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لموؤتمر  الختامية  الجل�شة  خالل  كلمته  بداية  فى  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  الرئي�س  وجه 

من  لكل  التحية  ال�شيخ  ب�شرم  الم�شتقبل-  م�شر   - الم�شري  الإقت�شاد  وتنمية  دعم 

الموؤتمر  اإنعقاد  وفكرة  دعوة  ل�شاحب  بال�شكر  توجه  كما  القت�شادى  الموؤتمر  فى  �شارك 

»اأن  قائاًل:  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل  الراحل  ال�شعودي  الملك  م�شر،  لدعم  الإقت�شادي 

�شنين طويلة«.. باإذن اهلل ترك فكرة تعي�س  له  المغفور 

فى ختام المؤتمر االقتصادى "مصر المستقبل"

السيسى : مصر علمت الدنيا كلها
من 7 آالف سنة



3

اأن  "اأحب  ال�شي�شي  الرئي�س  وقال 

النف�س..  من  حديث  اإليكم  اأوجه 

على  واأ�شكركم  جميعاً  بكم  اأرحب 

معنا..  ووجودكم  معنا  الح�شور 

بالدي  عن  الحديث  في  واأرغب 

اأن  اأعتقد  من  هناك  لأن  م�شر، 

اهلل  خلقها  بلد  م�شر  ماتت..  م�شر 

لتعي�س". وتعالي  �شبحانه 

كانت  �شنة   7000 منذ  واأ�شاف 

اأجمع  العالم  علمت  موجودة  م�شر 

ذلك  وكل  للعالم،  الح�شارة  وقدمت 

في  ويدر�س  التاريخ  كتب  في  مذكور 

150 �شنة فقط.. وكانت  العالم منذ 

هناك بعثة من دولة عظيمة جاءت 

دولة  وهي  م�شر  تجربة  لت�شاهد 

اليابان.

من  بعثة  جاءت   1962 عام  وفي   

م�شر  تجربة  ت�شاهد  ثانية  عظيمة  دولة 

م�شر  تكمل  لم  لماذا  اأتحدث  ولن  كوريا،  وهي 

والعالم  والم�شريين  نف�شي  واأفكر  �شاأقول  لكن 

م�شر  م�شر،  تحيا  الآن،  ت�شتيقظ  الدولة  اأن 

فيها  يوجد  التي  م�شر  ب�شبابها  م�شر  ب�شعبها 

35 مليون �شاب. اأكثر من 

الدنيا  علمت  التي  هي  ب�شعبها  “م�شر  واأ�شاف 

لن  م�شر  اأخرى،  مرة  �شتعلمها  اهلل  �شاء  واإن 

عن  �شاأتكلم  و�شت�شتيقظ،  اإ�شتيقظت  تموت 

التي  ال�شركة  مع  تحدثنا  واأهميته،  الوقت 

الجديدة،  الإدارية  العا�شمة  �شتن�شىء م�شروع 

�شت�شتغرق  الأولى  المرحلة  باأن  و�شرحت 

�شنكون  لأننا  المدة  هذه  ورف�شت  �شنوات،   10

حا�شم  والوقت  تقريباً  اإن�شان  مليون   26 زدنا 

وال�شركات  الم�شئولين  كل  مع  حديثي  لهذا 

ولهذا  الخطى  ن�شرع  اأن  ويجب  متاأخرون،  اأننا 

و�شاأعطي  اأكثر،  ب�شرعة  التحرك  اإلى  نحتاج 

اإنني  ا�شميهما،  و�شاأذكر  ل�شركتين  مثالً 

حول  “�شيمنز”  �شركة  مدير  مع  اأم�س  تحدثت 

الكهربائية  للطاقة  محطة  اإن�شاء  اإمكانية 

اأو   30 ين  فترة  خالل  ميجاوات   4200 بقدرة 

خالل  اإنجازها  عليها  واقترحت   ، �شهراً   36

ورد  تحدياً  يعد  هذا  اإن  قال   .. ون�شف  �شنة 

المدة. اإنجازها خالل هذه  باأنه ممكن  علي 

الم�شريين  لكل  موجه  الكالم  “هذا  واأ�شاف 

ال�شركاء  وحتى  الم�شريين  الم�شتثمرين  وكل 

اأن  تريدون  كنتم  اإذا  الدوليين،  الم�شتثمرين 

من  فالبد  البلد  تنمية  في  بجدية  ت�شاهموا 

اأما  نقطة،  اأول  يعتبر  هذا  نهار،  ليل  العمل 

المالية  التكلفة  ف�شلكم  من  الثانية  النقطة 

بجدية  اأتحدث  اإنني  بها،  تهتموا  اأن  يجب 

هذا  ي�شمع  م�شئول  ولكل  لنف�شي  هذا  واأتحدث 

الكالم”.

