  عمل  تم 
تتعدي  ل  للعزل  مناطق  وتق�شيم  الجوفية 
الم�شلحة  البنية  اأعمال  اأعقبها  ثم  متر   150
لاأدوات  العلوية  باطات  اإ�شتكمال  اأعمال  ثم 
ثم  التكميلية  الأعمال  اإدارة  بها  قامت  والتي 
بتنفيذها  قامت  والتي  الت�شطيبات  اأعمال 
عن  عبارة  وهي  والت�شطيبات  ال�شحي  اإدارة 

وغرف  التهوية  لأعمال  الميكانيكية  الغرف 
الأعمال  ثم  والمخازن  والخدمات  الكهرباء 
بتنفذها  قامت  والتي  الكهروميكانيكية 
اأعمال  في  وتمثلت  المتميزة  المن�شاآت  اإدارة 
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واأعمال  الميكانيكية  التهوية 
واإنذار  الحريق  مكافحة 
الكهربائية  والأعمال  الحريق 
وكاميرات  الأركان  ت�شمل  والتى 
التحول  ونظام  المراقبة 
واللوحات  العر�س  و�شا�شات 
الإر�شادية هذا وقد قامت اإدارة 
كافة  بعمل  الجاهزة  الخر�شانة 
و  بالموقع  الخر�شانية  ال�شبات 
بتقطيع  المعدات  تاأجير  اإدارة 
الخر�شانية  للحوائط  الخر�شانة 

والفوا�شل.  الداخلية 
الأمن الإداري

ليتم  يكن  لم  الم�شروع  بالذكراأن  الجدير  ومن 
له  كان  الذي  الإداري  الأمن  دور  لول  اإنجازه 
دور هام في تلك الظروف الإ�شتثنائية لحماية 
والحفاظ  التظاهرات  اأثناء  الم�شروع  اأ�شوار 
الجي�س  مع  والتن�شيق  الدولة  ممتلكات  على 
اإلى  الم�شروع  لي�شل  والمتظاهرين  وال�شرطة 
وال�شحة  ال�شامة  دور  اإلى  اإ�شافة  الأمان  بر 
تطبيقهم  بف�شل  ا�شتطاعوا  الذين  المهنية 
لنظام التحكم في المخاطر من تاأمين العاملين 
اأثناء  العاملين  وحماية  اإ�شابات  اأي  وتجنب 

. التنفيذ 

الإنجاز حجم  تعك�س  اأرقام 
اللوحية  بالحوائط  الخر�شانة  بلغت كميات   ●

مترمكعب  األف   50
350 األف متر مكعب.  ● اأعمال الحفر 

األف   60 والأ�شقف  المبنى  خر�شانة  اأعمال   ●
مترمكعب. 

● اأعمال تقطيع الخر�شانة وتك�شير الخر�شانة 
لحديد  مكعب  متر  األف   12 الحوائط  لفوا�شل 

. الت�شليح 
لأعمال  حديد  طن   10000 اإلى  بالإ�شافة   ●

واللب�شة. اللوحية  الحوائط 
3مليون �شاعة عمل بدون  ● تم اإنجاز اأكثر من 

 . اإ�شابات خال العام الأخير 
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مجل�س  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  افتتح 
مياه  محطة  دي�شمبر   23 الثاثاء  �شباح  الوزراء 
محطات  اأكبر  تعد  والتي  بلبي�س  بمدينة  ال�شرب 
 ، جنيه  مليون   550 بتكلفة  بال�شرقية  ال�شرب  مياه 

الدكتور  الإفتتاح  خال  �شيادته  رافق 
الإ�شكان  وزير  مدبولي  م�شطفى  مهند�س 
العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 
التنمية  وزير  لبيب  عادل  واللواء 
عبدالعزيز  �شعيد  والدكتور  المحلية 
الع�شري  �شيد  واللواء  ال�شرقية  محافظ 
ال�شرب  لمياه  القومية  الهيئة  رئي�س 
مح�شن  والمهند�س  ال�شحي  وال�شرف 
والمهند�س  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شاح 
القاب�شة  ال�شركة  رئي�س  ر�شان  ممدوح 
ال�شحي  وال�شرف  ال�شرب  لمياه 
الزاهد ع�شو مجل�س  والمهند�شون �شاح 
م�شاعد  الدين  عز  واإبراهيم  الإدارة 
الح�شيني  ومحمد  الإدارة  مجل�س  رئي�س 
ورجب  البحرية  الإن�شاءات  اإدارة  مدير 

الكهروميكانيكية  الم�شروعات  اإدارة  مدير  ال�شعيد 
نوار  اأ�شامة  والمهند�س  والم�شانع  وال�شرف  للمياه 
اإدارة الإن�شاءات البحرية ومدير الم�شروع  نائب مدير 
لتر/ثانية   2400 بطاقة  المحطة  اأن  اأو�شح  والذي 

رئيس الوزراء
 يفتتح أكبر محطات مياه الشرب بالشرقية

بتكلفة 550 مليون جنيه
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المحلية  والوحدات  بلبي�س  ومدينة  مركز  وتخدم 
مليون  من  اأكثر  منها  وي�شتفيد  قرية   50 و  التابعه 
طولي  135كم  بطول  موا�شير  �شبكة  خال  من  ن�شمه 
وتتكون  2000مم  وحتى  150مم  من  مختلفة  باأقطار 
ومبنى  الإ�شماعيلية  ترعة  على  ماأخذ  من  المحطة 
وعدد4  والمر�شحة  العكرة  المياه  وبيارات  طلمبات 
خزان   2 وعدد  للمر�شحات  ومبنى  وترويق  مزج  حو�س 
للروبة  تركيز  حو�س   2 وعدد  الروبة  تجميع  ومبنى 
4 حو�س تجفيف الروبة ومبنى  وبيارة الإعادة وعدد 
الكلور  وتخزين  الحقن  طلبمات  ومبنى  الكيماويات 
والور�شة  المخزن  و  الإدارة  مباني  اإلى  بالإ�شافة 

الحار�س. وغرفة  والكهرباء 
العا�شر مياه  محطة 

اأخر تفقد رئي�س الوزراء ومرافقيه م�شروع  على جانب 
كان  حيث  رم�شان  من  العا�شر  مياه  محطة  تو�شعات 
الجهاز  رئي�س  الفار  ح�شن  المهند�شين  ا�شتقباله  في 
التنفيذي لمياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي و�شامح ال�شيد 
الفرع  مدير  نائب  البدري  ومحمد  القناه  فرع  مدير 
المدنية  الأعمال  من   %98 اإنجاز  تم  اأنه  اأو�شح  والذي 
باماج  �شركة  مع  بالتعاون  الإلكتروميكانيك  من  و%70 
 2 عدد  من  مكونة  والمحطة  جنيه  مليون   580 بتكلفة 
2 مبنى مر�شحات ومبنى لطلمبات  مبنى مروقات وعدد 

 Over للـ وبرك  اأر�شية  وخزانات  المر�شحة  المياه 
الت�شافي  رفع  ومحطة  للروبة  وخط  وبرك   Flow
مبنى  اإلى  بالإ�شافة  الوحدات  بين  الربط  وموا�شير 
واأبراج  للور�شة  ومبنى  و�شور  وبوابات  وم�شجد  اإداري 

للحرا�شة.



الوزراء  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  تفقد 
 2 الثنين  يوم  بالكويت  زيارته  اأيام  ثانى  فى 
فبراير م�شت�شفى ال�شيخ جابر ال�شباح  وم�شروع 
الزيارة  خال  رافقه  بالكويت  الجهراء  طريق 
الإ�شكان  وزير  مدبولي  م�شطفى  الدكتور 
والمهند�س  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 
�شريف اإ�شماعيل وزير البترول واأ�شرف �شالمان 
البنك  محافظ  رامز  وه�شام  ال�شتثمار  وزير 
رئي�س  �شاح  مح�شن  المهند�س  و  المركزي 

الم�شئولين  كبار  من  وعددًا  الإدارة  مجل�س 
بالكويت و المهند�شون محمد عبد المنعم �شيد 
م�شروع  مدير  فايد  وح�شام  الكويت  فرع  مدير 
توكل  ومحمود  ال�شباح  جابر  ال�شيخ  م�شت�شفى 
مدير م�شروع طريق الجهراء و المهند�س اأ�شامة 
المعدات  �شئون  مدير  جاهين  المنعم  عبد 

بم�شروع طريق الجهراء .
1200 �شرير

البداية  الوزراءفى  رئي�س  ا�شتمع  وقد  هذا 

المهندس إبراهيم محلب
يتفقـــد

 مستشفى الشيخ جابر الصباح  
وطريق الجهراء بالكويت
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واأق�شامه،  الم�شت�شفى  حول  تف�شيلى  ل�شرح 
اإعجابه  مبديا  حاليًا  به  تتم  التى  والأعمال 
واإ�شادته بما تم اإنجازه من اأعمال بالم�شت�شفى 
كويتى  دينار  مليون   303 تكلفته  تبلغ  والذى 
هذا  وي�شتمل  م�شرى  جنيه  مليار   6 يعادل  بما 
الرئي�شى  الم�شت�شفى  الكبير على مبنى  ال�شرح 
الذى ي�شم 1200 �شرير وجراج لل�شيارات ي�شع 
كلها  منا�شيب  ثاث  من  مكون  �شيارة   5000
تحت �شطح الأر�س وتبلغ الم�شاحة الإجمالية 
الدور  وم�شطح  م�شطح  متر  األف   660 للمبانى 
متر  األف   49 الم�شت�شفى   مبنى  من  الواحد 
مربع بما يعادل م�شاحة ع�شرة اأفدنة كما ي�شم 
اأي�شًا مبنى الوحدة المركزية للقوى  الم�شروع 
مربع  متر  األف   12 حوالى   على  يقع   والذى 
وعيادة الأ�شنان ومبنى م�شاكن هيئة التمري�س 
والأعمال الخارجية واأعمال التاأ�شي�س ومعدات 
المطابخ والمغا�شل  واأعمال الت�شغيل وال�شيانة 
هذا   . للهليكوبتر  مهبطين  اأي�شًا  ي�شمل  كما   ،

و�شي�شبح الم�شت�شفى بعد اإنجازه �شرحًا عالميًا 
كمنارة  الأو�شط  ال�شرق  فى  نوعة  من  والأكبر 
للعلم وتدريب الكوادر الطبية وتقديم الخدمة 

الطبية لأكثر من 600 األف ن�شمة.
خم�س مناطق

له  المرافق  والوفد  الوزراء  رئي�س  توجه  ثم 
من  يعد  والذى  الجهراء  طريق  م�شروع  لتفقد 
الق�شوي  الأهمية  ذات  ال�شخمة  الم�شروعات 
مع  بالتعاون  الأم  ال�شركة  تنفذها  التي 
المقاولون العرب الكويتية تحت اإ�شراف وزارة 
الأ�شغال العامة بالكويت بتكلفة اإجمالية 261 
بالطريق  الإرتقاء  بهدف  كويتي  دينار  مليون 
ال�شريعة  للطرق  القيا�شية  الموا�شفات  اإلى 
ومن  عالميًا  المطبقة  المعايير  لأحدث  طبقا 
تم  وقد   ،  2016 عام  مطلع  ت�شليمه  المتوقع 
مناطق  خم�شة  اإلي  بالم�شروع  العمل  تق�شيم 
المنطقة  ت�شمل  حيث  53كم  اأطوال  بمجموع 
تحت  يمر  الجهراء  ب�شارع  نفق  على  الأولي 
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اأعمال  اإلى  بالإ�شافة  الثانى  الدائرى  الطريق 
الطرق ال�شطحية والمنطقة الثانية على اأعمال 
الطرق ال�شطحية من حدود الم�شروع ال�شرقية 
والطريق العلوى حتى ما بعد التقاطع مع �شارع 
العلوى ب�شارع الم�شت�شفى  الم�شت�شفى والطريق 
بعد  العلوى  الطريق  على  الثالثة  والمنطقة 
�شارع  تقاطع  قبل  ما  حتى  الم�شت�شفى  تقاطع 
غزالى والمنطقة الرابعة على الطريق العلوى 
غرب  حتى  المطار  طريق  تقاطع  �شرق  من 
ب�شارع  العلوى  والطريق  الغزالى  �شارع  تقاطع 
على  فت�شتمل  الخام�شة  المنطقة  اأما  المطار 
والطريق  غزالى  وغرب  �شرق  العلوى  الطريق 

العلوى ب�شارع غزالى .
تكنولوچيا متقدمة

بتكنولوجيا  تتم  بالم�شروع  الأعمال  اأن  يذكر 
متقدمة حيث يتم ت�شنيع الأجزاء الخر�شانية 
�شابقة  الخر�شانية  الوحدات  بم�شنع  للم�شروع 
في  ي�شاهم  مما  للتركيب  جاهزة  ونقلها  ال�شب 
رفع م�شتويات الجودة وزيادة معدلت الإنجاز 

المحيطة  البيئة  على  ال�شلبية  الآثار  تقليل  و 
الـ  بنظام  بالم�شروع  العلوى  الهيكل  تركيب  تم 
باإ�شتخدام   Balanced Cantilever
 Launching( التحميل  ذاتى  علوى  ون�س 
وحمولة  طولى  120متر  بطول   )Girders
450 طن لكل اإتجاه من اإتجاهى الطريق العلوى 
الثاث  للتقاطعات  العلوية  والطرق  الرئي�شى 
 Ramps العلوية  الممرات  تركيب  وتم 
بنف�س النظام ولكن باإ�شتخدام اأونا�س متحركة.
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يرافقه  محلب  ابراهيم  المهند�س  قام 
محمود  واللواء  مدبولى  م�شطفى  الدكتور 
 4 الخمي�س  يوم  �شوهاج  محافظ  عتيق 
بزيارة  بداأها  تفقدية  بجولة  دي�شمبر 
م�شروع الإ�شكان الإجتماعى بمدينة �شوهاج 
الجديدة  للوقوف على �شير العمل والإنجاز 
محمد  المهند�س  بذلك  �شرح  تم  الذى 
محفوظ مدير فرع اأ�شيوط والذى اأو�شح اأن 
الم�شروع يتكون من عدد 28 عمارة باأجمالى 
جنيه  مليون   64 بقيمة  �شكنية  وحدة   672
و�شيتم اإنهاء الم�شروع فى 31 دي�شمبر 2014 
لزيارة  �شيادته  توجه  اأخر  جانب  على 

جامعة �شوهاج لتفقد الأعمال والتى ت�شمل 
ومجمع  الآداب  كلية  و  تجارة  كلية  مبنى 
المدرجات وقاعة الموؤتمرات ومبانى اإ�شكان 
البنية  م�شروع  اإلى  بالإ�شافة  هذا  طابى 
�شرف  و�شبكات  وكهرباء  طرق  من  التحتية 
تبلغ  والتى  ومعلومات  وتليفونات  ومياه 
تكلفتها 115 مليون جنيه وجدير بالذكر اأن 
الم�شروع يبلغ قيمته الإجمالية 381 مليون 
التنفيذ  بجودة  �شيادته  اأ�شاد  وقد  جنيها 
وطالب ب�شرعة الإنتهاء منه وتقديم ميعاد 
 30 من  بدل   2015 مار�س   31 فى  ت�شليمه 

�شبتمبر 2015 . 

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات 
اإسكان اإجتماعى بسوهاج 

وأعمال جامعة سوهاج
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الوزراء  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  �شهد 
فعاليات  انطاق  نوفمبر   25 الثاثاء  �شباح 
قطاع  في  حدث  اأكبر  م�شر  لبناة  الأول  الملتقى 
المقاولت والت�شييد والبناء فى م�شر عام 2014 
حول  ت�شجيلى  فيلم  عر�س  خاله  تم  والذي 
كلمة  مت�شمنًا  والبناء،  الت�شييد  فى  م�شر  ريادة 
لعمال  ال�شي�شى  الفتاح  عبد  الجمهورية  رئي�س 
م�شر"  يبنى  وبلده  بجد  ربنا  بيحب  "اللى  م�شر 
م�شر  لبناة  الهام  الحيوي  الدور  اأي�شًا  تناول 
قطاع  رواد  اأبرز  مع  التوا�شل  قنوات  وتعزيز 
الت�شييد والبناء وتبادل اأحدث الخبرات واأف�شل 
الم�شتقبل وو�شع ت�شور  الممار�شات ور�شم مامح 
واحد للقطاع وتحديد مدة القدرة على التنفيذ 
ودور القطاع على الم�شاركة فى التنمية والخروج 

بحلول �شريعة.
رواد البناء

الرواد  من   بتكريم عدد  الوزراء  رئي�س  قام  كما 
اأحمد  عثمان  المهند�س  مقدمتهم  وفي  البناء 
المهند�شين  من  وعدد  ال�شركة   موؤ�ش�س  عثمان 
ال�شادة  بح�شور  وذلك   ، الملتقي  في  الم�شاركين 

وزراء الإ�شكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 
والتخطيط والمتابعة والإ�شاح الإداري والنقل 
العاملة  والقوي  المحلية  والتنمية  والموا�شات 
والهجرة وال�شباب والمهند�س ح�شن عبد العزيز 
الت�شييد  لمقاولي  الم�شري  الإتحاد  رئي�س 
مجل�س  رئي�س  �شاح  مح�شن  والمهند�س  والبناء 
الأول  النائب  فاروق  �شيد  والمهند�شين  الإدارة 
واإمام عفيفي نائب رئي�س المجل�س الأ�شتاذ ح�شام 
مجل�س  ع�شوا  الزاهد  �شاح  المهند�س  و  اإمام 
قيادات  من  األف  من  لأكثر  بالإ�شافة  الإدارة 
المالية  والموؤ�ش�شات  المقاولت  �شركات  كبرى 
واإدارة  العقارى  والتطوير  البناء  مواد  و�شركات 

الم�شروعات العربية والدولية .
�شناعة المقاولت

�شاح   مح�شن  المهند�س  طالب  اآخر  جانب  علي 
رئي�س �شركة المقاولون العرب الإتحاد الم�شري 
والعربي لمقاولي الت�شييد والبناء خال م�شاركته 
بالجل�شة الثانية بملتقي بناة م�شر 2014 والتي 
دارت حول تحديات �شناعة المقاولت في م�شر 
الم�شرية  لل�شركات  الفر�س  اإتاحة  علي �شرورة 

محلب يشهد فعاليات 
ملتقي "بناة مصر" اأول لعام 2014
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اأ�شيوية  ال�شرق  ال�شركات  عن  الأف�شلية  ومنحها 
العربية  ال�شركات  منح  مع  العربية  بالأ�شواق 
الم�شرية  ال�شركات  مع  تحالفات  في  الدخول 
التي  القومية  الم�شروعات  تنفيذ  في  للم�شاركة 
عبد  الرئي�س  بتد�شينها  وقام  الدولة  طرحتها  
الفتاح ال�شي�شي موؤخرًا مثل م�شروع قناة ال�شوي�س 
و�شبكات الطرق الجديدة والتي تبلغ في مرحلتها 

الأولي 3400 كم.
مليون فدان

التعاون  هذا  لتفعيل  الإتحادين  �شاح  ودعا 

العربية  ال�شركات  بين  التكامل  هذا  وتحقيق 
�شركة  رئي�س  المجال،وقال  هذه  في  والم�شرية 
م�شروع  المثال  �شبيل  علي   : العرب  المقاولون 
 4 له  تقدم  فدان  المليون  لزراعة  الآبار  حفر 
�شركات م�شرية تمتلك معدات اأق�شي عمق حفر 
ال�شعودية  ال�شركات  تمتلك  بينما  متر   400 لها 
1000 متر حفر  فلما ل يتم  معدات ت�شل لعمق 
كما  لتنفيذه  ال�شركات   تلك  بين  تحالفات  عمل 
المدربة  الفنية  العمالة  توفير  ب�شرورة  طالب 

لتنفيذ هذه الم�شروعات لإحتياج ال�شوق اإليها .
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قام اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية يوم 
اأ�شا�س المقر  18 نوفمبر بو�شع حجر  الثاثاء 
الخام�س  بالتجمع  الداخلية  لوزارة  الجديد 
بح�شور عدد من القيادات الأمنية والمهند�شون 
مح�شن �شاح رئي�س مجل�س الإدارة و�شيد فاروق 
النائب الأول واإمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س 

الإدارة.
مليون   500 تكلفته  تبلغ  الم�شروع  اأن  يذكر 
جنيه وي�شم مباني لقطاعات الأمن الإقت�شادي 
والتوثيق  والمعلومات  والمالي  والإجتماعي 
لاإت�شالت  وبرج  الإت�شالت  وتكنولوجيا 
الت�شطيبات  اأعمال  جميع  اأعماله  وتت�شمن 
المهند�شين  بذلك  �شرح  والإلكتروميكانك 
�شليمان علي يون�س رئي�س قطاع القاهرة الكبرى 
المن�شق  فريد  ح�شني  واأحمد  لاأعمال  المنفذ 
يتكون  مبنى  كل  اأن  اإلى  واأ�شارا  للم�شروع  العام 

اأدوار متكررة وم�شطح  من بدروم واأر�شي واأربع 
الدور الواحد 5000 متر باإجمالي مباني لجميع 
واأو�شح  م�شطح  متر  األف   130 حوالي  الأدوار 
ن�شر  مدينة  فروع  بتنفيذه  يقوم  الم�شروع  اأن 

وحلوان والقاهرة واإدارة المن�شاآت المتميزة. 

وزير الداخلية يضع حجر اأساس
 للمقر الجديد لوزارة الداخلية 

بالتجمع الخامس



رئي�س ق�سايا الدولة وحافظ بور�سعيد ي�سعان حجر الأ�سا�س
لنادي هيئة ق�سايا الدولة ببور�سعيد بتكلفة 2 مليون جنيه 

قام الم�شت�شار علي زكي نبوي �شكر رئي�س هيئة ق�شايا 
الدولة واللواء �شماح قنديل محافظ بور�شعيد يوم 
5 يناير بو�شع حجر الأ�شا�س لنادي هيئة  الإثنين 
خالد  الم�شت�شار  بح�شور  ببور�شعيد  الدولة  ق�شايا 
م�شت�شاري  نادي  اإدارة  مجل�س  رئي�س  الدين  زين 
عبدالخالق  اإبراهيم  والم�شت�شار  الدولة  ق�شايا 
الدولة  ق�شايا  م�شت�شاري  نادي  اإدارة  مجل�س  رئي�س 

رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  والمهند�شون  ببور�شعيد 
القناة  قطاع  رئي�س  حافظ  ومحمد  الإدارة  مجل�س 
و�شيناء ومحمد حال م�شاعد رئي�س القطاع و�شامية 
اأن  اأو�شحت  والتي  بور�شعيد  منطقة  مدير  حاوة 
الم�شروع يتكون من دور اأر�شي وثاثة اأدوار علوية 
بم�شطح 1395 متر وبتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليون 

جنيه ومدة تنفيذه خم�شة اأ�شهر.  

في اإطار حر�س قيادات فرع �شرق وو�شط الدلتا على 
خال  ومن  المهند�شين  �شباب  مهارات  وتنمية  رفع 
الت�شييد  لهند�شة  التكنولوجي  المعهد  مع  التعاون 
 " والإدارة نظم الفرع برنامج تدريبي تحت عنوان 
والمدنية  والمعمارية  الإن�شائية  الأعمال  عاقة 
بالأعمال الكهروميكانيكية" وذلك لمدة ثاثة اأيام 
اأعقبها عقد حلقة نقا�شية بين المهند�شين بح�شور 
المهند�شان اأحمد عبا�س رئي�س قطاع الدلتا و�شمير 
والتوا�شل  الخبرات  لتبادل  الفرع  مدير  �شعداه 
لبيان مدى  المهند�شين وذلك  و�شباب  القيادات  بين 

،هذا  التدريبية  البرامج  تلك  مثل  من  الإ�شتفادة 
المعهد  مدير  حمدي  �شريف  المهند�س  اأر�شل  وقد 
وو�شط  �شرق  فرع  لإدارة  �شكر  خطاب  لتكنولوجي 
البرنامج  وتنظيم  الإ�شتقبال  ح�شن  على  الدلتا 
والإعام  العامة  العاقات  اإدارة  بال�شكر  وخ�س 

واإدارة الموارد الب�شرية بالفرع.

برنامج تدريبي بفرع شرق 
ووسط الدلتا عن عاقة 

اأعمال اإنشائية والمعمارية 
والمدنية بالكهروميكانيكية
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المقاولون  �شركة  رئي�س  �شاح  مح�شن  المهند�س  اأعلن 
توجو  بدولة  طرق  لعقد  ال�شركة  توقيع  عن  العرب 
حاليًا  يتم  اأنه  اإلى  واأ�شار  دولر  مليون   25 بقيمة 
عدد  يوجد  واأنه  خا�شة  المغربي  بال�شوق  التو�شع 
هناك  المطروحة  التنموية  الم�شروعات  من  كبير 
م�شروعين  بدرا�شة  حاليًا  تقوم  ال�شركة  اأن  موؤكدًا 

بالمغرب. للطرق 
واأ�شار �شاح اإلى اأن وفدًا من ال�شركة برئا�شة المهند�س 
اإلى  الإدارة قد قام بزيارة  راتب ع�شو مجل�س  اأ�شرف 
دولة المغرب لتفقد م�شروع خط القطار فائق ال�شرعة 
بين طنجة والدار البي�شاء لوط 3 قطاع رقم 6 بطول 
العرب  المقاولون  خاله  من  تقوم  والتي  كيلومتر   39
 25 بتكلفة  �شناعية  واأعمال  اأتربة  اأعمال  بتنفيذ 
مليون دولر واأ�شاف اأنه من المقرر الإنتهاء من اأعمال 
القادم  يوليو  منت�شف  الم�شروع  من  الأولى  المرحلة 

. 2015 ومن المرحلة الثانية نهاية �شبتمبر 
التوجولي  الوزراء  رئي�س  اأن  �شاح  مح�شن  �شرح  كما 
الطريق  عقد  توقيع  مرا�شم  �شهد  قد  اأهومي  كوي�شي 
لومي  بالعا�شمة  25 كيلومتر  الوطني رقم )5( بطول 
وتبلغ  توجو  بدولة  اأعمالها  باكورة  �شيكون  والذي 
تكلفته حوالي 25 مليون دولر وقد اأكد رئي�س الوزراء 

اأن رئي�س توجو طلب منه �شم �شبكة الطرق الفرعية 
دولر،وقع  مليون   21 تكلفتها  وتبلغ  بالعقد  للم�شروع 
ال�شيد  التوجولي  والنقل  العامة  الأ�شغال  وزير  العقد 
Ninsao S.GNFAM والمهند�س اأ�شرف راتب 
اإبراهيم  المهند�شون  بح�شور  الإدارة  مجل�س  ع�شو 
ومحمد  اأفريقيا  وغرب  �شرق  قطاع  رئي�س  مبروك 
الح�شري مدير �شركة المقاولون العرب بكوت ديفوار 
والأ�شتاذ  بتوجو  ال�شركة  ممثل  عبدالحميد  ومحمد 

�شيد اآدم نائب رئي�س القطاع المالي.
جاري  اأنه  على  العرب  المقاولون  �شركة  رئي�س  واأكد 
كوت  بدولة  فيل  جاك  كوبري  اأعمال  من  الإنتهاء 
�شيقوم  والذي  جنيه  مليون   250 بتكلفة  ديفوار 
بافتتاحه رئي�س الجمهورية الإيفواري الح�شن واتارا 
قبل نهاية فبراير القادم ووجه دعوه لرئي�س الوزراء 

اإبراهيم محلب للم�شاركة في افتتاحه. المهند�س 
خال  راتب  اأ�شرف  المهند�س  اأو�شح  اآخر  جانب  على 
الإنتهاء من ج�شم  اأنه تم  زيارته لدولة كوت ديفوار 
كوبري جاك فيل وجاري اأعمال الت�شطيبات النهائية 
اأهالي  من  كبيرة  فرحة  و�شط  لفتتاحه  تمهيدًا 
وجودة  الإنجاز  ب�شرعة  اأ�شادوا  الذين  المنطقة 

الأعمال. 

بشائر 2015 
المقاولون العرب توقع عقد طرق بتوجو

 بـ25 مليون دوار
وتدرس مشروعات جديدة بالمغرب وتنتهي 

من كوبري جاك فيل بكوت ديفوار



المقاولون العرب 
أفضل شركة

 مقاوات في مصر
 لعام 2014

رئي�س  مبروك  اإبراهيم  المهند�س  �شرح 
هام�س  على  اأنه  اأفريقيا  وغرب  �شرق  قطاع 
بدولةغينيا  تركيا   / اأفريقيا  لجنة  انعقاد 
الإ�شتوائية واإ�شادة  الرئي�س اأوبيانج  نجيما 
خال  الإ�شتوائية  غينيا  جمهورية  رئي�س 
العرب  المقاولون  باأعمال  اللجنة  اإنعقاد 
نغي�شو  �شا�شو  ديني�س  الرئي�س  قام  بباده 
رئي�س جمهورية الكونغو )برازافيل( باإر�شال 
وفدًا من كبار مرافقيه لزيارة م�شروع اإ�شكان 
ال�شركة  قامت  التي  والطرق  يوينا�شبيرانزا 
وكذلك  الإ�شتوائية  غينيا  في  بتنفيذها 
الغينية  العرب  المقاولون  �شركة  مقر  زيارة 
علي  عر�شه  تم  تقريرًا  الوفد  اأعد  وقد 
اإيجابية  ب�شاأن  الكونغو  جمهورية  رئي�س 
بغينيا  ال�شركة  اأعمال  على  والثناء  الزيارة 

الإ�شتوائية.
اأن  مبروك  اإبراهيم  المهند�س  واأو�شح 
�شيافته  بمقر  دعاه  �شا�شو  ديني�س  الرئي�س 
فخامته  علي  عر�س  اأن  وبعد  �شيبوبو  في 
اأفريقيا  في  وتواجدها  ال�شركة  اأعمال 
وحجم الأعمال بها طالبه ب�شرورة التواجد 
العرب  المقاولون  ل�شركة  تمثيل  مكتب  وفتح 
من  الكثير  لوجود  ممكن   وقت  اأقرب  في 
اأعمال البنية التحتية والطرق في جمهورية 
الكونغو ،ح�شر اللقاء المهند�س اأ�شرف فهمي 

الع�شو المنتدب للمقاولون العرب الغينية .

اأظهرت نتائج الإ�شتطاع " لإختياراأف�شل ال�شركات 
في عام 2014 "الذي اأجرته مجلة "اأموال الغد" 
بالتعاون مع المركز الم�شري لبحوث الراأي العام 
اأف�شل  اأن �شركة المقاولون العرب هى   " "ب�شيرة 
 2014 عام  خال  ال�شوق  في  مقاولت  �شركة 
اإختيارهم  اأ�شباب  واأرجع الخبراء والمتخ�ش�شين 
اإلى قيام ال�شركة بتنفيذ العديد من الم�شروعات 
في  المحددة  والتوقيتات  للمعايير  وفقًا 
بالإ�شافة  التحتية  البنية  قطاعات  من  العديد 
ال�شوق  داخل  التو�شعية  الإ�شتراتيجية  اإلى 

الأفريقية لزيادة حجم اأعمال ال�شركة.
التي  الثانية  ال�شنة  هى  هذه  اأن  بالذكر  جدير 
بلقب  العرب  المقاولون  �شركة  فيها  تحتفظ 
بعد  2013و2014  لعامي  مقاولت  �شركة  اأف�شل 
المتخ�ش�شة  الإقت�شادية  الغد  اأموال  قيام مجلة 
لكافة  ونوعي  ومتخ�ش�س  �شامل  ا�شتفتاء  بعمل 
لإختيار  م�شر  داخل  الإقت�شادية  القطاعات 
الم�شئولين  م�شتوى  على  عام  خال  الأف�شل 
وال�شخ�شيات وال�شركات المتخ�ش�شة والموؤ�ش�شات 
المجتمع  وتقبل  تقييم  ومدى  والبنكية  المالية 
لعدد من القرارات والخدمات المقدمة بالإ�شافة 
متخ�ش�شة  لإ�شتطاعات  المجلة  اإجراء  اإلى 
نوعي  ت�شنيف  باأول  للخروج  تمهيدًا  قطاع  لكل 
نتائج  على  ي�شتند  الم�شري  الإقت�شادي  للقطاع 
لآليات  ووفقًا  ال�شفافية  معدلت  اأق�شى  تراعي 
�شركة  �شيا�شات  ثبات  يوؤكد  مما  وبحثية  عملية 
خطط  ووجود  الريادة  نحو  العرب  المقاولون 

حكيمة للحفاظ الم�شتمر على القمة.

الرئيس دينيس ساسو 

يدعو المقاولون العرب 

إنشاء مكتب تمثيل لها

 بجمهورية الكونغو 

برازافيل
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اإدارة  مجل�س  رئي�س  �شاح  مح�شن  المهند�س  و�شف 
الوزراء  رئي�س  زيارة  العرب  المقاولون  �شركة 
المهند�س اإبراهيم محلب للعا�شمة ال�شنغالية داكار 
للم�شاركة في القمة الفرانكوفونية لبحث التعاون 
الفرن�شية  باللغة  ناطقة  دولة   77 بين  الم�شترك 
باأنها كانت مثمرة واأكثر من ناجحة لدعم العاقات 
بين هذه الدول ال�شقيقة ،وقال �شاح: اأن الرئي�س 
الح�شن واتارا رئي�س دولة كوت ديفوار دعا رئي�س 

فيل  جاك  كوبرى  افتتاح  مرا�شم  لح�شور  الوزراء 
 570 م�شاحة  على  مائية  بحيرة  على  يقام  والذي 
بالعا�شمة  فيل  جاك  جزيرة  بين  ويربط  متر 
 610 طوله  ويبلغ  لها  المجاورة  والمدن  اأبيدجان 
متر وقامت بتنفيذه المقاولون العرب بتكلفة 250 

مليون جنيه.
اإدارة  مجل�س  ع�شو  راتب  اأ�شرف  المهند�س  واأو�شح 
الم�شري  الوفد  م�شاركة  خال  العرب  المقاولون 

ويربط بن جزيرة جاك فيل وامدن امجاورة لها 

رئيس كوت ديفوار
 يدعو المهندس إبراهيم محلب

 لحضور افتتاح كوبري جاك فيل بأبيدجان 
الكوبرى نفذته المقاولون العرب 

بتكلفة 250 مليون جنيه 
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وتوجو  ال�شنغال  دول  روؤ�شاء  اأن  بالقمه 
برازافيل  والكونغو  وتنزانيا  بي�شاو  وغينيا 
طلبوا من المهند�س اإبراهيم محلب تواجد 
في  والتو�شع  ببادهم  العرب  المقاولون 
ال�شركات  اإحدى  باعتبارها  هناك  ن�شاطها 
مجال  في  العريقة  الم�شرية  الوطنية 
اأن  راتب  باأفريقيا،واأكد  والبناء  الت�شييد 
للمقاولون  قوية  دفعة  تعد  الزيارة  هذه 
زيادة  في  كبير  ب�شكل  و�شت�شاهم  العرب 
الناطقة  الأفريقية  بالدول  اأعمالها  حجم 

بالفرن�شية 
اإبراهيم  المهند�س  اأعلن  اأخر  جانب  على 
اأفريقيا  وغرب  �شرق  قطاع  رئي�س  مبروك 
اأوبيانج  تيودورو  الرئي�س  اأن  بال�شركة 
نجيما رئي�س دولة غينيا الإ�شتوائية اأعطى 
توجيهاته للمقاولون العرب في البدء فورًا 
وحدة   1000 ت�شم  �شكنية  مدينة  لتنفيذ 
دولر  مليون   150 بتكلفة  المرافق  كاملة 
اأويال  الجديدة  الإقت�شادية  بالعا�شمة 
نفذتها  التي  تاون  في�س  مدينة  غرار  على 
الرئي�س  بها  اأ�شاد  والتي  بمالبو  ال�شركة 
الكونغو  جمهورية  رئي�س  �شا�شو  ديني�س 
لدولة  الأخيرة  زيارته  خال  )برازافيل( 
المقاولون  من  وطلب  الإ�شتوائية  غينيا 
العرب �شرورة فتح مكتب تمثيل لل�شركة في 
اأقرب وقت ممكن بباده لوجود الكثير من 
اأعمال البنية التحتية والطرق المطروحة 

هناك، 
مبروك  اإبراهيم  المهند�س  واأ�شافا 
والأ�شتاذ عماد عبيد رئي�س القطاع المالي 
موؤخرًاعقدًا  وقعت  العرب  المقاولون  اأن 
بطول   )5( رقم  الوطني  الطريق  لتنفيذ 
25 كيلومتر بالعا�شمة لومي والذي �شيكون 
باكورة اأعمالها بدولة توجو وتبلغ تكلفته 
وزارة  اأن  واأ�شارا  دولر  مليون   25 حوالي 
اإن�شاء  عملية  لل�شركة  اأ�شندت  الخارجية 
مبنى جديد لل�شفارة الم�شرية بدار ال�شام 

بدولة تنزانيا بتكلفة 5 مايين جنيه.   

اإقليم  تنمية   فى  للم�شاركة  ال�شركة  �شعى  من  اإنطاقًا 
الحيوية  الم�شروعات  تنفيذ  فى  والم�شاهمة  ال�شعيد 
جديدة  تعاقدات  على  الوادى  جنوب  فرع  ح�شل  هناك 
الأول  الن�شف  خال  جنيه  مليون   500 اإجمالية  بقيمة 
محمود  المهند�س  بذلك  �شرح  الحالى  المالى  العام  من 
عبد المولي رئي�س قطاع جنوب الوادى واأ�شيوط واأ�شاف 
الأعمال  اأن  الفرع  مدير  ح�شن  من�شور  محمود  المهند�س 
للغال  �شومعة   )2( عدد  اإن�شاء  فى  تتمثل  الجديدة 
 88 بقيمة  الجديد  بالوادى  العوينات  ب�شرق  اإحداهما 
بقيمة  باأ�شوان  اإدفو  بمدينة  والأخرى  جنيه  مليون 
مركز  اإن�شاء  بعطاء  الفرع  فاز  ،كذلك  جنيه  مليون   85
مليون   38 بقيمة  الجديدة  طيبه  بمدينة  الأورام  عاج 
فدان   150 لم�شاحة  الأ�شا�شية  البنية  بعطائى  و  جنيه 
بمدينة اأ�شوان الجديدة )�شمن اأعمال المرحلة الرابعة 
الكهرباء  واأعمال  جنيه  مليون   55٫4 بقيمة  للمدينة( 
374 فدان )ا�شتكمال المرحلة الولى( بقيمة  لم�شاحة 
من�شور  محمود  المهند�س  اأعلن  كما  جنيه  مليون   47٫64
اإ�شكان  ومبانى  مرافق  اإن�شاء  اأعمال  اإ�شناد  تم  اأنه  ح�شن 
قيمة  وتبلغ  الجديدة  تو�شكى  بمدينة  وطرق  وخدمات 
500 مليون جنيه لإتحاد ثاثة  اأعمال المرحلة الأولى 
�شركات  )المقاولون العرب - ايجيكو - مختار اإبراهيم ( 
المبدئية  القيمة  وتبلغ  العرب  المقاولون  �شركة  بقيادة 
لأعمال ال�شركة بها 200 مليون جنيه تنتهى فى 6 اأ�شهر. 
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تعاقدات جديدة
 لفرع جنوب الوادى 
بقيمة 500 مليون جنيه

م. محمود منصور م.محمود عبد المولى
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�شهد 
وزير  �شالمان  اأ�شرف 

الخمي�س  يوم  الت�شييد  قيادات  من  ولفيف  الإ�شتثمار 
لل�شناعة  العربيه  الألمانية  الغرفة  بين  التدريب  مجال  في  التعاون  بروتوكول  دي�شمبر   11

والتجارة )فورمات( و�شركة المقاولون العرب ممثلة فى المعهد التكنولوجى لهند�شة الت�شييد والإدارة.
  وقع البروتوكول المهند�س مح�شن �شاح رئي�س مجل�س الإدارة مع الدكتور راينر هيريت المدير التنفيذى 
للغرفة الألمانية وهويهدف اإلي تدريب عدد 2000 مهند�س وم�شرف من ال�شركة القاب�شة للت�شييد والتعمير 

وما يندرج تحتها من �شركات عديدة تعمل فى قطاع الت�شييد كمرحلة اأولى.
�شرح بذلك المهند�س �شريف حمدى مدير المعهد واأكد اأنه �شتتم  عمليات التدريب فورًا بمعهد مدينة ن�شر 
ومركز ج�شر ال�شوي�س طبقًا لمعايير ونظم تدريبية حديثة يراعى فيها الجانب النظرى والعملى واأ�شاف 
المهند�س اأ�شرف عبد العليم مدير المتابعة الفنية والتعاقدات اأن هذه الإتفاقية تعتبر بداية ت�شحيح 
الم�شار العملى لرفع الطاقة الإنتاجية فى مجال الت�شييد عن طريق تنمية ورفع كفاءة العامل الب�شرى 

الذى يعتبر حجر الأ�شا�س لكافه الأن�شطة.
م�شيرًا اأن المعهد يعقد هذه البرامج فى الفترات ال�شباحية والم�شائية طبقًا لطبيعة عمل المتدربين حتى 

ل يكون هناك تعطيل للعمل.