واأ�شاف اأن مدينة �شرم ال�شيخ جميلة و�شتزداد 

بجهد  م�شيدًا  المقبلة،  ال�شنوات  جماًل 

والم�شتثمرين،  الم�شئولين  وكل  المحافظ 

المدينة  �شتكون  المقبل  العام  اأن  موؤكدا 

جديدة  طرق  باإن�شاء  وذلك  لالأح�شن  اختلفت 

ومن�شاآت. وكباري 

ملوك  �شواء  الح�شور  لجميع  بال�شكر  وتوجه 

هذا  نجاح  في  �شاهم  من  وكل  ووزراء  وروؤ�شاء 

انتوا  متعرفو�س  »انتوا  قائاًل:  الموؤتمر، 

اأزاى«. الم�شري  ال�شعب  فرحتوا 
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محلب  اإبراهيم  المهند�س  األقى  كما 

"الموؤتمر  ختام  في  الوزراء  مجل�س  رئي�س 

"اأتحدث  خاللها:  قال  كلمة  القت�شادي" 

م�شر  وزراء  رئي�س  باإعتباري  لي�س  اليوم  معكم 

يكون  لأن  اهلل  �شخره  م�شري  كمواطن  بل 

اليوم  و�شعرنا  المرحلة،  هذه  في  م�شوؤوًل 

قائد  جملة  معنى  وما  وطن،  كلمة  معنى  ما 

بحب  �شعرنا  كما  اإرادة،  له  و�شعب  روؤية  له 

جاءت  التي  بم�شاركتهم  لنا،  العربية  العائلة 

و�شتظل  اأهلنا،  اأنتم  لهم؛  ونقول  القلب،  من 

بينكم". ت�شتحقها  التي  المكانة  في  م�شر 

دول  ن�شاهد  "عندما  الوزراء  رئي�س  واأ�شاف 

الموؤتمر،  في  للم�شاركة  جاءت  التي  العالم 

ووقوف  الح�شارة،  بلد  م�شر  بقيمة  ن�شعر 

اإدراكها  منطلق  من  ينبع  جانبها  اإلى  العالم 

�شمانة  م�شر  اإ�شتقرار  اأن  واإيمانها  لقيمتها، 

في  لم�شر  يتطلعون  فهم  العالم،  لإ�شتقرار 

ن�شير على الحق، فالعالم  واأننا  هذه المرحلة، 

وم�شر  والإن�شانية،  والأمان  لل�شالم  ينت�شر 

وال�شعب  والإن�شانية،  والأمان  ال�شالم  بلد  هي 

فاإن  لذا  للكره،  مكان  قلبه  في  لي�س  الم�شري 

يعاديه  ين�شره ويدعمه دوماً �شد كل من  اهلل 

الرئي�س  قال  عندما  الموؤتمر  نهاية  وفي 

ذراع  الموؤتمر  هذا  اأن  ال�شي�شي  عبدالفتاح 

رئيس الوزراء: مصر بلد السالم
 ترسل إلى العالم من مدينة السالم 

رسالة حب وسالم لكل اإلنسانية
التحدي بدأ أمام شعب مصر..و العالم 
كله يحب الشعب المصري ألنه أصيل
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نحن  علينا،  اأن  يعني  فهذا  القت�شادي،  م�شر 

فلي�س  التحدي،  ونبداأ  نعمل  اأن  الج�شد  بقية 

اأمامنا �شوى الجدية والإ�شتباك والق�شاء على 

اأي ف�شاد اأو اإهمال"،وقال محلب:ن�شكر كل من 

قدم لنا يد العون من اإخواننا العرب الذين لم 

ال�شعودية  العربية  فالمملكة  علينا،  يتاأخروا 

خالل  من  الموؤتمر  عقد  فكرة  منبع  كانت 

الملك  الراحل  ال�شريفين  الحرمين  خادم 

دولة  دعم  اأن  كما  عبدالعزيز،  بن  عبداهلل 

الم�شري،  ال�شعب  ين�شاه  لن  الم�شتمر  الإمارات 

لقلب  بنف�شه  الكويت  اأمير  ت�شريف  و�شل  كما 

والأردن،  والبحرين  عمان  وكذلك  م�شري،  كل 

والداعمة،  الم�شاركة  العربية  الدول  و�شائر 

ندعم  و�شنظل  ندعمها  التي  فل�شطين  وبخا�شة 

الم�شروعة". ق�شيتها 

"�شوف نذكركم  وقال رئي�س الوزراء للح�شور: 