وزير اا�شتثمار ي�شهد توقيع 

بروتوكول تعاون بين الغرفة الألمانية 

والمقاولون العرب في مجال التدريب 



اأعلن المهند�س مح�شن �شاح رئي�س مجل�س الإدارة 
اأن ال�شركة ح�شلت موؤخرًا علي م�شروعات جديدة 
بلغت قيمتها 70 مليون دولر بما يعادل ن�شف مليار 

اأ�شدره  اإ�شناد  اأمر  عن  عبارة  جنيه 
دولة  رئي�س  اإنجيما  اأوبيانج  الرئي�س 
مزار  اأكبر  لإن�شاء  الإ�شتوائية  غينيا 
اأعلى  يعد  والذي  بيكو  بجبل  �شياحي 
دولر  مليون   20 بتكلفة  هناك  جبل 
كما كلف ال�شركة باإن�شاء مدينة في�س 
تاون بالعا�شمة الجديدة اأويال حيث 
�شكنية  وحدة   500 الم�شروع  ي�شم 
والخدمات  والطرق  المرافق  �شاملة 

بتكلفة 50 مليون دولر.
مقر جديد

ع�شو  راتب  اأ�شرف  المهند�س  واأ�شار 
ال�شركة  قيام  اإلي  الإدارة  مجل�س 
بالعا�شمة  لها  جديد  مقر  باإن�شاء 
اإدري�س  الرئي�س  وقيام  انجامينا 
حجر  بو�شع  ت�شاد  دولة  رئي�س  ديبي 
بعد  القادمة  الأيام  خال  الأ�شا�س 
344 مليون  اإلي  اأعمالها  اإرتفاع حجم 
من  عدد  على  ال�شركة  وتناف�س  دولر 

حاليًا  وتقوم  هناك  ال�شخمة  الطرق  م�شروعات 
 Sangmetina-Ouesso طريق  باإن�شاء 
بقيمة 60 مليون دولر بدولة الكاميرون وفي اإطار 
التو�شع والإنت�شار بدولة اأثيوبيا يتم حاليًا تنفيذ 
188كم  طوله  يبلغ  والذي  هاجريماريم  طريق 
110 مليون دولر ويعتبر جزء من طريق  وتكلفته 
ي�شل بين القاهرة وكيب تاون وتقوم ال�شركة حاليًا 
بدعوة 10 مهند�شين اأثيوبيين للح�شول على دورات 

بمعهد  الهند�شية  المجالت  كافة  في  متقدمة 
بهدف  وذلك  بالقاهرة  بال�شركة  الخا�س  التدريب 
الأفارقة  لاأ�شقاء  والتكنولوجيا  الخبرات  نقل 
الخدمات  من  العديد  جانب  اإلى  هذا 
الإجتماعية التي توؤ�شل روح التاأخي 

والمحبة بين هذه ال�شعوب.
3 مليار دولر

جدير بالذكر اأن حجم اأعمال �شركة 
ال�شمراء  بالقارة  العرب  المقاولون 
يعادل  بما  دولر  مليار   3 من  يقترب 
حوالي 20 مليار جنيه م�شري موزعة 
اإفريقية  دولة   18 من   اأكثر  على 
 - نيجيريا   - الإ�شتوائية  )غينيا 
 - غانا   - الكاميرون  ديفوار-  كوت 
 - ليبيريا   - الكونغوالديمقراطية 
ت�شاد - موريتانيا - اأثيوبيا - اأوغندا 
 - الجزائر   - بوت�شوانا   - زامبيا   -
الجزائر- توجو(   - - تون�س  المغرب 
وتتنوع اأعمالها مابين م�شروعات طرق 
بنية  وم�شروعات  واإن�شاءات  واإ�شكان 
دولة   وتعتبر  كباري  واإن�شاء  تحتية 
حجم  حيث  من  الأعلى  هى  نيجيريا 
مليار   9 الـ  يقارب  حالي  اأعمال  بحجم  الأعمال 
جنيه م�شري  يليها غينيا الإ�شتوائية ثم ت�شاد ،كما 
م�شروعات  تنفيذ  لدرا�شة  حاليًا  ال�شركة  ت�شعى 
وفتحت  وليبيريا  وبت�شوانا  ال�شنغال  في  جديدة 
بالفعل �شوقًا جديدة لها بزامبيا واأوغندا والكونغو 
الديمقراطية والكونغو )برازافيل( وتوجو ومازال 
اإنت�شارها  خريطة  على  الدول  من  العديد  هناك 

الإقليمي .
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المهند�س مح�صن �صاح : المقاولون العرب تنفذ 
اأكبر مزار �صياحي بغينيا الإ�صتوائية 

وال�صركة تدر�س م�صروعات جديدة بال�صنغال 
وبت�صوانا وليبيريا

م. محسن صاح

م. أشرف راتب
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النجا  اأبو  فايزة  ال�شفيرة  اأ�شادت 
لاأمن  الجمهورية  رئي�س  م�شت�شارة 
القومي خال زيارتها الر�شمية لدولة 
الفعال  بالدور  الإ�شتوائية  غينيا 
هناك  العرب  المقاولون  ل�شركة 
زيارتها  خال  �شعادتها  عن  وعبرت 
بمالبو  الم�شرية  ال�شفارة  لم�شروع 
الذي يتم اإن�شائه حاليًا بوجودها بين 
ب�شركة  بهم  تفخر  م�شرية  �شواعد 

المقاولون العرب.
نيجيما  تيودوراأوبيانج  الرئي�س  كان 

فايزة أبو النجا تشيد بدور
المقاولون العرب بغينيا اإستوائية
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ا�شتقبل  قد  الإ�شتوائية  غينيا  دولة  رئي�س 
في  النجا  اأبو  فايزة  ال�شفيرة  كبير  بترحاب 
م�شتهل زيارتها واأعرب خال اللقاء عن �شعادته 
العاقات  وقوة  الأفريقي  للح�شن  م�شر  بعودة 
الم�شرية الغينية عقب ذلك قامت ال�شفيرة اأبو 
النجا بتفقد م�شروع ال�شفارة وا�شتمعت اإلى �شرح 
اإدارة  مجل�س  ع�شو  راتب  اأ�شرف  المهند�شين  من 
المقاولون العرب و اإبراهيم مبروك رئي�س قطاع 
�شرق وغرب اأفريقيا والذي يتكون من اأربع مباني 

متر   1400 م�شاحة  على  ال�شفارة  مبنى  اأولها 
م�شاحة  على  ال�شفير  ل�شكن  بالإ�شافة  مربع 
متر   480 ال�شيافة  و�شكن  مربع  متر   650
م�شاحة  باإجمالي  متر   280 العاملين  ومبنى 
مباني 1600 متر على م�شاحة اإجمالية 6 اآلف 
واأو�شح  لم�شر  الغيني  الرئي�س  اأهداها  متر 
المهند�س اأ�شرف فهمي الع�شو المنتدب ل�شركة 
المقاولون العرب الغينية اأن اأعمال الإن�شاءات 
بداأت منذ 20 يومًا و�شيتم الإنتهاء منها خال 

6 �شهور بتكلفة ت�شل اإلى 10 مايين دولر.
اأن المقاولون العرب قد ح�شلت موؤخرًا  يذكر 
الإ�شتوائية  بغينيا  جديدة  م�شروعات  علي 

اأوبيانج  الرئي�س  اأ�شدره  اإ�شناد  اأمر  عن  عبارة 
لإن�شاء  الإ�شتوائية  غينيا  دولة  رئي�س  اإنجيما 
اأعلى  يعد  والذي  بيكو  �شياحي بجبل  اأكبر مزار 
كلف  كما  دولر  مليون   20 بتكلفة  هناك  جبل 
بالعا�شمة  تاون  في�س  مدينة  باإن�شاء  ال�شركة 
الجديدة اأويال حيث ي�شم الم�شروع 500 وحدة 
والخدمات  والطرق  المرافق  �شاملة  �شكنية 

بتكلفة 50 مليون دولر. 
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اإدارة  مجل�س  رئي�س  �شاح  مح�شن  المهند�س  اأعلن 
فوريه  الرئي�س  فخامة  اأن  العرب  المقاولون  �شركة 
بو�شع  قام  توجو  جمهورية  رئي�س  جنا�شينجبي 
 )5( رقم  الوطني  الطريق  لم�شروع  الأ�شا�س  حجر 
بقطاع كبيليه جوفي- باتاتوكو )لوط 2( بطول 25 
دولر  مليون   25 وبتكلفة  لومي  بالعا�شمة  كيلومتر 
ل�شرعة  �شعادته  عن  التوجولي  الرئي�س  اأعرب  وقد 
اإبراهيم  المهند�س  الوزراء  مجل�س  رئي�س  ا�شتجابة 
محلب لإر�شال �شركة المقاولون العرب للم�شاركة في 
خطط تنمية باده ووجه دعوة للرئي�س عبدالفتاح 
الوزراء  رئي�س  محلب  اإبراهيم  والمهند�س  ال�شي�شي 
لزيارة دولة توجو واأكد اأنه �شيقوم بزيارة اإلى م�شر 
لح�شور الموؤتمر الإقت�شادي والذي �شيعقد في �شهر 

مار�س القادم ب�شرم ال�شيخ .
ع�شو  راتب  اأ�شرف  المهند�س  اأو�شح  اأخر  جانب  على 
مجل�س الإدارة والم�شرف على م�شروعات اأفريقيا اأن 
وفدًا من ال�شركة برئا�شة المهند�س اإبراهيم مبروك 
ال�شركة  مثل  قد  اأفريقيا  وغرب  �شرق  قطاع  رئي�س 
الأ�شا�س  حجر  بو�شع  الكبرى  الإحتفالية  خال 
وعر�س على فخامة الرئي�س اإمكانية قيام المقاولون 
التنموية  الم�شروعات  لجميع  درا�شات  بعمل  العرب 

بدون  توجو  دولة  تحتاجها  التي  التحتية  والبنية 
مقابل م�شيرًا اإلى اأن ال�شركة دائمًا تعمل على م�شاندة 
التي  نيجيريا  دولة  مثل  بها  تعمل  التي  البلدان  كل 
تتواجد بها منذ 25 عامًا وغينيا الإ�شتوائية منذ ما 
15 عامًا وطلب الوفد من فخامة الرئي�س  يقرب من 
الم�شروعات  تنفيذ  في  العرب  المقاولون  م�شاركة 
م�شروع  ومنها  توجو  لدولة  الم�شتقبلية  التنموية 
باليميه  من  بالقرب  يبداأ  كيلومتر   50 بطول  طريق 

بتوجو وينتهي بحدود دولة غانا.
واعد  �شوق  التوجولي  ال�شوق  اأن  مبروك  واأو�شح 
وبح�شول المقاولون العرب على الطريق الوطني رقم 
)5( لوط رقم )2( وبالعاقات التي تمت ب�شكل قوي 
ال�شركة  وبالتزام  توجو  بدولة  الم�شئولين  كبار  مع 
وبالجودة  المقررة  المواعيد  في  الم�شروع  بتنفيذ 
العالية التي ينتظرها الجميع من �شركة المقاولون 
العرب فاإن هذا �شيفتح المجال لتوغل ال�شركة بقوة 
من  العديد  على  والح�شول  التوجولي  ال�شوق  في 
م�شروعات البنية التحتية والتواجد الفعال في هذه 

الدولة الأفريقية.
عبيد  عماد  الأ�شتاذ  من  كًا  �شم  الوفد  اأن  يذكر 
والمهند�شون  اأفريقيا  قطاع  على  المالي  الم�شرف 

المقاولون 
العرب  تنفذ 

الطريق  الوطني
 رقم )5( 

بدولة توجو 
بتكلفة 25 

مليون دوار
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�شليم عطا رئي�س قطاع اأفريقيا لل�شئون الميكانيكية 
مجل�س  ع�شو  عبدالحميد  ومحمد  والكهربائية 
العرب  المقاولون  ل�شركة  المنتدب  الإدارة 

والأ�شتاذ  الم�شروع  مدير  فريد  و�شيد  التوجولية 
المقاولون  ل�شركة  المالي  المدير  حامد  محمد 

العرب التوجولية.

رئي�س  �شكر  علي  الم�شت�شار  قام 
والم�شت�شار  الدولة  ق�شايا  هيئة 
اإدارة نادي  خالد زين رئي�س مجل�س 
والدكتور  الدولة  ق�شايا  م�شت�شاري 
يوم  القاهرة  ال�شعيد محافظ  جال 
الثاثاء 20 يناير بو�شع حجر اأ�شا�س 
لنادي  �شكني  تجمع  اإن�شاء  لم�شروع 
بالقاهرة  الدولة  ق�شايا  م�شت�شاري 
المهند�شين  بح�شور  الجديدة 
الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شاح  مح�شن 
مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  واإمام 
الإدارة و�شليمان يون�س رئي�س قطاع 
القاهرة الكبرى ومحمد ال�شيخ مدير 

اأن  اأو�شح  والذي  لاأعمال  المنفذ  القاهرة  فرع 
من  ويتكون  فدان   12.4 م�شاحة  على  الم�شروع 
30 عمارة بكل منها 6 اأدوار ي�شمل الدور على 4 
وبكل  الواحدة  لل�شقة  متر   130 بم�شطح  �شقق 

عدد  اأ�شفل  مت�شل  خا�س  وجراج  م�شعد  عمارة 
م�شجد  من  تتكون  خدمات  ومنطقة  عمارة   21
�شطحي  وجراج  متر   254 بم�شطح  مول  وميني 
مدخلين  وله  ب�شور  محاط  ال�شكني  والتجمع 

وغرفة اأمن على كل مدخل .

وضع حجر أساس "صفوة اأندلس"

  التجمع السكني لمستشاري الدولة  بالقاهرة الجديدة
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 قام المهند�س مح�شن �شاح رئي�س �شركة المقاولون 
ال�شقيقة  الجزائر  لدولة  ناجحة  بزيارة  العرب 
ا�شتهلها بلقاء عدد من الم�شئولين الجزائريين على 
الجزائري  العمومية  الأ�شغال  وزير  معالي  راأ�شهم 
�شبل  بحث  تم  حيث  قا�شي  عبدالقادر  ال�شيد 
التعاون لتنفيذ عدد من م�شروعات الطرق ال�شريعة 
ال�شام  عبد  وال�شيد  �شاح  التقى  والمواني،كما 
بو�شوارب وزير ال�شناعة والمناجم الجزائري لدفع 
عجلة العمل بم�شروعي تهيئة المنطقة ال�شناعية 
المنطقة  وتهيئة  الجفلة  بولية  و�شارة  بعين 

ال�شناعية بق�شر البخاري بولية المدية .
100 منطقة �شناعية

وقد وعد الوزير بمنح ال�شركة عددًا من م�شروعات 
�شي�شل  والتي  ال�شناعية  للمناطق  التحتية  البنية 
منطقة   100 عن  مايزيد  اإلى  بالجزائر  عددها 
اإن�شاء  اقتراح  اللقاء  تناول  ،كما  جديدة  �شناعية 
ال�شركة م�شنع للخر�شانة �شابقة ال�شب ل�شتغالها 

في تنفيذ وحدات �شكنية �شريعة التنفيذ.
نائب  عازم  الدين  ن�شر  بال�شيد  �شاح  التقى  و 
اأبلغه  والذي  الجزائري  والعمران  ال�شكن  وزير 
مدبولي  م�شطفي  الدكتور  بقبول  البداية  في 
العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  الإ�شكان  وزير 
تطرق  كما  الجزائر  لزيارة  له  الموجهة  الدعوة 
اللقاء لبحث �شبل تذليل العقبات اأمام الم�شروعات 
عجلة  ودفع  هناك  ال�شركة  تنفذها  التي  ال�شكنية 

العمل بها.
تدريب العمالة

بدعوة  الدين  ن�شر  ال�شيد  قام  اللقاء  وخال 
بالأ�شاليب  ال�شكن  برنامج  في  للم�شاركة  ال�شركة 
الحديثة وخا�شة الخر�شانة �شابقة ال�شب واأعرب 
الأر�س  ال�شركة  لمنح  الكامل  الوزارة  ا�شتعداد  عن 
الم�شنع كما تم بحث �شبل تدريب  الازمة لإن�شاء 
ال�شركة  م�شروعات  خال  من  الجزائرية  العمالة 
والت�شغيل  العمل  وزارة  مع  بالتن�شيق  بالجزائر 

فتـح آفـاق عمـل جـديـدة
 للمقـاولـون العـرب بالجـزائـر
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مراكز  عبر  الإجتماعي  وال�شمان 
رئي�س  التقي  كما  المهني  التكوين 
محمد  بال�شيد  العرب  المقاولون 
الجزائري  الإتحاد  رئي�س  روراوة 
لكرة القدم والذي اأعرب عن �شكره 
البالغ لل�شركة لاإنتهاء من م�شروع 
اأعلى  مقر الإتحاد الجزائري على 
والدقة  الت�شطيبات  من  م�شتوى 
الإلتزام  مع  التنفيذ  في  والمهارة 

بالمواعيد المحددة.
كلمة �شكر

المهند�س  �شارك  اآخر  جانب  علي 
معر�س  افتتاح  في  �شاح  مح�شن 
الأ�شغال العمومية لولية الجزائر 
والي  ال�شركة  بجناح  وا�شتقبل 
زوخ  عبدالقادر  ال�شيد  الجزائر 
بالإنجازات  بدوره  اأ�شاد  والذي 
مجال  في  لل�شركة  ال�شابقة 
وخا�شة  العمومية  الأ�شغال 
وكاب  الجميلة  ال�شيد  مينائي 
�شواطئ  حماية  وم�شروع  جنات 
الم�شروعات  من  والكثير  فرحاني  
على  ال�شركة  بتنفيذها  قامت  التي 
وجهودها  الما�شية  ال�شنوات  مدار 
الم�شروعات  تنفيذ  في  المتميزة 
تهيئة  م�شروع  وخا�شة  الحالية 
المحمدية  بمنطقة  الليدو  �شاطئ 
بولية الجزائر وقام والي الجزائر 

بت�شجيل كلمة �شكر ل�شركة المقاولون 
العرب خال تفقده لجناح ال�شركة اأعرب فيها عن 

عميق تقديره لل�شركة وقيادتها والعاملين بها .
رافق رئي�س ال�شركة خال الجولة المهند�شون اإمام 
عبد  واأ�شرف  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي 
ودارم  اأفريقيا  وو�شط  �شمال  قطاع  رئي�س  العاطي 

دب�شي مدير فرع ال�شركة بالجزائر.
تعاقدات جديدة

العرب  المقاولون  �شركة  فرع  اأن  بالذكر  جدير 
بدولة الجزائر تم اإن�شائه عام 1999 ويقدر حجم 

اأعماله الجاري باأكثر من 180 مليون دولر اإ�شافة 
الإ�شكان  م�شروعات  من  العديد  على  التعاقد  اإلى 
وم�شتغانم  وب�شار  العا�شمة  الجزائر  بوليات 
باإجمالي عدد 8140 وحدة �شكنية ،كما تم التعاقد 
م�شت�شفى  كم�شروع  العامة  المباني  من  عدد  على 
على  مك�شوف  وم�شرح  لاأطفال  ال�شرطان  عاج 
ومحطة  بتلم�شان  �شجن  وت�شطيبات  البحر  �شاطئ 
تنقية مياة ال�شرف ال�شحي ببوفاريك والكثير من 
الم�شروعات الجديدة والتي تبلغ تكلفتها باأكثر من 

450 مليون دولر . 



حددت �شركة المقاولون العرب المنفذة لم�شروعي 
الكويتية  الدولي بالعا�شمة  ال�شيخ جابر  م�شت�شفى 
العام  منت�شف  الأ�شا�شي  الجهرة  محور  وطريق 
 500 من  اأكثر  قيمتهما  تبلغ  والتي   2016 المقبل 

مليون ديناركويتي.
اإدارة  مجل�س  رئي�س  �شاح  مح�شن  المهند�س  واأكد 
به  اخت�س  حوار  في  العرب  المقاولون  �شركة 
خا�شة  اأولوية  تولي  ال�شركة  اأن  "النهار"  جريدة 
وبدولة  عام  ب�شكل  الخليج  بدول  لم�شروعاتها 

ال�شيخ  م�شت�شفى  اأن  مو�شحًا  خا�س  ب�شكل  الكويت 
وت�شمل  عالمي  غرار  على  ال�شركة  تنفذها  جابر 
اأكثر من 1200 �شرير وخدمات طبية مميزة للغاية 
با�شتثمارات تتعدى 300 مليون دينار كويتي وت�شلم 
ال�شركة  ت�شلم  اأن  على  تقريبًا  ون�شف  عام  خال 
محور طريق الجهرة خال عام ون�شف العام تقريبًا 
ليكون  الكويتية  بالعا�شمة  ال�شركة  تنفذه  والذي 
 270 بنحو  با�شتثمارات  بالكويت  رئي�شيًا  محورًا 

مليون دينار.

المهندس محسن صاح 
لجريدتي  "العالم اليوم" و" النهار الكويتية"

تسليم مستشفى "جابر" ومحور "الجهراء"
منتصف 2016 باستثمارات 500 مليون ديناركويتي
■ 2 مليار دوار حجم التعاقدات الحكومية الحالية بدول الخليج ... وتسليمها

 خال عامين ... ونولي أهمية خاصة أعمالنا في الكويت.
■  نفذنا أعماًا بتكلفة 14 مليار جنيه في مصر في 2014 ونسعى لتحقيق

إنجاز 2009 في العام الجديد بقيمة 18 مليار جنيه رغم صعوبة تحقيقه.
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المقاولون  رئي�س  واأ�شار 
حجم  اأن  اإلى  العرب 
التي  الحالية  التعاقدات 
بدول  ال�شركة  تنفذها 
اأكثر  قيمتها  تتعدى  الخليج 
اأن  على  دولر  ملياري  من 
باأق�شى  عامين  خال  ت�شلم 
م�شروعات  وجميعها  حد 
ل�شالح حكومات تلك الدول.

اأعمال  حجم  اأن  مو�شحًا 
في  الحالي  ال�شركة 
ال�شعودية يتعدى 500 مليون 
كباري  تنفيذ  ي�شمل  ريال 
خال  ت�شلم  وجدة  بالريا�س 

عام تقريبًا وتاربع اأن ال�شركة تنفذ اأي�شًا 4 اأبراج 
�شكنية بالإمارات با�شتثمارات 60 مليون دولر ومن 
عام  خال  ال�شكنية  الأبراج  تلك  ت�شليم  المزمع 
لديها  ال�شركة  اأن  اإلى  منوهًا  تقريبًا  العام  ون�شف 
اأي�شًا حجم اأعمال ب�شلطنة عمان تتعدى قيمة اأكثر 
�شحي  �شرف  محطات  ت�شمل  دولر  مليون   80 من 
في  اأي�شًا  �شاح  واأ�شاف  تقريبًا  عام  خال  ت�شلم 
حواره لـ "النهار" اأن ال�شركة تنفذ �شبكة مياه بقطر 
اأن  60 مليون ريال قطري على  با�شتثمارات تتعدى 
اإلى  م�شيرًا  تقريبًا  عام  خال  ال�شبكة  تلك  ت�شلم 
260 مليون  اأن ا�شتثمارات ال�شركة بالعراق تتعدى 
غرب  بدول  ال�شركة  اأعمال  حجم  اأن  واأكد  دولر 
م�شروعات  ت�شمل  دولر  مليار   1،5 تتعدى  اأفريقيا 
في  ديفوار  وكوت  وغينيا  نيجيريا  بدول  اأغلبها 
حاليًا  تنفذها  التي  ال�شركة  ا�شتثمارات  تبلغ  حين 
اأن  مليون دولر وك�شف عن   60 من  اأكثر  بالجزائر 
الخطة الم�شتهدفة لحجم اأعمال ال�شركة في العام 
الجديد 2015 ت�شمل تنفيذ اأعمال بقيمة 18 مليار 
جنيه وهو الإنجاز الذي حققه المهند�س اإبراهيم 
العرب في عام  للمقاولون  محلب حينما كان رئي�شًا 
2009 مو�شحًا اأن تحقيق حجم اأعمال بتلك القيمة 
الو�شول  �شتحاول  ال�شركة  اأن  اإل  بالطبع  �شعب 

له،فاإلى تفا�شيل الحوار:
تنفذها  التي  ال�شركة  اأعمال  حجم  ماهو  بداية   -

في دول الخليج؟

● ال�شركة تنفذ م�شروعات حكومية بدول الخليج 
اأغلبها م�شروعات كباري وطرق وم�شروعات خدمية 
بدول  خا�شة  وب�شفة  دولر  ملياري  تتعدى  بقيمة 
تلك  ت�شلم  اأن  على  والإمارات  والكويت  ال�شعودية 
ت�شلم  بحيث  المقبلين  العامين  خال  الم�شروعات 

تلك الم�شروعات مع نهاية عام 2016 تقريبًا.
- وماذا عن الم�شروعات الجاري تنفيذها في الوقت 

الحالي بالكويت؟
الكويت  بدولة  حاليًا  تنفذ  العرب  المقاولون   ●
مليون   500 تتعدى  بقيمة  �شخمين  م�شروعين 
اأكثر  بالكويت  ال�شركة  ا�شتثمارات  وتعد  دولر 
الخليج  بدول  ال�شركة  تنفذها  التي  الإ�شتثمارات 
واعد  �شوق  الكويتي  ال�شوق  واأن  خا�شة  عام  ب�شكل 
للغاية وال�شركة تنفذ حاليًا م�شت�شفى ال�شيخ جابر 
تتعدى  با�شتثمارات  الكويتية  بالعا�شمة  الدولي 
الم�شت�شفى  تلك  وت�شمل  كويتي  دينار  مليون   300
اأن  على  �شرير   1200 عالمي  غرار  على  تنفذ  التي 
العام  ون�شف  عام  خال  الم�شت�شفى  ت�شليم  يتم 
في  ال�شركة  تنفذ  حين  في  حد  باأق�شى  تقريبًا 
محورًا  �شيكون  والذي  الجهرة  طريق  نف�شه  الوقت 
من  الإنتهاء  اأي�شًا  المزمع  ومن  بالكويت  رئي�شيًا 
باأق�شى  تقريبًا  العام  ون�شف  عام  خال  تنفيذه 
اأكثر  الجهرة  طريق  محور  ا�شتثمارات  وتبلغ  حد 
270 مليون دينار كويتي وال�شركة تنفذ هذين  من 

الم�شروعين ل�شالح الحكومة الكويتية.
- وهل من المزمع تنفيذ حجم اأعمال اأخرى خال 
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العام الجاري بالكويت؟
تركز  ال�شركة  حقيقة   ●
الم�شت�شفى  تنفيذ  في  بقوة 
جابر"  "ال�شيخ  العالمي 
وطريق  الكويتية  بالعا�شمة 
هناك  واأن  خا�شة  الجهرة 
جانب  من  قويًا  تركيزًا 
على  الكويتية  الحكومة 
الم�شروعين  هذين  انتهاء 
في الوقت القريب ول توجد 
م�شروعات  لتنفيذ  نية  اأي 
الإنتهاء  قبل  جديدة 
الم�شروعين  هذين  من 

ال�شخمين.
- وماذا عن حجم اأعمال ال�شركة بالمملكة العربية 

ال�شعودية؟
ال�شعودي تتعدى  بال�شوق  ال�شركة  اأعمال  ● حجم 
كباري  م�شروعات  اأغلبها  �شعودي  ريال  مليون   500
اأن  اأي�شًا على  بالريا�س وجدة ومحاور طرق هامة 
المزمع تنفيذ حجم  ت�شلم خال عام تقريبًا ومن 
التي  الكباري  تلك  ت�شليم  مع  حكومية  اأعمال 

تنفذها ال�شركة بالريا�س وجدة.
اأعمال ال�شركة بالإمارات  - وكم تبلغ قيمة حجم 

العربية المتحدة؟
�شكنية  اأبراج   4 بالإمارات  ال�شركة تنفذ حاليًا   ●
اأن  60 مليون دولر على  كبرى با�شتثمارات تتعدى 
العام  ون�شف  عام  خال  الأبراج  تلك  ت�شليم  يتم 

تقريبًا .
ب�شلطنة  اأعمالها  حجم  ال�شركة  �شت�شلم  ومتى   -

عمان؟
● ال�شركة تنفذ حاليًا �شبكات �شرف �شحي ل�شالح 
دولر  مليون   80 تتعدى  بقيمة  العمانية  الحكومة 
على اأن ت�شلم تلك الم�شروعات خال عام مع نهاية 

العام الجاري تقريبًا.
في  تنفذه  بقطر  اأعمال  حجم  لها  ال�شركة  وهل   -

الوقت الحالي؟
● نعم ال�شركة تنفذ �شبكة مياه كبرى بقطر بتكلفة 
تتعدى 60 مليون ريال على اأن ت�شلم تلك المحطة 
الحكومة  ل�شالح  تنفذها  والتي  تقريبًا  عام  خال 

القطرية.
- هل واجهتم ك�شركة كبرى اأية عقبات في تنفيذ 
اأية  لديكم  وهل  الخليج؟  بدول  اأعمالكم  حجم 

طلبات بت�شهيات من الحكومات الخليجية؟
تقريبًا  لها  تقدم  ال�شركة  الإطاق  على  ل   ●
عقبات  اأية  توجد  ول  المطلوبة  الت�شهيات  كافة 
لاإ�شتثمار بدول الخليج والذي يرحبون دومًا باأية 
اأتوجه  اأن  واأريد  اأرا�شيها  على  م�شرية  ا�شتثمارات 
بخال�س ال�شكر والإمتنان لكافة دول الخليج الذي 

وقفوا بجوار م�شر في اأزمتها بعد ثورة يونيو.
اأعمالها  حجم  العرب  المقاولون  �شت�شلم  ومن   -

بال�شوق العراقي؟
● ال�شركة تنفذ حاليًا حجم اأعمال بالعراق بقيمة 
م�شروعين  على  موزعة  دولر  مليون   260 تتعدى 
بتكلفة  الب�شرة  مياة  تحلية  م�شروع  هما  �شخمين 
�شركة  مع  بالتعاون  دولر  مليون   180 تتعدى 
منت�شف  المحطة  ت�شلم  اأن  على  اليابانية  هيتا�شي 
اأي�شًا  ال�شركة  تنفذ  حين  في  تقريبًا  المقبل  العام 
�شركة  مع  بالتعاون  الديوانية  كهرباء  محطة 
مليون دولر   80 بتكلفة تتعدة  للكابات  ال�شويدي 
العام  نهاية  مع  المحطة  تلك  ت�شليم  المزمع  ومن 
اأعمال  ال�شركة تنفذ حجم  اأن  الحالي تقريبًا كما 

اأخرى بمنطقة اأربيل.
بالدول  حاليًا  ال�شركة  اأعمال  حجم  يبلغ  وكم   -

الأفريقية؟
بتكلفة  باأفريقيا  اأعمال  حجم  تنفذ  ال�شركة   ●
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دولر  مليار   1،5 تتعدى 
تلك  ت�شليم  المزمع  ومن 
عامين  خال  الم�شروعات 
غرب  بدول  حد  باأق�شى 
نيجيريا  اأبرزها  اأفريقيا 
وكوت  الإ�شتوائية  وغينيا 
ديفوار كما اأن ال�شركة لديها 
اأي�شًا  كبير  اأعمال  حجم 

بدول �شمال اأفريفيا.
- ومتى �شت�شلم ال�شركة حجم 

اأعمالها بالجزائر؟
حاليًا  تنفذ  ال�شركة   ●
م�شروعات   3 بالجزائر 
�شكنية كبرى ل�شالح الحكومة 

الجزائرية بقيمة اإجمالية تتعدى 60 مليون دولر 
وحدة   1500 من  اأكثر  م�شروع  كل  طاقة  وتبلغ 
�شكنية كما اأن ال�شركة تقوم حاليًا بم�شروع اإدخال 
500 كيلو متر  مرافق بالعا�شمة الجزائرية بنحو 
تقريبًا  عام  خال  ال�شركة  تنتهي  اأن  على  تقريبًا 

اأي�شًا من ترفيق تلك المنطقة ال�شناعية.
- وبالحديث عن حجم الأعمال المنفذة بم�شر، كم 
بلغ حجم اأعمال ال�شركة المنفذة في العام المنتهي 

2014؟

العام  في  بم�شر  اأعمال  حجم  نفذت  ال�شركة   ●
�شملت  جنيه  مليارات   4 من  باأكثر   2014 المنتهي 
حكومية  م�شروعات  وجميعها  قومية  م�شروعات 
�شرف  و�شبكات  �شكنية  وحدات  ت�شكل  كبرى 
اأن ال�شركة ت�شارك في م�شروع الأ�شكان  �شحي كما 
والمرافق  الإ�شكان  وزارة  تنفذه  التي  الإجتماعي 
والمجتمعات العمرانية الجديدة لمحدوي الدخل.
في  تنفيذه  الم�شتهدف  الأعمال  حجم  هو  وما   -

العام الحالي 2015؟
حققه  الذي  الإنجاز  تحقق  اأن  تاأمل  ال�شركة   ●
المهند�س اإبراهيم محلب حينما كان رئي�شًا لل�شركة 
اأعمال  حجم  بتنفيذ   2010-2009 عام  خال 
بقيمة تقدر بنحو 18 مليار جنيه ونحن نعلم جيدًا 
بتلك  الجاري  العام  في  اأعمال  حجم  تنفيذ  اأن 
يكون  اأن  �شتحاول  ال�شركة  ولكن  �شعب  القيمة 

هدفها في حجم الأعمال الجاري 18 مليار جنيه.
- وهل �شت�شارك ال�شركة في تنفيذ م�شروع المليون 

وحدة �شكنية مع �شركة اآرابتك الإماراتية؟
ممثلة  الم�شرية  الحكومة  تطلب  لم  الآن  حتى   ●
في وزارة الإ�شكان الم�شاركة ب�شكل ر�شمي اأو تكليف 
الآن  حتى  الم�شروع  هذا  في  اأعمال  باأية  ال�شركة 
الم�شروع  هذا  تنفيذ  في  بالطبع  ترحب  وال�شركة 
القاب�شة  اآرابتك  بحجم  كبرى  �شركة  مع  ال�شخم 
مليون وحدة  لتنفيذ  يهدف  واأن  لاإن�شاءات خا�شة 

�شكنية.
- وهل بداأت ال�شركة في تنفيذ م�شروع اأنفاق قناة 

ال�شوي�س التي �شتربط محافظات القناة ببع�شها؟
● نعم ال�شركة بداأت في تنفيذ ت�شميمات الم�شروع 
اأورا�شكوم  �شركة  مع  تحالفًا  هناك  واأن  خا�شة 
لاإن�شاءات لتنفيذ تلك الأنفاق وتبلغ 6 اأنفاق بقناة 
ال�شوي�س  قناة  تنمية  م�شروع  لخدمة  ال�شوي�س 
من  اأكثر  الأنفاق  تلك  ا�شتثمارات  وتبلغ  الجديدة 
8 مليار جنيه ومن المزمع الإنتهاء من تنفيذ تلك 

الأنفاق خال 14 �شهر تقريبًا؟
- وماذا عن م�شروعات �شوامع الغال التي تنفذها 

ال�شركة بم�شر في الوقت الحالي؟
● ال�شركة تنفذ حاليًا اأكثر من 14 �شومعة بمناطق 
جنيه  ملياري  تتعدى  با�شتثماررات  بم�شر  مختلفة 
مدة  خال  ال�شوامع  تلك  من  الإنتهاء  المزمع  ومن 

قدرها 14 �شهرًا تقريبًا.
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عليه  ٌبنى  الذى  الأ�شا�س  هم  العرب  المقاولون  عمال 
ا�شم �شركة المقاولون العرب .... بعرقهم و�شواعدهم 
اأحد  وبافتتاح   ..... وقوة  ازدهارًا  تزداد  واإخا�شهم 
هنا   .... والقومية  الحيوية  ال�شركة  م�شروعات 
مع  ال�شورة  لتكتمل  الكادر  داخل  تعالوا  لعمالنا  نقول 
وكبار  الوزراء  مجل�س  رئي�س  محلب  ابراهيم  المهند�س 
نحن  �شكرًا   لكم  لنقول   .... وال�شركة  الدولة  قيادات 
قناعتكم  ونرى  العمل  فى  وتفانيكم  اإخا�شكم  نلم�س 
وي�شقى  ليعمل  خلق  الإن�شان  واأن  عبادة  العمل  باأن 
للح�شول على لقمة العي�س ... فاأنتم تعرفون الواجب 
خير  يمثلكم  من  ن�شكر  نحن   .... الحقوق  معرفة  قبل 
اإفتتاح  فى  المكرمين  عمال   5 الـ  هم  وهوؤلء  تمثيل 

م�شروع جراج التحرير      
باإدارة  تركيبات  كهربائى  �شعبان  محمد  هانى   ●
العمال  من  فرقة  بتكوين  اأطالب   : المتميزة  المن�شاآت 
المهرة فى التخ�ش�شات المختلفة وذلك لتحفيز باقى 

العمال لاإن�شمام لهذه الفرقة 
● اأية حكاية الفرقة اللى بتطالب بيها؟

من  التخ�ش�شات  جميع  ت�شمل  مجموعة  عن  عبارة  هى 
العمال المهرة والتى نحتاجها فى جميع الأعمال لإنجاز 
المهام ال�شعبة باأ�شرع وقت واأعلى كفاءة  ويكون هوؤلء 
مميزين عن باقى العمال لتكون حافز للعمال لاإجتهاد 

والجد فى العمل لاإن�شمام لهذه الفرقة .
●  كان اإح�شا�شك اأيه لحظة تكريمك؟

على  ماكان�س  ومجهود  طاقة  اأق�شى  وبذلى  تعبى  اأن 
اأكتر  اأجتهد  ع�شان   ، تعبى  مقابل  خدت  واأنا  الفا�شى 

واأكتر .
●  قابلتك اأى �شعوبات فى تنفيذ جراج التحرير ؟

طبعًا كان فيه �شعوبات كتيره اأنا بداأت العمل فيه من 4 
�شنتين  الوردية ومن  �شاعات فى   8 ال�شغل  �شنيين وكان 
تم �شغط العمل لـ  12 �شاعة فى الوردية لتعوي�س اأيام 
المظاهرات الكتيره اللى كانت فى ميدان التحرير وكنت 
المولوتوف  وكان  المخاطرة  برغم  �شغلى  فى  م�شتمر 
بيترمى علينا فى الموقع ب�س اأنا ماكنت�س بخاف وكنت 

مبتاأخر�س ع�شان ال�شغل ميتعطل�س .
● طبيعة �شغلك اأية فى جراج التحرير؟

الكهرباء  اأعمال  اأول  من  وبداأت  تركيبات  كهربائى  اأنا 
كان  والإ�شت�شارى  النهائى  التركيب  حتى  الم�شروع  فى 
بي�شوف ال�شغل وبيكون مب�شوط منه وع�شان كده قال اأنا 
عايز النا�س ديه لنهاية الم�شروع وكان طقم الكهرباء 

حوالى 35 عامل .
● اأنت تم اختيارك للتكريم من و�شط العدد الكبير ده ؟

ع�شان اأنا ملتزم وبنفذ التعليمات بجدية وب�شرعة من 
بالإدارة  الكهرباء  ق�شم  مدير  فاروق  اأحمد  المهند�س 

رئيس الوزراء يكرم عمال المقاولون العرب
المهندس محسن صاح : شكرًا  أنتم شركاء النجاح

 فى إنجاز كل مشروعاتنا 
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والمهند�س ه�شام ر�شا مهند�س التنفيذ بالم�شروع يعنى 
اإتنين  اأو  واحد  بند  بينفذ  غيرى  اللى  الوقت  فى  اأنا 
كهربائى  واأنا  �شغرى  من  لأنى  خم�شة  اإ�شتغلت  اأكون 
وعمرى دلوقت 34 �شنة وبرغم اأنى ما خدت�س الدبلوم 
اإل اإنى �شارب المهنة ولكن لاأ�شف عدم ح�شولى على 
الموؤهل �شبب فى عدم ترقيتى ونف�شى م�شكلتى تاقى 
اإن �شاء اه و كل روؤ�شائى ي�شهدوا بكفاءتى واأنا  حل 
وده  محلب  ابراهيم  المهند�س  من  المتكرمين  اأول 
اأعتبره تاج على راأ�شى ، ونف�شى كمان يوفروا لكل عامل 
عدة �شغل تكون بتاعته ويكون م�شئول عنها زى �شركات 

كتير بره م�شر وده هيخلى فيه �شرعة فى الإنجاز . 
باإدارة  معدنية  �شدات  فنى  عبده  عي�شى  ح�شن   ●

ال�شركة  فى  �شغال  والدى   : الإعتيادية  الأعمال 
واأنا  المهند�س ابراهيم  اأتكرم من  اأنى  ومكان�س م�شدق 

عندى 25 �شنة 
● اأنت اأحد العاملين فى م�شروع جراج التحرير واأحد 

الٌمكرمين ؟
الوزرا  رئي�س  على  ه�شلم  اإنى  جدًا  فرحان  كنت  اأنا 
وهيكرمنى ووالدى بي�شتغل فى اإدارة الت�شطيبات وكان 
طول  اأنا  ه  الحمد  ب�س  �شغير  �شنى  لأنى  م�شدق  م�س 
عمرى مجتهد وبحب �شغلى واللى كتبهولى ربنا هو اللى 

هيكون .
●  و�شغلتك اأيه فى الم�شروع ؟

المتميزة  المن�شاآت  باإدارة  معدنيه  �شده  فنى  اأنا   
الكويت  �شافرت  وبعدين  �شنة  الم�شروع  فى  واأ�شتغلت 
على  تانى  ورجعت  ال�شباح  جابر  م�شت�شفى  فى  اأ�شتغل 
ال�شغل فى  اإنهاء  التحرير وكان فيه �شعوبة فى  جراج 
اأقل وقت تعوي�شًا عن اأوقات التوقف اأيام المظاهرات .

● مين اللى ر�شحك للتكريم ؟
عبد  محمد  والمهند�س  المعطى  عبد  اأحمد  الكوماندا 
واأنا  بالم�شروع  الإعتيادية  الأعمال  مهند�س  اه 
ماحظة  عندى  ولو  معار�شة  بدون  التعليمات  بنفذ 

فى اللوحة بقولها قبل مانفذها وده هيوفر فى الوقت 
طبعًا مع الإلتزام بكل و�شائل ال�شفتى فى اأثناء ال�شغل ، 
والحمد ه اأنا بفهم كل اللوحات وب�شتغل عليها باإلتزام 
وكفاءة عالية واأنا بن�شح زمائى باإتقان العمل ع�شان 

يدخل بيته رزق حال . 
●  اأ�شتغلت فى اأماكن تانية قبل ال�شركة ؟

باب  على  يعنى  باليومية  الخا�س  القطاع  فى  اأ�شتغلت 
ليه  الآمان  بيوفر�س  ما  وده  لأ  وع�شرة  �شغل  يوم  اه 
ح�شابه  على  بيتعالج  حاجة  ح�شُله  حد  ولو  ولعيالى 
اأمافى ال�شركة  فى اأى وقت يح�شل حاجة حتى لو ن�س 
المقاولون  م�شت�شفى  فى  والأدوية  العاج  متوفر  الليل 
حاجه  ماندفع  غير  ومن  م�شتوى  اأعلى  على  وبيكون 

خال�س    
ال�شحى  باإدارة  اأول  مبي�س  مكاوى  �شفيق  عزت 
والت�شطيبات :  بنتى الكبيره فى  ثالثة كلية هند�شة 

واأتمنى اأن يكون ليها مكان بال�شركة    
 ●  اأمتى بداأت �شغلك كمبي�س ت�شطيبات فى الجراج ؟

اآخر  بتيجى  الت�شطيبات  ع�شان  وده  ون�س  �شنة  من 
خل�س  ه  والحمد  متوا�شل   ال�شغل  كان  ب�س  حاجة 
وديمًا المهند�س يا�شر فوزى مدير الم�شروع والمهند�س 
طارق مرزوق مدير الإدارة يقولوا اأهم حاجة ال�شرعة 
والجودة العالية وده اأهم م�شروع ا�شتغلت فيه وا�شتغل 

فيه مئات العمال .
● وراأيك اأن الم�شروع مهم ليه ؟

م�شتنية  م�شر  كل  التحريرو  ميدان  فى  الجراج  مكان 
اإفتتاحه لأنه هيحل اأزمة كبيرة قوى فى المرور.