التجربة  في  المقبلة،  ال�شنوات  خالل 

ونحن  بها،  �شتقومون  من  فاأنتم  الم�شرية"، 

بالإرادة،  المت�شلح  القادر  ال�شعب  نمتلك 

وطنه،  يحب  الذي  الأمين  القوي  والقائد 

للتغيير الروؤية  ويمتلك 

نتائج  الوزراء،  مجل�س  رئي�س  ا�شتعر�س  ثم 

موؤتمر م�شر الم�شتقبل القت�شادي، حيث اأ�شار 

�شتبداأ  اتفاقات  توقيع  �شهد  الموؤتمر  اأن  اإلى 

 36.2 بقيمة  مبا�شرة  با�شتثمارات  التنفيذ 

م�شروعات  على  التفاق  تم  كما  دولر،  مليار 

وغيرها  للكهرباء  محطات  اإن�شاء  مثل  ممولة، 

18.6 مليار دولر، كما تم التفاق على  بقيمة 

والموؤ�ش�شات  ال�شناديق  من  عدد  مع  قرو�س 

بالإ�شافة  دولر،  مليار   5.2 بقيمة  الدولية 

تقديم  العربية  الدول  من  عدد  اإعالن  اإلى 

دولر". مليار   12.5 بقيمة  لم�شر  م�شاعدات 

ل  الأرقام  "هذه  اأن  الوزراء،  رئي�س  واأ�شاف 

تنموية  م�شروعات  عن  بل  اأموال  عن  تعبر 

�شيتم البدء في تنفيذها، ولبد من العمل ليل 

باأل  عمل  راأ�س  على  �شخ�س  كل  فاأطالب  نهار، 

يعرف  اأن  كله  للعالم  فالبد  الراحة،  يعرف 

قريًبا ما هي "التجربة الم�شرية"، بقدر عاٍل 

تحدي  الموؤتمر  فهذا  والإرادة،  الت�شميم  من 

باأكمله،  لل�شعب  بل  وحدها  للحكومة  لي�س 

التحدي. اأن يواجه هذا  ال�شعب  وعلى 

فقد  للراحة،  وقت  "ل  اأنه  اإلى  محلب  واأ�شار 

خالله  تم  و  الوزراء  لمجل�س  اجتماع  عقد  تم 

في  عمل  مجموعة  بت�شكيل  الوزراء  تكليف 

وزارة ال�شتثمار للمتابعة اليومية للم�شروعات 

�شتقوم  فالحكومة  الموؤتمر،  عنها  اأ�شفر  التي 

بما عليها، ومنذ اليوم �شنحافظ على ما و�شلنا 

للتنفيذ،  والإرادة  الت�شميم  ولدينا  اإليه، 

يعملوا  اأن  ومواطنيه  الوطن  �شباب  من  واأطلب 

لنظهر  البلد،  هذا  حب  في  جميلة  كمنظومة 

الم�شرية"  "التجربة  اهلل  باإذن  كله  للعالم 

والإ�شالح  والنقل  الإ�شكان  مجالت  في 

نقد  باأي  الإداري وال�شناعة وغيرها، ونرحب 

وا�شتكمال  العمل  تح�شين  في  للم�شاهمة  بناء، 

التجريح"،  ولي�س  الم�شكالت  ومعالجة  النق�س 

اإلى  تر�شل  ال�شالم،  بلد  "م�شر  اإن  قائاًل  وختم 

ر�شالة  ال�شيخ،  �شرم  ال�شالم  مدينة  من  العالم 

الإن�شانية". لكل  و�شالم،  حب 



العاملين بمشروع لكل  الشكر  يوجه  محلب 
الســـالم  مـيـــدان   

بجولة  الوزراء  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  قام 

الموؤتمر  ع�شية  مار�س   12 الخمي�س  م�شاء  تفقدية  

�شيراً  ال�شالم  واأيقونة  ال�شالم  لميدان  الإقت�شادي 

محافظ  فوده  خالد  اللواء  فيها   رافقه  الأقدام  على 

مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  والمهند�س  �شيناء  جنوب 

التي  الميدان  باأعمال  محلب  وقداأ�شاد  الإدارة 

رمز  اأطول  ت�شمل  متر،  األف   70 م�شاحة  على  اأقيمت 

�شكيب،  ولند   ، مك�شوفاً وم�شرحاً  العالم،  في  لل�شالم 

الم�شري،  العامل  على  اأراهن  وقال:  م�شيئة  ونافورة 

اأن  ن�شتطيع  ونحن  اأخر  مكان  اأي  في  مثيل  له  فلي�س 

بتنفيذ  قام  من  هو  الم�شري  فالعامل  نريد  ما  نفعل 

م�شري،  الت�شميم  حيث  عالية  بدقة  الأيقونة  هذه 

والعمالة  م�شرية،  والأر�س  م�شري،  والتمويل 

رمز  الن�شب  وهذا  عالمياً  الأكفاأ  هو  لهذا  م�شرية 

ال�شكر  ووجه  لل�شالم  رمز  اأنه  كما  والجهد،  لالإنتاج 

بالم�شروع. العاملين  لكل 

اإلى  فودة  خالد  اللواء  �شيناء  جنوب  محافظ  واأ�شار 

فى  جغرافياً  الميادين  اأهم  من  ال�شالم"  "ميدان  اأن 

عند  يقابله  ال�شائح  اإن  حيث  ال�شيخ  �شرم  مدينة 

لمدينة  يراه عند مغادرته  �شيء  اآخر  و�شوله ويكون 

ح�شارية  ب�شورة  تجميله  اإعادة  تم  وقد  ال�شيخ  �شرم 

مو�شوعة  فى  ت�شجيله  تم  والذي  ال�شالم  رمز  لي�شم 

 34 قدره  باإرتفاع  لل�شالم  اأيقونه  كاأعلى  جيني�س 

متًرا.

قامت  ال�شركة  اأن  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأو�شح  كما 

ال�شالم"  التذكاري"اأيقونة  الن�شب  اأعمال  باإنجاز 

زهرة  �شكل  على  المدينة  بمدخل  قيا�شي  وقت  في 

ملفوفًا  الأر�شية  للكرة  كبيرًا  مج�شمًا  تحمل  لوت�س 

القاعدة  تنفيذ  تم  اأنه  اإلي  ال�شالم،م�شيرًا  باأجنحة 

م�شطح  متر   144 م�شاحة  على  للن�شب  الخر�شانية 

بور�س  ال�شخم  المعدنى  الهيكل  وتركيب  وت�شنيع 

يبلغ  الهيكل  وزن  اأن  م�شيرًا   ، بالمع�شرة  ال�شركة 

متر   27 وعر�شه  متر   25 واإرتفاعه  طن  حوالي100 

منت�شفه  فى  ويحمل  لل�شالم  ترمز  اأجنحة   8 وي�شم 

كرة فراغية كرمز للكرة الأر�شية يطير فوقها بع�س 

بتنفيذ  م�شر  اإليو  �شركة  قامت  بينما  الحمام،  طيور 

لالأعمال  دلتا  و�شركة  الألومنيوم  التجاليد  اأعمال 

الأر�شية.   للكرة  الفراغ  بعمل  الهند�شية 

اأي�شًا  قامت  العرب  المقاولون  اأن  �شالح  اأو�شح  كما 

فقط  اأ�شهر   3 قدره  قيا�شي  وقت  في  بالإنتهاء 

ال�شالم  طريق  من  الثالثة  المرحلة  اأعمال  من 

ر�شف  واإعادة  القديم  الأ�شفلت  اإزالة  �شملت  والتي 

جانب  اإلى  الإتجاهين  في  كيلومتر   5 بطول  الطريق 

التحذيرية  والعالمات  والترقيم  الزراعات  اأعمال 

باإعادة  ال�شركة  قامت  ،كما  بالطريق  والإر�شادية 

 4.5 حوالي  بطول  المطار  طريق  ور�شف  تجميل 

ورفع  ر�شف  واإعادة  الإتجاهين  في  كيلومتر 

)قاعة  الزيارة  بمنطقة  المحيطة  الطرق  كفاءة 

الموؤتمرات(.

اإ�شراف  تحت  تمت  الرائعة   الملحمة  هذه  اأن  يذكر 

عفيفى  اإمام  و  الأول  النائب  فاروق  �شيد  المهند�شين 

ع�شو  طاهر  ود.ر�شدى  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب 

الت�شنيع  قطاع  رئي�س  عي�شى  وخالد  الإدارة  مجل�س 

الإ�شت�شارات  قطاع  رئي�س  محمود  الدين  ون�شر 

اإدارة   مدير  حامد  محمد  �شامي  ومحمد  الهند�شية 

�شيناء  فرع  مدير  منير  ومدحت  المع�شرة  تر�شانة 

الت�شميمات  اإدارة  مدير  عبدالمعطى  وخالد 

محمود  ومحمد  طاهر  ونبيل  الهند�شية  بالإ�شت�شارات 

عبدالعزيز  واأحمد  المع�شرة  اإدارة  مدير  نائبا 

اأعمال  مدير  عبا�س  واإ�شالم  الفنية  الأعمال  مدير 

فريق  مع  بالتعاون  المع�شرة  بتر�شانة  التركيبات 

. لل�شركة  التابعة  م�شر  األيو  �شركة  من  عمل 
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والت�شييد  البناء  مجال  في  الرائد  لدورها  تقديرًا 

الفاعلة  اإ�شهاماتها  على  وتاأكيدًا  واأفريقيا  بم�شر 

تكريم  الحالي  ال�شهر  خالل  تم  الم�شتمر  وعطائها 

كرم  حيث  مجال  من  اأكثر  في  العرب  المقاولون 

اللواء خالد فودة محافظ جنوب �شيناء المهند�س 

عن  العرب  المقاولون  �شركة  رئي�س  �شالح  مح�شن 

دعم  موؤتمر  انعقاد  فترة  اأثناء  الرائد  دورها 

وتنمية الإقت�شاد الم�شري وموؤتمر القمة العربية 

الذي تم انعقاده في مدينة �شرم ال�شيخ خالل �شهر 

المتميز  بالأداء  المحافظ  واأ�شاد  الما�شي  مار�س 

م�شر  وظهور  اإنجاحهما  في  ال�شركة  بذلته  الذي 

الغالية على النحو الم�شرف اأمام العالم حيث قامت 

طريق  تطوير  اأبرزها  الم�شروعات  من  بالعديد 

وكذلك  الموؤتمرات  قاعة  محيط  وتطوير  ال�شالم 

اإن�شاوؤها  تم  والتي  ال�شالم  اأيقونة  باإن�شاء  قامت 

تحمل  لوت�س  زهرة  �شكل  على  المدينة  بمدخل 

باأجنحة  ملفوفًا  الأر�شية  للكرة  كبيرًا  مج�شمًا 

 27 25 مترًا وبعر�س  ال�شالم على ارتفاع يزيد عن 

مترًا وبوزن حوالي 100 طن.

كما اأهدى البابا ثيودورو�س الثاني بابا الأ�شكندرية 

من  المقد�س  البطريرك  و�شام  اأفريقيا  و�شائر 

الدرجة العليا لدورها في ترميم كني�شة مارجرج�س 

القدي�س  اإلى  تاريخها  يعود  والتي  القديمة  بم�شر 

حوالي  ترميمها  اأعمال  وا�شتغرقت  مارجرج�س، 

وقد  بالكني�شة  ال�شالة  تتوقف  اأن  دون  �شهرًا   30

الترميم  اأوًل  مراحل  عدة  الترميم  اأعمال  �شملت 

والخارجية  الداخلية  الأحجار  و�شم  المعماري 

الحديثة  والدهانات  والرخام  والأر�شيات 

الآجر  والطوب  والأثرية  الحديثة  والأخ�شاب 

التربيط  حزام  و�شمل  الإن�شائي  الترميم  وثانيًا 

وتدعيم  وحقنها  وال�شروخ  والقبة  الكني�شة  حول 

با�شتخدام  بالكني�شة  الرئي�شية  الثمانية  الأعمدة 

باأر�شية  الخر�شانية  البالطة  ومعالجة   F.R.P
و�شمل  الدقيق  الترميم  اأعمال  الكني�شة،واأخيرًا 

الأيقونات والجداريات بالقبة،وقدا�شتخدمت فيه 

�شرائح  الأو�شط  وال�شرق  اأفريقيا  في  مرة  لأول 

الموجودة  الخر�شانات  لتدعيم  فيبر  الكربون 

بالمن�شاآ دون الإ�شرار بالعنا�شر الأثرية بالكني�شة 

وقد تم ا�شتيرادها من �شوي�شرا هذا بجانب اأعمال 

التكييف  اأعمال  �شملت  والتي  الإلكتروميكانيك 

واأنظمة الإ�شاءة الحديثة وتن�شيق الموقع العام .