● طبعًا ا�شتغلت فى م�شروعات كتير قبل كده ؟
وعقد  الم�شلحة  للقوات  التمركز  م�شروع  فى  ا�شتغلت 
16 بالجبل الأ�شفر وم�شروع اأبو روا�س لل�شرف ال�شحى 
المدار�س  وم�شروع  للدخان  ال�شرقية  م�شنع  وم�شروع 

المتميزة بـ 6 اأكتوبر .        
●  طريقة ال�شغل بتفرق من مهند�س لأخر؟
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تنفيذى  ومهند�س  فنى  مهند�س  فيه  اأنواع  المهند�شين 
يعطى  اللى  هو  للعمال  بالن�شبة  مهند�س  اأهم  لكن 
للعمال ويكون �شبور معاهم ويزود من كفاءتهم  خبرة 
العمال  يقود  ويقدر  ليهم  ُمعلم  يكون  يعنى  العمل  فى 

ويخليهم فريق عمل واحد .
●  والدورات التدريبية دورها اأيه ؟

الأعمال  فى  وبا�شتغل  �شحية  اأعمال  دبلوم  خريج  اأنا 
القطاع  فى  ا�شتغلت  واأنا  الرفع  وطلمبات  ال�شحية 
باخد  كنت  ووقتها  بال�شركة  التحاقى  قبل  الخا�س 
كبير  كيان  وال�شركة   ، كده  على  الأمر  وينتهى  يومية 
دورات  محتاجه  والعمال  مختلفة   ال�شغل  وطريقة 
عليها  وي�شهل  يعلمها  اللى  دايمًا  ومحتاجه  تدريبية 
�شح  اللوحات  يقرا  يعرف  ع�شان  وده  ال�شغل  طريقة 
نف�شى  واأنا  والإ�شت�شارين  المديرين  مع  يتعامل  ويعرف 
واأبقى  طموحى  اأحقق  لتاأهلنى  تدريبية  دوارات  فى 

م�شرف .
● وبالن�شبة لعملك فى م�شروع جراج التحرير ؟

الم�شرف  وكان  �شاعة   12 يوميًا  وال�شغل  �شنة  من  كان 
اأبو المحا�شن والمهند�س  محمد بكر والمهند�س محمد 
والحريق  ال�شحية  الأعمال  ق�شم  رئي�س  فرج  تامر 
م�شرفة  ب�شورة  العمل  اإنجاز  على  حري�شين  بالإدارة 

لينا كلنا والحمد ه تم على اأكمل وجه . 
●  وم�شروع جراج التحرير اأهم م�شروع ا�شتغلت فيه ؟

اأيوه و اإن �شاء اه هيجذب ال�شياح لزيارة و�شط البلد 
والمتحف والبازارات الموجودة بميدان التحرير    

●  والتكريم من المهند�س ابراهيم محلب ؟
التكريم ده �شرف و�شام على �شدرى واأنا من بداية عملى 
واأن  و�شميرى  ربنا  براعى  واأنا   2004 �شنة  بال�شركة 

اأدخل بيتى قر�س حال .  
ن�شر ابراهيم فورمجى ممتاز باإدارة المن�شاآت المتميزة 
الأر�س  حفر  فى   �شعوبته  التحرير  جراج  م�شروع   :
نتيجة  التوقف  وفترات  الأر�س  تحت  اأدوار   4 بعمق 

المظاهرات بميدان التحرير
● اأنت فورمجى يعنى وظيفتك مهمة اأثناء �شب الخر�شانة ؟

كانت  �شغلنتى  لكن  ومهم  دور  ليه  العمال  من  واحد  كل 
م�س  فالمو�شوع  الأر�س  تحت  كله  الجراج  لأن  �شعبه 
على  كارثة  يعمل  ب�شيط  ولو  غلط  فيه  يح�شل  ممكن 
حاجه  لكل  ومنتبهين  حري�شين  كنا  كده  ع�شان  طول 

وعاملين ح�شابها
●  ع�شان كده ال�شركة بتكرمكم واأنتم اأف�شل من يمثل 

كل العمال اللى �شاركوا فى الم�شروع ؟
اأحنا بنطالب اأن التكريم ده يكون فى كل م�شروعات 
نهاية  فى  انه  عارفين  العمال  كل  ويبقى  ال�شركة 
الم�شروع هيتكرم عدد منهم فتكون حافز لكل واحد 

انه يجتهد ويخلى باله من �شغله ويعمله �شح . 

● امهند�س ح�شن �شاح خال تكرمه مكتبه 
العاملن امتميزين م�شروع جراچ التحرير 
بح�شور امهند�س �شيد فاروق النائب الأول و 

الأ�شتاذ ح�شام اإمام ع�شو جل�س الإدارة
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اأنه  الم�شروعات  اإدارة  مدير  ر�شاد  �شام  المهند�س  اأو�شح 
البحرى  نويبع  لميناء  والخارجي  الداخلي  الت�شميم  في  روعى 
الخامات  اأف�شل  وا�شتخدام  الجمالي  الهند�شي  ال�شكل  اإطفاء 
والتهوية  التكييف  �شبكات  تنفيذ  في  والأجهزة  والمعدات 
الميناء  جعل  الذي  الأمر  الحريق  اإطفاء  و�شبكات  المركزية 
تحفة هند�شية  رائعة تمثل معلمًا ح�شاريًا راقيًا بمدينة نويبع 
حيث تم البدء في الم�شروع في دي�شمبر 2012 وافتتحه رئي�س 
منه  الإنتهاء  بعد    2014 �شبتمبر  منت�شف  في  الوزراء  مجل�س 
بتكلفة 265 مليون جنيه واأ�شاف اأن نظام التكييف المركزي هو 
عبارة عن نظام مكون من ثاث وحدات لتوليد المياه المثلجة 
والطلمبات  تبريد  طن   325 الواحد  �شعة  بالت�شيللر  والم�شمى 
المياه  الت�شيلر هى خف�س درجة حرارة  بها ووظيفة  الخا�شة 
التي تتو�شط تبريد الوحدات الداخلية -FCU- التي بداخل 
هواء  مناولة  وحدة  ع�شر  ت�شعة  عدد  ذلك  اإلى  اإ�شافة  الت�شلر 
حالة  في  المبنى  داخل  من  الدخان  ل�شحب  بنظام  المجهزة 
اندلع الحريق مربوطة ب�شبكة الإنذار المبكر �شد الحريق عن 
طريق نظام التحكم الـ BMS و�شبكة موا�شير المياه المثلجة 
في  ا�شتخدمت  �شاج  طن  وع�شرون  مائة  اإلى  ماي�شل  وتركيب 
تنفيذ �شبكة مجاري الهواء بالإ�شافة اإلى م�شتلزماتها من �شتائر 
الهواء ومخارج الهواء ودنابر التحكم ومراوح ال�شحب والتغذية 

واأعمال العزل الحراري لمجاري الهواء والتغليف وعدد ثاثة 
ع�شر وحدة ملف ومروحة.

الحريق  واإطفاء  لمقاومة  كامل  نظام  عمل  تم  ذلك  جانب  اإلى 
رئي�شية و�شبكة موا�شير لاإطفاء  مياه  تلقائيًا وي�شمل طلبمات 
المركبة  المياه  خراطيم  طريق  عن  وذلك  ال�شمل�س  النوع  من 
والتي  بالأ�شقف  المعلقة  والر�شا�شات  الحريق  كبائن  داخل 
تغطي جميع �شالت ال�شفر والو�شول وا�شتقبال وتوديع الركاب 
والكافتيريات وبرج المراقبة والتحكم والمكاتب الإدارية مع 
 )FM200+CO2( تركيب اأنظمة الإطفاء التلقائي بالغاز
التكييف  اأجهزة  لت�شغيل  كهربائية  لوحة  ع�شر  اإثنى  وعدد 

ومكافحة الحريق.

أنظمة حديثة للتكييف والحريق بميناء نويبع البحري 

با�شتخدام  قامت  التي  ال�شركات  اأولى  من  العرب  المقاولون 
الروافع في م�شر بل وفي ال�شرق الأو�شط وتمتلك ال�شركة ممثلة 
مجموعة  التخ�ش�شية  والأعمال  المعدات  تاأجير  اإدارة  في 
�شخمة من الروافع �شواء في م�شر منذ بداية ال�شبعينات اأو في 
وتقوم  والأفريقية  العربية  الدول  في  الخارجية  الم�شروعات 
بهذه  البرجية  الأونا�س  تركيبات  ق�شم  المعدات  تاأجير  اإدارة 
اأحدث  من  برجي  ون�س   26 عدد  تمتلك  اأنها  حيث  المنظومة 
المجال  هذه  في  لها  الم�شهود  العالمية  والماركات  الموديات 
المدربين  المهند�شين والفنيين  حيث يقوم عليها مجموعة من 
والتركيب  الفك  اأعمال  في  الخبرة  من  م�شتوى  اأعلى  على 
لذلك  الازمة  والهند�شية  الفنية  الدرا�شة  وكذلك  والت�شغيل 

ويترواح طول زراع الون�س مابين 45 متر 
طن   8 من  ق�شوى  بحمولت  متر   70 اإلى 

اإلى 12 طن.
 MD برجي  ون�س  بالإدارة  يوجد  كما 
اأكبر  من  الون�س  هذا  اأن  حيث   500
اأن  حيث  بم�شر  البرجية  الأونا�س 
وطول  متر   93 الهوك  تحت  الإرتفاع 
 20 اإلى   7 من  وحمولته  متر   60 زراعه 

من  كبيرة  مجموعة  توجد  كما  طن 
 SELF ERECTIONS عليها  يطلق  التي  الأونا�س 
بموا�شفات  والتركيب  النقل  ب�شهولة  وتتميز  التركيب  ذاتية 
طول الذراع 50 متر بحمولة ق�شوى 8 طن وارتفاع 36 متر ولأن 

الأونا�س  اإلى  يحتاج  البناء  عملية  تطور 
ب�شورة  لرتباطها  عنها  غنى  ل  ب�شورة 
الخارجية  الم�شاعد  بمنظومة  وثيقة 
فاإن  للبناء  الحديث  التطور  لعملية 
�شركة المقاولون العرب تمتلك مجموعة 
كبيرة من الم�شاعد بارتفاعات ت�شل اإلى 
تركيبها  يتم  طن   2 وحمولة  متر   200
مبنى  لأي  الخارجية  الواجهة  على 
وكذلك  الأفراد  �شعود  اأعمال  لخدمة 
المعدات  تاأجير  اإدارة  اأن  كما  الت�شطيبات  اأعمال  لخدمة 
للتركيب والفك  المدربة  المهند�شين والفنيين والعمالة  لديها 

وال�شيانة والت�شغيل.

أوناش برجية عماقة لخدمة التشييد

م . طارق هريدى م . أسامة كمال
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 3 الأربعاء  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  الرئي�س  افتتح 
2014 كوبري ب�شتيل بمحافظة الجيزة  دي�شمبر 

اإ�شارة  اأعطى  الإفتتاح للكوبري حيث 
�شبكة  عبر  الجديد 
كونفران�س  الفيديو 
قام  م�شروع   20 �شمن 
�شيادته بافتتاحهم في 
لتقوم  التوقيت  نف�س 
دعم  في  بدورها 
التنمية  مقومات 
على  الح�شارية 
م�شر،ح�شر  اأر�س 
بموقع  الإفتتاح 
اللواء  الكوبري 
الهرا�س  عاء 

قيادات  وبع�س  الجيزة  محافظ  نائب 
ح�شين  والمهند�شون  الع�شكريين  المهند�شين 
والإن�شاءات  الكباري  اإدارة  مدير  عبدال�شميع 

ومحمد  للم�شروع  المنفذة  الجهة  التخ�ش�شية 
�شامي مدير اإدارة تر�شانة المع�شرة وحكيم ظريف 
بطول  الكوبري  اأن  اأو�شح  الذي  الم�شروع  مدير 
600 متر وعر�س 14 مترًا على اتجاهين ويربط 
المهند�شين  منطقة  بين 
من  والقادمين 
اأحمد  �شارع 
ومناطق  عرابي 
وب�شتيل  المطار 

والبراجيل 
وي�شهل  واإمبابة 
الو�شول  الكوبري 
الطريق  اإلى 
في  وي�شاهم  الدائري 
تفادي حوادث المرور 
الحديد   ال�شكه  على 
خطة  �شمن  وياأتي 
الحديدية  ال�شكك  مزلقانات  لرفع كفاءة  الدولة 

الرئيس 
السيسي 

يعطي إشارة 
بدء تشغيل 

كوبري بشتيل 
لحل مشكلة 
الزحام المروري 

بالمنطقة
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تم  حيث  والمركبات  لاأفراد  اآمن  عبور  وتوفير 
اإن�شاء �شور لل�شكة الحديد بطول 300 متر وتكلفت 
عملية اإن�شاء الكوبري وكوبري الم�شاة والملحقات 
وتم  �شهور   9 تنفيذه  وا�شتغرق  جنيه  مليون   65
الع�شكرية،واأ�شاف  الأ�شغال  اإدارة  ل�شالح  تنفيذه 
 12 ي�شم  الكوبري  اأن  ظريف  حكيم  المهند�س 
باكية منها 4 بواكي معدنية قامت بتنفيذه اإدارة 
باكية  كل  فقط  اأ�شهر   3 في  المع�شرة  تر�شانة 
تحمل 6 كمرات عماقة و�شلت اأطوالها اإلى 101 
طن   900 الأربعة  المعدنية  البواكي  وزنة  متر 
م�شاه  كوبري  بها  ملحق  المعدنية   المنتجات  من 
معدني اأعلى ال�شكة الحديد زنة 30 طن والمطالع 
خط  اأعلى  الحركة  لت�شهيل  خر�شانة  والمنازل 

ال�شكه الحديد.
على جانب اأخر اأ�شاد اللواء م�شطفى خليل العجوز 
تر�شانة  اإدارة  برجال  الع�شكرية  الأ�شغال  مدير 
لجهودهم  الكامل  تقديره  عن  معبرًا  المع�شرة 
ومزلقنات  كوبري  م�شروع  تنفيذ  في  ال�شادقة 
قيا�شي  وقت  في  اأعمال  من  اأنجزوه  لما  ب�شتيل 

وجودة عالية.
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الأ�شكندرية  محافظ  مهدي  طارق  اللواء  قام 
تو�شعة  بافتتاح   2014 نوفمبر   27 الخمي�س  يوم 
اللواء  الإفتتاح  خال  رافقه  بك  محرم  كوبري 
والمهند�شان  و�شط   حي  رئي�س  عبدالرازق  محمد 
ومحمد  الأ�شكندرية  قطاع  رئي�س  فوؤاد  محمد 
�شياء الدين مدير وحدة الإ�شاح باإدارة الكباري 
والذي  لاأعمال  المنفذة  التخ�ش�شية  والإن�شاءات 
اتجاه  لكل  اإ�شافة حارة  �شملت  التو�شعة  اأن  اأو�شح 
 58 وتكلفت  حارتين  من  بدًل  حارات   3 لت�شبح 
جاءت  التو�شعة  اأعمال  اأن  ،واأ�شاف  جنيه  مليون 
تم  الكوبري  اأن  حيث  لذلك  الملحة  الحاجه  بعد 
ت�شميمه وتنفيذه في حقبة الثمانينيات وبالتالي 
مختلفة  الفعلية  الكوبري  اأحمال  اأ�شبحت  فقد 
ولم  كبيرًا  تغيرًا  الحين  ذلك  منذ  وتغيرت  تمامًا 
عمره  خال  له  �شابقة  �شيانات  اأي  عمل  تتم 
الت�شغيلي بالإ�شافة اإلى طبقة الحماية ال�شطحية 
تدريجيًا  تا�شت  التي  المعدنية  الكمرات  على 
�شديد  طبقات  وجود  اإلى  اأدى  مما  الزمن  بمرور 
ال�شداأ بالكمر المعدني نتيجة عدم ال�شيانة ولأن 
الرئي�شية  المداخل  بين  يربط  بك  محرم  كوبري 
والطريق  الدائري  )الطريق  الأ�شكندرية  لمدينة 
الدولي  والطريق  الزراعي  والطريق  ال�شحراوي 
الجديد  العمراني  التو�شع  ويخدم   )7 قطاع 
الكباري  اأكثر  من  ويعد  الأ�شكندرية  بمنطقة 
ال�شيانة  اأعمال  تمت  لذلك  وتكد�شًا  اإزدحامًا 
التو�شعة  اأعمال  اإلى  بالإ�شافة  للكوبري  الكاملة 

ليتائم ون�شب ال�شير الحالية بذكر كوبرى محرم 
بكالكوبري عبارة عن اتجاهين بطول 914 مترًا في 
كل اتجاه ومكون من 40 باكية معدنية وتم تنفيذ 
التو�شعة على عدة مراحل ابتداًء من اأعمال تنفيذ 
الحاملة  والأعمدة  للقواعد  خر�شانية  قم�شان 
للكمرات  خر�شانية  قم�شان  عمل  تم  كما  للكوبري 
العر�شية الرئي�شية للكوبري وعمل تدكيك وحقن 
للكابات �شابقة الإجهاد بالكمر وذلك ليتم زيادة 
كمرة  اإ�شافة  يمكن  لكي  العر�شية  الكمرة  طول 
معدنية جديدة اأعلى الكمر العر�شي بجوار الكمر 
المعدني القديم تمهيدًا ل�شب الباطة الخر�شانية 
الجديدة لزيادة حارة اإ�شافية للكوبري بالإ�شافة 
اإلى اأعمال مرا�شمة الكمر المعدني القديم واإزالة 
اأخرى بطبقتين  طبقات ال�شداأ واإعادة دهانه مرة 
من الدهان ب�شمك 125 ميكرون للطبقة الواحدة من 
البوية الإيبوك�شية المخ�شبة بالألومنيوم ودهان 
المقاومة  يوريثين  البولي  بوية  من  نهائية  طبقة 
 50 ب�شمك  البنف�شجية  فوق  ال�شم�س  لآ�شعة 
ميكرون وقد تم تنفيذ الأعمال بطاقم عمل مكون 
المتميزين  الم�شرفين  من  متخ�ش�شة  مجموعة  من 
بوحدة الإ�شاح باإدارة الكباري والعمالة الماهرة 
مدير  عبدال�شميع  ح�شين  المهند�س  اإ�شراف  تحت 
ومدير  التخ�ش�شية  والإن�شاءات  الكباري  اإدارة 
والمكتب  ال�شيد  جابر  معتز  المهند�س  الم�شروع 
والمهند�س  المغازي  يا�شين  ولء  المهند�شة  الفني 

اأيمن �شعيد ال�شفتي مهند�س التنفيذ.

محافظ اأسكندرية يفتتح توسعة 
كوبري محرم بك
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الإ�شكندرية  محافظ  مهدى  طارق  اللواء  قام 
27 نوفمبر باإفتتاح تجريبى للمرحلة  الخمي�س 
المحمودية  قنال  تطوير  لم�شروع  الأولى 
الإفتتاح  خال  �شيادته  رافق  بالإ�شكندرية 
المهند�شون محمد فوؤاد رئي�س قطاع الإ�شكندرية 
و�شيد محمد مدير مديرية الطرق بالإ�شكندرية 
مدير  ونائب  الم�شروع  مدير  عي�شة  اأبو  و�شريف 
اإدارة الطرق الداخلية المنفذة للم�شروع والذى 
�شرح باأن الم�شروع عبارة عن  11كوبرى �شطحى 
الترعة  ج�شرى  لي�شبح  كبارى   9 تنفيذ  تم 
والكبارى  ج�شر  لكل  واحد  اإتجاه  حارات   4
ال�شطحية للو�شول لاإتجاه الأخر ب�شهولة وفك 
بلغت  وقد  المرورية   الحركة  اأمام  الإختناقات 
جنيه  مليون   190 الإجمالية  الم�شروع  تكلفة 

مليون   105 بـ  الطرق   " اأعمال  من  الإنتهاء  وتم 
جنيه والكبارى 67 مليون جنيه و الكهرباء بـ 16 

مليون جنيه و الزراعة 2 مليون جنيه ".
اإعادة  اإلى  يهدف  الم�شروع  اأن  بالذكر  وجدير 
لتحويله  المحمودية  محور  وتطوير  تخطيط 
اأى  وبدون  عالية  كفاءة  ذو  �شريانى  محور  اإلى 
على  المروية  الحركة  لإ�شتيعاب  تقاطعات 
وخدمة  الحرية  وطريق  الكورني�س  طريق 
المدينة  ومركز  �شموحة  فى  ال�شكانية  الكثافة 
الدخول  محاور  على  الأحمال  وتخفي�س 
ال�شوي�س  "قناة  الكورني�س  واإلى  من  والخروج 
اإلى  يوؤدى  كما    " فيكتورعمانويل   ، مايو   15  ،
تطوير عمرانى �شامل لواجهة الإ�شكندرية على 

قنال المحمودية والمناطق المطلة عليها .   

إفتتاح تجريبى 
لمشروع تطوير قنال المحمودية 

باإسكندرية
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العامة  الهيئة  اأ�شادت 
خال  المالية  للرقابة 
ل�شناديق  ال�شاد�س  الموؤتمر 
ب�شندوق  الخا�شة  التاأمين 
بالعاملين  الخا�س  التاأمين 
العرب  المقاولون  ب�شركة 
مح�شن  الأ�شتاذ  ووجه 
العام  الم�شرف  اإ�شماعيل 
المركزية  الإدارة  على 
الخا�شة  التاأمين  ل�شناديق 
على  لاأ�شتاذ  �شكر  كلمة 
ال�شندوق  عام  مدير  الرباط 
جاء  المنتدب  والع�شو 
على  اأ�شكركم  اأن  اأود   : فيها 
لموؤتمر  القيمة  رعايتكم 

عقد  والذى  ال�شاد�س  الخا�شة  التاأمين  �شناديق 
لي�س بغريب على  15 دي�شمبر وهذا  الأثنين  يوم 
الموقرة  ل�شركتكم  الخا�س  التاأمين  �شندوق 
القيمة  محا�شرتك  على  اأ�شكرك  اأن  اأود  كما 
ن�شاط  به  ا�شتعر�شتم  والذى  الهام  المحفل  بهذا 
العظيم  المهند�س  مع  بدايته  منذ  ال�شندوق 
هذا  وقتنا  وحتى  عثمان  اأحمد  عثمان  الراحل 
بين  اإحتياطية  كاأموال  الأولى  المرتبة  بلغ  اأنه 
الـ  على  قاربت  التى  الخا�شة  التاأمين  �شناديق 
العظيم  المجهود  نتيجة  وذلك  �شندوقًا   675

المتعاقبة  ال�شندوق  اإدارات  مجال�س  اأع�شاء  من 
المزايا  الجهد فى تطوير  اأق�شى  والذين يبذلون 
التى  اإقتراحاتكم  على  اأ�شكركم  كما  الموجودة 
رابطة  على  الحفاظ  دائمًا  وي�شعدنا  اأيدتموها 

. بيننا  المثمر  التعاون 
ال�شندوق تاريخ 

�شندوق  رعايه  تحت  اأقيم  قد  الموؤتمر  كان 
واألقى خاله  العرب  بالمقاولون  الخا�س  التاأمين 
محا�شرة  المنتدب  الع�شو  الرباط  على  الأ�شتاذ 
�شناديق  اإدارة  فى  الحديثة  الإتجاهات  عن 
ال�شندوق  تاريخ  فيها  اإ�شتعر�س  الخا�شة  التاأمين 

فى الموؤتمر ال�صاد�س ل�صناديق التاأمين الخا�صة
الرقابة المالية ت�صيد ب�صندوق التاأمين الخا�س 

بالعاملين بالمقاولون العرب
الرباط : 2.2 مليار جنيه

 اإ�صتثمارات ال�صندوق عام 2014
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كان  عثمان  اأحمد  عثمان  المهند�س  اإن   : وقال 
العاملين  على  التاأمينى  بالفكر  اإيمان  عنده 
 1972 عام  للعاملين  �شندوق  باإن�شاء  قام  ولذلك 
الخا�شة  ال�شناديق  واأهم  اأقوى  اأ�شبح من  اأن  اإلى 
فى م�شر واأعلن الرباط خال الموؤتمر اأن �شافى 

بلغت  بال�شندوق  الإ�شتثمارات 
�شبتمبر  بنهاية  جنيه  مليار   2،2
ي�شل  عائد  بمعدل  الما�شى 
نظرًا  اأنه  اإلى  ونوه   %  7،93 اإلى 
قامت  الم�شتثمر  المبلغ  ل�شخامة 
�شيا�شة  باإتباع  ال�شركة  اإدارة 
ال�شندوق  اأموال  لإدارة  حكيمة 
 52،08 حوالى  بال�شرح  م�شتعر�شًا 
الإ�شتثمارات  هذه  اإجمالى  من   %
حكومية  مالية  اأوراق  فى  تتمثل 
للودائع   %  6،53 اأو م�شمونه مقابل 

الن�شبة  اأن  اإلى  واأ�شار   . والنقدية  البنكية 
فى  الإ�شتثمارية  المحفظة  من  تتوزع  المتبقية 
 %12،9 بنحو  البور�شة  فى  للتداول  قابلة  اأ�شهم 
 %  1،73 ون�شبة  العقارى  بالقطاع   %  11،9 مقابل 
ب�شندات قابلة للتداول فى �شوق الأوراق المالية 
 % 0،08 1،18 % لقرو�س العاملين ون�شبة  ون�شبة 

اأخرى . اإ�شتثمارات  فى 
اإقت�شادية اأن�شطة 

من  جزء  بتوظيف  قام  ال�شندوق  اأن  اإلى  واأ�شار 
مرتبطة  اإقت�شاديه  اأن�شطة  فى  الإ�شتثمارات 
و�شراء  مختلفة  �شركات  تاأ�شي�س  مثل  بال�شركة 
ال�شندوق  اأن  اإلى  م�شيرًا  ذلك  اإلى  وما  اأرا�شى 
3 م�شروعات قوميه  اإن�شاء  تاريخه فى  �شاهم فى 
الفرج  برو�س  ال�شفوة  اأبراج  م�شروع  فى  ممثلة 
الخام�س  بالتجمع  بارك  فاورز  كمبوند  وم�شروع 
برن�شي�س  اأكتوبر  كمبوند  م�شروع  اإلى  بالإ�شافة 
على  الأ�شتاذ  دعا  وقد  اأكتوبر  من  بال�شاد�س 
الحالية  الن�شب  بدرا�شة  الموؤتمر  خال  الرباط 
فى  بن�شبه  للقانون  طبقًا  لاإ�شتثمار  المحددة 
هذه  ت�شتخدم  اأن  على  بنك  كل  من   %  50 حدود 
المريحة  لاإ�شتثمارية  للفر�س  وفقًا  الزيادة 

اإعتماد  موافقه  وبعد  ال�شناديق  اأمام  والمتاحة 
النظر  اإعادة  اأي�شًا  يجب  اأنه  اإلى  م�شيرًا  الهيئة 
وذلك  �شنوى  ب�شكل  الأكتوارى  العجز  تغطيه  فى 

. الهيئة  لدى  المعتمدة  المكاتب  من خال 
دولية معايير 

الأ�شتاذ  اأو�شح  اأخر  جانب  على 
الموارد  عام  مدير  على  محمد  مجدى 
على  والم�شرف  بال�شندوق  الب�شرية 
عدد  طرح  تم  اأنه  الموؤتمر  تنظيم 
خال  الحيوية  المو�شوعات  من 
فى  ياأتى   ، بالموؤتمر  الأربع  الجليات 
المنظمات  اإ�شتراتيجية  مقدمتها 
�شناديق  اأنظمة  تطوير  فى  الدولية 
هيئة  واإهتمام  الخا�شة  التاأمين 
التوافق  على  بالعمل  المالية  الرقابة 
النموذجية  الدولية  المعايير  مع 
التاأمين  �شناديق  على  الرقابة  على  لاإ�شراف 
العالمية  المنظمات  و�شفتها   التى  الخا�شة 
المعا�شات  لمراقبى  الدولية  المنظمة  و�شنتها 
عنها  بممثل  الم�شاركة  على  حر�شت  والتى 
الموؤتمر  اأن  وقال  الجل�شات  اأول  فى  كمتحدث 
خا�شة  اأهمية  ال�شاد�شه  دورته  فى  اإكت�شب 
الهيئة  بين  المجتمعى  للحوار  من�شة  كونه  فى 
م�شتوى  على  ال�شناديق  ممثلى  من  والم�شاركيين 
ل�شتعرا�س  الخبراء  من  وغيرهم  الجمهورية 
لقانون  التنفيذية  الائحة  تعديات  م�شروع 
 1975 54ل�شنه  الخا�شة  التاأمين  �شناديق 
نظم  اإدارة  فى  الحديثة  التوجهات  ومناق�شة 
تبادل  اإلى  اإ�شافة  اأموالها  واإ�شتثمار  ال�شناديق 
فى  الهيئة  بدور  الإرتقاء  كيفية  ب�شاأن  الراأى 
تعاملها مع �شناديق التاأمين الخا�شة . �شارك فى 
�شميره  الأ�شتاذه  ال�شندوق  جانب  من  الموؤتمر 
والأ�شتاذ  المعا�شات  اإدارة  مدير  كامل  طيبى 
الإ�شتراكات  اإدارة  مدير  محمود  الحميد  عبد 
المراجعة  اإدارة  مدير  جابر  اأ�شرف  والأ�شتاذ 
اإدارة  �شعده مدير  والأ�شتاذ م�شطفى  والميزانية 

. المالية  الإ�شتثمارات 

اأ / على الرباط



قدم  على  تجرى  التى  الإ�شتعدادات  اإطار  فى 
لدعم   " الم�شتقبل  م�شر   " لموؤتمر  للتح�شير  و�شاق 
الإقت�شاد الم�شرى والذى دعا لإنعقاده الرئي�س عبد 
الفتاح ال�شي�شي رئي�س الجمهورية م�شرخال الفترة 
ال�شيخ،  �شرم  بمدينة  القادم  مار�س   15 حتى   13 من 
قام المهند�س اإبراهيم محلب، رئي�س مجل�س الوزراء 
اللواء خالد فودة  29 يناير يرافقه  م�شاء الخمي�س 
محافظ جنوب �شيناء والمهند�س مح�شن �شاح رئي�س 
مجل�س الإدارة بتفقد اأعمال تنفيذ الن�شب التذكاري 
 ، ال�شيخ  �شرم  لل�شام بمدخل مدينة  رمز  على هيئة 
للموؤتمر  الجارية  الإ�شتعدادات  على  لاإطمئنان 
الإقت�شادي والذي ي�شارك فيه روؤ�شاء وملوك الدول 
والم�شتثمرون  الدولية  التمويل  موؤ�ش�شات  وجميع 
الوزراء  رئي�س  اأ�شاد  وقد    ، العالمية  وال�شركات 
بالمجهود الذي يبذله العاملون، حيث يوا�شلون العمل 
الدولة  اأن  موؤكًدا  الأعمال،  من  لاإنتهاء  نهارًا  و  ليًا 
اآخراأو�شح  جانب  علي   ، الموؤتمر  لنجاح  تن�شق  كلها 
الزمن  ت�شابق  ال�شركة  اأن  �شاح  مح�شن  المهند�س 
بتنفيذ  قامت  حيث  التذكارى  الن�شب  هذا  لإنجاز 
متر   144 م�شاحة  على  للن�شب  الخر�شانية  القاعدة 

ال�شخم  المعدنى  الهيكل  وتركيب  وت�شنيع  م�شطح 
بور�س ال�شركة بالمع�شرة م�شيرًا اأن وزن الهيكل يبلغ 
متر   27 25 متر وعر�شه  واإرتفاعه  حوالي100 طن 
منت�شفه  فى  ويحمل  لل�شام  ترمز  اأجنحة   8 وي�شم 
كرة فراغية كرمز للكرة الأر�شية يطير فوقها بع�س 
بتنفيذ  م�شر  اإليو  �شركة  تقوم  بينما  الحمام،  طيور 
لاأعمال  دلتا  و�شركة  الألومنيوم  التجاليد  اأعمال 

الهند�شية بعمل الفراغ للكرة الأر�شية . 
تتم هذه الملحمة الرائعة تحت اإ�شراف المهند�شين 
ود.ر�شدى  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام 
طاهر مدير الإدارة العامة لل�شئون الكهروميكانيكية 
الدين  ون�شر  الت�شنيع  قطاع  رئي�س  عي�شى  وخالد 
ومحمد  الهند�شية  الإ�شت�شارات  قطاع  رئي�س  محمود 
المع�شرة  تر�شانة  اإدارة   مدير  حامد  محمد  �شامي 
عبدالمعطى  �شيناء وخالد  فرع  مدير  منير  ومدحت 
الهند�شية  بالإ�شت�شارات  الت�شميمات  اإدارة  مدير 
اإدارة  مدير  نائبا  محمود  ومحمد  طاهر  ونبيل 
الفنية  الأعمال  واأحمد عبدالعزيز مدير  المع�شرة 
بتر�شانة  التركيبات  اأعمال  مدير  عبا�س  واإ�شام 

المع�شرة .

محلب يتفقد أعمال النصب التذكاري
 " رمز السام "  بشرم الشيخ
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استعداًدا  للمؤتمر اإقتصادي ....
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المحلية  التنمية  وزير  لبيب  عادل  اللواء  قام 
عام  �شكرتير  �شدقي  م�شطفى  اللواء  يرافقه 
ندا  محمد  والدكتور  الأحمر  البحر  محافظة 
المجتمعية  للتنمية  الرئا�شي  الفريق  مدير 
قطاع  رئي�س  فكري  الحمد  اأبو  المهند�شون  و 
الطاهر  ومحمد  الأحمر  والبحر  ال�شعيد  �شمال 
يومي  تفقدية  بزيارة  الأحمر  البحر  فرع  مدير 
لمنطقة  يناير  و23   22 والجمعة  الخمي�س 
بمقر  جماهيري  لقاء  وعقد  و�شاتين  حايب 
مركز الإعام بمدينة �شاتين بح�شور ممثلي عن 
وعواقل  و�شيوخ  بالمدينة  العاملة  المديريات 
م�شروعات  موقف  ا�شتعرا�س  تم  حيث  القبائل 
والتي  المنطقة  اأر�س  على  تجري  التي  التنمية 

الأكبر  الن�شيب  لل�شركة  كان 
في  م�شروعات  تنفيذ  في 
والإ�شكان  ال�شرب  مياه  قطاعات 
الإجتماعية  وال�شئون  وال�شحة 

جنيه. مليون  بنحو255 
عادل  اللواء  قام  الموؤتمر  عقب 
ا�شتمع  بالأتوبي�س  بجولة  لبيب 
المهند�س  من  ل�شرح  خالها 
�شير  حول  فكري  الحمد  اأبو 

اإن�شاء  م�شروع  ومنها  الجارية  للم�شاريع  الأعمال 
عمارة   )15( عدد  واإن�شاء  التكدي�س  خزان 
وم�شروع  المهني  التكوين  مبنى  اإن�شاء  وم�شروع 
لل�شركة  تطويره  ا�شناد  والمقترح  الجمال  �شوق 
اإن�شاء  م�شروعات  التالي  اليوم  في  تفقدوا  كما 
وتطوير  التوطين  ووحدات  رماد  اأبو  عمارات 
رماد  اأبو  تحلية  ومحطة  ال�شحية  الوحدة 
التنمية  وزير  واأ�شاد  حايب  تحلية  ومحطة 
والذي  العرب  المقاولون  �شركة  باأداء  المحلية 
اأثبت رجالها اأنهم كما عهدت الدولة بهم مقاتلين 
وثقة  الميادين  جميع  وفي  الأ�شعدة  كافة  على 
طبقًا  المطلوب  اإنجاز  على  رجالها  بقدرة  الدولة 

المحددة. للمواعيد 

وزير التنمية المحلية يتفقد م�صروعات حايب و�صاتين 
وي�صيد باآداء المقاولون العرب
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المقاولون  �شركة  رئي�س  المهند�س مح�شن �شاح  قام 
اأعمال م�شروع تطوير  العرب بجولة ميدانية لتفقد 
قرر  والتى  البلد  بو�شط   " الخديوية   " القاهرة 
تزيد  األ  محلب  اإبراهيم  المهند�س  الوزراء  رئي�س 
مده تنفيذه عن ثاثة اأ�شهر واأطلق اإ�شارة البدء به 
الدكتور م�شطفى جال �شعيد محافظ القاهرة بداية 
الأعمال  باكورة  �شاح  و�شاهد   . الما�شى  نوفمبر 
اأن  بعد  حرب  بطلعت  العمارات  باإحدى  المنتهية 
لها  المتميز  المعمارى  الطابع  باإعادة  ال�شركة  قامت 
طالب  كما  وبهاءه  عهده  �شابق  اإلى  المن�شاآة  اإعادة  و 
الأعمال  تفقده  خال  العمل  فريق  ال�شركة  رئي�س 
بق�شر النيل و�شارع الألفى بالإلتزام بالجودة العالية 
اإ�شراف  تحت  تتم  والتى  لاأعمال  الزمنية  والبرامج 
المحافظة وجهاز التن�شيق الح�شارى بوزارة الثقافة.

يذكر اأن المقاولون العرب تقوم باإزالة الإ�شغالت بهذه العقارات الأثرية والتى ل يوجد مثيل لها فى العالم 
�شوى فى العا�شمة الفرن�شية باري�س ثم تقوم بترميم العنا�شر الأثرية الغير مكتملة من الزخارف و�شبابيك 
وغيرها قبل البدء بعمليات 
لإ�شافة  الواجهات  طاء 
المميز  المعمارى  الطابع 
لها وذلك بالتعاون مع اإدارة 
الهند�شية  الإ�شت�شارات 

بال�شركة .
المقاولون  رئي�س  رافق 
الجولة  خال  العرب 
عفيفى  اإمام  المهند�شون 
نائب رئي�س ال�شركة وعماد 
�شيانة  اإدارة  مدير  منير 
وعاطف  والأثار  الق�شور 
عفيفى مدير عام الم�شروع 

اإنتهـاء مـن
 باكـورة أعمــال

 القاهـرة الخديـويـة
بطلعت حرب
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م�سجد ام�سر حفة فنية رائعة
ام�سجد يت�سع لـ 1300وي�سم ماأذنتن علي �سكل زهرة اللوت�س 

بارتفاع 65 مر 
عالية  وتقنيات  وجودة  وبدقة  رائعة  ملحمة  في 
الم�شير  م�شجد  باإن�شاء  حلوان  فرع  اأبناء  قام 
طنطاوي التابع للهيئة الهند�شية للقوات الم�شلحة 
من  يعد  والذي  الع�شكريين(  المهند�شين  )اإدارة 
والتي  والمتفردة  المتميزة  المعمارية  الأعمال 
قيا�شي  وقت  في  وتمت  موؤخرًا  ال�شركة  بها  قامت 
المهند�س  بذلك  �شرح  فقط  اأ�شهر  �شتة  قدره 
�شليمان يون�س رئي�س قطاع القاهرة الكبري واأو�شح 
الم�شجد  اأن  الفرع  مدير  حامد  عمرو  المهند�س 
طريق  علي  مربع  متر   8250 م�شاحة  علي  اأقيم 
 1300 لـ  NA  بجوارا�شتاد الدفاع الجوي ويت�شع 
 4 له  رئي�شي  وي�شم ثاثة مداخل )مدخل  م�شلي 

اأرجات(   3 مدخل  لكل  جانبيان  ومدخان  اأرجات 
و�شقف بم�شاحة 1750 متر مربع وبارتفاع 12 متر 
ويوجد بالم�شجد 2 مئذنة بارتفاع 65 متر �شاملة 
ال�شخ�شيخة علي �شكل زهرة اللوت�س تم تنفيذهما 
قباب  ثاث  ي�شم  ،كما  المنزلقة  ال�شدة  بطريقة 
متر   18 بقطر  الرئي�شية  القبة  اإلى  بالإ�شافة 
وارتفاع 9 اأمتار ويحيط بالم�شجد عدد 36 �شباك 
1،6م    x  6 باإرتفاع  المع�شق  الملون  الزجاج  من 
واأ�شاف المهند�س اإ�شماعيل البكري مدير الم�شروع 
باأن الفرع  قام بعمل جميع الت�شطيبات الداخلية 
والخارجية وجميع اأعمال الكهروميكانيك بجودة 

عالية .  



46

قام المهند�س �شيد فاروق النائب الأول لرئي�س مجل�س 
الدارة بزيارة التر�شانة البحرية بالإ�شماعيلية لتفقد 
المعدنية  الباكيات  تركيب  و  توريد  و  ت�شنيع  اأعمال 
المهند�شون  الزيارة  خال  رافقه  البدر�شين  لكوبري 
خ�شر  وفتحي  الت�شنيع  قطاع  رئي�س  عي�شى  خالد 
بالإ�شماعيلية،يذكر  البحرية  التر�شانة  اإدارة  مدير 
اأن الم�شروع يقوم بتنفيذه اإدارة الكبارى والإن�شاءات 
التخ�ش�شية بالتعاون مع تر�شانة الإ�شماعيلية بتكلفه  
و  لل�شيارات  كوبرى   2 عدد  ويت�شمن  جنيه  مليون   65
بت�شنيع  الإ�شماعيلية   تر�شانة  وتقوم  للم�شاه  اأخر 
طن   1200 وزن  باجمالي  عر�شية   و  رئي�شية  كمرات 
8.5 متر و هو من الكباري الدورانية التي يتم تجميعها 
حجمي بالتر�شانة  قبل نقلها و تركيبها بالموقع ويتم 

تنفيذه ل�شالح ادارة ال�شغال الع�شكرية .
اإدارة  اأن  خ�شر  فتحي  المهند�س  اأو�شح  جانب  علي 
بت�شنيع  تقوم  بالإ�شماعيلية  البحرية  التر�شانة 
وتوريد عائمات لخطوط الموا�شير للكراكات لح�شاب 
المطلوبه  الإ�شاحات  وعمل  ال�شوي�س  قناة  هيئة 
الجديدة  ال�شوي�س  قناة  بحفر  العاملة  للكراكات 
والتابعة ل�شركات تحالف التحدي والذي ي�شم �شركات 
بعمل  الإدارة  وقامت  وبلجيكية  هولندية  و  اإماراتية 
القطع  �شكينة   )Head Cutter(  5 لعدد  عمره 
للكراكات العماقة والتي ي�شل وزن الواحدة منها 30 
طن مع ا�شتخدام اأحدث ال�شاليب العلمية في الإ�شاح 
والطلمبات  للكراكات  الخا�شه  القطع  ت�شنيع  وكذلك 
العماقة وتعمل الإدارة علي مدار 24 �شاعة لتلقي اأي 
اأوامر ت�شغيل تخ�س الكراكات العاملة وكذلك تجميع 

العائمات الوارده من الإمارات بور�س الإدارة ل�شركات 
بحيره  علي  تقع  فهي  موقعها  الإدارة  وميز  التحالف 
ال�شوي�س  لقناة  الماحي  للمجري  المجاورة  التم�شاح 
حيث  الجديدة  بالقناة  التكريك  اأعمال  من  وقربها 
يتم اخت�شار الوقت والمعدات لنقل الأجزاء المطلوب 

ا�شاحها و�شيانتها عن طريق البحر.
مدرب  غو�س  فريق  تمتلك  الإدارة  اأن  خ�شر  وقال 
وموؤهل للعمل تحت الماء في كافة الجواء والظروف 
علي  وحا�شل  للغو�س  الم�شري  بالإتحاد  وم�شجل 
 )CMAS( شهادة ع�شوية الإتحاد الدولي للغو�س�
الماء  تحت  واللحام  القطع  لعمال  موؤهل  وكذلك 
وحا�شل علي �شهادة التخ�ش�س في اللحام تحت الماء 
من جمعية مدار�س الغو�س الدولية للغو�س التجاري 
اعمال  من  كثير  في  و�شارك    )IDSA( با�شتراليا 
والرفا�شات  الدفف  و�شيانة  العطب  وح�شر  النقاذ 
للوحدات البحرية اثناء تواجدها بالمياه ، وفي رفع 

المهندس سيد فاروق يتفقد أعمال تصنيع 
كوبري البدرشين بالترسانة البحرية 



وال�شياحية  والتجارية  الحربية  ال�شفن  من  الكثير 
كما  لها  التحميل  كرا�شي  و�شبط  التر�شانة  قزق  علي 
قام بتركيب العديد من خطوط الموا�شير والمن�شات 
القطع  واأعمال   ، المياة  وماأخذ  لمحطات  المعدنية 
الموا�شير  خطوط  من  للعديد  الماء  تحت  واللحام 
حاليًا  الفريق  وي�شاهم  المعدنية  والمن�شات  وال�شفن 

اللحام  بمجال  للعمل  الخريجين  �شباب  م�شاعدة  في 
تحت الماء عن طريق الم�شاركة في المنحة المقدمة 
لوزارة  التابع   ITC ال�شناعي  التدريب  مجل�س  من 
الدرا�شات  معهد  مع  بالتعاون  وال�شناعة  التجارة 
للعلوم  العربية  لاكاديمية  التابع  والمهنية  التقنية 

والتكنولوجيا والنقل البحري.

�شرح المهند�س مدحت منير مدير فرع �شيناء عن فوز 
 200 من  اأكثر  قيمتها  بلغت  جديدة  بتعاقدات  الفرع 
هي  الجديدة  الم�شروعات  اأن  م�شيرًا   ، جنيه  مليون 
 60 �شعة  معدنية  �شومعة  واإن�شاء  ت�شميم  عن  عبارة 

األف طن �شمن م�شروع اإن�شاء عدد 10 �شوامع 
معدنية بمحافظات م�شر "بتمويل اإماراتى" 
ال�شومعة  وتتكون  جنيه  مليون   105 بقيمة 
اأفقى  قاع  ذات  معدنية  �شومعة   12 عدد  من 
الملحقة  والمبانى  طن   5000 منها  كل  �شعة 
بتنفيذ  ويقوم  �شرق  القنطرة  بمدينة  بها 
والأعمال  �شيناء  فرع  المدنية  الأعمال 
قطع  وتوريد  والكهروميكانيكية  المعدنية 
المركزية  والور�س  الم�شانع  اإدارة  الغيار 
ب�شبرا بينما تقوم �شركة كمبريا بالت�شميم 
والت�شنيع وتوريد الأجزاء المعدنية كما فاز 
الفرع بعطاء تنفيذ محطة المعالجة طاقة 
وخط  الرفع  محطة  �شاملة  يوم  م3/   5000
الطرد والخا�شة بها واأعمال تاأهيل ال�شبكات 
بالمرحلة  القائمة  الخدمات  ومبانى 
بمحافظة  التكنولوجيا  بوادى  العاجلة 

م�شروع  وتنفيذ   جنيه  مليون   48 بقيمة  الإ�شماعيلية 
الإ�شكان  بمناطق  والتغذية  الإنحدار  �شبكات  اأعمال 
جنيه  مليون   35 بقيمة  �شرق  بالقنطرة  الإجتماعى 
وقد تم على الفور بدء التنفيذ الفعلى وتنفيذ م�شروع 
الثانية  المرحلة  رفع وخط طرد �شرف �شحى  محطة 

للمنطقة ال�شناعية بمدينة القنطرة �شرق بقيمة 15 
مليون جنيه. 

على جانب اآخر اأو�شح المهند�س وائل على نائب مدير 
تنفيذ  جارى  باأنه  �شرق  القنطرة  لم�شروعات  الفرع 
للقرى  ال�شحى  ال�شرف  م�شروع  اأعمال 
مليون   70 بـ  الأبطال"   - التقدم   - "جلبانة 
جنيه حيث يقوم الفرع حاليًا بتنفيذ �شبكات 
رفع  و3محطات  32كم  بطول  الإنحدار 
معالجة  و3محطات  طرد  خطوط  و16كم 
لزوم ال�شرف ال�شحى بهذه القرى كما يقوم 
الفرع بتنفيذ م�شروع اإحال وتجديد مرافق 
مدينة القنطرة �شرق القديمة بـ 160 مليون 
بطول  اإنحدار  �شبكة  ي�شم  والذى  جنيه 
900مم ومحطة  54.5 كم باأقطار ت�شل اإلى 
رفع رئي�شية و 2محطة رفع فرعية و�شبكات 
بطول    U.P.V.C موا�شير  من  تغذية 
ومحطة  عالى  مياه  خزان   2 وعدد  85كم 
تم  وقد  الأك�شده  برك  بنظام  معالجة 
دخول اأجزاء من الم�شروع للخدمة لاإحال 
الفرع  قام  كما  القديمة  ال�شبكات  من  بدًل 
النقية  بالمياه  التغذية  م�شروع  اأعمال  من  بالإنتهاء 
لقرى التوطين ب�شمال �شيناء بـتكلفه  400 مليون جنيه 
القنطرة  مدينة  لتغذية  وذلك  الخدمة  دخوله  وتم 
اإحتياجات  وتدعيم  التفريعة  �شرق  ومنطقة  �شرق 

محافظة �شمال �شيناء ومياه ال�شرب النظيفة.    

م.مدحت منير

م. وائل على
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تعاقدات جديدة لفرع سيناء بـ 200 مليون جنيه 



ال�شيا�شية  والمتغيرات  الظروف  اأن  ل�شك 
التى  والإجتماعية  والإقت�شادية 
الأخيرة  ال�شنوات  فى  بالباد  مرت 
ال�شركة  اأداء  على  بظالها  القت  قد 
حيث  من  الفترة  تلك  خال  ونموها 
والربحية  العمل  حجم  اإنخفا�س 
واأزمة توفير ال�شيولة الازمة لإدارة 
المرتبات  وتوفير  الإنتاج  عجلة 

للعاملين .  ال�شهرية 
اأى  اأكثر من  الآن  ي�شتلزم  الذى  الأمر 
الإمكانيات  كافة  تعبئة  م�شى  وقت 

ال�شركة  بها  تزخر  التى  الب�شرية 
وكذلك تعبئة كافة الإمكانيات الفنية والمادية 
والمتغيرات  الظروف  تلك  لمواجهة  المتاحة 
واإيجاد  متطورة  اأ�شاليب  اإعتماد  خال  من  وذلك 
عجلة  وت�شريع  الإبداعية  المبادرات  وتفعيل 

التنفيذ من خال تطوير الأداء .
الإ�شتراتيچية الخطط 

والمتاحقة  المتوا�شلة  الجهود  اإطار  وفى  لهذا 
منها  واإ�شت�شعارًا  بال�شركة  ال�شيا�شات  للجنة 
المنوط  للدور  واإدراكًا  الم�شئولية  هذه  بعظم 
اإجتماع  عقد  ال�شيا�شات  لجنة  قررت  فقد    . بها 
حتى  �شباحًا  ال�شابعة  ال�شاعة  من  لها  اإ�شبوعى 
يخ�ش�س  اأن  على  �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة 
الخط  لمناق�شة  الدورى  الإجتماع  هذا 
باإ�شتفا�شة  لل�شركة  العامة  والإ�شتراتجيات 
العوائق  على  التعرف  وكذلك  علمية  ومنهجية 
التنفيذية  القطاعات  عمل  تعتر�س  التى 
والم�شاكل  بال�شيولة  تتعلق  التى  تلك  وخا�شة 
لها  المتاحة  الحلول  واإيجاد  عنها  الناجمة 
القيام بدورها  بغر�س تمكين تلك القطاعات من 
ال�شركة  لخطط  وفقًا  وم�شئولياتها  ومهامها 
المقدمة  التقارير  مناق�شة  كذلك  واإمكانياتها  
الواردة  وتلك  الإدارة  اأع�شاء مجل�س  ال�شادة  من 

�شير  عن  للقطاعات  التنفيذية  المجال�س  من 
اإنجازه  تم  وما  بالتنفيذ  العمل  
طرق  لإيجاد  وال�شعى  اأعمال  من 
تحقيق  اإلى  تهدف  خاقة  اإبدعية 
ونوعية  كمية  نقلة  تحقيق  الآتى: 

فى حجم اأعمال ال�شركة .
- تنويع ن�شاطات ال�شركة  الإنتاجية 
والإنت�شار  والتخ�ش�شية.-التو�شع 
العربى  ال�شعيد  على  الجغرافى 

والإفريقيى .
توكل  التى  الم�شروعات  تنفيذ   -
ووفق  الواجبة  بالجودة  لل�شركة 
المتطورة  والتقنيات  والأ�شاليب  النظم  اأحدث 

فى مجال الت�شييد والبناء .
بالبرامج  الإلتزام  �شرورة  على  الحر�س   -
البيئة  نظم  .-تطبيق  المو�شوعة  الزمنية 
اإلى  الهادفة  المهنية  وال�شحة  ال�شامة  ومعايير 
العاملين والحفاظ على ممتاكات  اأرواح  حماية 

ال�شركة. واأ�شول 
خارطة الطريق

توجيه  فى  ال�شيا�شات  لجنة  وروؤية  فكر  اإن 
اأهدافها  وتحديد  ال�شركة  �شيا�شات  ور�شم 
الإ�شتراتيجية وروؤيتها الم�شتقبلية يتوقف على 
طريق(  )خارطة  اإ�شتراتيجية  خطة  اإعتماد 
لكل قطاع تنفيذى تت�شمن روؤية ور�شالة واأهداف 
لجنة  بين  عليها  يتفق  وم�شتهدفات  واآليات 
تت�شمن  اأن  على   ، تنفيذى  قطاع  وكل  ال�شيا�شات 
الإنجاز  م�شتوى  لقيا�س  نظام  الخارطة  تلك 
ال�شهرية  والرقابة  للمتابعة  ونظامًا  دوريًا 
وتتفرع  عليه  اإتفق  عما  الإنحراف  عدم  ل�شمان 
خطط  المدى(  )طويلة  الخارطة  تلك  من 
فرعية )ق�شيرة المدى( وتكون فى ذات الوقت 
الأخرى  القطاعات  باقى  خطط  مع  من�شجمة 

بال�شركة . 

لتفعيل المبادرات اإبداعية وتسريع عجلة التنفيذ
لجنة السياسات تقررعقد إجتماع إسبوعى لها 

السابعة صباحا

بقلم : الأ�ستاذ  ح�سام الدين اإمام 
ع�سو مجل�س الإدارة
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المجال�س  كل  ال�شيا�شات  لجنة  دعت  ولقد 
اإجتماعاتها  عقد  اإلى  للقطاعات  التنفيذية 
ال�شيا�شات  لجنة  اإنعقاد  وقت  ذات  فى  الدورية 
. ولقد تم  الوقت  التوا�شل بينهم فى ذات  بهدف 
عقد ثاث اإجتماعات اإ�شبوعية للجنة ال�شيا�شات 
الإ�شتراتيجيات  من  العديد  خالها  اإ�شتعر�شت 
القادمة  الفترة  فى  ال�شركة  عليها  ترتكز  التى 

منها :
فى  الورادى  بنظام  للعمل  الإتجاه  تعظيم 
التنفيذ  وتيرة  فى  الإ�شراع  بغر�س  الم�شروعات 

وح�شن اإ�شتغال العمالة .
الم�شتحقات  تح�شيل  لعدم  تاأثر  ال�شيولة  اأزمة 

المالية لل�شركة .
العربية  الدول  فى  ال�شركة  ن�شاط  اإ�شتعرا�س 

والإفريقية وم�شاكل التنفيذ وال�شيولة بها .
لفروع  والتنفيذى  المالى  الموقف  منا�شة 
حيث  من  وموقفها  بالداخل  ال�شركة  واإدارات 
 / العمل  حجم   ( الثاث  الم�شتهدفات  تحقيق 
عن   ) الفائ�س   / الأعمال  لحجم  الجور  ن�شبة 

. 2015/2014 ال�شنة المالية 
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قطاع  رئي�س  فكري  الحمد  اأبو  المهند�س  �شرح 
اإطار  في  اأنه  الأحمر  والبحر  ال�شعيد  �شمال 
لتنمية منطقة حايب و�شاتين  الدولة  خطة 
،ح�شل الفرع بحمد ه خال الفترة الأخيرة 

جديدة  م�شروعات  حزمة  على 
واأ�شاف  جنيه  مليون   195 بقيمة 
فرع  مدير  الطاهر  محمد  المهند�س 
اأن  لاأعمال  الأحمرالمنفذ  البحر 
عن  عبارة  الجديدة  الم�شروعات 
رماد  باأبو  توطين  وحدة   50 اإن�شاء 
بقيمة 6 مليون جنيه وهي مكونة من 
دور واحد لها �شقف قبوي يرتكز على 

�شريطية  قواعد  على  ترتكز  حاملة  حوائط 
الم�شكن  توفير  في  الم�شروع  اأهمية  وتتمثل 
الائق لأهالي المنطقة طبقًا للطراز المعماري 
للبيئة المحيطة وم�شروع اإن�شاء خزان تكدي�س 
 18 بتكلفة  ب�شاتين  مكعب  متر   10000 �شعة 
م�شاحة  على  الم�شروع  ويقام  جنيه  مليون 
من  ويتكون  م�شطح  متر   17000 تبلغ  اإجمالية 
ينق�شم  مكعب  متر   10000 �شعة  اأر�شي  خزان 
مكعب  متر   5000 منهما  كل  �شعة  خزانين  اإلى 
ومباني طلبمات والمولدات والمخزن والور�شة 
ولوحات  للمحولت  ومبنى  والإدارة  والكلور 

توفير  اإلى  الم�شروع  ويهدف  المنخف�س  الجهد 
ومحطة  ال�شاتين  لأهالي  �شالحة  �شرب  مياه 
مكعب/ متر   3000 �شعة  البحر  مياه  تحلية 
بهدف  جنيه  مليون   56 بقيمة  ب�شاتين  يوم 
وجودة  م�شدر  في  نوعية  نقلة  عمل 
المنطقة  لأهالي  المتاحة  المياه 
ومباني  الماأخذ  على  وتحتوي 
والمولدات  وطلبمات   ROالـ
والكيماويات  والور�شة  والمخزن 
للعاملين  و�شكن  لاإدارة  ومباني 
المنخف�س  للجهد  ومحولت ولوحات 
تقدر  للم�شروع  اإجمالية  وبم�شاحة 
التي  الم�شروعات  ومن  م�شطح  متر  بـ150000 
راأ�س  مياه  خط  م�شروع  اأي�شًا  الفرع  ينفذها 
والم�شروع  جنيه  مليون   35 بتكلفة  حدربه 
عبارة عن خط مياه ناقل للمياه لقرية حدربه 
اأخر نقطة على الحدود الم�شرية  والتي تمثل 
تلك  وتنمية  اإعمار  تعزيز  بهدف  ال�شودانية 
الفترة  خال  اأي�شًا  الفرع  فاز  المنطقة،كما 
م�شت�شفى  وتاأهيل  تطوير  بعطائي  الأخيرة 
واإن�شاء  جنيه  مليون   65 بقيمة  العام  �شاتين 
مليون   15 بقيمة  ال�شياحية  التنمية  محطة 

جنيه.

م/ أبو الحمد فكرى

فرع البحر الأحمر ي�سارك في تنمية حايب و�ساتين 
بحزمة م�سروعات جديدة بقيمة195 مليون جنيه



لرئي�س  الأول  النائب  فاروق  �شيد  المهند�س  اأ�شاد 
فبراير   2 الإثنين  يوم  زيارته  خال  الإدارة  مجل�س 
ونظام  الأعمال  بجودة  حمادي  نجع  كوبري  لم�شروع 
العمل وتنظيم الموقع ، واأكد �شيادته على بذل المزيد 
المحددة  المواعيد  فى  الم�شروع  لت�شليم  الجهد  من 
المهند�شان  الزيارة  خال  العميل،رافقه  من  والمقررة 
محمد محفوظ عبد المجيد ، مدير فرع اأ�شيوط وحاتم 

عبداه مدير م�شروعات الكبارى بفرع اأ�شيوط.
وي�شمل  جنيه  مليون   140 بتكلفة  الم�شروع  اأن  يذكر 
9 متر علي مزلقان �شكة  كوبري �شيارات علوي بعر�س 
حديد نجع حمادي وكوبري ُم�شاه اإلي جانبه وي�شاهم 

المدينة  تعانيها  التى  المرورية  الم�شكلة  حل  فى 
و�شيكون اإ�شافة جديدة للمظهر الح�شارى بنجع حمادى.

على جانب اأخر اأو�شح المهند�س محمد محفوظ اأنه تم 
منت�شف  في  الوزراء  رئي�س  زيارة  اأثناء  الفرع  تكليف 
المتكونة  للجزيرة  التكريك  باأعمال  الما�شي  اأكتوبر 
اأمام ماأخذ محطة مياه اأبوتيج ل�شمان ا�شتمرار ت�شغيل 
، وتم بدء  اأبوتيج  المحطة التى تغذى مركز ومدينة 
التكريك مطلع دي�شمبر الما�شي بعد ورود تقرير معهد 
األف   229 بـ  تقدر  اأعمال  يت�شمن  والذى  النيل  بحوث 
م3 ،بينما المطلوب تكريكه بناًء على تعليمات الهيئة 

يقدر 64 الف م3 ، م�شيرًا اأنه تم اإنجاز 45 األف م3 .
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المهند�س �سيد فاروق ي�سيد باأعمال كوبري نجع حمادي

في اإطار �شيا�شة ال�شركة نحو تنويع م�شادر المعارف والمعلومات والدرا�شات لاإرتقاء بم�شتويات العاملين علميًا 
وثقافيًا تم توقيع اإتفاقية تعاون بين مكتبة المقاولون العرب بالمعهد التكنولوجي لهند�شة الت�شييد والإدارة 
ومكتبة مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجل�س الوزارء في المجالت البحثية والعلمية والمعلوماتية وذلك 
لتبادل الخبرات والخدمات في المجالت البحثية والدرا�شات والمعارف في المجالت المختلفة ومنها القاعدة 
بيانات  قاعدة   - واآراء  ق�شايا  بيانات  قاعدة   - الدوريات  مقالت  بيانات  قاعدة  م�شر-  عن  للدرا�شات  القومية 
الت�شريعات - الن�شرة ال�شحفية الإلكترونية - قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية - قاعدة بيانات �شندوق 
النقد الدولي،�شرح بذلك المهند�س �شريف حمدي مدير المعهد التكنولوجي لهند�شة الت�شييد والإدارة واأ�شاف 
اأنه على ال�شادة الراغبين في الإ�شتفادة من ذلك بالإت�شال بالمعهد )6 �شارع الفنان محمود المليجي - مدينة ن�شر

ت/23892120-23891953-23892029-23892014( الأ�شتاذ/ عبد ال�شميع الح�شينى - الأ�شتاذ/ وائل اإدري�س 
 library@icemt-arabcont.com : اأو عبر البريد الإلكتروني 

إتفاقية تعاون بين مكتبة المقاولون العرب ومكتبة مركز 
معلومات مجلس الوزاء في المجاات البحثية والدراسات



مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  المهند�س  قام 
الإدارة يومي 21 و22 دي�شمبر  بزيارة لفرع اأ�شيوط 
عبدالمولى  محمود  المهند�شان  خالها  رافقه 
مدير  محفوظ  ومحمد  الوادي  جنوب  قطاع  رئي�س 
محطة  بتفقد  جولته  ا�شتهل  حيث  اأ�شيوط  فرع 
اإنجازه  ماتم  ومتابعة  والفتح  اأبنوب  �شحي  �شرف 
كوبري  منزل  لتفقد  بعدها  توجه  ثم  بالم�شروع 
وم�شروع  الوليدية  مياه  محطة  وم�شروع  في�شل 
معهد القلب بجامعة اأ�شيوط  ،كماحر�س على تفقد 
الور�س المركزية بالفرع والمرور على الإ�شتراحات 
الخا�شة بالموظفين والعاملين وا�شتراحات العمال 

ببني غالب.
المهند�س  عقد  التالي  اليوم  وفي 
مو�شع  اإجتماع  عفيفي  اإمام 
ومدير  القطاع  رئي�س  ح�شره 
الفرع اأ�شيوط و مديري الإدارات 
خاله  تم  وقد  للفرع  التابعة 
الفرع  اإهتمام  مدي  مناق�شة 
وال�شحة  ال�شامة  نظم  بتطبق 
المهنية والجودة والبيئة وحجم 
توجه  ثم  المنفذه  الأعمال 
الفرع  م�شروعات  لتفقد  بعده 
تفقد  حيث  �شوهاج  بمحافظة 
و  الإجتماعي  الإ�شكان  م�شروع 
نهاية  وفي  حمادي  نجع  كوبري 
اإمام  المهند�س  قام  الجولة 
للعاملين  ال�شكر  بتوجيه  عفيفي 

بالفرع وطالب ببذل مزيد من الجهد لإتمام العمل 
في المواعيد المقررة ورفع معدلت الإنجاز.

رافقه خال الجولة المهند�شون �شميه خير رئي�س 
والأعمال  الت�شييد  بقطاع  فنية  متابعه  قطاع 
قطاع  رئي�س  ن�شار  ح�شن  والآ�شاتذ  التخ�ش�شية 
عثمان  ومحمد  الإجتماعية  والبحوث  الخدمات 
المهند�شان  و  الب�شرية  الموارد  قطاعات  رئي�س 
وحاتم  اأ�شيوط  فرع  مدير  نائب  حازم  طه  محمد 
رئي�س  نائب  بعدها  انتقل  الم�شروع  مدير  عبداه 
مجل�س الإدارة والوفد المرافق له لتنفقد ا�شتقبله 
المهند�س  خالها  ا�شتقبله  والذي  المهند�س  هناك 

م�شطفى عبدالمق�شود مدير م�شروع معهد القلب.

كوبري في�شل باأ�شيوط
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المهندس إمام عفيفي
 يتفقد مشروعات فرع أسيوط
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الجمعية العامة
 للمقاولون العرب

تعتمد الموازنة التخطيطية
 للعام المالي 2016-2015

وزير اإسكان :شركة المقاولون العرب 
كيان وطني قوي تجده وقت الشدائد
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المقاولون  ل�شركة  العامة  الجمعية  اعتمدت 
وزير  مدبولي  م�شطفي  الدكتور  برئا�شة  العرب 
فى  العمرانية،  والمجتمعات  والمرافق  الإ�شكان 
القوائم  يناير   6 الثاثاء  يوم  م�شاء  اجتماعها 
المالية عن العام المالى 2014/2013، والموازنة 
 ،2016/2015 القادم  المالى  للعام  التخطيطية 
 326 قدرها  اأرباح  �شافى  ال�شركة  حققت  حيث 
مليون جنيه وحجم اأعمال بلغ 13،1 مليار جنيه 
زيادة  وبن�شبة  جنيه  مليار   2،1 قدرها  بزيادة 

19% عن العام ال�شابق. 

�شفير لم�شر
وزير  اأكد  بالجمعية  كلمته   وخال 
العرب  المقاولون  �شركة  اأن  الإ�شكان 
ال�شدائد  وقت  تجده  قوي  وطني  كيان 
الم�شروعات  من  كبير  ر�شيد  ولديه 
العالي وحتي  ال�شد  اإن�شاء  منذ  القومية 
الوطن  حياة  من  الهامة  المرحلة  هذه 
كل  من  كبير  تقدير  هناك  اأن  م�شيرًا 
ال�شخم  الكيان  لهذا  الدولة  موؤ�ش�شات 
و�شتظل  به   الذي يقوم  الوطني  وللدور 
تقدم  في  ليظل  وت�شانده  تدعمه 
م�شطفي  الدكتور  وقال  دائمًا  ورقي 
لي�شت  العرب  المقاولون  مدبولي:اإن 
مجرد �شركه تعمل في مجال المقاولت 
والإن�شاءات ولكنها ذراع للقوي الناعمة 
عاقتها  تدعيم  في  لم�شر  و�شفير 
بالخارج وقد �شاهدت ذلك بنف�شي خال 
المهند�س  الوزراء   لرئي�س  مرافقتي 
اإفريقية  دول  عدة  في  محلب  اإبراهيم 

وزيارته لم�شروعات ال�شركة هناك.
�شوامع الغال

�شاح  مح�شن  محمد  المهند�س  عر�س   
المقاولون  �شركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س 
رقم  اأن  اإلى  فيه  اأ�شار  تقريرًا  العرب 
 4٫2 بلغ  بالخارج  ال�شركة  فروع  اأعمال 
مليار جنيه ب�شنبة 32 % من رقم اأعمال 
فى  جنيه  مليار   2،8 مقابل  ال�شركة 
مليار   1.3 قدرها  بزيادة  ال�شابق  العام 
الم�شتركة  ال�شركة  م�شروعات  حققت  كما  جنيه 
مليون جنيه   44 بلغ  العام  ( عائد خال   G.V(
بلغ  عائد  بالخارج   ال�شركة  فروع  حققت  كما 
185 مليون جنيه هذا بالإ�شافة لعائد ال�شركات 
وبهذا  جنيه  مليون   221 قيمته  بلغ  بالخارج 
مليون   406 بالخارج  ال�شركة  اأعمال  عائد  يكون 
ال�شابق  العام  فى  جنيه  مليون   316 مقابل  جنيه 
�شاح  واأو�شح  جنيه  مليون   90 قدرها  بزيادة 
ح�شلت  التى  الجديدة  الم�شروعات  اأهم  من  اأنه 
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�شوامع  م�شروع  بالداخل  موؤخرًا  ال�شركة  عليها 
الغال بمبلغ 549 مليون جنيه وم�شروع الطريق 
 189 بقيمة  الإ�شكندرية    - الواحات  الإقليمى 
المتكامل  ال�شحى  ال�شرف  مليون جنيه وم�شروع 
 117 بمبلغ  الورق  ل�شناعة  قنا  م�شنع  لخدمة 
جبل  محطة  تو�شعات  وم�شروع  جنيه  مليون 
120 مليون جنيه واإعادة  �شي�شة باأ�شوان بقيمة 
 200 تاأهيل مرافق بنى �شويف الجديدة بقيمة 
لمركز  الد�شا�شة  �شحى  و�شرف  جنيه  مليون 
�شم�شطا بمحافظة بنى �شويف بمبلغ 100 مليون 
فقد  الخارج  بم�شروعات  بالن�شبة  اأما   ، جنيه  
فازت ال�شركة بمجموعة عطاءات بالجزائر بلغ 
قدرها 1٫4 مليار جنيه ، كما فازت بم�شروع طريق 
بونجور جليندنج بدولة ت�شاد بقيمة 508 مليون 
جنيه وم�شروع محطة مياه الب�شرة بدولة العراق 
بقيمة 729 مليون جنيه وتنفيذ مجموعة اأنفاق  
مليون   520 بمبلغ  ال�شعودية  العربية  بالمملكة 
التجارى  الخليج  بمنطقة  �شكنى  وبرج  جنيه 
 113 بقيمة  ال�شقيقة  العربية  الإمارات  بدولة 

مليون جنيه.
34.4 مليار جنيه

وقال المهند�س مح�شن �شاح اأن ر�شيد تعاقدات 
ال�شركة فى 2014/6/30 بلغ 34.4 مليار جنيه 
و  الجمهورية  داخل  جنيه  مليار   22.8 منها 
اأجور  بلغت  كما   ، م�شر  خارج  جنيه  مليار   11.5

قدرها  بزيادة  جنيه  مليار   4 حوالى  العاملين 
الحدود  زيادة  تم  كما   ، ال�شابق  العام  عن   %17
الق�شوى لم�شاهمات نظام اأ�شر العاملين واأ�شحاب 
بهذا  الم�شتفدين  عدد  وبلغ  واأ�شرهم  المعا�شات 

النظام 116 األف حالة .
وكيل  ها�شم  نفي�شة  المهند�شة  الإجتماع  ح�شر 
عبا�س  خالد  والمهند�س  الإ�شكان  وزارة  اأول 
من  وعدد  الفنية  لل�شئون  الإ�شكان  وزير  م�شاعد 
ممثلي الأجهزة الرقابية  والمهند�س اإمام عفيفى 
نائب رئي�س مجل�س الإدارة والأ�شتاذ ح�شام اإمام 
اأ�شرف  والمهند�شون  الب�شوتي  اأن�شي  والدكتور 
يو�شف  ود.�شمير  الزاهد  �شاح  ومحمد  راتب 
والم�شت�شار  الأنور  عبدال�شام  والأ�شتاذ  ال�شياد 
اأع�شاء  ال�شياد  واأحمد عبدالرحيم  �شعد  اأحمد 
الوتيدى  الغفار  عبد  والأ�شاتذه  الإدارة  مجل�س 
والإمداد  المالية  لل�شئون  العامة  الإدارة  مدير 
ومحمد عزت وم�شطفى عبد ال�شافى نائبا مدير 
الإدارة العامة لل�شئون المالية والإمداد و خيرى 
والنظم  الميزانيات  قطاع  رئي�س  العظيم  عبد 
الميزانيات  اإدارة  مدير  خليفة  وه�شام  المالية 
المالية  النظم  اإدارة  مدير  الدخمي�شي  و�شاح 
اإدارة  مدير  نائب  عوداه  اأحمد  وعماد 
القطاعات  روؤ�شاء  من  كبير  وعدد  الميزانيات 

بال�شركة.



مجل�س  رئي�س  �شاح  مح�شن  المهند�س  اجتمع 
الإدارة يوم الأربعاء 4  فبراير بروؤ�شاء القطاعات 
التنفيذية ومديري فروع واإدارات ال�شركة لمتابعة 
الجارية  ال�شركة  لم�شروعات  التنفيذي  الموقف 
خال  واإدارة  فرع  لكل  الأعمال  من  والم�شتهدف 
ا�شتراتيجية  ا�شتعرا�س  مع  القادمة  المرحلة 
الفترة  خال  لل�شركة  الجديدة  المرحلة  ومامح 
المقبلة وذلك بح�شور المهند�س �شيد فاروق النائب 
مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  والمهند�س  الأول 
والمهند�س  اإمام  الدين  ح�شام  والأ�شتاذ  الإدارة 
راتب  اأ�شرف  والمهند�س  الزاهد  �شاح  محمد 

والدكتور اأن�شي الب�شوتي اأع�شاء مجل�س الإدارة.

دفع العملية الإنتاجية
�شاح  مح�شن  المهند�س  �شدد  الإجتماع  بداية  في 
والإهتمام  ال�شركة  ومظهر  ا�شم  على  الحفاظ  على 
على  والعمل  المهنية  وال�شحة  وال�شامة  بالجودة 
مدار الـ 24 �شاعة لمعظم الم�شروعات لدفع العملية 
ال�شبيل  لأنها  زيادتها  على  والعمل  الإنتاجية 
الوحيد لإمت�شا�س العمالة وتغطية م�شاريفها، كما 
وجه التحية للقيادات ال�شابة التي ان�شمت موؤخرًا 
في  ال�شركة  واإدارات  فروع  بع�س  م�شئولية  لحمل 
م�شيرتها  ودفع  ال�شركة  دماء  لتجديد  �شعيه  اإطار 
نحتاج  �شعبة  مرحلة  في  الآن  نحن   : �شاح  ،وقال 
فيها من كل قيادة اإلى جهد غير عادي وغير تقليدي 

خال لقائه مديري فروع وإدارات الشركة

المهندس محسن صاح
 يشدد علي اإهتمام باسم ومظهر الشركة 
والعمل علي مدارالـ 24 الساعة لدفع العملية 

اإنتاجية وزيادة الربحية
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لل�شركة  م�شبوق  غير  وولء  بالم�شئولية  واح�شا�س 
جديد  بفكر  الموجوده  المعطيات  مع  نتعامل  لكي 
ولبد  من�شبط  كيان  نحن  اه  وبحمد  ومتطور 
المرحلة  خال  جدًا  و�شارم  من�شبط  يكون  اأن 
ال�شركة  ومظهر  ا�شم  عن  نتحدث  كنا  اإذا  المقبلة 
العريق ل غنى عنهما  فهناك جناحين لهذا ال�شم 
فال�شامة جناح والجودة الجناح الآخر ولن اأ�شمح 
عدم  في  التهاون  اأو  فيهما  الإهمال  اأو  بالتق�شير 
الأمثل  الإ�شتخدام  والمعدات  العمالة  ا�شتخدام 
وتحقيق ربحية م�شتقبًا ، كما طالب رئي�س مجل�س 
م�شغرة  لجنة  بتكوين  قطاع  كل  رئي�س  الإدارة 
ت�شم اثنين اأو ثاثة من كل فرع تكون م�شئولة عن 
المطالبات والتح�شيل من العماء �شواء المعامات 

الجارية اأو الراكدة.
حق ال�شركة

البحث  القطاع  لرئي�س  الرئي�شي  الدور  اأن  وقال   
عن حق ال�شركة لدى الفرع اأو الإدارة لأنه مبعوث 
الإدارة العليا لاإ�شراف ومتابعة اآداء كل فرع واإدارة 
وطالبهم بالتفاعل والتعامل بجدية مع الأطروحات 
الم�شتجدة التي تخو�شها ال�شركة حاليًا خا�شة في 
الح�شول على اأعمال جديدة ومنها م�شاركتها القطاع 
لهم  ،موؤكدًا  جديدة  م�شروعات  تنفيذ  في  الخا�س 
بمظهر  العرب  المقاولون  فيها  تظهر  اأن  لبد  اأنه 

م�شرف وي�شعر العميل والمواطن بالفرق والتميز.
دفتر زيارات

الإجتماع  خال  فاروق  �شيد  المهند�س  اأكد  كما 
اخت�شا�شات  و�شع  على 

روؤ�شاء  لم�شاعدي  محددة 
مديري  ونواب  القطاعات 
لمتابعة  والإدارات  الفروع 
الجارية  الم�شروعات 
وو�شع ماحظاتهم في دفتر 
و�شهولة  م�شروع  زيارات كل 
مدير  قبل  من  متابعتها 
الأخطاء  لت�شحيح  الفرع 
باأول كما طالب فاروق  اأول 
الإنتاجية  الوحدات 
والخاطات  الور�س  خا�شة 

والتنفيذ الذاتي بو�شع هدف اأ�شا�شي وا�شح لمتابعة 
نواب  من  نائب  كل  وتكليف  والإنتاجية  التح�شيل 
الفرع بم�شئولية محددة بحيث يكون نائب م�شئول 
المهنية  وال�شحة  ال�شامة  عن  واآخر  الجودة  عن 
اإذا كان  للمعدة وقال  واآخر عن الإ�شتخدام الأمثل 
اإلى  تحتاج  بالم�شروعات  العاملين  بع�س  هناك 
دورات تدريبية في ال�شامة والجودة فعلى مديري 
لتنظيم دورات تدريبية  المعهد  مع  التن�شيق  الفرع 

لهم بالم�شروع .
محا�شبة المق�شرين

وتحدث المهند�س اإمام عفيفي عن الإهتمام بمظهر 
ال�شركة ومحا�شبة المق�شرين في ذلك م�شيرًا اإلى اأن 
�شلبية  اأو  اإيجابية  دعاية  يعد  قد  الب�شيط  العامل 
لل�شركة وكذا المعدات و�شيارة نقل العاملين وطالب 
مدير الطرق والكباري بالت�شديد على اأهمية الأمن 
لتاأمين  الازمة  الإحتياطات  وتنفيذ  ال�شناعي 
العاملين والجمهور على اأكمل وجه لأن الإهمال في 

ذلك قد ي�شر بمظهر وا�شم ال�شركة .
تعظيم دور التنفيذ الذاتى

الفروع  قيادات  اإمام  ح�شام  الأ�شتاذ  طالب  كما 
واإنتاجية  العمل  حجم  بين  توازن  بعمل  والإدارات 
الأفراد وتوجيه العمالة الزائدة للم�شروعات التي 
الذاتي  التنفيذ  دور  تعظيم  مع  عمالة  اإلى  تحتاج 
والعمل  الباطن  مقاولي  عن  الأولوية  واإعطائه 
وزيادة  الإنتاجية  لتعظيم  �شاعة   24 الـ  مدار  على 

الربحية .

56



57

بين  والتن�شيق  التوا�شل  و�شرورة  باأهمية  اإيمانًا 
ومهند�شى  والإدارات  بالفروع  الجودة  مديرى 
الجودة بالم�شروعات المختلفة وتفعيًا لدور جهاز 
الجودة وتعزيزا لنهج التطوير والتح�شين الم�شتمر 
التى  الجديدة  الإ�شدارات  اأحدث  على  والإطاع 
المانحة  ال�شركة  الجودة قامت  اأنظمة  طراأت على 
لمديرى  ندوة  بعقد   TUV Rheinland

المختلفة  ال�شركة  باإدارات وفروع  الجودة والبيئة 
على  للتدريب   2014 دي�شمبر   12 الثاثاء  يوم 
التغيرات  خطة  وتف�شير  الجديدة  الهيكلة  تطوير 
المائمة  الإنتقالية  الخطة  واإعداد  حدثت  التى 
 2015  :  14001 اأيزو  الحديثة  لاإ�شدارات 
مع  التوافق  على  الحفاظ  مع   2015  : و9001 

المتطلبات الجديدة .

النظم  تطورات  م�شايرة  فى  ال�شركة  من  حر�شًا 
المعوقات  كافة  وبحث  الجودة  لنظام  العالمية 
والم�شكات التى تواجهه للتحفيز و�شبط وتح�شين 
الجودة  لمديرى  اإجتماع  عقد  تم  الأداء  م�شتوى 
المهند�شون  بح�شور  ال�شركة  واإدارات  بفروع 
الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول  النائب  فاروق  �شيد 
والبيئة  ال�شامة  قطاع  رئي�س  الغزولى  اه  وعبد 
مبروك  عفاف  و  الم�شروعات  وخدمات  والجودة 
�شيد  المهند�س  .واأكد  الجودة  جهاز  مدير  م�شطفى 
والتن�شيق  التوا�شل  و�شرورة  اأهمية  على  فاروق 
ومهند�شى  والإدارات  بالفروع  الجودة  مديرى  بين 
نظام  لتفعيل  الجودة  وجهاز  بالم�شروعات  الجودة 
القيادات  اإلتزام  المنتج مع �شرورة  الجودة وجودة 

بدور مديرى الجودة من خال اأداء عملهم لتدعيم 
الجودة  اأهداف  لتحقيق  المنا�شب  المناخ  وتوفير 
كما قام المهند�س عبد اه الغزولى بمناق�شة كافة 
الم�شاكل والمعوقات التى توؤثر بال�شلب على الجودة 
بالمعنى المفهوم و�شبط الجودة للو�شول اإلى جودة 
التنفيذ المن�شودة واأكدت المهند�شة عفاف مبروك 
طبقًا  الجودة  بمجال  العاملين  اختيار  �شرورة  على 
ال�شامة  مجال  وتفعيل  ومحددة  وا�شحة  لمعايير 

والبيئة والجودة بالفروع والإدارات .
هذا وقد تقرر ت�شكيل لجنة من مجموعة من مديرى 
الجودة لاإ�شتفادة بخبراتهم وروؤيتهم الم�شتقبلية 
م�شتوى  على  الجودة  م�شار  وتح�شين  للتطوير 

ال�شركة .  

ندوة إعادة هيكلة المواصفة القياسية 
 ISO   9001 : 2015      إلى     ISO 9001 : 2008

إجتماع جهاز الجودة
لبحث كافة المعوقات وتحسين اأداء
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حصاد
 عام

اأكد رئي�س الوزراء اأن م�شر عادت الآن لمكانتها الائقه 
على الم�شتوى الإقليمى والدولى واأن عام 2015 �شيكون 
اأنه  عام الأمل والعمل من اأجل بناء هذا الوطن موؤكدًا 
العزيمة  و  اأكبر  الأمل  فاإن  كبيرة  التحديات  كانت  اإذا 
والإ�شرار على النجاح هو الطريق لتحقيق الطموحات 
. واأن الحكومة �شتبذل ق�شارى جهدها خدمة  والآمال 
وهى  والإ�شتقرار  الأمن  عودة  مع  خا�شة  الوطن  هذا 

مفتاح التنمية وجذب الإ�شتثمار .

محلب : العام الجديد لأمل
 واإصرار على النجاح 

في  ثقة  ونحن   2015 عام  ن�ستقبل 
ا  قادم  �لخير  �أن  وجل  عز  �لمولي 
�إلي  ت�سير  �لموؤ�سر�ت  وكل  محالة  
�اإ�ستقر�ر  من  جديد  ع�سر  فمع  ذلك 
�لقارة  �أح�سان  �إلى  م�سر  وعودة 
لح�سور  �لرئي�س  زيارة  بعد  �ل�سمر�ء 
�اأ�ستو�ئية  بغينيا  �اأفريقية  �لقمة 
وقد �سرفت �ل�سركة بزيارته اإحدى 
قامت  �لتى  �ل�سكنية  �لم�سروعات 
�أنخرطت  وطنى  وبح�س  بتفيذها 
�لجاد  و�لعمل  �لبناء  فى  �ل�سركة 
م�سر  لو�سع  �لم�سرى  �لحلم  لتحقيق 
فى �لمكانة �لتى ت�ستحقها و�لم�ساركة 
ومنها  �لكبرى  �لم�سروعات  كافة  فى 
�أ�سفل  �أنفاق   8 تنفيذ  في  �لم�ساركة 
و�لقطار�ت  لل�سيار�ت  �ل�سوي�س  قناة 
�ل�سوي�س  قناة  م�سروع  �سمن  وذلك 
منطقة  تنمية  فى  لي�سهم  �لجديدة 
بها  �لمحيطة  و�لمحافظات  �لقناة 
ب�سيناء  �لدلتا  محافظات  وربط 
قناة  محور  تنمية  م�سروع  لخدمة 
�لم�سروع  لهذ�  ازما  وكان  �ل�سوي�س 
وبالفعل  حديثة  طرق  �سبكة  �ل�سخم 
تعاقد�ت �ل�سركة على تنفيذ �أكثر من 
للم�سروع  �اأولي  بالمرحلة  كم   440
من  و�لعديد   , للطرق  �لقومي 
وخارج  د�خل  �لتنموية  �لم�سروعات 

م�سر بالدول �لعربية و�افريقية .
وفيما يلى ح�ساد اأعمال واإنجازات ال�سركة 

خال عام 2014
■ اإفتتاحات :

�شحى  �شرف  معالجة  محطة  افتتاح   ●
�شرابيوم .

● اإفتتاح محطة رفع مدينة ال�شروق والخط 
المغذى لمدينة بدر.
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التابعة   " دملو   " �شحى  �شرف  محطة  اإفتتاح   ●
لمدينة بنها . 

مو�شى  ميت  �شحى  �شرف  معالجة  محطة  اإفتتاح   ●
ب�شبين الكوم.

● اإفتتاح محطة معالجة �شرف �شحى النويرة 
التابعة لمركز اهنا�شيا .

المعهد  م�شروع  من  الأولى  المرحلة  اإفتتاح   ●
الأكاديمى لجراحات القلب.  

● اإفتتاح محطة مياه �شرب قلين بكفر ال�شيخ .
● اإفتتاح مترو اأنفاق العبا�شية - م�شر الجديدة.

● اإفتتاح حديقة الجيزة.
● اإفتتاح م�شروع المبانى الخدمية لاإ�شكان 

الإجتماعى  بحلوان .
● اإفتتاح مطلع كوبرى �شمال طره .

كورني�س   على  الوليد  بن  خالد  نفق  اإفتتاح   ●
الإ�شكندرية.

● اإفتتاح تو�شعات محطة مياه الألمانى.
● اإفتتاح مبنى اأكاديمية ال�شرطة الجديد بالكويت.
● اإفتتاح نفق م�شاه اأ�شفل الطريق الدائرى بمنطقة

الجراج بطريق القطامية .
● اإفتتاح محطة �شرف وادى النطرون.