بمواجهة  قاموا  العرب  المقاولون  رجال  يذكراأن 

والفنية  الهند�شية  وال�شعوبات  التحديات  كافة 

تخفي�س  الترميم  فترات  طوال  واجهتهم  التي 

وتثبيت من�شوب المياه الجوفية وتدعيم الأ�شا�شات 

الكبيرة  والخبرة  بالعلم  الدقيق  الترميم  ثم 

والمتراكمة فى التعامل مع الآثار الم�شرية بكافة 

حتي  بنجاح  ال�شناع  اأمهر  باأيدي  واأ�شكالها  اأنواعها 

عادت الكني�شة تحفة معمارية تحمل عبق التاريخ 

من جديد.

تكريم المقاول�ن العرب لدورها المتميز بم�ؤتمر �شرم ال�شيخ 
وترميم كني�شة مارجرج�س 

7



ك�شف المهند�س محمد مح�شن �شالح 

رئي�س �شركة المقاولون العرب لعدد 

من و�شائل الإعالم عن اأن العالم كله 

والرائع  الجيد  التنظيم  عن  يتحدث 

الإقت�شادي  الموؤتمر  به  خرج  الذي 

باأنه  و�شفه  والذي  �شوره  اأجمل  في 

فاق كل التنظيمات والإ�شتعدادت.

�شت�شارك  ال�شركة  اأن  �شالح  واأعلن 

بالإن�شاءات  الإدارية  العا�شمة  في 

الإدارية والطرق لتميزها في هذه القطاعات موؤكدًا 

خالل  من  الم�شروع  هذا  في  �شتعمل  ال�شركات  اأن 

فقط  الكبرى  لل�شركات  ال�شماح  و�شيتم  تحالفات 

ول�شرعة  ل�شخامته  نظرًا  الم�شروع  هذا  بدخول 

الرئي�س  حدده  الذي  الوقت  في  وت�شليمه  تنفيذه 

ال�شي�شي. 

الم�شروعات  معظم  في  �شتدخل  ال�شركة  اأن  وقال 

ال�شوي�س  قناة  اأنفاق  واأهمها  طرحها  تم  التي 

بجانب  ال�شوامع  وم�شروعات  فدان  المليون  واآبار 

الم�شروعات الجديدة م�شيرًا اإلى اأن قطاع الت�شييد 

والبناء هو قاطرة الإقت�شاد الم�شري حاليًا كما اأن 

تتعلق  الموؤتمر  في  المطروحة  الم�شروعات  معظم 

بقطاع الت�شييد والبناء.

تنفيذ محطة ال�شبعة النووية

خالل  الإتفاق  تم  اأنه  اإلى  ال�شركة  رئي�س  واأ�شار 

الموؤتمر على تنفيذ تحالفات والدخول في �شراكات 

مع �شركات رو�شية في تنفيذ محطة ال�شبعة النووية 

لم  ال�شراكة  لتلك  التقديرية  القيمة  اأن  مو�شحًا 

وعدة  وغينية  �شوي�شرية  �شركات  ومع  بعد  يتحدد 

دول اأخرى لتنفيذ الم�شروعات بالإ�شافة اإلى تلقي 

ال�شركة خطابات من �شركات �شينية ومن دول �شرق 

اأوروبا للدخول في تحالفات معها.

توقيعها  تمت  التي  الم�شروعات  جدية  وحول 

قال  تنفيذها  عدم  من  الم�شري  المواطن  وتخوف 

جايه  م�س  "النا�س  ال�شركة  رئي�س 

اأتوا  لكنهم  عندنا"  تتف�شح  اأو  تهزر 

في  الإ�شتثمار  اأن  موؤكدًا  لالإ�شتثمار 

عليها  يتهافت  "كيكة"  بمثابة  م�شر 

ال�شركات  واإح�شا�س  حاليًا  العالم 

بالم�شــــــداقيـــــة  والم�شتثمـــريــــــن 

على  يتهافتون  جعلتهم  والجــــــديـــة 

الإتفاقات  و�شيتـــم تنفيذ  الموؤتمـــر 

والم�شروعات على اأر�س الواقع.

قال  للموؤتمر  النهائية  بالترتيبات  يتعلق  وفيما 

الترتيبات  جميع  على  اأ�شرفت  ال�شركة  اأن  �شالح 

الوزراء  رئا�شة  مع  بالتن�شيق  للموؤتمر  والتجهيزات 

ال�شالم"  "اأيقونة  اإنهاء  تم  حيث  �شيناء  وجنوب 

اإلى  �شهرين وهو وقت قيا�شي م�شيرًا  اأقل من  خالل 

لم�شر  ال�شيا�شي  الثقل  هى  الموؤتمر  ر�شائل  اأهم  اأن 

الزعماء  وكلمات  خطابات  جميع  اأكدتها  والتي 

جميعًا  تدعونا  والتي  بالموؤتمر  والمتحدثين 

بالفخر والإعتزاز بم�شر.