● اإفتتاح اأعمال تطوير ميناء نويبع .
● اإفتتاح م�شت�شفى دار ال�شام " هرمل �شابقًا ".

● اإفتتاح المرحلة الأولى من م�شت�شفى185 ق�شر
العينى للطوارئ والحروق .

بمنطقة  الطرق  محاور  تطوير  اأعمال  اإفتتاح   ●
العا�س  بن  عمرو  وجامع  الحياة  وعين  الف�شطاط 

ومجمع الأديان .
ب�شبرا   الموؤ�ش�شة  ميدان  تطوير  اأعمال  اإفتتاح   ●

الخيمة.
● اإفتتاح تو�شعات محطة تحلية قرية ال�شباب ب�شرم 

ال�شيخ .
● اإفتتاح م�شروع �شرف �شحى العجمى .

● اإفتتاح محطة مياه زفتى بالغربية.
● اإفتتاح معهد الكبد القومى بالمنوفية .

● اإفتتاح كوبرى م�شاه جامعة القاهرة.
● اإفتتاح المغذى الحربى بالنوبارية.

اإعادة تطوير متحف المجوهرات الملكية  اإفتتاح   ●
بالأ�شكندرية.

الكامب  تاأهيل  اإعادة  و  اإن�شاء  اأعمال  اإفتتاح   ●
الع�شكرى " ليا " بمدينة باتا .

■ تعاقدات :
● اإ�شناد اأكبر م�شروع اإ�شتراتيجى لتحلية المياه 

العرب  المقاولون  لتحالف  بالعراق  الب�شرة  بمدينة 
وهيتا�شى اليابانية بتكلفة 270 مليون دولر.

● اإ�شناد اأعمال كامب ع�شكرى فى مدينة اأوبال ي�شم
م�شاكن لل�شباط و�شف �شباط بقيمة 80 مليون دولر 
● وزير الإ�شكان والنقل ي�شهدان توقيع عقد ت�شميم

 78 بتكلفة  و�شاتين  بورما  �شيدا  مينائى  وتنفيذ 
مليون جنيه.

العرب  المقاولون  بين  تعاون  بروتوكول  توقيع   ●
والتدريب ال�شناعى للنهو�س بالعمالة .

 126 بقيمة  ال�شعيد  �شمال  لفرع  جديدة  اأعمال   ●
مليون جنيه.

● تعاقدات جديدة لفرع جنوب الوادى بقيمة 556 
مليون جنيه .

البحر  مياه  لتحلية  محطة  اأكبر  عقد  توقيع   ●
بمدينة الب�شره بقيمة 270 مليون دولر.

 300 بقيمة  تعاقدات  على  يح�شل  اأ�شيوط  فرع   ●
الوادى  جنوب  لفرع  جديدة  وتعاقدات  جنيه  مليون 

بقيمة 195 مليون جنية  .
● توقيع عقد اإن�شاء التجمع ال�شكنى لنادى هيئة ق�شايا 

الدولة بالقاهرة الجديدة بتكلفة 183 مليون جنيه.
● بتكلفة 240 مليون دولر تحالف المقاولون العرب 
مياه  تحليه  م�شروع  من  الثالثة  المرحلة  عقد  يوقع 

البحر بمدينة الب�شره بالعراق .
■ حجر اأ�شا�س :

 30 وكوبرى  الوليدية  لمحطة  اأ�شا�س  ● و�شع حجر 
يونيه بتكلفة 287 مليون .

بجامعة  جديدة  م�شروعات  اأ�شا�س  حجر  و�شع   ●
دمياط بتكلفة 100 مليون جنيه .

■ بروتوكول : 
العاملين  حياة  على  جماعى  تاأمين  عقد  توقيع   ●

المعينين ب�شركة المقاولون العرب.
والتعليم  التربية  وزارة  بين  تعاون  بروتوكول   ●

والمقاولون العرب لتطوير 6 مدار�س فنية .
العرب  المقاولون  بين  تعاون  بروتوكول  توقيع   ●

والإ�شكندرية لأ�شمنت بورتاند )الباى با�س(
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المقاولون  �شركه  بين  الم�شتمر  للتعاون  تتويجًا 
لهند�شه  التكنولوجى  المعهد  فى  ممثلة  العرب 
العربية  الألمانية  والغرفه  والإداره  الت�شييد 

والتجارة  لل�شناعة 
فى مجال التدريب 
اه  بحمد  تم 
من  الإنتهاء 
بروتوكول التعاون 
الجانبين  بين 
بمقت�شاه  والذي 
عدد  تدريب  تم 
و4  مهند�شين   5
فى  مهند�شات 
العمارة  مجال 
 4 و  الخ�شراء 

مهند�شين فى مجال الطاقه و 39 م�شرف فنى تنفيذ 
المعلقه  والأ�شقف  والبيا�س  المبانى  مجالت  فى 
والحداده  والنجارة  والخارجى  الداخلى  وال�شحى 
تم  المعدنيهة،وقد  ال�شدات  وكذلك  الم�شلحة 
الإ�شتفاده من هذه الخبرات التدريبية اإ�شافة اإلى 
عدد 30 م�شرف تم تدريبهم �شابقًا فى األمانيا اأعوام 
2012 و2013 في تدريب ما يزيد عن 1000 متدرب 

ال�شوي�س  ج�شر  ور�شه  فى 
فى  متدرب   155 وحوالى 
تم  والتى  اأ�شيوط  ور�شه 
والآلت  بالعدد  تزويدها 
من  الازمة  والخامات 

الجانب الألمانى.
ختام  حفل  �شهد 
اأقيم  والذي  البرتوكول 
11فبراير  الأربعاء  يوم 
ال�شركة  تدريب  بور�س 
�شيد  المهند�س  باأ�شيوط 
الأول  النائب  فاروق 

عفيفي  اإمام  والمهند�س  العرب   المقاولون  لرئي�س 
نائب رئي�س مجل�س الإدارة  وم�شتر الك�شندر ر�شوان 
ع�شو البرلمان الألمانى وم�شتر بيتر زنفت ممثا عن 
الألمانية،  ال�شفارة 
من  كل  ح�شره  كما 
محمود  المهند�س 
رئي�س  المولى  عبد 
اأ�شيوط  قطاع 
الوادى  وجنوب 
محمد  والمهند�س 
فرع  مدير  محفوظ 
والمهند�س  اأ�شيوط 
�شريف حمدى مدير 
المعهد التكنولوجى 
اأ�شرف  والمهند�س 
الفنيهةوالتعاقدات  المتابعة  مدير  العليم  عبد 
بنكا  راينار  م�شتر  الألمانى   الجانب  ومن  بالمعهد 
مدير  جوليانو  فاطيما  وال�شيده  الألمانى  الخبير 
الم�شروع )جى بى تى( فى برلين والدكتور �شادق 

مجدى والأ�شتاذه مى خطاب من الغرفة الألمانية.
من  اإر�شاله  تم  الذى  ال�شكر  خطاب  من  �شورة   ●

الغرفة الألمانية للمقاولون العرب.

نجاح بروتوكول التعاون بين المقاولون العرب 
والغرفه الألمانيه في مجال تدريب اأكثر من1000 مهني
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حر�شًا من الإدارة العليا على مواكبة التطور وال�شعى 
فى  التقدم  وا�شتمرار  والتح�شين  التطوير  نحو 
والجودة  والبيئة  لل�شامة  العالمية  النظم  تطبيق 
 ISO تم اإجتياز مراجعة الجهة المانحة ل�شهادات
 9001:2008 , ISO 14001 : 2004 ,
OHSAS 18001 :2007 وقد اأ�شادت الجهة 
   TUV Rheinland النظم  ل�شهادات  المانحة 
بالجهد المبذول من قيادات اإدارات واأجهزة المركز 

الرئي�شى والإلتزم بالمعايير الدولية لتطبيق نظم 
ال�شامة والبيئة والجودة وذلك بدعم من الإدارة 
العليا لل�شركة تحت اإ�شراف المهند�س مح�شن �شاح 
رئي�س مجل�س الإدارة والمهند�س �شيد فاروق النائب 
الأول لرئي�س مجل�س الإدارة وقيادة المهند�س عبد 
اه الغزولى رئي�س قطاع ال�شامة والبيئة والجودة 
مبروك  عفاف  والمهند�شة  الم�شروعات  وخدمات 

مديرجهاز الجودة وجميع العاملين بالجهاز .

يوم  حفل  اأقيم  والود  الحب  يملئه  بهيج  جو  فى 
 20 الخمي�س  يوم  اأ�شيوط  لفرع  الإجتماعى  العمل 
المهند�س محمد محفوظ مدير  نوفمبر قدم خاله 
الدروع  الفرع  مدير  نواب  وال�شادة  اأ�شيوط  فرع 
للعام  المثالى  العامل  من  لكل  التكريم  و�شهادات 
فى  بالفرع  العاملين  اأبناء  من  والمتفوقين  ال�شابق 

ثانوى"   ، اعدادى   ، "اأبتدائى  المختلفة  ال�شهادات 
العاملين  واأ�شر  للمعا�س  المحالين  العاملين  وال�شادة 
المتوفين والحا�شلين على درجات علمية من العاملين 
من  الكريم  القراآن  وحفظة  ودكتوراه"  "ماج�شتير 
الريا�شى  الن�شاط  فى  والمتفوقين  العاملين  اأبناء 

هذا بالإ�شافة اإلى الم�شروع المثالى للعام ال�شابق . 

ا�ستمرار �سريان  �سهادات ال�سامة والبيئة 
والجودة  للمركز الرئي�سى



تنفيذًا لتوجيهات اإدارة العليا بالشركة واستمرارًا لمسيرة التفوق والتميز 
وبنظام موحد ومتكامل للجودة والسامة والبيئة تم تجديد شهادات الجودة 
ISO 9001 / 2008 وشهادة البيئة ISO 14001 / 2004 وشهادات 
السامة OHSAS 18001 / 2007  . وقد أشاد مراجعو الجهة المانحة  
وجودة  والتطوير  والتحسين  بالفرع  للعاملين  الكبير  بالمجهود   TUV
بالمواصفات  السامة والبيئة واإلتزام  تنفيذ اأعمال وتحقيق متطلبات 
والقوانين وتحقيق أهداف الشركة  تحت إشراف المهندس محمود عبد 
المهندس  وقيادة  الفرع  على  المشرف  التنفيذى  القطاع  رئيس  المولى 

محمود منصور حسن فراج مدير الفرع .

تجديد شهادات الجودة والسامة
 والصحة المهنية والبيئة لفرع جنوب الوادى

واستمرار  التميز  نحو  البحرية  اإنشاءات  لقطاع  المستمر  والنجاح  التفوق  مسيرة  إطار  في 
التقدم فى تطبيق النظم العالمية وتحقيق أهداف اإدارة العليا في الحرص على رضاء العاملين 
المانحة  الجهة  قامت   ، المستمر  والتحسين  التطوير  لضمان  والتشريعات  بالقوانين  واإلتزام 
باستمرار  أوصت  وقد  البحرية  اإنشاءات  إدارة  على  بالمراجعة  العالمية  المطابقة  لشهادات 
المهنية  السامة والصحة  نظام  لنظم  الدولية  بالمواصفات  النظم ومطابقتها  صاحية شهادات 
OHSAS 18001 / 2007 والبيئة  ISO 14001 /2004  وقد أثنت الجهة المانحة على 
المبذول في  الكبير  المهني وااحترافي والجهد  والبيئة وبالمستوى  الجودة  نظم  تطبيق  كفاءة 

تطبيق النظم تحت إشراف المهندس محمد الحسيني رئيس قطاع اإنشاءات البحرية.

تجديد شهادات نظم السامة والبيئة إدارة اإنشاءات البحرية

م/ محمد الحسينى

في إطار سياسة الشركة نحو المنافسة العالمية واستمرارًا لمسيرة النجاح والتميز الدائم وحرصًا 
تنفيذ  جودة  في  العليا  اإدارة  به  تنادي  الذي  المستمر  والتحسين  التطوير  بوسائل  اإلتزام  على 
السامة  وشهادة   ISO 9001 / 2008 الجودة شهادة  تجديد  تم  العالمية،  للنظم  طبقًا  اأعمال 
الجهة  مراجعوا  أشاد  ,وقد  الصعيد  شمال  لفرع   OHSAS 18001 / 2007 المهنية والصحة 
المانحة T.U.V بالجهود المبذولة من جانب المهندسين أبو الحمد فكري رئيس قطاع شمال الصعيد 
والبحر اأحمر ومحمد فوزي مساعد رئيس القطاع وحسن مصطفي مدير الفرع و جميع العاملين 
بالفرع والجودة والسامة والصحة المهنية بقيادة المهندسان علي شكري ومصطفى عبد المولي. 

تجديد شهادات نظم الجودة والسامة لفرع شمال الصعيد

م. محمود منصور م.محمود عبد المولى
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م/ أبو الحمد فكرى

تجديد شهادة السامة والبيئة لفرع شمال الدلتا
استمرارًا لمسيرة التفوق والتميز وتماشيًا مع سياسة الشركة نحو المنافسة 
وأهداف  سياسة  تحقيق  على  الحرص  من  وانطاقًا  العميل  ورضاء  العالمية 
والتطوير  بالتحسين  العليا  اإدارة  وإلتزام  العالمية  المنافسة  نحو  الشركة 
المستمر لكفاءة اأداء وصوًا للجودة الشاملة والحرص على تأمين بيئة العمل 
 T.U.V المانحة   الجهة  قامت  العاملين  بسامة  واإهتمام  المحيطة  والبيئة 
 OHSAS بالتوصية بتجديد شهادتي السامة والصحة المهنية Rheinland
طبقًا  الدلتا  شمال  لفرع   ISO 14001 / 2004  والبيئة  18001 /2007
للمواصفة حيث أشاد مراجعوا الجهة المانحة باإلتزام العالي والتعهد باإلتزام 

من قبل اإدارة العليا والجهد المتميز أبناء الفرع وذلك تحت إشراف وتوجيهات المهندسان أحمد عباس رئيس قطاع 
الدلتا وأحمد العصار مدير فرع شمال الدلتا .

م . أحمد العصار م . أحمد عباس



تجديد شهادة السامة والصحة المهنية 
والبيئة لفرع القاهرة

في إطار سياسة الشركة نحو المنافسة العالمية وإستمرارًا لمسيرة التفوق 
المهندس سليمان  من  كامل  وبدعم  والنجاح  بالتميز  العليا  اإدارة  والتزام 
الفرع  مدير  الشيخ  محمد  والمهندس  الكبري  القاهرة  قطاع  رئيس  يونس 
وجهود كافة العاملين بالفرع وتكاتف العاملين بالسامة والصحة المهنية  
وتحت إشراف المهندسة هالة عبد الناصر مدير السامة والصحة المهنية 
الفرع  منح  فقد  بالفرع  البيئة  مدير  عبدالناصر  سيد  ناصر  والمهندس 
والصحة  بالسامة  والخاصة   OHSAS 18001 /2007 شهادة تجديد 
 TUV المهنية ونظام البيئة ISO 14001 /2004 من قبل الجهة المانحة 

Rheinland والتي أشادت بالمستوي المتميز لفرع القاهرة وحرصه الدائم 
علي تأمين سامة العاملين وتأمين منطقة وبيئة العمل من أجل زيادة اإنتاج والحفاظ علي القدرة البشرية الكبيرة 

التي تتميز بها الشركة .
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م . محمد الشيخم . سليمان يونس

اأهم  التنفيذ من  الت�شميمات ودعم جودة  اإدارة  تعتبر 
اأعمال  في  الدعم  تقديم  مجال  في  العاملة  الإدارات 
لاأعمال  المائي  الطرق  من  الحماية  نظم  درا�شة 
الكهروميكانيكية حيث تقوم بتقديم خدماتها لدرا�شة 
خطوط  موا�شير  داخل  تحدث  والتي  الظاهرة  تلك 
وعن  منها،  للحماية  حلول  واإيجاد  الرئي�شية  الطرد 
المجال  التي تقدمها الإدارة في هذا  اأحدث الخدمات 
تقوم  اأنها  الإدارة  مدير  ريحان  ح�شن  المهند�س  يقول 
ظاهرة  بدرا�شة  الخا�شة  الفنية  التقارير  تقديم  على 
الرئي�شية  الطرد  خطوط  داخل  المائي  الطرق 
لمحطات طلمبات الرفع )المنبع( حتى غرف التهدئة 
تو�شح  التقارير  وهذه  )الم�شب(  الخط  نهاية  في 
موا�شير  داخل  الدنيا  وال�شغوط  العليا  ال�شغوط 
الطرق  من  الحماية  اأنظمة  التقارير  وتت�شمن  الطرد 
الفنية  البيانات  على  والم�شتمل  به  المو�شى  المائي 
الهيدروليكية  الح�شابات  �شاملة  الحماية  لنظام 
الت�شميمية  الر�شومات  واإعداد  الحماية  وبعد  قبل 
لمنظومة الحماية من الطرق المائي المقترح وتقديم 
الهواء  و�شواغط  القيا�س  لأجهزة  الفنية  الموا�شفات 
الر�شومات  واإعداد  للنظام  الم�شتخدمة  والمحاب�س 

طريقة  بها  مو�شح  الحماية  لخزانات  التنفيذية 
النوتة  واإعداد  الرئي�شي  الطرد  خط  على  الربط 
ونظام  الخزانات  �شمك  ح�شابات  مت�شمنة  الح�شابية 
خزانات  ت�شنيع  لأعمال  الازمة  والر�شومات  التثبيت 
الت�شغيل  للوحة  الفنية  الموا�شفات  واإعداد  الحماية 
ح�شن  المهند�س  واأ�شاف   ، الحماية  لنظام  والتحكم 
بالطرق  الخا�شة  الدرا�شة  اأن  الإدارة  مدير  ريحان 
برنامج  ا�شتخدام  طريق  عن  اإنجازها  يتم  المائي 
يعد  والذي   Pipe2012-Surge KYPIPE
واجهة  من  له  لما  العالم  في  اإنت�شارًا  الأو�شع  البرنامج 
الهيدروليكي  التحليـل  اأعمال  لتناول  متقدمة  ر�شومية 
)الطرق المائي( وذلك   Transient الـ  في مرحلة 
لأنظمة الموا�شير الكبيرة والمعقدة،ومن اأهداف تلك 
الهيدروليكية  الدرا�شات  بتقديم  تقوم  اأنها  الدرا�شة 
ال�شغوط  تو�شح  والتي  الطرد  خط  موا�شير  داخل 
وفي  الموا�شير  خطوط  داخل  والموجبة  ال�شالبة 
بها  الم�شموح  القيم  اإلى  ال�شغوط  هذه  و�شول  حالة 
تعدت  اإذا  اأما  حماية  نظام  تحتاج  ل  الموا�شير  فاإن 
الحماية  نظام  فاإن  بها  الم�شموح  القيم  ال�شغوط  هذه 

�شيكون �شروري في هذه الحالة.

إدارة التصميمات تستخدم
 أحدث البرامج العالمية

 لمواجهة ظاهرة الطرق المائي
ح�شن ريحان



ت�شكن  اأر�شها  على   .... التاريخية  القاهرة 
من  القديمة  الم�شرية   ح�شاراتنا  وتتعانق 
فرعونية وقبطية واإ�شامية �شاهدة على ع�شور 
عبق  فيه  ت�شتم  والذى    .... والتقدم  الإزدهار 
تتحدث  والتى  القديمة   ح�شارتنا  وعظمة 
مفتوح  متحف  في  ال�شامخة  باآثارها   نف�شها  عن 
الع�شور  مر  على  بالآثار  والمهتمين  للزائرين 
بحق  يعتبر  الذي  المملوكي  الع�شر  خا�شة 
خلفه  وما  الإ�شامية،  العمارة  في  فريدًا  طرازًا 
ودقة  الزخرفة  جمال  من  المماليك  �شاطين 
البناء و�شخامته .وو�شط كنوز الآثار الإ�شامية 

التي يزخر بها �شارع المعز لدين اه الفاطمي في 
ال�شلطان  مجموعة  تقف  التاريخية،  القاهرة  قلب 
وروعة  عظمة  على  و�شاهدة  �شامخة  قاوون 
الفنية  التحفة  تلك  المملوكي  الع�شر  في  المعمار 

النادرة التى تخطف الأب�شار من �شدة لمعانها .
كثيرًا واإن لم يكن دائمًا اأرتبط ا�شم �شركة المقاولون 
توؤدى  التى   الناجحة   بالم�شاريع   بالقيام  العرب 
اإلى اللحاق بركب التفوق الذى يو�شلنا اإلى التقدم 
والم�شاريع  المجالت  جميع  فى  ،وذلك  الح�شارى 
والتى ت�شاف اإلى قائمة نجاح ال�شركة با�شتراكها اأو 
تنفيذها لتلك الم�شاريع ، ول �شيما م�شاريع الترميم 
العرب  المقاولون  �شركة  بها  قامت  التى  المختلفة 
والتى اأ�شافت اإلى قائمة اأعمال ال�شركة الناجحة 
للحفاظ  الأثار  و�شيانه  ترميم  وهو  اأخر  مجال 
الذكر  �شبيل  ، وعلى  الأثرى  التاريخى  على تراثنا 
مثل   الأثار  و�شيانة  ترميم  م�شاريع  الح�شر  ولي�س 
مجموعة ال�شلطان المن�شور قاوون ، م�شجد جمال 

مصر تتحدث عن نفسها
المقاولون العرب وقصة ترميم 

أشهر آثار عصر المماليك
"مجموعة السلطان قاوون اأثرية" 

بشارع المعز لدين اه الفاطمي
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الدين الأ�شتادار ، م�شجد ال�شلطان ح�شن والرفاعى 
، م�شروع نقل تمثال رم�شي�س ، كني�شة مار جرج�س 
فى  والتنوع  التميز  لدينا  ليكتمل  بابليون  وح�شن 

الم�شاريع التى قامت بها ال�شركة من ترميم 
والفرعونية  ال�شامية  الأثار 

والقبطية .
الأول  العدد  هذا  وفى 

بعر�س  نقوم  �شوف 
عن  تاريخية  نبذه 

ال�شلطان  مجموعة 
قاوون وهى بداية 
طراز  لظهور 
جديد  معمارى 
يعرف  ما  وهو 
المجمعات  با�شم 
والتى  المعمارية 

اأكثر  على  ت�شتمل 
معمارية  وحدة  من 

نتعرف  و�شوف  مختلفة 
المعماري  التكوين  على 

الأثرية   المجموعة  لأجزاء 
والموقع  الخا�س  الطابع  ذات 

اه  لدين  المعز  �شارع  وهو  المتميز 
الفاطمى والذى ناأمل جميعًا فى تحويل هذا ال�شارع 

الأ�شل  فى  مختلفة  اأثار  من  به  يزخر  بما  الأثرى 
اأثرية  اأهمية  لها  كونها  فى  ومتفقة  التاريخى 
�شارع  اإلى  باأ�شره  الأ�شامى  العالم  فى  وتاريخية 
تاريخى متميز يليق بما يزخر به من عبق 

التاريخ .
وهنا نت�شائل من يكون ال�شلطان 
ولماذا  قاوون؟  المن�شور 
قاوون  ال�شلطان  اختار 
لبناء  الموقع  هذا 
مجموعته ؟ وما هى 
المختلفة  العنا�شر 
منها  تتكون  التى 
المجموعة  هذه 
اأخذت  ولماذا  ؟ 
المجموعة  هذه 
كل هذه ال�شهرة هل 
لأ�شلها  اأم  لموقعها 
لأهمية  اأم  التاريخى 
ال�شلطان  وهو  �شاحبها 
وهنا  قاوون؟  المن�شور 

تاأتى الإجابة
�شيف  المن�شور  ال�شلطان  يعتبر 
الدين قاوون من اأعظم �شخ�شيات ع�شر 
�شاطين المماليك ب�شفة عامة ، وع�شر المماليك 
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بطبيعة  ذلك  ويرجع  خا�شة،  ب�شفة  البحرية 
ال�شلطان  هذا  كان  جهة  فمن  عدة  اأمور  اإلى  الحال 
من  اأكثر  وغيرها  وال�شام  م�شر  حكمت  اأ�شرة  راأ�س 
اأ�شرة قاوون به هو  اإذ يبداأ حكم  قرن من الزمان 
نف�شه فى �شنة 678 هـ/ 1279 م  وينتهى  بال�شلطان 
من  .وهوال�شابع  م   1382  / هـ   784 �شنة  حاجى 
الم�شادر ذكر  فى  يرد  ولم  واأولدهم  الترك  ملوك 
تاريخ مولده وكل ما ورد ب�شان هذه المرحله الأولى 
من حياته هو اأنه جلب اإلى م�شر �شغيرًا وذلك بعد 
م،   1242/ هـ   640 باده  على  المغول  ا�شتولى  اأن 
وفى مقوله اأخرى اأنه  جاء اإلى م�شر كبير ومن ثم 
كان معجم الل�شان ل يكاد يف�شح بالعربية وي�شاف 
اأعظم  �شاحب  ح�شن  ال�شلطان  جد  اأنه  �شيرته  اإلى 
م�شجد  وهو  الأر�س  وجه  على  اإ�شامية  من�شاة 

ال�شلطان ح�شن فى منطقة القلعة،  تولى 
ال�شلطان قاوون حكم  م�شر�شنة  

678 هـ /1279 م  حلف له  
الأمراء  واأرباب الدوله 

المن�شور  الملك  وهو 
الدين قاوون  �شيف 
اه  عبد  بن 
الألفى  التركى 
ال�شالحى  العائي 

.وتمثل  النجمى 
نمطًا  المجموعة 

حيث  الت�شميم  فى  جديدًا 
على  البناء  احتوى 
و�شريح  مدر�شة 
مجمعه  وبيمار�شتان 
رئي�شى  ع�شب  حول 
)عن�شر الربط بين 
المجموعة  اأجزاء 
عن  عبارة  الثاثة( 
ب�شقف  م�شقف  ممر 
حوالى  بعر�س  خ�شبى 
على  ويقع  اأمتار  خم�شة 
وفى  وال�شريح  المدر�شة  جانبيه 
المجموعة  هذه   " البيمار�شتان   نهايته 
اأربعة ع�شر  الهائلة كان قد ا�شتغرق بنائها حوالى 
ي�شكون  الموؤرخون  بع�س  جعل  ما  وهو  فقط  �شهرًا 
فى ذلك لعظمة المن�شاأة وكبر م�شاحتها حيث يبلغ 
م�شطح المدر�شة) حوالى 25،00 × 55،00 مترا  (  
وم�شطح  ال�شحن )17،00 × 20،50 مترا(  ون�شبة  
اإلى  الم�شطح  الكلى )1 : 3،95 (   م�شطح  ال�شحن 

وم�شطح  ال�شريح  حوالى  ) 27 × 41،00 ( متر.
مدخل مجموعة ال�شلطان قاوون

المجموعة   لبناء   الموقع   هذا   اأختيار   �شبب  
الخا�شة  بال�شلطان  قاوون

فى  موقع  على  قاوون  ال�شلطان  مجموعة  �شيدت 
غاية الأهمية حيث ذكرت حفائر هيئة الأثار فى 
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قاعات  من  قاعة  بقايا  وجود   عن   1971 مار�س  
تعرف  والتى  ال�شغير  الفاطمى  الغربى  الق�شر 
بقاعة �شت الملك ابنة الخليفة الفاطمى العزيز 
باه واختار قاوون هذا الموقع  لبناء مجموعته 
وذلك لاأهميه الق�شوى لهذا الموقع من الناحية 
ال�شيا�شية بالإ�شافة اإلى قربه من من�شاآت ال�شالح 
الرموز     ( بيبر�س   والظاهر  اأيوب  الدين  نجم 
اأهم  على  يطل  والموقع   ) ع�شره  فى  ال�شيا�شية 
الفراغات العمرانية فى الحياه العامة فى مدينة 
اأ�شم  اأن  حيث  لذكراه  تخليدًا   وليكون   القاهرة 
كموؤ�ش�شه  بالبيمار�شتان  ذلك  بعد  اإرتبط  المن�شاأ 
فى   ال�شيا�شية  قوته  من  ليع�شد  با�شمه  خيرية 

حياته ومكانته فى التاريخ بعد مماته.
العنا�شر االمعمارية المختلفة االتى يتكون 

منها مجموعة ال�شلطان قاوون
العمارة  فى  من�شاأة  عن  عبارة  هى  المدر�شة   
ال�شامية واأطلقت على المبنى الأثرى الإ�شامى 
الذى ي�شتخدم فى اأداء ال�شاة وتدري�س الفقه فى 
لمدر�شة  بالن�شبة  و  الأربعة،  الفقهية  المذاهب 
القراآن  بتف�شير  تقوم  كانت  قاوون  ال�شلطان 
الكريم ودرا�شة الأحاديث النبوية والدور العلوى 
القادمون  الطلبة  ل�شكن  ي�شتخدم  كان  للمدر�شة 

لدرا�شة الفقة والمذاهب الأربعة.
اإظهارها  فى  المدر�شة  هذه  موقع  اأهمية  وترجع 
للمدينة  العامة  بالحياة  وات�شالها  للناظرين 
عن  واجهتها  فى  الكبير  البروز  من  بالرغم  وذلك 

واجهة ال�شريح ويبدو اأن هذا البروز �شببه معطيات 
الموقع ال�شابق للبناء  الدار القطبية  ، وقد يكون 
للمجموعة  الرئي�شى  المدخل  على  للتاأكيد  اأي�شًا 
واجهة  على  اأهمية  لإ�شفاء  البروز  هذا  كان  فلو   ،
الزخارف  اأو  المعمارية  بالمعالجة  لكان  المدر�شة 
ما ي�شير لذلك ولما كان يو�شع بهذه الواجهة حو�س 
ل�شرب الدواب، فقد كانت وظيفة  المدر�شة اإ�شكان 
كل  ل�شاتهم،اأما  مكان  وتوفير  والمدر�شين  الطلبة 
الوظائف الأخرى فقد كانت تتم بنف�س القدر اإن لم 
يكن بقدر اأكبر فى ال�شريح ، حيث يقول المقريزى 
يتناوبون  مقرئًا  خم�شين  القبة  فى  وقرر   ....  "
وجعل  راتبًا  اماما  ورتب  ونهارًا  ليًا  القراآن  قراءة 
بها رئي�شا للموؤذنين عندما يوؤذنون فوق منارة لي�س 
در�شًا  القبة  بهذه  ورتب  منها  اأجل  م�شر  اأقليم  فى 
لتف�شير القراآن فيه مدر�س ومعيدان وثاثون طالبًا 
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و�شتة  كتب  خزانة  بها  وجعل  نبوى  حديث  ودر�س 
خدام طوا�شية ل يزالون بها ...." .

 بيمار�شتان ال�شلطان قاوون
  تعنى  م�شت�شفى واأ�شلها  فار�شى وكانت  ت�شتخدم  
مار�شتان  او  مور�شتان  كلمة   �شارت  ثم  العاج  فى 
قاوون  بيمار�شتان   للمجانين،وتعتبر   ماآوى  تعنى 
اأقدم م�شت�شفي بمدينة القاهرة بل هو اأ�شهر نماذج 

هذا النوع من المبانى 
فى الإ�شام كله ،  كما 
البيمار�شتان  يعد 
عامة  المن�شورى 
مميزة  ح�شارية 
�شاطين  لع�شر 
بعامة  المماليك 
ال�شلطان  ولعهد 
بخا�شة  قاوون 
جميع  به  اأ�شاد  وقد 
والرحالة  الموؤرخين 
العرب والأجانب منذ 
بدايات  حتى  اإن�شائه 

على   البيمار�شتان  ا�شم  غلب  وقد  الحالى0  القرن 
كان  و   ، اإن�شائها  فى  ال�شبب  كان  لأنه   المجموعه 
البدء فى عمارة البيمار�شتان المن�شورى طبقًا لما 
ورد فى الن�س التاأ�شي�شى المنقو�س على عتب الباب  
 1283  / هـ   683( الآخر   ربيع  �شهر  فى  الرئي�شى 
م(   والفراغ منها فى جمادى الأولى �شنة ) 684هـ 

والن�س    ( 1284م(.   /
تحتوى  لوحة  التاأ�شي�شى 
وتاريخ  المن�شاأ  اأ�شم  على 
على  وتو�شع  الإن�شاء 
الإ�شامى  الأثر  واجهة 
(حيث  الأثر  مدخل  فى 
التاأ�شي�شى  بالن�س  ورد 
باإن�شاء  )اأمر   " ن�شه  ما 
ال�شريفة  القبة  هذه 
والمدر�شة  المعظمة 
والبيمار�شتان   المباركة  
ال�شلطان  مولنا  المبارك 
المن�شور  الملك  الأعظم 
الدنياوالدين  �شيف 
وكان  ال�شالحى  قاوون 

وثمانين  ثاث  �شنة  الآخر  ربيع  فى  البناء  بداية 
و�شتمائة(.

  يتكون البيمار�شتان من قاعة كبرى واأربع  قاعات  
متفرقة   ومطبخ  وبيوت  ، وكانت القاعة الكبرى 
تتكون من دورقاعة و�شطى تحيط بها اأربعة اإيوانات 
والج�شية  الخ�شبية  الزخارف  اأنواع  ب�شتى  ازدانت 
الزخارف  هذه  بقايا  تزال  ول   ، والرخامية 
النوافذ  فى  المتمثلة 
كما  والقمريات  
ذات  فى  تثبت  انه 
زخارف  اأن  الوقت 
تكن  لم  البيمار�شتان 
من  وبهاء  روعة  اأقل 
القبة  من  زخارف كل 
وخ�ش�س  والمدر�شة. 
لكل  م�شتقل  فرا�س 
عين  كذلك  مري�س 
عدد  للم�شت�شفى 
الأطباء  من  ملحوظ 
عن  ف�شًا  وال�شيادلة 
وغ�شل  المر�شى  لخدمة  والممر�شات  الممر�شين 
 ، المر�شى  واأن�شاأ مطبخ كبير لتجهيز طعام  ثيابهم 
ال�شابقة  البيمار�شتان  اإيوانات  اإيوان من  بكل  وكان 
الى ف�شقية تتو�شط  ماوؤه  �شل�شبيل( يجرى  الذكر) 
الورود  بعبق  الأعياد  خال  ماوؤها  يتعطر  الفناء 
.وكان هناك عزف للمو�شيقى عند ت�شغيل النافورة 
كان  المعمارى  والت�شميم 
غرف  اأن  فيه  يراعى 
على  تطل  كانت  المر�شى 
هذه النافورة . ولم ي�شيد 
لخدمة  البيمار�شتان  هذا 
النا�س  من  معينة  طبقة 
بل وقفه ال�شلطان قاوون 
والمملوك  الملك   " على 
والحر  وال�شغير  والكبير 
ي�شرح  يكن  ولم   " والعبد 
بمغادرته  للمري�س 
�شفاوؤه  يتم  اأن  بعد  اإل 
فيمنح اإعانة وينعم عليه 
هذا  يمار�س  ولم  بك�شوة 
بين  ن�شاطه  البيمار�شتان 
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نزلئه من المر�شى فح�شب بل امتدت خدماته اإلى 
المر�شى فى منزلهم.

بع�س   فى  الدفن  مكان   هو   القبه  اأو  )وال�شريح    
البلدان  الإ�شاميه ( ي�شكل العن�شر الأكثر ظهورًا 
والتى  القبة  على  يحتوى  حيث   ، بالمجموعة 
قارنها الكثير من موؤرخى العمارة الإ�شامية بقبة 
الفريد  الإن�شائى  ونظامها  ل�شخامتها  ال�شخرة 

وزخارفها البديعة.
اأنها - مع المئذنة - تهيمن على  اإلى ذلك  وي�شاف 
�شارع المعز للقادم من تقاطع �شارع التمبك�شية ، اأى 
اأنها ت�شكل محطة رئي�شية فى المواكب ال�شلطانية 
هذا  يوؤكد  ومما   ، الأخرى  الر�شمية  والمواكب 
الراأى اأنه كان من المنطقى اأن تكون المدر�شة هى 
ال�شريح  ولي�س   - بالمئذنة  يلت�شق  الذى  العن�شر 
ولي�س  بالمدر�شة  المئذنة  وظيفة  لإرتباط   -
موقع  اأهم  فى  المئذنة  المعمار  فبنى  بال�شريح 
المئذنة  اأهمية  على  واأكد  للمجموعة،  للناظر 
ب�شكل  الزخارف  من  ونوعية  ب�شخامة  ببنائها 
غير م�شبوق فى ماآذن القاهرة، وبدًل من اأن يبنى 
الموقع  بهذا  ا�شتاأثر  بالمئذنة  ملت�شقة  المدر�شة 

المهم لل�شريح.
ال�شريح  بو�شل  ال�شديد  الإهتمام  مظاهر  ومن 
الطويل ذو  الممر  المعز  �شارع  العامة فى  بالحياة 
ال�شرقى  ال�شباك  يو�شل  الذى  المعقد  الت�شميم 

يقول  حيث  بال�شارع،  لل�شريح  ال�شمالى  بالحائط 
المقريزى :

القراءة  يتناوبون  قراء  اأي�شًا  القبة  هذه  وفى   "
�شارع  على  المطلة  بال�شبابيك  القراآن(  )قراءة 

طول الليل والنهار ..... "
العن�شر  هو  ال�شريح  اأن  على  الدلئل  اأو�شح  اأما 
الأهم فى مجموعة قاوون بدون منازع هو ما ذكره 

المقريزى  من اأنه :
"يو�شع ما يتح�شل من مال اأوقاف المار�شتان بهذه 

القبة تحت اأيدي الخدام …"
بناء كاأن النحل هند�س �شكله  *     ولنت له كال�شمع 

فيه ال�شخور
بناها �شعيد فى بقاع �شعيدة  *     بها �شعدت قبل 

المدار�س نور
ومن حيثما وجهت وجهك نحوها   *    تلقتك منها 

ن�شرة و�شرور
اإذا قام يدعو اه فيها موؤذن   *    فما هو اإل للنجوم 

�شمير �شرف الدين البو�شيرى
فى مدح المدر�شة المن�شورية

)ذكره المقريزى فى الخطط  ، ج 2، �س408(
وفى العدد القادم

و  الترميم  م�شروع  خطوات  عر�س  يتم  �شوف 
وفل�شفة  قاوون  ال�شلطان  لمجموعة  ال�شيانة 
الأثريه  المجموعه  هذه  على  والحفاظ  الترميم 
عر�س  تو�شيح  مع  والمتميز  الخا�س  الطابع  ذات 
العمرانى  والتخطيط  الإن�شائى  الترميم  لخطوات 
تجديد  من  تم  وما  به  المحيطة  والمنطقة  لاأثر 
ل�شبكات المرافق العامه لاأثر من �شرف �شحى ومياه 
الم�شروع  هذا  تكلفه  وما  الكهرباء  و�شبكة  �شرب 
اأ�شتغرق العمل  ال�شخم من وقت ومجهود حيث انه 
به حوالى ثاث ع�شر �شنه  و تكلفة هذا  الم�شروع  
�شركة   قامت   وقد   جنيه  80مليون  حوالى  تبلغ  
المقاولون العرب بالإنتهاء منه  واإتمامه على اأكمل 
وجه  .      مع تحيات ق�شم عمارة المباني التراثية  

                باإدارة الإ�شت�شارات الهند�شية



روشتــة
للـوقـايـة مـن الحـوادث

الحوادث  من  الوقاية  تعتبر 
ونتائجها  اآثارها  من  والحد 
لم�شئولى  الأ�شا�شي  الهدف 
المهنية،  وال�شحة  ال�شامة  
ال�شامة  لم�شئولى  يت�شنى  ول 
بلوغ هذا الهدف على اأكمل وجه 
ال�شبل  كل  اتباع  طريق   عن  اإل 
بحماية  الكفيلة  والو�شائل 

العاملين من حوادث العمل.
يجب  التي  الأولى  الخطوة  اإن 
م�شئولى   قبل   من  اإتباعها 
هي  المهنية،  وال�شحة  ال�شامة 
الحوادث  وقوع  اأ�شباب  معرفة 
والعمل على اإزالة هذه الأ�شباب 
من  و�شنحاول  العمل  مكان  من 
خال هذه ال�شل�شلة من المقالت  
اأ�شباب وقوع  ال�شوء على   اإلقاء 

الحوادث وت�شنيف الحوادث ومن ثم ال�شبل والو�شائل 
المتبعة في الحد من الحوادث .

اأ�شباب الحوادث :
توفير  وعدم  للعاملين  منا�شب  الغير  الإختيار   ●

التدريب والتوعية .
● بيئة عمل غير اآمنة

● �شلوك �شيئ للعاملين وعدم التدريب والتوعية 
● عدم  توفير مهمات الوقاية ال�شخ�شية وعدم توفير 

المعدات والآلت المائمة لطبيعة العمل .
وال�شحة  ال�شامة  تعليمات  اتباع  وعدم  الإهمال   ●

المهنية 
● عدم اإجراء الك�شف الطبي الدوري .

من  والتحذير  والتوعية  المخاطر   تحديد   عدم   ●
تاأديتهم  اأثناء  لها  يتعر�شون  قد  التي  المخاطر  هذه 

لأعمالهم اليومية.
الحرائق  م�شببات  من  الإحتياطات  اتخاد   عدم   ●
والممتلكات  الأرواح  في  خ�شارة  عنها  ينتج  قد  والتي 

الأخرى .
● عدم المحافظة على المعدات والآلت وذلك بعدم 

تحتفظ  لكي  لها  الازمة  الدورية  ال�شيانة  اإجراء 
بطاقتها الإنتاجية لمدة اأطول من الزمن .

● اتجاهات الأ�شخا�س وم�شتوياتهم التح�شيلية.
●  طرق عمل غير �شليمة.

اأ�شباب وقوع الحوادث:
اأ- ظروف العمل الغير �شليمة : 

- الإختيار الغير منا�شب للعاملين وعدم توفير التدريب 
والتوعية .

- بيئة عمل غير اآمنة
-ال�شقوط والإ�شطدام

-عدم اإجراء الك�شف الطبي الدوري .
من  والتحذير  والتوعية  المخاطر   تحديد   -عدم 
تاأديتهم  اأثناء  لها  يتعر�شون  قد  التي  المخاطر  هده 

لأعمالهم اليومية.
-عدم اتخاد  الحتياطات من م�شببات الحرائق والتي 
قد ينتج عنها خ�شارة في الأرواح والممتلكات الأخرى .

-اتجاهات الأ�شخا�س وم�شتوياتهم التح�شيلية.
- طرق عمل غير �شليمة.

التحميل  ووايرات  والمعدات  الأونا�س  فح�س  -عدم 
يوميًا. 
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م. إبراهيم عبده
مدير جهاز السامه 

والصحة المهنية



-عدم التركيز والإنتباه اأثناء العمل. 
-عدم اتباع تعليمات ال�شامة وال�شحة المهنية.

ب- طرق العمل الغير �شليمة:
-عدم فح�س المعدات قبل بدء العمل

-رفع وتحميل المواد بطريقة غير �شليمة.
-العمل بالقرب من الأونا�س  اأو الآلت اأو المعدات .

-عدم التن�شيق في العمل.
-عدم ا�شتعمال الماب�س المنا�شبة لطبيعة العمل.

-عدم ا�شتعمال مهمات الوقاية ال�شخ�شية.

مائمة  غير  اأو  عيوب  فيها  وقاية  معدات  -ا�شتعمال 
لطبيعة العمل.

-ال�شرعة في اأداء العمل بطريقة غير �شليمة.
اأداء  على  ال�شخ�س  قبل  من  القدرة  -عدم 
عدم  اأو    )Inability to do the job(العمل

ماءمته للعمل.
العدد  وفي  والمعدات...  الآلت  �شيانة  اإجراء  -عدم 
الحوادث  ت�شنيف  عن  اه  باإذن  نتحدث  القادم 

والإ�شابات
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المهند�س م�سطفى عبدالرازق
 يح�سل علي درجة الدكتوراه

 في الهند�سة المدنية

عبد  محمد  المحا�شب  ح�شل 
علي  �شيناء  بفرع  العزيز 
العليا  الدرا�شات  دبلومة 
المحلي  والحكم  الإدارة  في 
كلية  من  جدًا  جيد  بتقدير 
ال�شوي�س  قناة  جامعة  التجارة 

عبد  محمد  للمحا�شب  تمنياتنا  بال�شماعيلية 
حياته  في  والتوفيق  التقدم  من  المزيد  العزيز 

والعملية. العلمية 

رئي�س  المهند�س خالد عي�شى  يتقدم كًا من 
عي�شى  اأحمد  والمهند�س  الت�شنيع  قطاع 
المركزية  والور�س  الم�شانع  اإدارة  مدير 
ال�شئون  مدير  الرب  جاد  على  والأ�شتاذ 
والور�س  الم�شانع  باإدارة  والإمداد  المالية 
عبدالبا�شط  الأ�شتاذ  بتهنئة  المركزية 
التكاليف  ق�شم  رئي�س  الح�شن  اأبو  دهرو�س 

درجة  على  لح�شوله  المركزية  والور�س  الم�شانع  باإدارة 
الماج�شتير في الإدارة المالية بتقدير اإمتياز من الأكاديمية 

والم�شرفية المالية  للعلوم  العربية 

األــف مبــروك

م�شروعات  مدير  كامل  عبدالرازق  م�شطفى  المهند�س  ح�شل 
المدنية  الهند�شة  في  الدكتوراه  درجة  علي  اأ�شيوط  بفرع 
بكلية الهند�شة جامعة اأ�شيوط وكان مو�شوع الر�شالة "اإ�شافة 
عالية  تحمل  قوة  ذات  خر�شانة  لإنتاج  محلية  اإقت�شادية 
عبدالرازق   م�شطفى  م   . د  يقول  المياه"  لخزانات  الزمن  مع 
ما�شة  الحاجة  اأ�شبحت  لقد  الر�شالة  لمو�شوع  عر�شه  في 
لحماية  واقت�شادية  فعالة  اإ�شافات  ا�شتخدام  اإلى  و�شرورية 
تحت  المدفونة  وخا�شة  المختلفة  الخر�شانية   العنا�شر 
�شطح الأر�س من الهجوم الكبريتي الحاد اأو اآية ظروف بيئية 
يحدث  كالذي  متفاوتة  حرارة  لدرجات  التعر�س  مثل  قا�شية 
ال�شرف  مياه  ومعالجة  رفع  بمحطات  الإن�شائية  للعنا�شر 
علمية  درا�شة  يمثل  الخر�شانة  لخوا�س  ومح�شنة  ال�شحي 

وعملية �شيقة خا�شة من الناحية القت�شادية والبيئية.
درا�شة  عمل  هو  البحث  هذا  من  الرئي�شي  الغر�س  فاإن  ولهذا 
وفعالة  اقت�شادية  اإ�شافات  وت�شنيع  اإنتاج  لإمكانية  معملية 
م�شانع  ومخلفات  البترول  تكرير  م�شانع  مخلفات  من  وذلك 
عمل  تم  وبالفعل  الحديدية  ال�شبائك  وم�شانع  الكوك  فحم 
علي  الإ�شافة  لهذه  المثلي  الجرعة  لتاأثير  معملية  درا�شة 
المونة  من  لعينات  الزمن  مع  التحمل  وقوة  ال�شغط  مقاومة 

الإ�شافة  هذه  با�شتخدام  الم�شنعة  الخر�شانية  و  الأ�شمنتية 
كبريتات  محاليل  من  حاد  خارجي  هجوم  اإلى  والمعر�شة 
المائية  بالمن�شاآت  يحدث  كما  ال�شوديوم  وكلوريد  ال�شوديوم 
المعر�شة  وكذلك  ال�شحي  ال�شرف  ومعالجة  رفع  بمحطات 
اإلي دورات عديدة من الت�شغيل لقيا�س قوة التحمل مع الزمن 
على  الإ�شافة  تاأثيرهذه  درا�شة  تم  وكذلك   ) الدوامية   (

امت�شا�س و نفاذية الخر�شانة للمياه.
بنجاح  تم  قد  اأنه  المعملية  الإختبارات  نتائج  واأو�شحت 
البترول  تكرير  م�شانع  مخلفات  من  جديدة  اإ�شافة  تح�شير 
واأن  الحديدية  ال�شبائك  وم�شانع  الكوك  فحم  وم�شانع 
عينات  علي  المثلي  بجرعتها  الإ�شافة  هذه  تاأثير  ميكانيكية 
القا�شية  البيئية  الظروف  في  المت�شلبة  والخر�شانة  المونة 
للعينات  والنفاذية  والإمت�شا�س  ال�شغط  مقاومة  اأن  بينت 
تاحظ  حيث  المقترحة  بالإ�شافة  بو�شوح  تتاأثر  المختبرة 
زيادة مقاومة ال�شغط ونق�س ن�شبة الإمت�شا�س ونق�س نفاذية 
واأي�شا  ملحية  لهجوم من محاليل  التعر�س  بعد  المياه خا�شة 
بعد التعر�س لدورات من الت�شغيل مقارنة بالعينات القيا�شية 
اإ�شافات والعينات القيا�شية الم�شنعة ببع�س  الم�شنعة بدون 

الإ�شافات الموجودة بال�شوق المحلي.



اأن  ● ال�شرط الثانى : 
الطارئ  الظرف  يكون 
اأجنبيا عن اإرادة المتعاقد 
مع الدارة لكى ي�شتحق المتعاقد مع الإدارة  م�شاركتها له 
فى تحمل جزء من الأ�شرار التى اأوجدها الظرف الطارئ 
- فاإنه ينبغى ال يكون له دور فى تعر�شه لتلك الأ�شرار، 
موعده  عن  التعاقدى  التزامه  تنفيذ  فى  تاأخر  لو  كما 
التى  الإ�شافية  المدة  تجاوز  اأو  بالعقد  عليه  المن�شو�س 
منحتها له الإدارة  لتنفيذ هذا اللتزام، مما اأدخل تنفيذ 
لتاأثره  اأدى  الذى  الأمر  الطارئ،  الظرف  نطاق  فى  العقد  
به، ذلك لأن المتعاقد هنا قد اأخطاأ، والخطاأ يُجب الحق 
المتعاقد  ل�شتفادة  يتعين  ،كما  بالتعوي�س  المطالبة  فى 
الطارئة  الظروف  بنظرية  المقرر  بالتعوي�س  الإدارة  مع 
األ يكون قد �شاهم بخطئه فى اإحداث هذا الظرف، اأو اأدى 
الأحوال  تلك  مثل  ،ففى  ال�شار  اأثره  تفاقم  الى  تق�شيره 
يتحمل المتعاقد - وحده - العبء المالى للظرف الطارئ، 

ول مجال لمطالبته الإدارة  بم�شاركته فى ذلك.
● ال�شرط الثالث : عدم توقع المتعاقد مع الإدارة  للظرف 
الطارئ وعدم ا�شتطاعته دفعه: لإعمال نظرية الظروف 
الطارئ  الظرف  حدوث  يكون  اأن  يتعين  فاإنه  الطارئة 
خارجًا عن نطاق التوقعات المتعلقة بتنفيذ العقد الإدارى 
اأو  ، كما ينبغى األ يكون بو�شع المتعاقد دفع هذا الظرف 

الحيلولة دون حدوثه.
اأوًل عدم توقع الظرف الطارئ:

بم�شاركتها  المطالبة  الإدارة  مع  للمتعاقد  يت�شنى  حتى 
فاإنه  الطارئ  للظرف  ال�شار  الأثر  من  جزء  تحمل  فى  له 
يتعين األ يكون قد توقع حدوث هذا الظرف وفقًا للمجرى 

العادى لاأمور. كما ينبغى األ يكون بو�شعه هذا التوقع.
نظرية  تتطلبه  الذى  الطارئ  الظرف  فاإن  ذلك  وعلى 
الظروف الطارئة يعنى ذلك الظرف ال�شتثنائى الذى لم 
الإدارة   مع  عقده  اأبرم  حين  المتعاقد  ح�شابات  فى  يكن 
المتعاقد  يلتزم  �شلعة  ا�شتيراد  بمنع  الحكومة  قرار  مثل 

بتوريدها.
العادى  الرتفاع  من  العليا  الإدارية  المحكمة  تجعل  ولم 
"....وقد  اأنه  اإلى  ذهبت  حين  طارئًا  ظرفًا  الأ�شعار  فى 
اإن كانت حري�شة على تنفيذ  الطاعنة  ال�شركة  كان على 
اأن تتوقع ارتفاع الأ�شعار المحكمة  التزاماتها بُح�شن نية 
جل�شة  42ق  ل�شنة   5955 رقم  طعن  العليا  الإدارية 
 2541 2001/5/8 - المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 

ل�شنة 29ق جل�شة 1985/11/30
ثانيًا: عدم اإمكانية دفع المتعاقد للظرف الطارئ.

لأعمال  كاف  غير  الطارئ  للظرف  المتعاقد  توقع  عدم 
نظرية الظروف الطارئة، حيث يتعين اأن يثبت اإلى جواره 
مواجهته  اأو  الظرف  هذا  دفع  المتعاقد  ا�شتطاعة  عدم 
منعًا  اأو  ال�شارة  لأثاره  توقيًا  الماألوفة  العادية  بالطرق 
فا  يفعل،  لم  اأنه  اإل  ذلك  باإمكانه  كان  فاإذا  لتفاقمها. 
ي�شتحق تعوي�شًا عما يخلفه الظرف الطارئ من اآثار �شاره.
للمتعاقد  الطارئ  الظرف  اإ�شابة   : الرابع  ال�شرط   ●
الظروف  نظرية  لتطبيق  يكفى  ل  فادحة:  بخ�شائر 
طارئ  ظرف  الإدارى   العقد  تنفيذ  يعتر�س  اأن  الطارئة، 
ول  فيه  المتعاقد  لإرادة  دخل  ل  الحدوث  متوقع  غير 
ُيلحق  اأن  له دفعًا حيث يجب  الإدارة   المتعاقد مع  يملك 
هذا الظرف بالمتعاقد �شررًا ا�شتثنائيًا تن�شاأ عنه خ�شارة 
ظل  فى  للتزامه  المتعاقد  تنفيذ  يكون  بحيث  فادحة 
ومن  المالية.  الناحية  من  له  مرهقًا  الظرف  هذا  قيام 

في هذا العدد ن�شتكمل باقي �شروط اإلتزام جهة التعاقد بالتعوي�س 
تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة ومدي اإلتزام الإدارة بتعوي�س 

المتعاقد معها كاأثر لذلك التطبيق وذلك علي النحو التالي: 

استشارة قانونية

الجزء الثانى من اإلتزام جهة التعـاقد 
بالتعوي�س تطبيقا  لنظرية الظروف الطارئة 
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ثم فيخرج عن نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة ما 
اأو  اإليه الظرف الطارئ من مجرد نق�س فى الأرباح  يوؤدى 
من  ذلك  اأن  حيث  العقد،  تنفيذ  كلفة  فى  طفيف  ارتفاع 
قبيل المخاطر العادية فى تنفيذ العقود الإدارية التى ل 

ي�شتحق المتعاقد عنها تعوي�شًا.  
وقد ذهبت محكمة الق�شاء الإدارى فى هذا ال�شاأن اإلى اأنه 
بالن�شبة  ب�شيطة  خ�شارة  الطارئ  الظرف  على  ترتب  اإذا 
اإلى عنا�شر ال�شرر فى مجموعة، اأو انح�شر كل اأثر الظرف 
ل  فاإنه  المتعاقد  على  الربح  فر�شة  تفويت  فى  الطارئ 
)محكمة  النظرية  هذه  اأحكام  لإعمال  مجال  ثمة  يكون 

الق�شاء الإدارى جل�شة 1990/6/19 ال�شنة 14 �شـ261(
ولم تعتبر المحكمة الإدارية العليا نق�س اأرباح المتعاقد 
الخ�شائر  قبيل  من  الطارئ  للظرف  نتيجة  الإدارة   مع 
الفادحة التى تخول له حق الح�شول على تعوي�س ا�شتنادًا 
العليا  الإدارية  )المحكمة  الطارئة  الظروف  نظرية  اإلى 
 )1997/12/16 جل�شة  37ق  ل�شنة   1749 رقم  طعن   .
الإدارية  المحكمة  ذهبت  فقد  ال�شرط  لهذا  وتطبيقًا 
تعهد  التى  ال�شلع  اأو  الأ�شناف  اأ�شعار  ارتفاع  اأن  اإلى  العليا 
لم  طارئًا  ظرفًا  يعتبر  باهظًا  ارتفاعًا  بتوريدها  المورد 
يترتب  طالما  التعاقد  عند  توقعه  الح�شبان  فى  يكن 
فادحة  خ�شائر  بتحميله  المورد  اأعباء  زيادة  عليه 
37ق  ل�شنة   877 رقم  طعن  العليا  الإدارية  )المحكمة 
جل�شة 1984/1/2( ولم يعتبر اإفتاء الجمعية العمومية 
�شركات  اإلزام  الدولة  بمجل�س  والت�شريع  الفتوى  لق�شمى 
تنفذها  التى  الأعمال  عن  المبيعات  ب�شريبة  المقاولت 
من قبيل الظروف الطارئة اإذ اأن هذه ال�شريبة واإن زادت 
من التزامات تلك ال�شركات اإل اأنه لي�س من �شاأنها اإ�شابتها 
يبرر  بما  الخ�شارة  تقديرات  كل  تتجاوز  فادحة  بخ�شارة 
التدخل لإقالتها من عثرتها والو�شول بهذه الخ�شارة اإلى 
تلتزم  كانت  المقاولت  �شركات  لأن  ذلك  المعقول  الحد 
والفرق  ال�شتهاك  �شريبة  باأداء  المبيعات  �شريبة  قبل 
بين اللتزامين واإن تحققت به بع�س الخ�شارة اإل اأنه لي�س 
ينتفى  ثم  ومن  فادحة  خ�شارة  ينتج  اأن  وحده  �شاأنه  من 
الطارئة  الظروف  نظرية  تطبيق  �شروط  اأحد  بذلك 
  127 رقم  فتوى   ،  1993/4/28 جل�شة   328 رقم  )فتوى 
فى  العليا  الإدارية  )المحكمة   )1993/3/1/31 جل�شة 
الطعنين رقمى 54، 801 ل�شنة 35ق جل�شة 1993/4/4( 
نظرية  اإطار  فى  المتعاقد  بتعوي�س  الإدارة  اإلتزام  مدى 
الظرف  قيام  يكفله  الذى  التعوي�س  الطارئة  الظروف 
الطارئ لي�س تعوي�شًا كامًا على نحو الوارد بنظرية عمل 
الأمير واإنما هو تعوي�س جزئى ينطوى على معنى م�شاركة 
من  التخفيف  فى  معها  المتعاقد  مع  وم�شاهمتها  الإدارة  
اعتر�س  الذى  المتوقع  غير  الطارئ  للظرف  ال�شار  الأثر 
لتعاقده مع الإدارة  تمكينًا له من ال�شتمرار فى  تنفيذه 

الوفاء بالتزامات هذا التعاقد على نحو يتحقق معه �شمان 
ا�شتمرار �شير المرفق العام بانتظام واإطراد. حيث يكفى 
فى التعوي�س اأن يوؤدى لرد الخ�شارة الفادحة التى حاقت 
بالمتعاقد مع الإدارة  اإلى الحد المعقول، الذى يمكنه من 
ال�شتمرار فى الوفاء بالتزامه التعاقدى، الذى قد يتوقف 
بم�شاركته  عثرته  لإقالة  الإدارة   تتدخل  لم  لو  عنه 
ق�شت  فقد  ثم  ومن  الخ�شارة.   تلك  من  جزء  تحمل  فى 
المحكمة الدارية العليا باأن التعوي�س الذى تلتزم الإدارة  
باأدائه للمتعاقد معها اإعماًل لنظرية الظروف الطارئة ل 
ي�شتهدف تغطية الربح ال�شائع اأيا كان مقداره اأو الخ�شارة 
العادية فى التعامل ذلك لأن اأ�شا�شه تحمل الجهة الإدارية 
فى  تندرج  ومحققة  فادحة  خ�شارة  من  لجزء  المتعاقدة 
المالى  التوازن  اإعادة  بغر�س  الج�شيمة  الخ�شارة  معنى 

للعقد بين طرفيه.
29ق  ل�شنة   3562 رقم  طعن  العليا  الإدارية  )المحكمة 
جل�شة 1987/5/16 مجموعة اأحكام ال�شنة 32 �شـ1235(
معها  للمتعاقد  المالية  للم�شاركة  الإدارة   من  وتوقيًا 
حال قيام الظرف الطارئ فقد تعفيه من تنفيذ جزء من 
التزاماته طيلة مدة قيام هذا الظرف حيث ل يكون لطلبه 
الإدارية  )المحكمة  محل  الحالة  هذه  فى  بالتعوي�س 
العليا فى الطعنين رقمى 1223، 1224 ل�شنة 27ق جل�شة 
التزاماته  اآداء  فى  المتعاقد  ا�شتمرار   )1984/12/1
الظروف  لنظرية  وفقًا  تعوي�شه  مناط  هو  التعاقدية 
الطارئة: وعلة هذا ال�شتراط اأن التعوي�س وفقا لنظرية 
الإدارة   مع  المتعاقد  دفع  الى  يهدف  الطارئة  الظروف 
لا�شتمرار فى الوفاء بالتزامه التعاقدى فى ظل ما يكابده 
من خ�شارة اأوجدها الظرف الطارئ. وقد ق�شت المحكمة 
تطبيق  موؤدى  لي�س  باأنه  ال�شاأن  هذا  فى  العليا  الإدارية 
يمتنع  اأن  �شروطها،  توافر  بعد  الطارئة،  الظروف  نظرية 
ومن  بالعقد،  الواردة  التزاماته  تنفيذ  فورًا عن  المتعاقد 
ثم فا يكون له دعوة الإدارة  لم�شاركته فى تحمل جزء 
من الخ�شارة التى اأوجدها الظرف الطارئ، ما دام قد اأخل 
بالتزامه التعاقدى مع الإدارة  بامتناعه عن تنفيذ العقد 
المتناع  هذا  يبرر  �شند  بغير  به  المحددة   المدة  خال 
29ق  ل�شنة   2541 رقم  طعن  العليا  الإدارية  )المحكمة 

جل�شة 1985/11/30(
للمتعاقد مع الإدارة  فى  اأنه ل حق  ومن الجدير بالذكر 
الح�شول على تعوي�س عن الظرف الطارئ الذى األحق به 
ن�س  ما  اإذا  للعقد،  المالى  بالتوازن  اأخلت  فادحه  خ�شارة 
حالة  فى  تعوي�س  دون  تنفيذه  على  �شراحة  العقد  هذا 
الإدارية  )المحكمة  التنفيذ  لهذا  طارئ  ظرف  اعترا�س 
 )2001/5/8 جل�شة  42ق  ل�شنة   5955 رقم  طعن  العليا 
نظرية  تنحية  اإلى  العقد  طرفى  نية  ان�شرفت  حيث 
الظروف الطارئة وتوافقت اإرادتهما ال�شريحة على ذلك.
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الأحد  يوم  العرب  المقاولون  نادي  اإدارة  مجل�س  عقد 
خاله  اأعلن  الأخ�شر  بالجبل  �شحفيًا  موؤتمرًا  يناير   11
المهند�س مح�شن �شاح رئي�س النادي علي اأنه تم التعاقد 
ر�شميًا مع الاعبين محمد �شوقي وعمرو زكي للعب �شمن 
بالنادي وذلك بح�شور  القدم  لكرة  الأول  الفريق  �شفوف 
المهند�شين محمد عبد الكريم نائب رئي�س النادي واأ�شرف 
الم�شرف  فتحي  عادل  ومحمد  الإدارة  مجل�س  ع�شو  راتب 

على الكره والكابتن ح�شن �شحاته المدير الفني للفريق.
واأكد �شاح اأن عمرو زكي لعب كبير ويمتلك 
�شئ  ينق�شه  ول  قوية  وفنية  بدنيه  قدرات 
�شوى الإرادة فقط وهو ما ي�شعر اأن زكي قد عاد 
كما  الما�شي  في  كان  كما  يمتلكها  اأخرى  مرة 
اأو�شح اأن محمد �شوقي ا�شتطاع في زمن قيا�شي 
اأن يجد لنف�شه �شعبية كبيرة بين الاعبين في 
الفريق وتعامل هو الأخر برقي �شديد في كل 
اإجراءات التفاو�س والتعاقد مثلما فعل زميله 
عمرو زكي واأ�شاد المهند�س محمد عادل فتحي 
اأنها  القادمة  المرحلة  معتبرًا  بالاعبين 
�شتكون من اأزهى ع�شور النادي بعد �شم نجوم 

متميزين لفريقه.
عن  �شحاته  ح�شن  الكابتن  اأعرب  جانبه  من 

في  بالفعل  انتظما  قد  اأنهم  واأكد  الاعبين  ل�شم  تفاوؤله 
القادمة  للمباريات  اإعدادهم  وجاري  الفريق  تدريبات 
واإعطائهم اأكبر م�شاحة زمنية لإحداث عملية الإن�شجام 
�شحاته  واأ�شاف  بالفريق  زمائهم  مع  والتكتيكي  المعنوي 
اإياهم ببذل كل ما لديهم  اأنه اجتمع مع الاعبين مطالبًا 
نحو  به  والإنطاق  بالدوري  الفريق  موقف  لتح�شين 

المراكز الأولى بترتيب جدول الدوري العام.

في مؤتمر صحفي بالنادي
 المهندس محسن صاح: 

 محمد شوقي وعمروزكي رسميًا
 في المقاولون العرب
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اجتمع مجل�س اإدارة نادى المقاولون 
 21 الأربعاء  يوم  الريا�شى   العرب 
مح�شن  المهند�س  برئا�شة  يناير 
و  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شاح 
نائب  عبدالكريم  محمد  المهند�س 
اأمام  ح�شام  والأ�شتاذ  النادى  رئي�س 
والمهند�س  راتب  اأ�شرف  المهند�س  و 
اأن�شى الب�شوتى و د.م ر�شدى طاهر و 
المهند�س ح�شين عبدال�شميع اأع�شاء 

الأ�شتاذ  و  العرب  المقاولون  النادى  اإدارة  مجل�س 
لبحث  للنادى  التنفيذى  المدير  الباجورى  ي�شرى 
دعم وتطويرن�شاطات النادى ب�شكل م�شتمر و ال�شعى 
كما   ،  . والإجتماعى  الريا�شى  م�شتواه  من  للرفع 
تناول الحديث عن الأمور المتعلقة بالفريق الأول 

بعد ال�شفقات الجيدة التى تم التو�شل اإليها واإنهاء 
الأمور المتعلقة بانتقالت الاعبين ،عقب الجتماع 
محمد  المهند�س  يرافقهم  المجل�س  اأع�شاء  توجه 
تمرين  لمتابعة  الكرة  على  العام  الم�شرف  عادل  
يحتاجها  التى  المتطلبات  ومعرفة  الأول  الفريق 

الكابتن  ح�شن �شحاته للنهو�س بالفريق . 

الحركة  بين  القائمة  الحالية  المميزة  "العاقات  اإطار  في 
الأولمبية  اللجنة  كرمت  والم�شرية  الجزائرية  الريا�شية 
تنظمها  التي  الذهبية  الكرة  جائزة  حفل  خال  الجزائرية 
�شحيفة "الهداف" الجزائرية نهاية دي�شمبرالما�شي الكابتن 
القدم  لكرة  الأول  للفريق  الفني  المدرب  �شحاتة   ح�شن 
الأولمبي  الإ�شتحقاق  و�شام  ومنحته  العرب  المقاولون  بنادي 
اأبو  ال�شفير الم�شرى بالجزائر عمر  الجزائري وذلك بح�شور 
عي�س وعدد من كبار النقاد والريا�شيين و المهند�س دارم دب�شي 

مدير فرع ال�شركة بالجزائر .

ح�شل فريق المقاولون للتايكوندو بنات علي المركز الأول علي م�شتوي الجمهورية في بطولة الجمهورية 
ح�شلت  ،حيث   2014/12/4 وحتي  الفترة2014/11/30   في  بور�شعيد  في  اأقيمت  التي  المفتوحة 
الاعبات �شارة اأمين و نورهان كرم و دينا �شعيد علي ثاث ميداليات ذهبية ،كماح�شل الاعب طارق يحي 
علي ميدالية ف�شية ،المدير الفني للفريق الكابتن عاء اإ�شماعيل  والكابتن جونجة  مدرب عام والكابتن 

محمد �شيد اإداري الفريق

مجل�س اإدارة النادى يدعم الأن�سطة 
الريا�سية والفريق الأول لكرة القدم

اللجنة اأولمبية بالجزائر تكرم الكابتن حسن شحاتة

امقاولون حصل عي بطولة اجمهورية ي التايكوندو
وحصد 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية
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طبيبك الخاص 

الجديد  العاج  عن  الأيام  هذه  كثيرًا  ن�شمع 
لفيرو�س �شى وما تقوم به وزارة ال�شحة من تحاليل 
وفحو�س لإنتقاء المر�شى الذين �شيظفرون بهذا 
الدواء ال�شحرى الذى يق�شى على الفيرو�س فى 
الفحو�س  ، فما هى تلك  اأ�شبوع دون عودة   12

وكيف يتم اإنتقاء المر�شى وهل فعًا      
ال�شحرى  الحل  هو  الجديد  الدواء  هذا 

 )Sovaldi (لفيرو�س �شى ؟
للتاأكيد من وجود  الفحو�س فهى تتم  اأما   
ثانيًا  الكبد  وحاله  اأوًل  الفيرو�س 
من  للمري�س  الدواء  اإعطاء  اإمكانية 
وال�شيكية  وال�شكر  القلب  حالة  حيث 
بالإ�شافة  يعطى  الدواء  هذا  لأن  اإلخ 
�شورة  فى  الإنترفيرون  عقار  اإلى 
لمدة  الجلد  تحت  اإ�شبوعيًا  حقنه 
12 اأ�شبوع فقط بدًل من 48 اأ�شبوع 
ولذلك  الما�شى،  فى  كان  كما 

د.ريم مو�شى 
اإ�شت�شارى الأمرا�س الباطنة وال�شكر 

Mpcp:uk

الحلم المصرى :
 مستقبل بدون

 فيروس  سى
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اإحتمال  على  الج�شم  قدرة  من  نتاأكد  اأن  لزامًا  كان 
ذكرنا  كما  الجانبية  اأعرا�شه  بكل  الإنترفيرون 
�شابقًا وتم اأخذ القرار باأن الأولى بالعاج من وجد 

اأن ن�شبة التليف بالكبد متقدمة
Ficrosis F3 and f4 لأنهم فى هذه الحالة 
اإلى الف�شل الكبدى ولذلك هم  على و�شك الإنحدار 

الأولى بالعاج .
ن�شبه  فى  للغاية  مب�شرة  فهى  العاج  نتائج  عن  اأما 

ال�شفاء والق�شاء على الفيرو�س .. 
ولكن لماذا نقول " م�شتقبل با فيرو�س �شى " ؟؟ 

لل�شفاء  عقارات  بعدة   2014 فى  علينا  اه  اأنعم 
طريق  عن  اأنها  علينا  نعمه  ومن  �شى  فيرو�س  من 

قريبًا  يمكن  اأى  الفم 
الإ�شتغناء عن اأو على 
من  التقليل  الأقل 
بالإنترفيرون  الحقن 
اأطلق  من  تعالج  وهى 
 Trouble عليهم  

 Some
Groups اأو مر�شى 
مثل  عاجهم  ي�شعب 
الرابعة ال�شالة   :
  Geno tybe 4
وهى ال�شالة ال�شائدة 
المر�شى   ، لدينا 
بتليف  الم�شابة 
ف�شل  ي�شاحبه  كبدى 
الكبد  وظائف  فى 
Lirrhosis، مر�شى 

ما بعد زراعة الكبد وهى فئه لي�شت بقليل فى م�شر 
ولذلك كان علم 2014 ملئ بالأبحاث والمقترحات 
وهى   ،  Combination Therapy اأخذ  من 
نف�س  لمحاربة  عقار  من  اأكثر  المري�س  اإعطاء 
ح�شل  من  منهم  الأقل  دواءعلى   12 فظهر  المر�س 
ومنهم  الأمريكية  الدواء  منظمة  من  اإجادة  على 
من على و�شك الح�شول عليها ظهر فى نتائج مب�شرة 

عند  خا�شة  والرابعة  الثالثة  ال�شالة  من  بدء 
اإ�شتعمال اأكثر من عقار فى اآن واحد .. ولكن لماذا 
هذا الإهتمام بالق�شاء على فيرو�س �شى ، بب�شاطة 
ثم  مري�س   23.000 اأكثر  على  درا�شة  اأجريت 

الق�شاء على الفيرو�س لديهم وهذا كان معناه : 
- تخفي�س ن�شبه الإحتياج لزراعة الكبد بـ %95

- تقليل الـ   Mortality Rate من 16 اإلى 7 % 
فقط

- تقليل حدوث �شرطان الكبد بـ %79
الكبد لأن وجود  زراعة  نجاح عمليات  ن�شبة  زيادة 
الفيرو�س يزيد من اإحتمالت ف�شل العملية ورف�س 

الج�شم للع�شو المزروع .
الثمن  عن  ماذا  اأخيرًا 

؟

اأن  المعروف  من 
العقارات  هذه  كل 
الجديدة غالية غاء 
هناك  فهل  فاح�س 

مجدد لإ�شتعمالها ؟
 new مدينة  قامت 
بدرا�شة    york
هناك  اأن  مفادها 
 Milion 1.6 حوالى
بفيرو�س  مري�س 
للعاج  يحتاج  �شى 
�شنوات  الخم�س  فى 
القادمة واإن اإ�شتعمال 
العقاقير  هذه 
يحتاج  الجديدة 
اإلى  �شيوؤدى  ولكنه  دولر    1BILION من  لأكثر 
33.000حياه من م�شاعفات فيرو�س  اأكثرمن  اإنقاذ 
الم�شاعفات  هذه  عاج  من  دولر  بليون   21 و  �شى 
بين  ما  مواليد  فح�س  اإمكانية  تدر�س  فهى  لذلك   .
�شى  بفيرو�س  اإ�شابتهم  لإكت�شاف   1965-1945
يتطور  اأن  قبل   . الجديدة  الأدوية  بهذه  وعاجه 
ويوؤدى اإلى م�شاعفات تهدد حياتهم وتوؤرق المجتمع



ب�شم اه اأحمده وا�شتعينه واأ�شلي واأ�شلم على خير 
اآله  خلقه �شيدنا محمد �شلى اه عليه و�شلم وعلى 
مع  اأجتمع  اأن  اأ�شعدني  فما  وبعد  اأجمعين  و�شحبه 
والمرتلين  والمفكرين  والأدباء  العلماء  من  �شفوة 
تعبير  لكل  لأني  الكثير  منهم  اأ�شمع  اأن  اأحب  فاإنني 
عبير ولكل زهرة اأريج واإذا كنا نحتفل بمياد خير 

قوله  اإطار  في  به  نحتفل  فاإننا  الخلق 
ِ اإَِنّ ِفي  اِم اَهّ ْرُهْم ِباأََيّ تعالى :{َوَذِكّ

�َشُكوٍر}  اٍر  َبّ �شَ ِلُكِلّ  َلآََياٍت  َذِلَك 
واأيام   )5 اإبراهيم  )�شورة 

للدين  ن�شرًا  تكون  اه 
ولكن  لأعدائه  وخذلن 
لاأحداث  ظرف  الأيام 
ي�شوب  الزمن  اأو  فالأيام 

في الأحداث الذي يقع فيه 
�شلى  اه  ر�شول  كان  فاإذا 

الخاتم  هو  و�شلم  عليه  اه 
له  معقب  ل  اه  ر�شول  كان  واإذا 

نعتبر  فاإننا  ال�شماء  مناهج  من  لمنهج 
البعث يوم والهجرة يوم والن�شر في كل غزوة يوم 
ولكن هذه الأيام كلها فرع عن يوم المياد اإذَا فيوم 
�شائر  عنه  يتفرع  الذي  الأ�شيل  الأ�شل  هو  المياد 
الأيام التي تذكر النا�س بها والحق �شبحانه وتعالى 

حركة  ل�شداد  ير�شلهم  اإنما  ر�شله  ير�شل  حينما 
الحياة و�شداد حركة الحياه ل يتاأتي اإل باأن ي�شع 
للخالق ال�شانع منهج هذه ال�شيانة فاإذا اأراد الإن�شان 
المنهج  يذكر  اأن  فعليه  وباه  اه  مع  ي�شعد  اأن 
على  لتعي�س  الإن�شانية  ال�شنعة  خالق  و�شعه  الذي 
الوجود  في  �شدادها  الحركة  توؤدي  وبذلك  �شوءه 
�شانع  اأي  اأن  مثًا  �شربنا  ونحن  كله 
ي�شع  الب�شر  �شناعات  من  �شنعة 
لها كتالوج يكون فيه اإفعل كذا 
تح�شن  فاإن  كذا  تفعل  ول 
�شانع  و�شعه  بما  تم�شكنا 
الجهاز  واأدى  ال�شنعة 
مهمته على اأح�شن مايكون 
ذلك  خالفنا  نحن  واإن 
ويح�شل  الجهاز  يتعطل 
فيه  وتح�شل  العطب  فيه 
فاإن  اه  خلق  كذلك  الهرجلة 
اأطعنا اه في المنهج الذي و�شعه 
راأينا  فاإذا  مهمتها  ال�شنعة  اأدت  لخلقه 
خلل في الوجود الإن�شاني فاعلم اأن منهج من مناهج 
�شبحانه وتعالى حينما ختم  والحق  اه قد تعطل 
اأجمعين ختمها بر�شول ل معقب  اإلى الخلق  ر�شالته 
الإ�شام  َي  وَر�شِ المطلق  الكمال  ا�شتوفى  فكاأنما  له 

لََقْد َجاَءُكْم رَ�ُسوٌل ِمْن �أَنُْف�ِسُكْم َعِزيزٌ َعلَيِْه َما َعِنتُّْم 

َحِري�ٌص َعلَيُْكْم ِباْلُوؤِْمِنَن رَُءوٌف رَِحيٌم )128( 
سورة التوبة - اآية 128

عرف ف�شيلة الإمام اجليل حمد متوى ال�شعراوى بباغة كلماته وب�شاطة اأ�شلوبه وجمال 
تعبره وقد ا�شتطاع من خال تقدم خواطره فى تف�شر القراآن الكرم الو�شول اإى اأكر 

�شريحة من ام�شلمن فى جميع اأنحاء العام العربى وكلما اأطل علينا ال�شيخ فى اإحدى ت�شجياته 
القدمه وامائكيه يرتدى جلبابه الأبي�س امتميز ويتكاأ على اأريكته م�شكًا باإحدى يديه 

كتاب اه والآخرى ي�شرح بها تتهافت عليه قلوبنا وحلقت حوله عقولنا من في�س ما فتح عليه 
الرحمن من فتوحات ربانيه

في هذا العدد ننقل لك عزيزي القارئ ت�شجيل نادر لف�شيلة ال�شيخ محمد متولي ال�شعراوي 
و�شط كوكبة من العلماء خال الإحتفال بالمولد النبوي
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المطلق واأتم النعمة المطلقة ور�شول اه �شلى اه 
عليه و�شلم في مبتداأ وخبر محمد ر�شول اه  فاإذا 
الم�شمى  ولها  الإ�شم  نجدها  محمد  كلمة  اإلى  نظرنا 
اأنف�شهم  من  ن�شاأ  محمد  لأن  اه  ر�شول  دليل  هى 
بعث  اأن  اإلى  طفولته  من  اأخاقه  وعرفت  وبينهم 
اأن ر�شول اه  فيهم فكاأن ال�شورة الحقيقية ل�شمان 
ينظر  اأن  مهمته  ليوؤدي  عينيه  على  اه  �شنعه  اإنما 
فيه وهو طفل وينظر فيه وهو �شاب وينظر فيه وهو 
مبعوث فتجده على ا�شتقامة الأمور كلها في الحياه 
لم  وحركاته  غيره  كطفولة  تكن  لم  طفولته  فاإن 
تكن كحركات غيره ولكنه مر باأ�شياء ي�شهد له فيها 
عرفوه  الذي  محمد  من  ناأخذ  اه  ر�شول  قلنا  فاإذا 
فالحق  فيه..  اه  ر�شالة  �شدق  ير�شل  اأن  قبل  من 
اإلى  لير�شله  ر�شوًل  يختار  حينما  وتعالى  �شبحانه 
اأمة اإنما يختاره من بيئته ل يمكن اأن ياأتي من بيئة 
اأخرى ولذلك حين يقول تعالى "ر�شوًل من اأنف�شكم" 
اأحواله  اأنف�شكم وممن عرفتموه وممن خبرتم  ومن 
اأن  اه  من  مبعوث  اأنه  فيكم  ينادي  حين  فيجب 
تعلموا هذه الحقيقة من �شيرته فيكم قبل اأن يبعث 
الأمانة  فيه  تجدون  خلق  اأح�شن  على  ف�شتجدونه 
فيه التوا�شع فيه ال�شفافية فيه الحمية فيه الإباء 
حتى  الكمال  �شفات  من  �شفة  كل  فيه  الحياء  فيه 
جينات  لطفولته  يجعل  لم  وتعالى  �شبحانه  اه  اأن 

كان  حين  فمثًا  الأطفال  جينات  في  ن�شهدها  كما 
يلعب مع ال�شبيان ويجمعون الأحجار ليلعبوا بها اأو 
ثيابهم  ي�شعون  مثله  الأطفال  كان  بيت  بها  يبنون 
على كتفهم ليحمي لحمهم من األم الحجارة  ور�شول 
له  يقول  بمن  فوجئ  ولكنه  ذلك  فعل  بينهم  اه 
ومحمد  ظاهرة  عوراتهم  كلهم  القوم  فكان  عورتك 
اأمر واحد وا�شح  "تميز" في  وحده عورته م�شتورة 
طالب  اأبو  عمه  جاء  حينما  واأي�شًا  اه  من  لهم 
كذا  القوم  ففعل  بالحجارة  جاءوا  زمزم  ليرمم 
ذلك  يفعل  اأن  محمد  واأراد  كذا  يفعلون  والأطفال 
العبا�س  عمه  ف�شاأله  ف�شترها  عورتك  قوله  فتذكر 
من  �شمعت  لأني  فقال  هذا  لتفعل  جعلك  الذي  مال 
فكاأن  محمد  يا  عورتك  محمد  يا  عورتك  لي  يقول 
اه اأراد اأن ي�شتر عورته في وقت ل تكليف فيه مما 

ل�شبياننا. ن�شهده 
...الر�شول حينما دعا بدعوته لم ياأتي بالمعجزة 
اأوًل واإنما قال اأنا ر�شول اه فاآمن به قومه وخالفه 
بع�س القوم فجاء القراآن بمعجزة لمن اآمن بمحمد 
حين قال اأنا ر�شول اه تاريخه الذي يعرفه قبل اأن 
ماذا  اإيمانها  حيثيات  اه،خديجة  ر�شول  اأنا  يقول 
وتحمل  الحديث  وت�شدق  الرحم  لت�شل  قالت،اإنك 
على  وتعين  ال�شيف  وتقري  المعدوم  وتك�شب  الكل 
التي  فيه  ال�شفات  هذه  مثل  الحق،يعني  نوائب 
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اه  وحي  من  تكون  اأن  اإل  يمكن  ول  دعواه  �شبقت 
اه  ر�شول  يبعث،اإذًا  اأن  قبل  حتى  عليها  وماأمور 
كما  اأر�شلته  الذي  اه  ر�شول  تعرفونه  الذي  محمد 
عرفتم ما�شيه قبل اأن ير�شل اعرفوا م�شتقبله حين 
اأن ن�شتقبل هذا المياد على هذا  اأر�شل فنحن نريد 
مخلوقًا  كان  الر�شول  اأن  لتعرفوا  الكريم  ال�شوء 
�شدق  توؤكد  التي  هى  و�شيرته  ر�شوًل  يكون  اأن  على 
تتداخل  دائمًا  الأحداث  اه  و�شبحان  ر�شالته.. 
الكعبة  اأوًل  لاأقدار  الأقدار  تمهد  يقولوا  ومثلما 
التعظيم  ليحولوا  يهدموها؟!..  اأن  قوم  اأراد  لماذا 
هدم  )الكعبة(  البيت  ويهدموا  �شنعاء  كني�شة  اإلى 
فلو  نف�شهم  العرب  له  يتنبه  اأن  يجب  البيت  هذه 
هدم هذا البيت الذي هو الكعبة كانت مهابة قري�س 
قد انتهت لأن قري�س ل تاأخذ مهابتها في الجزيرة 
العربية اإل بهذا البيت ولهذا لم يكن اأحد يتعر�س 
لهذا  يوم  ياأتي  اأن  مظنة  التجارية  قري�س  لقوافل 
ٍف  البيت ولذلك نجد الآية الكريمة { َفَجَعَلُهْم َكَع�شْ

َماأُْكوٍل } )�شورة الفيل( واقراأ قوله :
ْيِف  َتاِء َوال�شَّ { ِلإِياِف ُقَرْي�ٍس)1( اإِياِفِهْم ِرْحَلَة ال�ِشّ
ن  )2(  َفْلَيْعُبُدوا َرَبّ َهَذا اْلَبْيِت )3( اَلِّذي اأَْطَعَمُهم ِمّ

ْن َخْوٍف )4(}         )�شورة قري�س( ُجوٍع َواآَمَنُهم ِمّ
ماأكول  كع�شف  جعلهم  في  وهى  العملية  عمل  يعني 
فتجعلها  تجارتها  اأثناء  المهابة  لقري�س  يبقى  لكي 
لل�شمال  وتذهب  للغرب  تذهب  و  لل�شرق  تذهب 
لم  فاإن  اأحد  عليها  يتجراأ  اأن  دون  للجنوب  وتذهب 
يكن هذا الأمر ل�شقطت مهابة قري�س،يقول تعالى:

ْيِف  َتاِء َوال�شَّ {ِلإِياِف ُقَرْي�ٍس )1( اإِياِفِهْم ِرْحَلَة ال�ِشّ
)2(}  فيا من كنتم م�شتقبلين لر�شول اه �شلى اه 
عليه و�شلم بعداوة فاعلموا اإنما عظمتكم ن�شاأت من 
�شبحانة  والحق   .. البيت  هذا  في  لكم  اللة  حماية 
اإذا  يقول  الفيل  اآية  عن  يحدثنا  حينما  وتعالى 
خبره  اأن  فاعلم  �شدقه  تحقق  ممن  ب�شئ  اأخبرت 
ال�شورة  اأول  في  يقول  ولذلك  عيالك  من  اأ�شدق 
}األم ترى كيف فعل ربك باأ�شحاب الفيل{ وهل راأي 
يرى  ل  وليدًا  اآنذاك  وهو  كيف  الفيل  عام  محمد 
ولكن اإخباري لك اأ�شدق من عينيك لأن عينيك قد 
تكذبك ،يقول تعالى {األم يجعل كيدهم في ت�شليل 
واأر�شل عليهم طيرًا ابابيل} )�شورة الفيل( ، الذين 
بعقول  الإعجازية  المفاهيم  يقربوا  اأن  يحبون 

ميكروب  هذا  باأن  القول  يحاولون  مادية  نا�شئة 
اأقول لهم الميكروب له ح�شانه والميكروب ل يميز 
القوم  لباقي  ياأتي  ول  الأعداء  لهوؤلء  ياأتي  فكيف 
متع�شب  هينزل  الميكروب  هو  طيب   ، في�شيبهم 
الميكروب  ،هذا  �شاعتها،)هذا خطاأ(  فيق�شي عليهم 
يعمل  لكي  طويلة  مدة  ح�شانه  له  يكون  اأن  لبد 
ويكون موؤثرًا... فخذ هذا في اإطار قدرة الحق وفي 
ر�شول  مياد  جعل  قد  اه  كان  فاإذا  قدرته  طاقة 
اه في عام الفيل فكاأنه طهر المبنى ليطهر المعنى 

بمياد ر�شول اه �شلى اه عليه و�شلم. 
بع�س الأقوال الماأثورة لإمام الدعاة ال�شيخ محمد 

متولى ال�شعراوي :
- اإذا اأخذ اه منك مالم تتوقع �شياعه ف�شوف

يعطيك مالم تتوقع تملكه.
- اإن لم ت�شتطع قول الحق فا ت�شفق للباطل.