م�شاريعنا زى ال�شاعة

علي جانب اآخر اأكد المهند�س مح�شن �شالح اأن زيارة 

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

للكويت برفقة وزراء الإ�شكان والإ�شتثمار والبترول 

اإيجابى  مردود  لها  كان  المركزى  البنك  ومحافظ 

وقال  الإقت�شادى،  الموؤتمر  وعلى  ال�شركة  على 

بمليارات  �شخمة  م�شاريع  عدة  على  نتفاو�س  :اإننا 

ل�شركة  منها  عدد  اإ�شناد  قريبًا  و�شيتم  الجنيهات 

الحالى  العمل  حجم  اأن  م�شيرًا  العرب  المقاولون 

لل�شركة بالكويت يتعدي الـ 2 ،5 مليار دولر.

اأكبر  فى  هناك  الآن  نعمل  اإننا  �شالح:  وقال 

اأولهما  الأو�شط  ال�شرق  م�شتوى  على  م�شروعين 

م�شت�شفى ال�شيخ جابر ال�شباح بتكلفة 7 مليار جنيه 

م�شرى حيث تقام علي م�شاحة 225 األف متر م�شطح 

وت�شم 1200 �شرير و20 غرفه عمليات ومبنى كامل 

محسن صالح تنظيم المؤتمر رائع ومشرف
رئيس المقاولون العرب: الشركة دخلت في 

تحالفات لتنفيذ معظم المشروعات
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للعيادات الخارجية والأ�شنان و�شكن خا�س لالأطباء 

وهيئة التمري�س وجراج ي�شع لـ 5000 �شيارة . 

حديث  الجهراء  طريق  فهو  الثانى  الم�شروع  اأما 

5 مناطق  ال�شاعة بالكويت  والذى تم تق�شيمه اإلي 

53 كم وهو عبارة عن محور كامل  باإجمالي اأطوال 

ي�شم مجموعة كباري ثالث اأدوار فى بع�س المناطق 

واأنفاق بتكلفة 261 مليون دينار كويتى.

المهند�س  قال  العراق  فى  ال�شركة  م�شاريع  وحول 

زى  ما�شية  العراق  فى  م�شاريعنا  ان  �شالح  مح�شن 

ال�شاعة رغم الظروف ال�شعبة وعالقتنا مع الحكومة 

حجم  ،ويبلغ  متاأخرات  لنا  يوجد  ول  جدا  جيدة 

اأعمالنا الحالى اأكثرمن 270 مليون دولر.

نعمل بنظام دقيق وجودة عالية

النا�شرية  �شمال  ج�شر  هناك  م�شروعات  اأهم  ومن 

محطة  وم�شروع  الجي�س  قناة  تطوير  وم�شروع 

وم�شت�شفى  الغازية  الديوانية  محافظة  كهرباء 

وم�شروع  �شرير   400 ت�شع  بطاقة  التعليمى  �شماوة 

لتحلية المياه بمدينة الب�شرة P4 ، م�شيرًا لوجود 

�شراكة مع �شركة يابانية لبناء محكمة بالب�شرة. 

وحول �شوق العمل بالجزائر ال�شقيقة قال المهند�س 

الجزائرية  العمالة  نعتمد على  اأننا  مح�شن �شالح: 

دقيق  بنظام  هناك  ونعمل  الخبرة  لهم  ونقدم 

م�شر  ا�شم  تحمل  الأعمال  هذه  لأن  عالية  وجودة 

واأو�شح �شالح اأن حجم اأعمال ال�شركة هناك يتعدى 

الجارية  الم�شروعات  ومن  دولر  185مليون  الـ 

هناك مركز �شرطان الأطفال بم�شت�شفي باب الواد و 

حماية وتهيئة وتجميل �شاطئ الليدو بالمحمودية 

جانب  اإلي  ،هذا  مو�شي  ب�شيدي  الريا�شي  والمركب 

واإن�شاء  الملحة  بعين  �شكنية  وحدة   1500 اإن�شاء 

 1500 واإن�شاء  ب�شار  بولية  �شكنية  وحدة   1500

منطقتين  واإن�شاء  عبداهلل  ب�شيدي  �شكنية  وحدة 

�شناعيتين بعين و�شاره واإن�شاء 2140 وحدة �شكنية 

بولية م�شتغانم ومحطة مياه بوفاريك.

هناك  م�شرفة  اأعمال  �شابقة  فلنا  المغرب  عن  اأما 

وهو مطار النا�شور الدولى ونقوم حاليًا  باإن�شاء خط 

القطار ال�شريع - لوط 6  بنحو 20.8 مليون دولر .

ومن الأ�شواق الهامة للمقاولون العرب بقارة اأفريقيا 

اأعمال  حجم   يبلغ  والتي  الإ�شتوائية  غينيا  دولة 

ال�شركة الحالي بها اأكثر من ن�شف مليار دولر،ومن 

الم�شروعات الجارية اإن�شاء اأكبر مزار �شياحي بجبل 

 7 عدد  واإن�شاء  هناك  جبل  اأعلى  يعد  والذي  بيكو 

فيالت بالكاريبي ومنتجع اأوتوندي و تح�شين �شبكة 

بالعا�شمة  تاون  في�س  مدينة  واإن�شاء  مالبو  مياه 

وحدة   500 الم�شروع  ي�شم  حيث  اأويال  الجديدة 

�شكنية �شاملة المرافق والطرق والخدمات .
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الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح
مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس

ال�شهيد  بيوم  الم�شلحة  القوات  احتفال  اطار  في 

الموافق 9 مار�س من كل عام افتتح الرئيـــــــــ�س عبد 

م�شروًعا   19 مار�س   9 يوم الثنين  ال�شي�شي،  الفتاح 

في مجالت الطرق والكباري والم�شروعات الخدمية 

التي اأ�شرفت على تنفيذها الهيئة الهند�شية للقوات 

�شملت  جنيه  مليار   3.5 بتكلفة  وذلك  الم�شلحة، 

هذه الم�شروعات م�شجد الم�شير 

الأوليمبية  بالقرية  طنطاوي 

التجمع  في  الجوي،  للدفاع 

بتنفيذه  قامت  والذي  الخام�س 

تحت  العرب  المقاولون  �شركة 

اإ�شراف الهيئة الهند�شية. 

الإفتتاح  خالل  الرئي�س  رافق 

اإبراهيم محلب رئي�س  المهند�س 

الطيب  اأحمد  والدكتور  الوزراء 

محمد  والم�شير  الأزهر  �شيخ 

الدفاع  وزير  طنطاوي  ح�شين 

�شدقي  اأول  والفريق  الأ�شبق 

والفريق  الحربي  والإنتاج  الدفاع  وزير  �شبحي 

محمود حجازي رئي�س اأركان حرب القوات الم�شلحة 

الهند�شية  الهيئة  رئي�س  اللفي  عماد  اأ.ح  واللواء 

وقادة الفرع الرئي�شية ولفيف من ال�شادة الوزراء 

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

وعدد من ال�شخ�شيات العامة والإعالميين.



يون�س  �شليمان  المهند�شان  اأو�شح  اآخر  جانب  علي 

مدير  حامد  وعمرو  الكبري  القاهرة  قطاع  رئي�س 

فرع حلوان اأن الم�شجد يعد تحفه فنية معمارية من 

حيث الت�شميم والإن�شاء اأقيم على م�شاحة 8 اآلف 

قاعتى  وي�شم  م�شلى  اآلف   3 لـ  ويت�شع  مربع  متر 

اإ�شافة  فرداً،   1250 باإجمالى  رئي�شية  منا�شبات 

 1300 باإجمالى  فرعية  منا�شبات  قاعات   5 اإلى 

اإنتظار  ومناطق  �شيارة   300 �شعة  وبدروم  فرد، 

وم�شطحات  وخدمات،  مرا�شم  �شيارات،ومنطقة 

 68 باإرتفاع  ومئذنتان  مداخل  وللم�شجد3  خ�شراء 

متر تم تنفيذهما بطريقة ال�شدة المنزلقة وي�شم 

9 اأمتار وثالث  18 متر واإرتفاع  قبة رئي�شية بقطر 

البكري  اإ�شماعيل  المهند�س  واأ�شار  فرعية  قباب 

الداخلية  الت�شطيبات  جميع  اأن  الم�شروع  مدير 

بجودة  تمت  الكهروميكانيك  واأعمال  والخارجية 

عالية.

اإدارة  مــــــديــــــر  ر�شاد  �شالم  المهند�س  واأ�شاف 

العامة  للمباني  الكهروميكانيكية  الم�شــــروعــــات 

الأعمال  باإنجاز  قامت  الإدارة  اأن  والمرافق 

اأعلى م�شتوى طبقًا  للم�شروع على  الكهروميكانيكية 

8 ماليين  للموا�شفــــات المتعــاقــــد عليهــــا بتكلفة 

مدير  نائب  ح�شين  اأيمن  المهند�س  واأ�شار  جنيه 

مركزي  تكييف  �شبكة  تركيب  تم  قد  اأنه  الإدارة 

خا�شة ب�شحن الم�شجد والم�شلى العمومي للرجال 

 DX تكييف  وحدة  عن  عبارة  وهو  وال�شيدات 

وحدات  اأربع  مع  تبريد  طن   262.5 تبريد  بطاقة 

الخا�شة  التكييف  وحدات  �شاملة  للهواء  مناولة 

الإنارة  اأعمال  جميع  تنفيذ  جانب  اإلى  هذا  بها 

المهند�شان  واأو�شح  للم�شجد  والخارجية  الداخلية 

زكريا  ويا�شر  الم�شروع  مدير  عبداهلل  رم�شان 

اإنــذار  �شبكــــة  ي�شــم  الم�شــــروع  اأن  التنفيذ  مدير 

بوحدات  وربطها   )Fire Alarm( حــريــــــق 

الوحدات  هذه  عمل  لإيقاف  والتهوية  التكييف 

للعمل اوتوماتيكيًا ومن ثم ت�شغيل المراوح ل�شحب 

الدخان باأ�شرع وقت ممكن.

11
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رئي�س  بافلوبولو�س  بروكوبي�س  الرئي�س  افتتح 

يوم  الأثار  وزير  الدماطي  وممدوح  اليونان  دولة 

الجمعة 24 ابريل ترميم 

مــــارجرجـــ�س  كني�شــــــة 

بمرافقة  القديمة  بم�شر 

م�شطفى  جالل  الدكتور 

القاهرة  محافظ  ال�شعيد 

والبابا ثيودورو�س الثانى 

الأ�شكندرية  بطريرك 

للروم  اأفريقيـــا  و�شـــائـــر 

والأنبــــــا  الأرثوذكــــــ�س 

دمياط  مطران  بي�شوي 

عن  ممثاًل  ال�شيخ  وكفر 

الكني�شـــة الأرثوذك�شيـــة 

وجرجـــ�س �شالـــح الأمين 

العـــام الفخـــري مجلـــ�س 

كنائ�س م�شر والمهند�شون 

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

وعماد  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  و 

اإفتتاح كني�شة مارجرج�س بم�شر القديمة
وتكريم المقاول�ن العرب
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والآثار  الق�شور  �شيانة  اإدارة  مدير  منير 

المنفذة لالأعمال.