- اإذا لم تجد لك حاقدا فاعلم انك ان�شان فا�شل.
- اإلهى اإن متكلى عليك واأمرى اإن �شاق فو�شته ربى

اإليك.
- ل تقلق من تدابير الب�شر فاأق�شى ما ي�شتطيعون

هو تنفيذ اإرادة اه.
- لن يحكم اأحد فى ملك اه اإل بمراد اه.

- ل يقلق من كان له اأب .. فكيف يقلق من كان له
رب.

- لن يحكم اأحد في ملك اه اإل بمراد اه.
- اللهم اإنى اأ�شاألك اأن تجعل ما وهبتنا مما نحب.

- الذين يغترون بوجود الأ�شباب نقول لهم اعبدوا 
واخ�شعوا لواهب الأ�شباب وخالقها.

- اأقل ال�شالحات هو اأن يترك ال�شالح على �شاحه
اأو يزيده �شاحا.

- العين قد تخدع �شاحبها ولكن القلب الموؤمن ل
يخدع �شاحبه اأبدا.

- عطاء اه �شبحانه وتعالى ي�شتوجب الحمد ..
ومنعه العطاء ي�شتوجب الحمد.

- اإن الحياة اأهم من ان تن�شى ولكنها اتفه من ان
تكون غاية.

- من خل�شت ه نيته توله اه ومائكته.
- اللهم اإني اأ�شاألك األ تجعل الم�شائب اإل عونًا لنا 

على اليقين بحكمة خالقنا.
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- �شيدى يا ر�شول اه : �شاة و�شامًا عليك فى 
ال�شريف  مقامك  وتعظيمًا  واإجاًل  ذكراك  يوم 
اأن نلقاك ،لك كل التمجيد والت�شريف  اإى يوم 

والرفعة والتكرم وامقام امحمود 
من رب الوجود ، والثناء والتوقر 
ور�شله  مائكته   - كله  الكون  من 
الأر�س  م�شارق  فى  اموؤمنن  وكافة 
ومائكته  اه  )اإن  ومغاربها 
الذين  يااأيها  النبى  على  ي�شلون 
اأمنوا �شلوا عليه و�شلموا ت�شليما ( 
الكرم  ر�شوله  على  اه  و�شاة   -
رحمة  هي  و�شلم  عليه  اه  �شلى 
ورفع  وثناء  وتعظيم  ور�شوان 
التى  الدرجة  اإى  ال�شريف  مقامه 
�شبحانه  اه  اإل  قدرها  يعلم  ل 

الكرم  الر�شول  على  امائكة  و�شاة   ، وتعاى 
اأن  اه  اإى  وتو�شل  وا�شتغفار  دعاء  هى  )�س( 
مجد عبده ور�شوله وينزله اأعلى امراتب ،وفى 
وعا  جل  باه  اقتدوا  حيث  لهم  ت�شريف  ذلك 
فى ال�شاة عليه وتعظيمه ،و�شاة اموؤمنن على 
الر�شول الكرم )�س( هى ت�شرع اإى اه تعاى 
من  له  اأهل  هو  ما  الكرم  ر�شوله  يجزى  اأن 

لبع�س  له  مكافاأة  والر�شوان  والرفعة  التكرم 
العظمى  الوا�شطة  اأف�شاله على اخلق لأنه كان 
القراآن  راأ�شها  وعلى  اإليهم  و�شلت  نعمة  كل  فى 
عن  لعجزهم  ونظرًا  الكرم، 
ال�شكر  من  حقه  مايوفيه  تقدير 
القادر  اخالق  من  يطلبون  فاإنهم 
بخر  عنهم  يجزيه  اأن  وعا  جل 
، وهذا هو  اأمته  نبيًا عن  ما جازى 

ال�شر فى قولهم
" اللهم �شل على حمد "

جاء  تعاى  اه  من  بوحى   ●
فى  )�س(  الكرم  الر�شول  تكرم 
الكرم  القراآن  اآيات  من  العديد 
ال�شريفة،  النبوية  والأحاديث 

ومن ذلك قوله تعاى
يردد  الكرم  ا�شمه  فاإن  ذكرك(  لك  )ورفعنا 
على ل�شان كل م�شلم : فى ال�شهادتن ، فى الأذان 
خطبه  فى   ، ال�شاة  فى  الت�شهد  فى   ، لل�شاة 
اأول الدعاء واأخره ، فى  اجمعة والعيدين ،فى 
�شدر كل خطاب اأو مقال اأو عقد زواج  ، اأو جل�س 

ذكر  ، اأو حفل جامع وغرها من امنا�شبات.

مواى صل وسلم دائمًا أبدا      على حبيبك خير الخلق كلهم                                
محمد صفوة الباري ورحمته      وبغيـة اه من خلق ومن نسم 

مهندس / رزق الشناوى
 دبلوم الدراسات العليا

المعهد العالي للدراسات اإسامية
دبلوم معهد إعداد الدعاه

فى ذكرى المولد
 النبوى الشريف

 )570 ميادية (
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- وقوله تعاى :
)واإنك لعلى خلق عظيم(

)واإن لك لأجرًا غر منون(
)وماينطق عن الهوى(

)باموؤمنن روؤوف رحيم(
)وما اأر�شلناك اإل رحمة للعامن(

)ول�شوف يعطيك ربك فر�شى(
)اأم ن�شرح لك �شدرك( 

)من يطع الر�شول فقد اأطاع اه(
وداعيًا  ونذيرًا  ومب�شرًا  �شاهدًا  اأر�شلناك  )اإنا 

اإى اه باإذنه و�شراجًا منرًا(
ح�شنًة( اأ�شوة  اه  ر�شول  فى  لكم  كان  )لقد 

)واه يع�شمك من النا�س(
تاأخر  وما  ذنبك  من  تقدم  ما  اه  لك  )ليغفر 
م�شتقيمًا  �شراطًا  ويهديك  عليك  نعمته  ويتم 

وين�شرك اه ن�شرًا عزيزًا(
)وما اأر�شلناك اإل كافة للنا�س(

ام�شتهزئن( )اإنا كفيناك 
عليك  اه  ف�شل  وكان  تعلم  تكن  مام  )وعلمك 

عظيمًا(
)ع�شى اأن يبعثك ربك مقامًا حمودًا(

● ومن الأحاديث النبوية ال�شريفة قوله �شلى 
اه عليه و�شلم :

تن�شق  من  واأول   ، ولفخر  اآدم  ولد  �شيد  )اأنا 
الأر�س عنه ولفخر ،واأول من ياأخذ بحلقة باب 
) ولفخر  بيدى  احمد  ولواء   ، ولفخر  اجنة 

)اأدبنى ربى فاأح�شن تاأديبى(
)اأنا دعوة اأبى اإبراهيم وب�شرى اأخى عي�شى (

)من �شلى على �شاة �شلى اه عليه بها ع�شرا(
مكارم  لأمم  بعثت  مهداه  رحمًة  اأنا  )اإما 

الأخاق(
)اأعطيت خم�شًا م يعطهن نبى قبلى :

1- ن�شرت بالرعب م�شرة �شهر اأى اأيده اه

م�شرة  بعد  على  وهو  اأعدائه  على  بالن�شر 
قلوبهم  فى  الرعب  باإلقاء  وذلك  منهم  �شهر 

قبل اأن يلقاهم .  
2- جعلت ى الأر�س م�شجدًا والراب طهورًا .                                        
3- واأحلت ى الغنائم وم حل لنبى قبلى .                                              
4 - وكان كل نبى يبعث اإى قومه خا�شة وبعثت

للنا�س كافة .                   
 5- اأعطيت ال�شفاعة العظمى يوم القيامة .

ر�شول  �شيدنا  و�شفات  ومناقب  �شمائل  وعن   ●
والكتاب  والأدباء  ال�شعراء  يتبارى  )�س(  اه 
اأ�شرارها  من  والقراب  بع�شها  عن  الك�شف  فى 
وبيان  وت�شبيه  باغة  من  اأوتوا  ما  و�شيغتها 
وبديع ومن ذلك ماجاء فى ق�شائد اأمر ال�شعراء 
اأحمد �شوقى : فعن يوم مولده يتغنى باأنه هدى 
مبت�شمًا  الزمان  وا�شتقبله   ، كله  الكون  اأ�شاء 
خر  باأنه  امائكة  وو�شفته  م�شرورًا،  فرحًا 
فالكائنات  الهدى  )ولد  والدنيا  للدين  ب�شرى 
واماأ  الروح   ، الزمان تب�شم وثناء  - وفم  �شياء 

امائك حوله - للدين والدنيا به ب�شراء(
ويفخر  يزهو  يومًا  مولده  يوم  جعل  كما   -
نورًا   - و�شمائه  اأر�شه  الزمان  اأيام  �شائر  على 
و�شياء - �شباحًا وم�شاء )يوم يتيه على الزمان 
والعر�س   ، و�شاء  محمد   - وم�شاوؤه   �شباحه 
وال�شدرة  وامنتهى   - تزدهي  واحظرة  يزهو 

الع�شماء( 
العفو   - الكرم   : �شمائله  وبع�س  خلقه  وعن   -
بلغت  �شخوت  )فاإذا  ال�شاعر  بقول   ، الرحمة   -
 ، الكرماء  يفعل  ل  ما  وفعلت   - امدى  باجود 
واإذا عفوت فقادرا ومقدرا - ل ي�شتهن بعفوك 
فى  هذان  اأب  اأو  اأم  فاأنت  رحمت  واإذا  اجهاء 
الدنيا هما الرحماء( )زانتك فى اخلق العظيم 

�شمائل - يغري بهن ويولع الكرماء (
دعوة  من  ال�شمحاء  �شريعته  من  جاء  ما  وعن   -
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غر  ما  ونبذ  وحده  ه  العبادة  توحيد  اإى 
عبداه  ابن  يا  )بك  الأخرى  املل  من  ذلك 
قامت �شمحة باحق من ملل الهدى غراء ، بنيت 
�شقراط  بها  نادى  حقيقة  وهو  التوحيد  على 

والقدماء(
- وعن الدموقراطية فى نظام احكم )والدين 
واحقوق  �شورى  والأمر  بيعة  واخافة  ي�شر 
ق�شاء ، الإ�شراكيون اأنت اإمامهم - لول دعاوى 
�شريعة  لديك  حق  فى  احرب   ، والغلواء  القوم 

ومن ال�شموم الناقعات دواء (
من  الإ�شام  اأركان  به  ماجاءت  ف�شائل  وعن 
 - وفري�شة  ذمة  )والرعندك  الفقراء  ان�شاف 
الزكاة  فوحدت  جاءت   ، وجباء  منونة  لمنة 
�شبيله - حتى التقى الكرماء والبخاء ، اأن�شفت 
اأهل الفقر من اأهل الغنى فالكل فى حق احياة 

�شواء(
الأنبياء  �شائر  عن  له  اموى  تف�شيل  وعن   -
فى  ومثوله  وامعراج  الإ�شراء  برحلة  بت�شريفه 
ح�شرة رب العر�س جل وعا عند �شدرة امنتهى 
ام�شجد  فى  خلفه  والر�شل  امائكة  و�شاة   ،
الأق�شى ) اأ�شرى بك اه ليًا اإذ مائكه والر�شل 
به  خطرت  ما   ، قدم  على  الأق�شى  ام�شجد  فى 
كاجند  اأو  بالبدء  كال�شهب  ب�شيدهم  التفوا 
بالعلم ،�شلى وراءك ، منهم كل ذى خطر - ومن 
وما  ال�شماوات  جبت   ، ياأمم  اه  بحبيب  يفز 
حتى   ، اللجم  )درية  منورة  على   - بهم  فوقهم 
ي�شعى  ول  جناح  على  لها  يطار  ل  �شماء  بلغت 
، وقيل كل نبى عند رتبته ويا حمد  على قدم 

هذا العر�س فا�شتلم .
وهدايته  بعثته،  قبل  النا�س  جهل  حال  وعن   -
مر  ل  فو�شى  والنا�س  اأتيت   ( عليهم  وف�شله 
بهم - اإل على �شنم قد هام فى �شنم ، والأر�س 
اخلق  فى  طاغية  لكل  م�شخرة  جورًا  ملوءة 

يا  علومهما  والدنيا  للدين  خططت   ، حتكم 
قارئ اللوح بل يالم�س القلم (

بدت  اليتيم  )نعم  وعلمه  وبعثته  ن�شاأته  وعن   -
خايل ف�شله واليتم رزق بع�شه وذكاء ، واأر�شل 
فكان  اجال  ذى  من  دنا    - يتيما  منكم  عائًا 
وهدى  خاله  و�ّشن  �شبيًا  بينه  الر  نبى   ، قابا 
اإمرة  اأخذنا  حتى  امجد  بناء  وعلمنا  ال�شعابا 
بيان  ذو  الباغة  عرف  فما   ، اغت�شابًا  الأر�س 

اإذا م يتخذك له كتابا(
واأتباعه  اأمته  اأبناء  من  مدحه   �شرف  وعن   -
)اأبا الزهراء قد جاوزت قدرى مدحك بيد اأن 
فحن  قدرا  فزدت  امالكن  مدحت   ، انت�شابا  ى 
مدحتك اجتزت ال�شحابا ، ما جئت بابك مادحا 

بل داعيا ومن امديح ت�شرع ودعاء.
اأن يكون  - وعن �شفاعته لاأمة الإ�شامية دون 
حو�س  من  للم�شلمن  �شقياه  ،وعن  �شفعاء  هو  له 
وهو   - وحده  ال�شفاعة  عز  له  من  )يا  اجنة 
حت  اأنت  القيامة  عر�س   ، �شفعاء  له  ما  امنزه 
تروى   ، ال�شقاء  حياله  اأنت  واحو�س   - لوائه 
وت�شقى ال�شاحن ثوابهم - وال�شاحات ذخائر 

وجزاء . 
 ، ملته  على  وتوفنا  �شنته  على  اأحينا  فاللهم   ●
واح�شرنا حت لوائه ، واأوردنا حو�شه ، وا�شقنا 
بعدها  نظماأ  ل  هنيئة  �شربة  ال�شريفة  يده  من 

ابدًا يارب العامن .
ما  لنا  اغفر  و   - مقا�شدنا  بلغ  بام�شطفى  يارب 
دائمًا  و�شلم  �شل  مولى   ، الكرم  وا�شع  يا  م�شى 
اأبدًا  - على حبيبك خر اخلق كلهم و�شل اللهم 
�شار  ومن  و�شحبه  األه  وعلى  حمد  �شيدنا  على 
اإى  بدعوته  ودعا  ب�شنته  واقتدى  هديه  على 
والأمة  وم�شر  وال�شركة  عام  وكل   ، الدين  يوم 

الإ�شامية كلها بخر .
مهند�س / رزق ال�شناوى



يقول 
تبارك  احق 

واأح�شنوا   "  : وتعاى 
اإن اه يحب امح�شنن " ، ويقول 

 "  : وال�شام  ال�شاة  عليه   - الكرم  الر�شول 
كان  فاإذا   ، �شئ  كل  على  الإح�شان  كتب  اه  اإن 
امرء  فعلى  نبويًا  وهديًا  اإلهيًا  اأمرًا  الإح�شان 
الإتيان  مكنه  حتى  الإح�شان  معنى  يعرف  اأن 
وجل  عز   - اموى  يريده  الذى  الوجه  على  به 
 ، و�شلم  عليه  اه  �شلى   - الكرم  ور�شوله   -
التى  اخلقية  الف�شائل  من  يعتر  فالإح�شان 
النفو�س  ذوى  من  ال�شفوة  لدى  اإل  توجد  ل 

ال�شامية . 
الإح�شان  و�شلم  عليه  اه  �شلى  الر�شول  عرف 
م  فاإن  تراه  كاأنك  اه  تعبد  اأن  هو   ( بقوله 
اللغوية  امعانى  ومن   ) يراك  فاإنه  تراه  تكن 

والإ�شطاحية لاإح�شان :
واأكرمه  عليه  اأنعم  اأى   : فان  اإى  اأح�شن   -

و�شنع اجميل به .
- اأح�شن العمل : اأى اأتقنه وجوده ، اأتى بالفعل 

على وجه الإتقان والإحكام و�شنع اجميل .
مرتبط  اأنه  تو�شيحًا  الإح�شان  معنى  يزيد  ما 
بف�شائل خلقية اأخرى منها : ال�شفقة والإنعام ، 
فاإن اه - �شبحانه وتعاى - يتجاوز حدود العدل 
مع عباده ويح�شن اإليهم �شفقة منه عليهم ، فهو 
- عز وجل - امح�شن احقيقى اإذ اأن اأفعاله كلها 

ح�شنة 
جميلة  و�شنائعه 
الإن�شان  اإح�شان  اأما   ،
فيكون لنف�شه ، واإنعامه يكون 

لغره .
بالعدل  ياأمر  اه  اإن   ( تعاى  احق  يقول 
 ، الإتقان  معنى  هنا  والإح�شان   ) والإح�شان 
فهو �شبحانه وتعاى - قد اأح�شن كل �شئ خلقه 
اأتقن كل  الذى  " �شنع اه   : لقوله - عز وجل 
واأتقنه  اأح�شنه  اأى   " تفعلون  ما  خبر  اإنه  �شئ 
على  ووظيفته  هيئته  فى  بديعًا  وجعله  وجمله 
وفى   ، جاله  جل   - حكمته  تق�شيه  ما  ح�شب 
 : وال�شام  ال�شاة  عليه   - ام�شطفى  يقول  ذلك 
" اإن اه يحب اإذا عمل اأحدكم عمًا اأن يتقنه 
" . وكما قال ابن القيم )رحمه اه( : اإن اه 
اآثارها  ظهور  يحب  كما  و�شفاته  اأ�شماءه  يحب 
على العبد ، فهو جميل يحب اجمال ، كرم يحب 
من  فيحب  واأتقنه  �شئ  كل  اأح�شن   ، الكرم  اأهل 
، وهذا  اأن يح�شنه ويتقنه  اإذا عمل عمًا  العبد 
ي�شمل اأعمال الدنيا واأعمال الآخرة ، وفى ذلك 
و�شلم  عليه  اه  �شلى   - الكرم  الر�شول  يقول 
 " يح�شن  اأن  عمل  اإذا  العامل  من  يحب  اه   "  :
على  الإح�شان  وجوب  على  يدل  احديث  وهذا 
اأعماله  فى  بالإتقان  مطالب  فام�شلم   ، ام�شلم 
اإحكامًا وح�شينًا وجويدًا  التعبدية وامعي�شية 
واإتقانًا . ومن اأراد ح�شيل العلم فا بد له فيه 
والتدبر  بالفهم  ياأتى  والإتقان  الإتقان  من 
ومراجعة احفظ وامطالعة والتدبر وامذاكرة 
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، ويتحقق الإتقان فى طلب العلم بالبدء بالأ�ش�س 
جملة  العلم  طلب  فمن   ، الفروع  قبل   ، والقواعد 
ذهب عنه جملة ، اإن ام�شلم مطالب بتح�شن عمله 
واإتقانه لينال ر�شا الرب - عز وجل - ولي�شتطيع 
مواكبة متطلبات الع�شر فى التخطيط والتنفيذ 
بن  مرموقًا  مكانًا  الإ�شامية  الدول  تتبواأ  ولكى 
الأم ، كما يقول اأحد ال�شلف ال�شالح : " ل يكن 
اإحكامه  فى  همك  وليكن   ، العمل  كرة  فى  همك 

وح�شينه واإتقانه " . 
به  اه  اأمره  ما  يتبع  اأن  يحب  الذى  ام�شلم  على 
من الإح�شان اأن يتخلق بخلق الإح�شان ، ويتحقق 

ذلك بعدة اأمور منها :
- اأن يح�شن اإى نف�شه اأوًل والإح�شان اإى النف�س 
معناه اأن ي�شر امرء �شرة اخر ويختارها لنف�شه 
ويوؤهلها  ال�شرف  منزلة  نف�شه  ينزل  فهو  وبذلك 

لتلقى الفي�س الإلهى .
- من اأوجه اإح�شان امرء اإى نف�شه : فعل الزيادة 
من  بالإكثار  وذلك   ، العبادات  فى  الواجبات  عن 
النوافل وامندوبات من اأعمال اخر والطاعات .

- اأن ل يتم�شك ول يقف عند الرخ�س ال�شرعية 
 ، فيتجنبه  حرام  هو  وما  فيتبعه  حال  هو  فيما 

على  غره  ويوؤثر  اإختيارًا  ه  حقه  يرك  واإما 
حبه  فى  والطمع  اه  مر�شاة  اإبتغاء  نف�شه 
التى  الرخ�س  فاإن  وبذلك  تعاى  اإليه  والقربة 
حدد امباح وام�شتحب تذوب فى معنى الإح�شان 
اخر  ي�شبح  حتى  وال�شخاء  اجود  اإى  وتتحول 

وامحبة والرحمة والت�شامح من �شجايا نف�شه .
- لأن يتخر الإح�شان م�شلكًا له فى معاملة الغر 
هو  احق  فاإعطاء  حقه  فوق  ام�شتحق  فيعطى 
هو  ي�شتحق  ما  فوق  اإعطاء  اأن  حن  فى  العدل 

الإح�شان .
وال�شلم  الرحمة  يختار  اأن  الفا�شل  امرء  على   -
ورحمته  اه  باإح�شان  مقتديا  الغر  مع  والإيثار 
�شالكًا ومطبقًا معنى الإح�شان لي�س عن �شعف اأو 
خوف واإما عن مقدرة وورع وتقوى وراجيًا ر�شاء 
مقت�شى  والرحمة  العفو  فيختار  وف�شله  اه 
الإح�شان بدًل من الق�شا�س واجزاء الذى يقره 

العدل فالعفو عند امقدرة  هو عن الإح�شان .
حبًا  اإليه  امح�شن  يحب  اأن  الإح�شان  مام  من   -
يلقى  ال�شاحن  اأحد  كان  كما  القلب  من  �شادقًا 
 " لي�شاأله حاجة برحاب �شديد ويقول  من جاء 

اأها من جاء ليحمل زادى اإى اجنة " .
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خير خلق اه إليك محبتي
)صلى اه عليه وسلم(

مولد الهادي في العقيدة مولد...ذكراك فجر خالد يتجدد
يا من جعلت القلوب تن�شد...وي�شتظل بها الحبيب محمد

من بعد ظلمات وكفر تعددوا...فاه اأكبر والخائق ت�شهد
بالوحي حق والعدل �شرع...اأتيت فينا ر�شوًل ومر�شدا

خير خلق اه اإليك محبتي...ر�شالتكم من اه ر�شا وعطاء
اأو�شلتنا بر الأمان محمد...فر�شالتكم واه خير عطاء
علت بها النفو�س مودة...وفا�شت على العالمين �شفاء

اإليك حبيب اه �شاتي...بقلوب قد خلت من البغ�شاء
ربنا ا�شقنا من حو�شه...واأمنن علينا بنوره الو�شاء

خير خلق اه اإليك محبتي...ر�شالتكم من اه ر�شا وعطاء
محمد رحمة اه نفحته...محمد كم عا في اللفظ معناه

زينة الدنيا اأنت وبهجتها...فا�شت على الأنام عطاياه
حماك رب الكون بحماه...يوم ت�شافر الغا�شبين الطغاة
فا مال ول جاه ير�شد...فيك نبغي محمد للجنات م�شعد

خير خلق اه اإليك محبتي...ر�شالتكم من اه ر�شا وعطاء
خير خلق اه اإليك محبتي...يافجر الأنام وم�شباح الظام

ولدت وولدت بهديك اأمة...ولزالت زمان بعد زمان
محمد المجتبى المحمود �شيرته...خير خلق اه خاتم الأنبياء

لولك ما ك�شرت للكفر راية...وفداك يرقد الأبي مخلد
وامنحنا ربنا بف�شلك �شحبته...في اأعلى الجنان يوم اللقاء
خير خلق اه اإليك محبتي...ر�شالتكم من اه ر�شا وعطاء

كلمات/اأحمد راجح  )مدير الموارد الب�شرية-اإدارة الطرق الداخلية(

�شيئان ل يعرف ف�شلهما اإل من فقدهما )ال�شباب والعافية(.
- ل يعرف طعم الرخاء اإل من م�شته يد الباء. - ل يعرف طعم العافية اإل من نالته يد العلة.  

- ل تزال غنيًا ما دمت �شويًا. - الدنيا بحذافيرها: الأمن والعافية.   
قيل في القراآن:

- حبل اه الممدود،وعهده المعهود،وظله العميم،و�شراطه الم�شتقيم،وحجته الكبرى ، ومحجته الو�شطى ، وهو 
الوا�شح �شبيله الرا�شد دليله،الذي من ا�شت�شاء بم�شابيحه اأب�شر ونجا ، ومن اأعر�س عنه �شل وهوى ، حجة اه 

وعهده ووعيده ووعده،به يعلم الجاهل ، ويعلم العالم ، وينتبه ال�شاهي ، ويتذكرالاهي ، ب�شير الثواب ، ونذير 
العقاب ، و�شقاء ال�شدور ، وجاء الأمور.

راحات:
- راحة النف�س في قلة الآثام. - راحة الج�شم في قلة الطعام.    
- راحة الل�شان في قلة الكام. - راحة القلب في قلة الإهتمام.    

اأ�شواأ النا�س حاًل:
- من ات�شعت معرفته،و�شاقت مقدرته،وبعدت همته،واأ�شواأ منه حاًل من لم يثق باأحد ل�شوء ظنه ولم يثق به 

اأحد ل�شوء فعله.                    اإعداد/اأحمد راجح  )مدير الموارد الب�شرية-اإدارة الطرق الداخلية(

أقـــوال مـأثـــورة
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بن  محمد  للنبي  وقع  حادث  هو  ال�شدر،  �شق  حادث 
كان  حيث   ، حياته  في  مرات  عدة  )�س(   اه  عبد 
وُيخرجون  �شدره  وي�شقون  المائكة  بع�س  ياأتيه 
ودلل  يقظته،  في  ذلك  كّل  مكانه،  يعيدونه  ثم  قلبه 
عليها القراآن الكريم في قوله تعالى: { اأََلْم َن�ْشَرْح َلَك 
ْدَرَك } المرة الأولى : عند طفولته عندما كان في  �شَ
الرابعة من عمره وهو يلعب مع اأقرانه في بادية بني 
 ، �شعد ، جاءه جبريل واأخذه ف�شرعه ثم �شق �شدره 
اأن�س بن مالك  الق�شة م�شلم في �شحيحه عن  ويروي 
اأن ر�شول اه �شلى اه عليه و�شلم اأتاه جبريل وهو 
 ، ، ف�شق عن قلبه  ، ف�شرعه  الغلمان فاأخذه  يلعب مع 
فا�شتخرج القلب ، فا�شتخرج منه علقة ، فقال : هذا 
ذهب  من  ط�شت  في  غ�شله  ثم   ، منك  ال�شيطان  حظ 
اإلى  بع�شه  و�شم  جمعه  اأي   - لأمه  ثم   ، زمزم  بماء 
ي�شعون  الغلمان  وجاء   ، مكانه  في  اأعاده  ثم   - بع�س 
اإلى اأمه فقالوا: اإن محمدا قد قتل ، فا�شتقبلوه وهو 
ذلك  اأثر  اأرى  كنت  وقد  اأن�س:  قال  اللون.  منتقع 
المخيط في  �شدره ، المرة الثانية: عند البعثةعند 
اأكمل  في  قوي  بقلب  اإليه  يوحى  ما  ليتلقى  مبعثه 
رحلة  قبيل  الثالثة:  ،المرة  التطهير  من  الأحوال 

ليتاأهب  والمعراج  الإ�شراء  عند  والمعراج  الإ�شراء 
للمناجاة. قال الحافظ ويحتمل اأن تكون الحكمة في 
 هذا الغ�شل لتقع المبالغة في الإ�شباغ بح�شول المرة 
عليه  و�شلم  اه  �شلى  �شرعه  في  تقرر  كما  الثالثة 
وقد ثبتت هذه المرة في ال�شحيحين وغيرهما وقيل 
لتكون بمثابة الإعداد الإلهي لهذه الرحلة المباركة، 
ففي ال�شحيحين من حديث اأن�س ر�شي اه عنه قال: 
كان اأبو ذر يحدث اأن ر�شول اه �شلى اه عليه و�شلم 
جبريل  فنزل  بمكة،  واأنا  بيتي  �شقف  "فرج   : قال 
، ثم جاء بط�شت  زمزم  بماء  ففرج �شدري ثم غ�شله 
من ذهب ممتلئ حكمة واإيمانًا فاأفرغه في �شدري ثم 
اأطبقه؟ ثم اأخذ بيدي فعرج بي اإلى ال�شماء الدنيا ، 
وقال عبد العزيز اللمطي في نظمه قرة الأب�شار في 

�شيرة الم�شفع المختار : 
و�شق �شدر اأكرم الأنام

وهو ابن عامين و�شد�س العام
و�شق للبعث ولاإ�شراء

اأي�شًا كما قد جاء في الأنباء

م�شاركة الزميل / غانم محمود

هذه  نقيم  اأن  يمكننا  الأمثال  هذه  خال  ومن  تاريخها  تمثل   ، ال�شعوب  فل�شفة  هى  ال�شعبية  الأمثال 
ال�شعوب،فهى تراث الما�شي ومن لي�س له ما�س فلي�س له حا�شر اأو م�شتقبل.

النا�س  ال�شعبية التي يتبادلها  اأحمد تيمور بتاأليف كتاب جمع فيه الأمثال  ولقد قام الأ�شتاذ العامة 
فيما بينهم )527( �شفحة والتي من خالها ن�شتطيع اأن نعرف طبيعة ال�شعب الم�شري الذي حير العالم 

بتاريخه وح�شارته وحا�شره .
وقد اخترت بع�شًا من هذه الأمثال التي جاءت من حكمة ال�شابقين وفيما يلي بع�شًا منها:

● اإتحدث في المجل�س واللي يكرهك يبان .
)اأي اإذا كنت في مجل�س قوم واأردت اأن تعرف من يبغ�شك فيهم تحدث بينهم بحديث يظهر لك من الإقبال 

والإعرا�س ما تكنه قلوبهم من حب اأو بغ�س(.
)ي�شرب للمت�شابهين في التعا�شة و�شوء الحظ يجتمعان(. ● اجتمع المتعو�س على خايب الرجا. 

● اإحنا اتنين والتالت جانا منين.
)اأي نحن اثنان فمن اأين جاء الثالث،ي�شرب للداخل بين �شخ�شين في اأمر ل يعنيه(.

)ي�شرب للعاجز يت�شدر لما ل ي�شتطيعه من الأعمال(. ● اأخر�س وعامل قا�شي.   
● ادعي على ولدي واأكره اللي يقول اآمين.

)ي�شرب في ال�شفقة على الأولد واأن الدعاء عليهم بالل�شان دون القلب(.
)ل تف�شي �شرك اإل لمن ي�شونه ويحفظه(. ● اإدي �شرك للي ي�شونه.  

اإعداد: جمال اأبوالإ�شعاد

من كتاب اأمثال الشعبية لأستاذ محمود تيمور
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 ، تنادى  وهى  اجرايد  بائعة  ابراهيم  �شمع 
يكمله،  اأن  ال�شاى قبل  وبخطوات لهثه ترك كوب 
تلفحه  برع�شة  واأح�س   ، امنزل  بلكونة  اإى  متجهًا 
... م حميه الطاقية والكوفية والروب وال�شراب 
.... ولغى فكرة  اأن يقراأ اجرايد مع كوب ال�شاى فى 
البلكونة ، ودخل �شريعًا لغرفته وفتح �شتارة ال�شباك 
وجل�س على الكر�شى وثنى �شاقيه حته ولب�س نظارة 
منذ  الباكر  ال�شباح  فى  يوم  كل  تعود  كما  القراءة 
خروجه للمعا�س منذ �شنوات وم يتبقى له من متع 
احياة غر هذه اللحظات ال�شباحية التى يق�شيها 
ر�شالته  اأكمل  فقد   ..... جرائده  و�شط  نف�شه  مع 
نحو اأولده الأربعة وتزوجوا وذهب كٍل اإى حياته 
اخا�شة ، وم ي�شتطع اإبراهيم اأن يثنى اأولده عن 
رغبتهم بالرحيل واإختيار مكان اآخر للعي�س فيه بعد 
اأن ق�شوا �شنواتهم الأوى معه فى البيت  الذى بناه 
خ�شي�شًا لهم ليكونوا جميعًا بجواره عند كره وم 
يتبقى له غر اأ�شغرهم موؤقتًا اإى اأن ت�شمح حالته 
يتحقق  م   ..... اإخوته   فعل  كما  و�شيفعل  امادية 
اإبراهيم وانفرط العقد منه وتناثرت حباته  حلم 
فى كل مكان وم ي�شتطع اأن يلملم �شتات اأولده......
ومن يومها  اأحاط نف�شه داخل �شياج غر عابىء من 
تاركًا   ، م�شوار حياته  الر�شا  بعدم   �شعور  مع  حوله 
اإى حالة  اأن و�شل  اإى  به    نف�شه لأفكاره تتمايل 
اأحد  مع  التحدث  فى  الرغبة  وعدم  الإكتئاب  من 
...... وهاهى ال�شم�س تطل باإ�شتحياء من ال�شباك 
وجهه  لتملىء  ناحيتها  قعدته  اإبراهيم  لُيعدل   ...
وج�شده بالكامل لعلها تذيب جليد ام�شاعر واج�شد 
معًا وتنهى حالة الت�شحر العاطفى والتى ل يعرف 
العي�شه  كارهًا  فاأ�شبح   ، ال�شعور  هذا  له  ت�شلل  متى 
التى فر�شت عليه ............ فزواج تقليدى مثل 
اأحبها  اأن ف�شل بالإرتباط من   غالبية النا�س بعد 
.... ومر  والتى خيم خيالها على عاقته بزوجته 
باأوقات �شعف كثرة كادت تنهى زواجه ولكن دوامة 
م�شاعره  يجمد  جعلته  اأبنائه  وو�شول  العي�شة 

وتربية  تعليم  اإى  حلمه  بو�شلة  ويغر  ويتنا�شها 
معاملة  ي�شىء  وم   .. م�شتقبلهم  وتاأمن  اأولده 
بينه  �شميك  �شد  حائط  بنى  ولكن  زينب  زوجته 
مولد  واأنف�س   .... ذلك  بغر  دائمًا  وتظاهر  وبينها 
الولد اإل من زيارات معدودة فى امنا�شبات والأعياد 
يتجمع اجميع  .... ولكن هيهات اأن تخرج اإبراهيم 
ولكن  فقط  بج�شده  القعده  فى  فوجوده  عزلته  من 
كان  حياة  فى  اأخر  وزمان  مكان  فى  هائمة  روحه 
يتمنى اأن يعي�شها ....وينزوى اإبراهيم طوال الوقت 
بعيدًا عن �شو�شاء الأحفاد ويكون الإهتمام الأكر 
وتكون  جديد  حفيد  بقدوم  ال�شاغل  وال�شغل  دائمًا 
ينتبه  اأن  اإى   ..... له  متجه  والقلوب  الأعن  كل 
اجميع اأن الأب موجود ....... ويكون ن�شيبه ثوانى 
معدودة من وقت ولدته ..... وحوار مل ل يتغر 
اأنت عامل اأيه  مام ؟ بتاخد الدوا فى ميعاده ؟ خلى 
بالك على نف�شك !!!!!!! ويت�شاآل اإبراهيم هو اأنا فن 
منهم !!! طب دنا اأيامى رايحه ... زى ما نا�س كتير 
رايحه ... ونا�س كتير جايه وديه �شنة احياه ... 
ب�س طيب يلحقوا يقعدوا مع اللى فنى عمره عليهم 

 ..... !
يريد  ول  نف�شه  غر  �شوت  ي�شمع  ل  ابراهيم  ولكن 
زى نا�س كتر �شماع احقيقة وروؤية اأوهامهم تتحطم 
اأن  ي�شتطيعون  ل  ذلك  يدركوا  وحينما   ... اأمامهم 
يغروا بو�شلة حياتهم بحلم اآخر يعي�شوا وي�شعدوا 

من اأجله !!!
● واإذ بخطوات زوجته زينب تقرب  وجل�س اأمامه 
وبعد حظات من ال�شكون القاتل تبداأ الكام كالعادة 

اأنت �شحيت بدرى
اإبراهيم : زى كل يوم ! اأيه اجديد

زينب : يعنى فطرت ول تفطر معايا
اإبراهيم : عايزه تعملى فطار ما�شى م�س عايزه زى 

ماحبى ... م�س فارقه
طايق  وم�س  عجباك  حاجه  مفي�س  مالك   : زينب 

روحك ليه .....؟؟  

الوجه اآخر
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اإبراهيم : ي�شمت ويتظاهر بالإهتمام ما يقراأ
هو  العمره  من  راجع  ابنك  اأن  عارف  انت   : زينب 
ح�شابهم  هعمل  اه  �شاء  واإن   ... النهارده  ومراته 
على الغدا .... وتكمل هو اأنا خيال قدامك ماترد ؟

معها  احديث  اإكمال  راف�شًا  بيده  ي�شوح   : اإبراهيم 
زينب : اإنت بت�شوحلى ؟!

اإبراهيم : عايزانى اأقولك اأيه ... م�س فارقة اللى 
وفى  عليهم  عمرى  �شيعت  اأنا   ... يروح  واللى  يجى 
اللى  احياة  ماع�شت�س  اأنا   ... لوحدى  قاعد  الآخر 

اأنا عاوزها ...
حد  منى  جوازك  هو  حدة  اأكر  ب�شوت   : زينب 
وقالك  اأيديك  على  �شربك  حد  ول  عليك  فر�شه 

لزم تتجوزها!!!
عاي�س  الواحد  كامه  اإنهاء  حاوًل   : اإبراهيم 

اليومن اللى فا�شلن له بالطول وبالعر�س 
لزوجها  اأخر  وجه  ت�شتك�شف  وهى  زينب  وخرجت 
طوال  ببطنه  ما  ليظهر  القناع  خلع  وكاأنه   ...
ال�شنوات .... وبرغم اإح�شا�شها وعلمها كانت تقول 
كمان  اأنت   .. اأحامك  فتاة  م�س  اأنا  ما  زى  دائمًا 
اأنا  وبينك  بينى  كبر  فرق  ب�س  اأحامى  فتى  م�س 
بدون   ... اأعطى  وحاولت  الكل  اإ�شعاد  حاولت 
انتظار الكثر ... وكان ي�شعدنى القليل واأقل القليل 
زيك  للولد  ع�شت  كمان  واأنا   ، عطائى  لي�شتمر 
نف�شها  وتلهى  الغ�شب  �شحنة  لتفرغ  وتركته   ......
على  حزنها  وبرغم   ............... الغدا  باإعداد 
و�شفاء  قلبها  طيبة  عليها  تغلبت   ... زوجها  حال 

حالته  من  تخرجه  اأن  وفكرت  روحها 
"رقاق"  ب�شينية  ت�شعده  و  النف�شية 
على  �شو�شاء  و�شمعت   ... الغدا  على 
ففتحت  و�شل  ابنها  اأن  فاأدركت  ال�شلم 
وزوجته  ابنها  لرى   ، لت�شتقبله  الباب 
ليقرب  كتره.....  ب�شنط  حملن 
 .... ياماما  ... وح�شتنى  ويقولها  منها 
ديه مية زمزم .... اإنتى عارفه مفي�س 
حاجه هناك مكن اأ�شريها ؟ ف�شدمت 
وم  يحملها  التى  ال�شنط  كل  من  زينب 
له  اأمه غر مية زمزم فنظرت  يتذكر 
بالغيظ  اإح�شا�س  يتملكها  با�شتغراب 
 ... الفور  على  ردت  باهتة  وبابت�شامة 
خدها ياحبيبى اأنا واأبوك يامه �شربنا 
منها ... واأغلقت الباب وهى حدث نف�شها هو احنا 
م�شتنين حاجة من حد .... هو حد بي�شرف علينا 
يكون  لزم  ب�س   ... م�شتورين  ه  احمد  اإحنا   ...
ول   ... عندى  اتربوا  عيالك  ده   .... تقدير  فيه 

خا�س دور ال�شغالة انتهى !!!
الباب  تاركًا  اليوم  طوال  بغرفته  اإبراهيم  ظل   ●  
لغرفتها  متجه  وهى  زينب  منه  واقربت  مواربًا 
و�شوت  ال�شتار  اأ�شدل  وقد  مواربًا  الباب  راأت   ....
نام  اأنه  فاأدركت   ... خافتًا   الكرم  القراآن  اإذاعة 
اأن َغفلت لفرة من الوقت  ................. وبعد 
على  يخيم  الليل  وبداأ  وى  قد  النهار  اأن  اأح�شت 
اإبراهيم  لغرفة  ونظرت  منها  فخرجت  الغرفة 
اأن الباب مواربًا  ولَلحظات ت�شمرت فى مكانها لرى 
تركيز  وبعد  الردد  يتملكها  اأمامه  فوقفت  هو  كما 
امعتاد  من  واأعلى  اأعلى  القراآن  اإذاعة  �شوت  �شمعت 
واهنة  بطيئة  وبخطوات   .... الدخول  فقررت 
اقربت والظام اأعطى الأح�شا�س بالقب�شة والقلق 
اإنت   .... ال�شرير  على  ملقى  وهو  حدثه  واأخذت 
برجفة  واأح�شت   ! ليه  كده  الراديو  �شوت  عليت 
نام  اأنت  هو  واأكر  اأكر  منه  تقرب  وهى  �شديدة 
لغاية دلوقتى ؟ ! وب�شوت اأكر �شعفًا ورعبًا اأم�شكت 
وقعدت  اخوف  من  تقف  تكاد  قلبها  ودقات  بيده 
اأنا   .... ....اأ�شحى  ليل  بقت  الدنيا   ..... بجواره 
عامله �شينية "الرقاق" اللى بتحبها  !!!!!!!!!!!!!  
الهام امليجى



مع تغيير الف�شول والتقلبات الجوية ل يخلو بيت 
البرد،ونزداد  نزلت  اأو  بالإنفلونزا  مري�س  من 
التغذية  �شوء  ب�شبب  بالأمرا�س  لاإ�شابة  عر�شه 
لدى  ال�شحية  التوعية  وعدم  المناعة  و�شعف 
اأن  ونحاول  �شحتنا  على  نحافظ  ،ولكي  الكثير 
مجموعة  هناك  الأمرا�س  هذه  انت�شار  من  نقلل 
الجهاز  تقوية  على  تعمل  التي  الأغذية  من 
الدموية  واأوعيتها  المخاطية  والأغ�شية  المناعي 
التي  الفيرو�شات  من  وتحمينا  التنف�شي  والجهاز 
اأهمها  ومن  والخطيرة  المعدية  بالأمرا�س  تهددنا 
الأغذية الغنية بفيتامين )ج( وم�شادات الأك�شدة 
والتى  المتوازنة  الوجبات  تناول  عامة  وب�شفة 
خا�شة  الأ�شا�شية  الغذائية  العنا�شر  على  تحتوى 
الخالية  اللحوم  مثل  والبروتينات  الكربوهيدرات 
الألبان  ومنتجات  والدواجن  وال�شمك  الدهون  من 
والمك�شرات،والفيتامينات  والبي�س  الد�شم،  قليلة 
الدرع  ويعتبر  يحتاجه  بما  الج�شم  تمد  والمعادن 
من  للوقاية  اه  باإذن  الأ�شا�شي  والركن  الواقي 
المناعة  جهاز  وتقوية  والإنفلونزا  البرد  نزلت 
بتناول  الإهتمام  يجب  عمله،كما  من  وتعزز 
بدون  طازج  ع�شير  كوب  اأو  والخ�شروات  الفواكه 

للح�شول  يوميًا  على اإ�شافات 
الج�شم  من احتياجات 
الفيتامينات والمعادن 
الأك�شدة  وم�شادات 
عمل  لتعزيز  المهمة 

،مع  المناعي  الجهاز 
على  التركيز 

باإ�شافته  الثوم 
عمليات  في 

الطهي 
وال�شلطة  

فهو م�شاد للفيرو�شات و الب�شل اأكله يوؤدى اإلى اإبادة 
التنف�شي  بالجهاز  لاأمرا�س  الم�شببة  الجراثيم 
فيتامين  من  جدًا  عالية  ن�شبة  به  الكرف�س  و 
المناعي  الجهاز  تقوية  على  يعمل  الذى  )ج(  
والحم�شيات وفيتامين �شي مثل البرتقال و الكيوى 
والأنانا�س،  والفراولة  والجرجير  فروت  والجريب 
كما اأن هنالك بع�س الفواكه الأخرى كالتمر والتين 
وظائف  لتقوية  مهم  دور  لها  وغيرها  والم�شم�س 
من  وحمايته  لاإن�شان  الج�شم  في  المناعة  جهاز 
زنجبيل  كوب  والإنفلونزا،و�شرب  بالر�شح  الإ�شابة 
تدفق  من  ويزيد  الدموية،  الدورة  ين�شيط  يوميًا 
اأكل البطاطا الحلوة مرة في  و  الدم داخل الج�شم 
الأ�شبوع على الأقل ي�شاهم في الوقاية من الأمرا�س 
بها  لأن  وال�شرايين  القلب  واأمرا�س  ال�شرطانية 
مركب م�شاد للتاأك�شد و تناول الم�شروبات ال�شاخنة 
عمومًا و�شوربة الدجاج تنفرد في فعاليتها كم�شاد 
والتقليل من  الإلتهاب،  اأعرا�س  حيوي في تخفيف 
الإحتقان، ترطيب الجيوب الأنفية، والحد من اإفراز 
المرتفع  الدم  �شغط  تخفي�س  في  وت�شاعد  البلغم 
وفي الوقاية من مر�س ه�شا�شة العظام وكذا اللبن 
والبقوليات مثل  البي�س  الكبدة  و�شفار  و  الزبادي 
علي  ت�شاعد  والتونة  والبنجر  والبروكلي  الكرنب 
و  المناعة  جهاز  وتعزز  التلف  من  الخايا  حماية 

الم�شروم ي�شاعد الج�شم علي مقاومة العدوي .
اإعداد الزميل / ح�شن عبد الوهاب عطا                                                                                                      

أطعمة تساعد على مقاومة 
نزات البرد واإنفلونزا
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اأن  تعنى  التى  ال�شائعة  ال�شعبية  الأمثال  من 
فى  الوطن  ابن  عن  الأجنبى  يف�شلون  منا  الكثرين 
وزمار   ، باتع  �شره  البعيد  ال�شيخ   : الأحوال  معظم 
اأن ال�شخ�س الذى  اأننا نرى  احى ل يطرب ، معنى 
وهوؤلء  البلد  ابن  من  اأف�شل  الغرب  باد  من  ياأتينا 
والتطور  اخرة  مثل   ، لذلك  امررات  ي�شعون 
والتكنولوجيا  العلم  اأ�شاليب  اأحدث  على  والإطاع 
البلد  اأبناء  الغرب يعرفون مال يعرفه  اأبناء  واأن   ،
، حتى مرتبات البع�س منهم ت�شل اإى اأرقام كبرة 
 ، اأ�شعارهم  اأن هذه هى   : مثل  مايررها  لها عندهم 
واأن هوؤلء اخراء مطلوبون فى العديد من الدول 
تدعم  كثرة  حججًا  وجد   ، والأجنبية  العريبة 

اخرة الأجنبية على اأبنائنا .
واأرى اأن عندنا فى م�شر الكثر من النماذج ام�شرفة 
الدول  اأبناء  يفوقون  واأنهم   ، اميادين  كل  فى 
اأطباء  اأ�شهر  الدكتور جدى يعقوب  الأجنبية مثل 
احائز  زويل  اأحمد  والدكتور  العام  فى  القلب 
على جائزة نوبل فى العلوم والأديب العامى جيب 
حفوظ احائز على جائزة نوبل فى الأدب وف�شيلة 
ال�شيخ متوى ال�شعراوى �شاحب اخواطر الإمانية 
ذهنى  والدكتور  الكرم  القراآن  تف�شر  فى  الرائعة 
حمد  العام  والدكتور  العامى  القلب  طبيب  فراج 
غنيم اأ�شتاذ زراعة الكبد بامن�شوره وهناك العديد 
بذكرها  امقام  ي�شمح  ل  التى  ـ  ام�شرفة  النماذج  من 
ي�شٌرفون  ورجاًل  خرات  م�شر  فى  اأن  توؤكد  التى  ـ 
اأنف�شنا  من  نقلل  لأن  داعى  ول   ، بعملهم  وطنهم 
ون�شتعذب جلد الذات وت�شفيه كل قيمة وكل موذج 

م�شرف فى اأى جال .
اإن ال�شلف عندما رددوا هذه الأمثلة كانوا ي�شخرون 
من فكرة الإهتمام بالأجنبى واحرامه اأكر من ابن 
اأجنبى  اأنه  البلد واأننا ن�شيد بكل ما يقوله من باب 
واأنه خرة واأنه يفهم اأكر منا ويعرف مال نعرفه .

وهذا كام يبخ�س امواطن ام�شرى حقه لأننا بالفعل 
اأ�شحاب ح�شارة ونعرف جيدًا اأن العامل ام�شرى من 
اأمهر عمال العام ولكن يجب اأن نعطيه حقه ونوفر 
له امناخ اجيد "اأق�شد بالعامل كل �شاحب مهنة" .

وال�شواهد على ذلك كثرة فاأبناوؤنا عندما يذهبون 
اإى اخارج ليعملوا اأو ي�شتكملوا درا�شاتهم كتح�شر 
يتميزون  فاإنهم   ، والدكتوراه  اماج�شتر  ر�شائل 
التاريخ  عرفها  ح�شارة  اأعظم  اأبناء  اأنهم  ويثبتون 
بدليل اأن البع�س منهم ُيعر�س عليهم البقاء فى تلك 
فى  وميز  وتفوق  مهارة  من  اأبدوه  ما  نظرًا  الدول 

درا�شاتهم .
اإننا يجب اأن نثق فى اأنف�شنا وفى اأبنائنا ول نعلى من 
�شاأن الآخرين اأكر من الازم بل نعطى كل ذى حق 
الأجنبية  اخرة  من  نتعلم  اأن  عيبًا  ولي�س   . حقه 
داعى  ول   ، دائمًا  لهم  تابعن  نبقى  اأن  العيب  ولكن 
من اأن نحقر من بع�شنا مجرد احقد على اإن�شان ميز 

وتفوق وحقق مام ي�شتطع غره اأن يحققه .
حرب  فى  انت�شرنا  عندما  اأننا  لذلك  وتاأكيدًا 
ـ  الذات  جلد  هواة  من  ـ  البع�س  ردد   1973 اأكتوبر 
لأننا  اأمريكا  مع  التفاق  بعد  حقق  الن�شر  هذا  اأن 
اأر�شنا  من  ونطردها  اإ�شرائيل  نهزم  اأن  ن�شتطيع  ل 
من  التقليل  ن�شتعذب  اأننا  يوؤكد  باطل  اتهام  وهذا   ،
قدراتنا ون�شعى دائمًا اأن محى كل قيمه وكل جهد 

وكل عطاء لأبناء هذا البلد .
على  قادرون  وبالفعل  ح�شارة  اأ�شحاب  فعًا  اإننا 
فى  وثقنا  لو   ، امجالت  كل  فى  النجاحات  حقيق 
وترك  لعمله  منا  كل  وتفرغ  بع�شنا  وفى  اأنف�شنا 

الآخرين يعملون .
مثمرة  �شجرة  كل  نقذف  واأل   ... نتعلم  اأن  اأمنى 

باحجارة .
بقلم : جمال اأبو الإ�شعاد

مدير الإعام �شابقًا

هواة جلد الذات



كثيرًا ما اعتبروا عاطفتنا نقي�شة ونقطة �شعف تحول 
�شبق  المتح�شر،فيما  بالعالم  ولحاقنا  تح�شرنا  دون 
و�شكان  الم�شلمين  تتهم  التي  الآراء  من  كثيرًا  قراأنا 
ال�شرق الأو�شط وحو�س البحر المتو�شط باأن عواطفهم 
قرارات  اتخاذ  وبين  بينهم  يحول  ذلك  واأن  جيا�شة 
�شائبة نحو اإقرار العدل والحيادية وتجعلهم يدورون 

في فلك هوى النف�س والبعد عن اإحقاق الحق.
وفي هذه الآراء بالطبع جزء كبير من الحقيقة وذلك 
ا�شمه  �شيئًا  نع�شق  العربية  الدول  في  وخا�شة  لأننا 

العواطف ونحكمها في كل قراراتنا ب�شكل كبير.
ولعل ظاهرة الت�شول وانت�شار ال�شحاذين في كل �شوارعنا 
اإبتزاز  عاطفة  عن  به  نعبر  اأن  يمكن  ما  اأ�شدق  هى 
من  اإعطاء  اأجل  من  عطفهم  واإدرار  المواطنين  جيوب 
ل ي�شتحق مال ي�شتحق وتاأكيد على اأن عاطفتنا اأقوى 
اأمامك  ويجي  يذهب  �شار  مت�شول  خداع  تقاوم  اأن  من 
اأنه  اأنك تعلم  يكذب عليك بب�شع جمل ماأ�شاوية ورغم 
كاذب اإل اأنك تبادر وتعطيه من جيبك اأخر مليم بدافع 

الم�شاعدة.
ل  ممن  الغير  م�شاعدة  ظاهرة  من  يوميًا  ن�شاهده  وما 
على  اأي�شًا  �شاهد  خير  والطرقات  ال�شوارع  في  نعرفهم 
ال�شهامة  نخوة  عروقنا  في  تدب  عاطفية  �شعوبًا  اأننا 
واإغاثة الملهوف مهما حدث من عواقب ومهما تعر�شنا 
له من ماآ�شي رغم اأننا قد ل نعرف من ننقذه وبالتاأكيد 
تعر�س البع�س منا لعملية ن�شب و�شرقة ب�شبب خناقات 
وهمية وادعاءات وجلبة بمجرد اأن ت�شبح بداخلها اإل 
وتتعر�س ل�شرقة متعلقاتك وفي النهاية وبعد اكت�شافك 
الحيلة ل تملك اإل الإبت�شامة وت�شامح فيما حدث لك 
مح�شرًا  تحرر  �شرطة  ق�شم  اإلى  تتوجه  اأن  وترف�س 
وت�شتعو�س اه فيما تعر�شت له من مكر وخديعة وكل 
"قدر  ال�شهيرة  للمقولة  الت�شامح وم�شداقًا  ذلك بدافع 

اه وما�شاء فعل..كوي�س اإنها جت على اأد كده".
في  اأنه  تقول  اأخبارًا  نقراأ   2015 عام  في  ونحن  اليوم 
�شيدة تدعى  اأمريكا ظهرت وظيفة جديدة اخترعتها 
"المطبطباطي" افتتحت  "�شامانثا هي�س" ت�شمى مهنة 
بولية  بورتاند  مدينة  في  به  للعاج  �شالونًا  له 
اأوريجون للعاج بالأح�شان والطبطبة وتقول ال�شيدة 
البحر  اأكثر ما يميز دول حو�س  "..اأن  هي�س عن ذلك 

الحياة  تقتقده  ما  وهو  الدافئة  الجوانب  المتو�شط 
الفردي  ونمطها  وماديتها  ال�شريع  باإيقاعها  الأمريكية 
الذي ي�شجع الإن�شان منذ طفولته على اأن يعي�س لنف�شه 
للنجاح  و�شوًل  الحياة  في  اأهدافه  لتحقيق  وي�شعى 
يجد  قد  فاإنه  الغاية  هذه  يحقق  وعندما  المادي 
هذا  باأمره.."  يهتم  من  حوله  يجد  ول  وحيدًا  نف�شه 
مقتطف من حديث ال�شيدة "�شامانثا هي�س" المواطنة 
الأمريكية التي علمت اأهمية العواطف في حياة الب�شر 
البحر  حو�س  بدول  متاأثرة  اإيطالية  اأ�شول  من  لأنها 
اأثار  معه  يخلف  المادي  النجاح  اأن  فعلمت  المتو�شط 
قريب  مجتمع  اإلى  تحتاج  ج�شيمة  ومخلفات  �شلبية 
ليفرغ  اأ�شدقاءه  اأو  اأ�شرته  في  يتمثل  قد  لاإن�شان 
ال�شحنة ثم بعدها يوا�شل الطريق،وهذا  عندهم هذه 
ما تفتقده العوا�شم المتح�شرة في العالم فقد �شاهدت 
اأحمد  للرائع  "خواطر10"  الرائع  البرنامج  من  حلقة 
و�شرح  واأمريكا  اليابان  في  �شورها  التي  ال�شقيري 
من  به  يغرينا  ما  رغم  المتقدم  المجتمع  اأن  كيف  فيها 
مميزات نتح�شر عليها اإل اأنه مجتمع في حقيقة الأمر 
تحتوي  التي  الأ�شرة  وجود  اإلى  يفتقد  ومهلهل  مفكك 
الحلقة  خال  �شاهدت  فقد  الباوي  من  كثيرًا  وتمنع 
اأمهات واأباء و�شباب يعي�شون داخل حدائق ومتنزهات 
عن  يعلمون  ل  طوكيو  اليابانية  العا�شمة  داخل  عامة 
اأ�شرة  له  �شيئًا ومنهم من ل يعرف  اأ�شرهم  اأبنائهم ول 
يعي�س  المتح�شرة  الأمريكية  المدن  اأ�شهر  في  وكذلك 
في  ال�شحي  ال�شرف  مجاري  في  الأر�س  تحت  هوؤلء 
اأ�شر  لديهم  لي�س  الأر�س  فوق  عما  تمامًا  مختلف  عالم 
ول عائات وحين تحاور ال�شقيري مع اإحدى ال�شيدات 
مازالوا  اأنهم  غير  �شيئًا  اأبنائها  عن  تعلم  ل  اأنها  قالت 
على قيد الحياة واأثنت على الإ�شام لأنه يحافظ على 
م�شن  ياباني  رجل  فعل  وكذلك  مترابطة  الأ�شر  وجود 
اأن الإ�شام جيد لأن به ترابط  اأنه يعلم  حين قال له 
مثل  يوجد  فا  اليابان  في  هنا  اأما  اإن�شانية  وعاقات 

ذلك.
لقد من اه علينا بنعمة الإ�شام التي يت�شح لنا يومًا 
بعد يوم اأنها الم�شار ال�شحيح لاإن�شانية مهما بلغت تلك 
هو  بالغة  وبب�شاطة  لأنه  وتقدم  تح�شر  من  الإن�شانية 
اأ�شل هذا التح�شر الذي اأوجده ر�شول كريم منذ اأكثر من 

عواطف الشرق وأحضان الغرب
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1400 عام وا�شعًا بين يدينا دينًا 
يحث على الت�شامح واإر�شاء قواعد 
التي  والعاطفة  والترابط  الأ�شرة 
من  غيرها  عن  محمد  اأمة  ميزت 
الغرب  به  ي�شارع  ما  ورغم  الأمم 
التكنولوجيا  اآفاق  نحو  �شير  من 
الح�شارات  تلك  اأن  اإل  والتقدم 
العاطفة  اأن  ذلك  كل  مع  تكت�شف 
تلك  فككتها  التي  والترابط 
الم�شارات المتقدمة وهم�شتها اأ�شد 
فهم  لذا  اأخر  خطر  اأي  من  خطرًا 
يطبطب  من  يجدوا  لأن  يتلهفون 
دافئًا  ح�شنًا  لهم  ويوفر  عليهم 
نفو�شهم  "باوي"  بداخله  يلقون 
وتر�شيبات عقولهم خ�شية الجنون 
هذا  كل  فائدة  فما  الإنتحار  اأو 
والنجاح  الفاح�س  والثراء  المال 
الوحدة  اآلم  عنه  ي�شرف  لم  اإن 
فنحن  والإنطواء  الإنتباذ  وعذاب 
النهاية ب�شر من لحم ودم واإن  في 
فاإن  خلقه  في  اه  �شنة  خالفنا 
اإل  ن�شتريح  ولن  يختل  الميزان 
الإن�شانية  طبيعتنا  اإلى  بالعودة 
نعمه  اأتم علينا  الذي  فالحمد ه 
وا�شطفانا من بين عبادة بالرحمة 
والترابط  والت�شامح  والتراحم 
اأن  نقر  اأن  والحب والمودة وعلينا 
�شططنا  فاإن  بمقدار  خلق  �شئ  كل 
واإن قللنا  نقي�شة  اإلى  فيه حولناه 
منه اختلت الطبيعة فالعيب لي�س 
في العاطفة واإنما في هوى النف�س 
العاطفة  تلك  ي�شتخدم  الذي 
والتجني  اه  بعباد  الإ�شرار  في 
ولذا  لنا  اه  لير�شاه  بما  عليهم 
غيرها  مثل  مثلها  العاطفة  فاإن 
ما  غير  في  اإ�شتعمالها  ال�شفات  من 
خلقت له اآفة وم�شره وا�شتخدامها 
خير  وجودها  من  الحكمة  بقدر 

ونعمة.
وفقي فكري  
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ماآثر عمر بن الخطاب
و  مبتكرًا  الخطاب  بن  عمر  كان  لقد 

�شباقًا في كثير من الأمور ، فهو اأول من �شمي باأمير 
الأول  ربيع  �شهر  التاريخ في  اول من كتب  ، فهو  الموؤمنين 

�شنة �شت ع�شرة ، فكتبه من هجرة النبي �شلى اه عليه و �شلم و 
كان عمر بن الخطاب اأول من جمع القراآن في ال�شحف ، و اأول من �شن قيام 
�شهر رم�شان و جمع النا�س على ذلك و كتب به اإلى البلدان حيث كان ذلك 

في �شهر رم�شان �شنة اأربع ع�شرة ، و جعل للنا�س بالمدينة قارئين.
و هو اأول من �شرب في الخمر ثمانين جلدة و ا�شتد على اهل الريب و التهم 
اأمية بن  ، و غرب ربيعة بن  اأحرق بيت روي�شد الثقفي و كان حانوتًا  ، و 

خلف اإلى خيبر و كان اول من ع�س في عمله و حمل الدرة و اأدب بها.
واأول من فتح الفتوح و هي الأر�شون التي فيها الخراج و الفيء كالعراق و 
اأذربيجان و الب�شرة و فار�س و الهواز و اأول من م�شح ال�شواد و اأر�س الجبل 
وو�شع الخراج على الأر�شين ، و اأول من م�شر الم�شار : الب�شرة و الكوفة 

و الجزيرة و ال�شام و م�شر و المو�شل و اأنزلها العرب.
و اول من دون الديوان و كتب النا�س على قبائلهم و فر�س لهم الأعطية 
ال�شفن  الطعام في  اول من حمل  و   ، النا�س  الق�شوم في  و ق�شم  الفيء  من 
اأن  اأعوذ بك  اإني  اأدعية عمر بن الخطاب اللهم  من م�شر في البحر و من 
تاأخذني في غرة اأو تذرني في غفلة اأو تجعلني من الغافلين و عند الإمام 
اأحمد في الزهد عن الح�شن اأن عمر بن الخطاب ر�شي اه عنه كان يقول  
: اللهم اجعل عملي �شالحًا و اجعله لك خال�شًا و ل تجعل لأحد فيه �شيئًا 
بن  عمر  اأن  ميمون  بن  عمرو  عن  الأدب  في  البخاري  و  �شعد  ابن  عند  و 
الخطاب كان يقول في دعائه الذي يدعو به : اللهم توفني مع الأبرار و ل 

تجعلني في الأ�شرار ، و قني عذاب النار و األحقني في الأخيار.
 : يقول  كان  ، حيث  الذكر  النا�س في  الخطاب يرغب  بن  كان عمر  و قد 

عليكم بذكر اه فاإنه �شفاء ، و اإياكم و ذكر النا�س فاإنه داء.
من اقوال عمر بن الخطاب

-اإّن اه اإذا اأَحّب عبدًا حّببه اإلى خلِقه ، فاعتبر َمنزلتك ِمن اه ِبمنزلتك 
من الّنا�س ،واعلم اأن ما لك عند اه مثل ما ه عندك.

واإحذر   ، عدوك  واإعتزل   ، فجورهم  من  فتتعلم  الفجار  ت�شاحب  ل   -
�شديقك اإل الأمين ،ول اأمين اإل من خ�شي ربه ، وتخ�شع عند القبور ، وذل 

عند الطاعة ، وا�شتع�شم عند المع�شية ، وا�شت�شر الذين يخ�شون اه .
-اإن الدين لي�س بالطنطنة من اآخر الليل ، ولكن الدين الورع ..

- ل تنظروا اإلى �شيام اأحد ول الى �شاته ، ولكن انظروا اإلى �شدق حديثه 
اإذا حدث .. والى اأمانته اإذا ائتمن ، وورعه اإذا اأ�شفى .

- اإذا �شمعت الكلمة توؤذيك ، فطاأطئ لها حتى تتخطاك .
- من كثر �شحكه قلت هيبته .... ومن مزح ا�شتخف به .... ومن اأكثر من 

�شيء عرف به .
- ومن كثر كامه كثر �شقطه ، ومن كثر �شقطه قل حياوؤه .... 

ومن قل حياوؤه قل ورعه ، ومن قل ورعه مات قلبه
م�ساركة الزميل / م�سطفى محمد على
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العلم والقرآن }1{

الراق�شة 
.. ومملكة النحل

للعالم  بحث  الح�شرات  عالم  في  قراأت  ما   اأغرب  من 
نوبل  جائزة  علي  الحائز  فري�س  فون  كارل  النم�شاوي 

 ] الف�شيولوجيا   ] الطب  فيه في  ك�شف 
بين  للتخاطب  غريبة  لغة  عن 

خا�شة  رق�شات  عن  عبارة  النحل 
تقوم بها النحلة الك�شافة 
عن  اأخواتها  بها  لتنبئ 
الحلو  الرحيق  وجود 
مو�شعه  لهن  وتحدد 
تحديدًا دقيقًا من حيث 

قر�س  بين  الإتجاه  زاوية 
دعاني  وقد  والخلية..  هذا ال�شم�س 

والتفكير  للبحث  خلق الإكت�شاف  في 
التي  ال�شغيرة  الح�شرة   المولي هذه  لها  اأفرد 

عزوجل �شورة باإ�شمها في كتابه العزيز ..و�شبحان اه 
علي ماوجدت من غرائب وعجائب ل تعد ول تح�شي 
فقط  منها  ثاث  �شاأتناول  العلمية  للحقائق  طبقًا 

وباإيجاز لنري عجائب قدرة اه في خلقه.. 

العجيبة الأولي : ج�شم النحل  
حجمه  ويتراوح  العالم،  بقاع  معظم  في  النحل  يعي�س 
ما بين 2 مم اإلى 39 مم تقريبًا ويتكون من راأ�س يوجد 
في مقدمته قرنا ا�شت�شعار، وفم عبارة عن عدة اأجزاء 
منها ما ي�شبه الفكوك وال�شفاه والل�شان ، تقوم متعاونة 
الرحيق وهي مزودة بغدد تحت  باإمت�شا�س  مع بع�شها 
و  ال�شمع   و  الملكي  الغذاء  لإفراز  البلعوم 
بالن�شبة  ،واأما  الرائحة 
فيقول  النحلة   لعين 
كارل فون فري�س  "  تتاألف 
عين النحلة من خم�شة اآلف 
   5000 ب�شرية   وحدة 
على   ،ommatidies

، مترا�شة و مائلة تتجمع جميعها في �شكل اأنابيب 
اتجاه ع�شب الإب�شار ، وكل اأنبوب منها محاط بغ�شاء 
اأ�شود ل ي�شمح بمرور ال�شوء ، ليجعل من كل وحدة على 
المحيطة  العوينات  عن  م�شتقلة  ب�شيطة  عوينة  حدة 
بها  كما ات�شح اأي�شًا  من الدرا�شات الحديثة اأن النحل 
لإلتقاط  جدا  مهياأة  لديه  ال�شمع  اأع�شاء  واأن  ي�شمع 
ـ  الأ�شوات الم�شاحبة للرق�شات واأن ال�شوت والرق�س 
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مو�شع  على  الدالة  المعلومات  لنقل  �شروريان  ـ  كليهما 
اأق�شام  ثاثة  اإلى  فينق�شم  �شدرالنحلة  الطعام،اأما 
، وزوجان من  الأرجل  يوجد في كل ق�شم منها زوج من 
الأجنحة للنحلة البالغة ت�شاعدها على الطيران ، اإل 
اأن معظم تجويف ال�شدر تحتله الأكيا�س الهوائية ذات 
الجدرالرقيقة التي تت�شل بالخارج من جهة وبمختلف 
النحلة  بطن  اأما  الأخرى   الجهة  من  الج�شم  اأع�شاء 
اله�شمية  القناة  فيه  وتوجد  حلقات  �شت  من  فيتكون 
�شم  وغدتا   ، التنف�شي  والجهاز   ، الإخراج  واأع�شاء 
،وت�شتطيع  الل�شع  واآلة  واأخرى حم�شية  قلوية  واحدة 
مخزن  في  اللقاح  حبوب  جمع  الع�شل  نحل  �شغالة 
خا�س موجود في الأرجل الخلفية وي�شاعدها في ذلك 
الكثيفة المتفرعة الموجودة على ج�شمها،  ال�شعيرات 
جدًا  كبير  عدد  النحلة  ج�شم  ب�شعيرات  يلت�شق  حيث 
األفًا و6   250 من حبوب اللقاح، وهو يتراوح ما بين من 

مايين حبة لقاح
العجيبة الثانية  : بيت النحل "الخلية"

النحل،  فيها  يعي�س  م�شتعمرة  بمثابة  الخلية  تعد 
والألوف  الذكور،  من  والمئات  واحدة،  ملكة  ت�شم 
الم�شكن  تنظف  كخادمة  تعمل  ال�شغالت،والتي  من 
على  وت�شهر  ال�شغار  تطعم  ومربية  ون�شاط،  همة  في 
البناء والت�شميم، تفوق  راحتهم، ومهند�شة بارعة في 
دقة  في  الع�شر  اأجهزة  على  وتتفوق  المهند�شين  اأمهر 
تردد  دون  بنف�شها  ت�شحي  اأمينة  وحار�شة  القيا�شات، 
وم�شتك�شفة  الع�شيرة،  اأمن  يهدد  عدو  اأي  �شد  فتور  اأو 
حيث تطير بحثًا عن الغذاء، فاإذا وجدته عينت مكانه 
المعلومات  بنقل  وتقوم  للخلية،  عينة  معها  واأخذت 
بها  تحدد  معينة  حركات  طريق  عن  الفريق  لبقية 
اإليه  العامات  فت�شعى  واتجاهه،  الغذاء  م�شدر  ُبعد 
ال�شافط  المعقد  خرطومها  بوا�شطة  وتجمع  مبا�شرة 
ولكي  الزهرة  داخل  اإلى  الو�شول  من  يمكنها  والذي   ،
يجمع النحل مائة جرام من الع�شل ل بد من زيارة نحو 
مليون زهرة، ثم يقوم فريق اآخر من ال�شغالت بالتهوية 
في�شير  ال�شائل  ويتركز  الرطوبة  لتتطاير  باأجنحتها 
بالتاأكد  النحل  من  اآخر  فريق  يقوم  ذلك  وبعد  ع�شًا، 
من اأن الع�شل قد ن�شج، فيغلق العيون ال�شدا�شية بطبقة 
رقيقة من ال�شمع لتحتفظ به نظيفًا حتى تحتاج اإليه 
ومن   ، الأزهار  من  الحقول  تخلو  عندما  ال�شتاء  في 
ال�شكر  ظاهرة  العلماء  ي�شميها  ظاهرة  النحل  عجائب 
رحاته  اأثناء  يتناول  النحل  فبع�س  النحل،  عند 
"الم�شكرات  بع�س المواد المخدرة وبعد تعاطيه لهذه 
وقد   ، الإن�شان  ال�شكرمثل  اأعرا�س  بع�س  له  تحدث   "

لحظ العلماء اأن في كل خلية نحات مزودة بما ي�شبه 
النحل  رائحة  تح�ش�س  ت�شتطيع   ،  " الإنذار  اأجهزة   "

ال�شكران وتقاتله وتبعده عن الخلية!!
العجيبة الثالثة : زي الع�شل

قوله تعالي ﴿ َيْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَها �َشَراٌب ﴾ هذا ال�شراب لم 
يتحول بعد اإلى ع�شل، ويتم تحويله اإلى ع�شل بخف�س 
المحتويات المائية حتى ل تزيد ن�شبة الرطوبة فيه 
عن : 14-  18 % بفعل التهوية التي تقوم بها ال�شغالت، 
ثم يتحول ال�شكر الثنائي )�شكروز( اإلى اأحادي )جلكوز 
اإنزيم الإنفرتيز الذي تفرزه غددها  - فركتوز( بفعل 
اللعابية، وبعد ن�شج الع�شل الذي ي�شتغرق حوالي )من 
ال�شغالت  تقوم  تجميعه(  من  اأيام  خم�س  اإلي  يومين 
ثبت  وقد  عليه،  للحفاظ  دقيق  �شمعي  بغطاء  بختمه 
التي  والمراعي  التربة  تركيب  من  كل  اختاف  اأن 
الع�شل،  لون  في  كبيرًا  تاأثيرًا  يوؤثر  النحل  ي�شلكها 
فالع�شل الناتج من رحيق اأزهار القطن مثًا يكون قاتمًا، 
اللون،  فاتح  يكون  الذي  البر�شيم  اأزهار  ع�شل  بخاف 
و  الباهت،  الأ�شفر  باللون  التفاح  �شجر  ويتميزع�شل 
ع�شل التوت الأ�شود باللون الأبي�س كالماء، وع�شل اأزهار 
﴿ُكِلي﴾  لفظ  ،وي�شير  العنبري  باللون  العطري  النعناع 
اللقاح  لحبوب  واأكلها  الأزهار،  رحيق  على  تغذيتها  اإلى 
للبروتين،  الوحيد  الم�شدر  باعتبارها  تجمعها  التي 
واأماح  و�شكريات  ودهون  بروتينات  على  تحتوي  وهي 
العلمية  الأبحاث  اأثبتت  وفيتامينات،،وقد  معدنية 
كبير  ب�شكل  ي�شاهم  اأنه  الأبي�س  الع�شل  فوائد  من  اأن 
جدًا  مفيد  وهو  الأمرا�س  باأخطر  الإ�شابة  تفادى  فى 
فقر  اأمرا�س  عاج  فى  وي�شاهم  الكبد  اأمرا�س  لجميع 
وي�شتخدم  الحامل  للمراأة  جدًا  ومفيد  والقولون  الدم 
كملين طبيعى و مطهر لاأمعاء يفيد فى حالت الحميات 
والإلتهابات المعوية وهويمنع نمو البكتريا ويوؤدى اإلى 
قتلها لما يحتويه من م�شادات حيوية و يعالج الك�شاح 
اإلتئام  �شرعة  على  وي�شاعد  به  )د(  فيتامين  لوجود 
التقرحات  والجروح وال�شطوح الملتهبة ويزيد من قوة 
عندما  جيد  ومهدئ  معتدل  كمنوم  الإب�شاروي�شتخدم 

ياأخد قبل النوم ويكافح الأرق وال�شداع.
في النهاية ل اأجد كلمات لأختم بها هذا المقال اأجمل 
العالم كري�س موري�شون -  �شبحان اه وقول  من كلمة 
ا�شتعر�س  اأن  بعد   - بنيويورك  العلوم  اأكاديمية  رئي�س 
" ل بد اأن يكون  وظائف الملكة وال�شغات في الخلية 
العظيمة  الأعمال  تلك  كل  اإلى  اأر�شدها  خالقا  هناك 

التي تقوم بها باإتقان بديع " .
■ عمرو �شبري
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حلمه  كان  العا  اأبو  بولق  حى  اأبن  مهدى  يحيى 
يخدم بلده ويفديها بروحه اإلى اأن تم تجنيده فى 
لمح  بها  التحق  اأن  وما  بالجي�س  البحرية  القوات 
تحدى  وروح  والذكاء  القوية  العزيمة  روح  قائده 
لتنفيذ  ال�شواريخ  لن�س  طاقم  اإلى  ف�شمه  ال�شعاب 
التى  اإيات  المدمرة  تدمير  وهى  اإنتحارية  مهمة 
كانت ت�شول وتجول اأمام اأعين جنودنا وهم راب�شين 
هزيمة  روح   من  والخروج  للقناه  الغربية  بال�شفة 
من  ظلمًا  بجنودنا  النك�شة  عار  و�شمت  التى   1967
كنانة  تراب  عن  الدفاع  فر�شة  يعطوا  ولم  قادتهم 
اه وكانت �شاعة ال�شفر لتنفيذ العملية بالتق�شيم 
�شاروخ  اإطاق  مهمة  عليها  الأولى  مجموعتين  اإلى 
�شاروخ  اإطاق  والثانية  اإيات  وموؤخرة  مقدمة  فى 
فى المنت�شف وتم تدميرها بالكامل فى لحظات بل 
ثوانى معدودة لت�شبح حدث غير م�شبوق فى تاريخ 
للعالم من هم  العالمية ودر�س  الع�شكرىة البحرية 
عرف  الن�شر  ن�شوة  وبعد    .... الأر�س  اأجناد  خير 
باأكبر  العدو  لإلحاق  اإ�شرارًا  واأزداد  طريقه  يحيى 
مدر�شة  لمذبحة  والثاأر  وهزيمته  ممكنة  خ�شائر 
بحر البقر الإبتدائية بعد اأن راأى م�شاهد الأطفال 
وهم غرقى فى دمائهم دون اأدنى �شمير اأو اإن�شانية   
لمنظمة  التابعة  الإنتحارية  بالفرقة  فتطوع 

�شيناء الفدائية والتى كلفت �شرًا من قيادة القوات 
بل   ، العدو  خطوط  وراء  �شعبة  بمهام  البحرية 
فى  يحيى  اأ�شترك  وبالفعل  نف�شها  اإ�شرائيل  داخل 
حيفا  منطقة  فى  الحديثة  المعدات  مخزن  تدمير 
جمال  ونجح   ... خالها  اأ�شره  تم  والتى  باإ�شرائيل 
فى  وزمائه  يحيى  عن  الإفراج  فى  النا�شر  عبد 
ن�شر  وجاء   ..... اإ�شرائيل  جوا�شي�س   3 مع  مبادلة 
اأكتوبر 1973 تتويجًا لاإعداد والتدريب والت�شليح 
على  ع�شكرية  عمليات  من  و�شل�شلة  ال�شعاب  وقهر 
مدى �شنوات ليرفع علم م�شر على كل �شبر فى اأر�شها 
المقاولون  ب�شركة  لعمله  ويعود  يحيى  لي�شتريح 
العرب ليتم تكريمه هو وزمائه فى احتفالية كبرى 
الإ�شكان  وزير  عثمان  اأحمد  عثمان  المهند�س  من 
وال�شنيين  الأيام  وتدور   ...... اآنذاك  والتعمير 
عمره  من  ال�شبعين  فى  الآن  وهو  يحيى  ويتعجب 
ينجح  اأن  يريد  هدف  غير  من  �شبابنا  ي�شاهد  وهو 
بدون تعب اأو كفاح برغم اأن النجاح مفتوح للجميع 
ووطنه  نف�شه  يبنى  اأن  يريد  لمن  موجود   والعمل 
.... نعم لقد اأعطتنا ياعم يحيى در�شًا فى يعنى اإيه 
ول�شت  فاأنت حقًا بطل من ذهب   ..... الوطن  معنى 
الورق والتى تماء �شورهم كل  واأبطال  اأحد نجوم 

مكان !!!!!       

عم يحيى .... عاشق تراب مصر

المهندس
عثمان أحمد عثمان
 يكرم أبطال مصر
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أفراح المقاولون العرب

اسام عصر وعروسه ايه سلطان

عرفه حسن وعروسه هبه تيسير

محمد سامه وعروسه نسمة مصطفى

سيد سمير وعروسه مها احمد

احمد فوزى وعروسه اشجان منير

محمد على وعروسه واء خميس

عاء الدين مصطفى وعروسه واء

محمد صاح وعروسه غادة احمد

محمد عبدالجابر وعروسه سمر احمد

أيمن محمد إبراهيم وعروسهعلى و عروسه بسمةراشد ابو بكر وعروسه ايه جمالاحمد محمود وعروسه

يوسف محمد وعروسه هند عباس ناجى فتحى وعروسه شيماء شاكر مدحت احمد وعروسه شيماء

محمود هشام وعروسه دعاء صابر

محمد عبد الرحيم وعروسه اسراء عطية

هيثم فاروق وعروسه نجوى ممدوح

صالح سامى وعروسه اسماء عبد المنعم

محمد اشرف وعروسه بسمه شلبى

احمد فتحى وعروسه ايمان احمد

احمد حمدى وعروسه اسماء عبد الخالق

احمد صديق وعروسه امل صبرى

عادل سيد وعروسه دينا جمال

ألف مبروك للعروسين
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احمد محمد زناتى

عمرو عاء محمد

ااء سيد زين الدين

مصطفى اشرف عبد العزيز

محمد مصطفى جال

احمد وايمان عبده

منه سيد زين الدين

سيف محمد كمال

ابراهيم عيد عبداه

احمد مصطفى جال

مريم محمد احمد

سيف الدين عاء محمد

دينا عبد اه عبدالفتاح

نجاء سيد احمد

كريم محمد محود يوسف

اسام ايمن السجينى

مروان احمد عبدالرازق

لى لى ابراهيم سعيد

اسراء محمد زناتى

محمد وسارة حسن عبدالوهاب

بسمه خميس رمضان

ياسمين فتحى

مصطفى مختار محمد

زياد احمد محمود

ياسمين على فرحات

محمد احمد ابراهيم

سما محمد حسين

مؤمن احمد اادريسى

يارا وسهيلة رجب السبع

محمد خميس رمضان

سما احمد عبد الرازق

يوسف ناصر محمد

محمود رمضان فرج

سعاد يوسف

اسماء عيد عبداه

مريم احمد

ادريسى احمد اادريسى

كريم ايمن السجينى

ايه سيد زين الدين

نيرمين اشرف عبدالعزيز

مريم ناصر محمد

حبيبه على فرحات

منه محمود اسماعيل

عبداه وشيماء وسما وليد رشدى

جنة سيد مبروك

طه احمد اادريسى

نورين حماده المرسى

شروق احمد ابراهيم

سلمى احمد السيد

نورهان محمد زناتى

محمد وعبداه عادل

اسماعيل محمود اسماعيل

ياسين احمد محمود

محمداسامة الفقى

اسام احمد اادريسى

محمود محمد محمود

ريم شريف عبدالعزيز

اسام احمد عبدالرازق

ملك محمد يوسف

فرح محمود فرج

يوسف عاء محمد

محمد عبد الفتاح

لوجى احمد عبدالهادى



رؤى وسام حسن

اروى عادل

عبد السام جمال

محمد احمد مهدى

ملك سيد مبروك

محمد باسم محمد

جنات محمود سيد

مريم محمد جمال

نجاح رضا عبد الرازق

كريم عباس

خالد حمدي

ريماس اشرف نبيل

ياسمين عادل عبده

احمد عز الدين محمد

بسمة السيد عبد الغنى

صالح احمد شلبى

ليلى احمد على

اسام رضا عبد الرازق

فاطمة حسنى عبد الخالق

احمد اشرف ابو بكر

جنى احمد عبد العزيز

فاطمة ومريم محمد مصطفى

نوروز احمد عبد السام

آسر عمرو حسن

احمد عبد العزيز يحيى

عمرو وفريدة احمد عزام

يوسف محمد جمال

رقية تامر ابراهيم

ياسين محمد يحيى أبو الليل

محمد ابراهيم حسن

محمد احمد عبد العزيز

ايمان ورمضان وجنا محمد رمضان

زينب محمد رمضان

شروق محمد عبد القادر

فؤاد محمد فؤاد

نور عاطف على

كنزى محمد ابراهيم

يوسف محمد ابراهيم

رودينا وسام حسن

اياد ياسر

علي اسامة الفقي

منى عبد العزيز يحيى

واء واشرف ومحمد ومنه خالد على

محمد وليد

سهيلة وسلمى مصطفى السيد

ندى عز الدين محمد

اسماء رضا عبد الرازق على

مريم أحمد الشورى

مازن مصطفي

زياد ياسر

ايمان نبيل السيد

رمضان محمد رمضان

سارة واسماء عادل

عمرو احمد عبد المنعم

ملك احمد على

فارس كارم احمد

هاجر تامر ابراهيم

احمد حمدى

ريتال اشرف نبيل

محمد عادل عبده

يحيى عبد العزيز يحيى

اسراء سيد مبروك

رضا محمد شلبى

ارا عمرو حسن

يوسف ومعاذ مصطفى توفيق

سلمى ايمن صبحى واخواتها
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