واأهدى البابا ثيودورو�س ل�شركة المقاولون 

من  المقد�س  البطريرك  و�شام  العرب 

كني�شة  ترميم  في  لدورها  العليا  الدرجة 

وا�شتلمها  القديمة  بم�شر  مارجرج�س 

رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  عن   نيابة 

مجل�س الإدارة المهند�س اإمام عفيفي نائب 

مارجرج�س  كني�شة  ،وعن  المجل�س  رئي�س 

مدير  عبدالفتاح  محمود  المهند�س  يقول 

تاأتي  جرج�س  مارى  كني�شة  اأن  الم�شروع 

كواحدة من الكنائ�س الهامة بم�شر والتى 

هو  و  مارجرج�س  القدي�س  با�شم  �شميت 

اأحد اأ�شهر �شهداء الم�شيحية وهو معروف 

ال�شرقية  الكنائ�س  من  كاًل  لدى  ومكرم 

و�شجاعته  لبطولته  ،ونظرًا  والغربية 

البالد  من  العديد  اتخذته  فقد  الفائقة 

والنبل  للفرو�شية  ورمزًا  حاميًا  �شفيعًا 

في  وا�شت�شهد  فل�شطين  مواليد  من  هو  ،و 

303 ميالدية خالل ال�شطهاد الذي  عام 

دقلديانو�س  الرومانى  الإمبراطور  �شنه 
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من  الكني�شة  هذه  وكانت  واتباعها   الم�شيحية  �شد 

بع�س  وح�شب  الرومانى،  الح�شن  كنائ�س  اأجمل 

حوالى  اأثنا�شيو�س  الثرى  الكاتب  �شيدها  الم�شادر 

التهمتها  الحظ  ل�شوء  ولكنها  ميالدية   684 �شنة 

كني�شة  مكانها  وبنيت  �شنة  ثمانين  منذ  النيران 

جديدة. ولم يبقى من الكني�شة القديمة اإل قاعة 

تاريخها  يرجع  العر�شان"  "بقاعة  تعرف  ا�شتقبال 

الى القرن الرابع ع�شر وهى من  اأهم الآثار لالأقباط 

كله  والعالم  واأفريقيا  بم�شر  الأرثوذوك�س  الروم 

بابليون  لح�شن  الثالثة  الأبراج  اأحد  على  �شيدت 

ذات  وهى  القديمة  بم�شر  الأديان  مجمع  بمنطقة 

باإرتفاع  الجر�س  برج  وت�شم  مميز  دائرى  ت�شميم 

الكني�شة  فى  البارزة  العالمات  اأهم  ويعد  مترًا   30

ما  اإزالة  فى  العرب  المقاولون  رجال  الآن،وبداأ 

فى  طويله  �شنوات  مدى  على  الإهمال  يد  حطته 

واإعادة  النفي�س  الأثر  للك�شف عن  محاولة ناجحة 

الفحو�شات  مرحلة  عهده،وتمت  �شابق  اإلى  �شورته 

والتوثيق  الأثر  عنا�شر  لجميع  الالزمة  والتحاليل 

التوثيق  اأعمال  وكذلك  والفيديو  الفوتوغرافي 

المن�شاأة  م�شتوى  على  للوقوف  وذلك  المعماري 

وبالتالي البناء عليها في ا�شترجاع ال�شئ اإلى اأ�شله 

مما تطلب عمل عينات لجميع العنا�شر الأثرية ثم 

الإنطالق،وا�شتمر  نقطة  هى  تلك  وكانت  اإعتمادها 

الـ24  العمل داخل الم�شروع كخلية نحل على مدار 

اإلى  الم�شروع  مدير  الورديات،واأ�شار  بنظام  �شاعة 

ثالثة  على  �شارت  بالكني�شة  الترميم  عملية  اأن 

المعماري  في:الترميم  تمثلت  رئي�شية  محاور 

الإلكتروميكانيك  اأعمال  ثم  والدقيق  والإن�شائي 

المعماري  الترميم  و�شمل  العام،  الموقع  اأعمال  ثم 

والأر�شيات  والخارجية  الداخلية  الأحجار  �شم 

الحديثة  الحديثة والأخ�شاب  والرخام والدهانات 

الترميم  عملية  و�شملت  الآجر  والطوب  والأثرية 

والقبة  الكني�شة  حول  التربيط  حزام  الإن�شائي 

الثمانية  الأعمدة  وتدعيم  وحقنها  وال�شروخ 

F.R.P ومعالجة  با�شتخدام  بالكني�شة  الرئي�شية 

اأعمال  الكني�شة،اأما  باأر�شية  الخر�شانية  البالطة 

الترميم الدقيق فقد �شملت الأيقونات والجداريات 

بالقبة،ولما كانت مهمة �شركة المقاولون العرب هو 

بالعمل  تقوم  من�شاأة  كل  داخل  التاريخ  عن  الك�شف 

اأثناء  الخبراء  من  العمل  فريق  اكت�شف  فقد  بها 

اأر�شية  الموزايكو  البالط  اأر�شيات  اإحدى  اإزالة 

اأثرية اأ�شفل تلك الأر�شية الم�شتحدثة الأمر الذي 

ا�شتوجب اإتمام عملية الرفع والتوثيق الفوري لتلك 

الأر�شية الأثرية وعمل الترميم الالزم وتم اإرجاع 
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اأ�شله  �شابقة  اإلى  الو�شع 

الأثري القديم،وفي كني�شة 

مارجرج�س ا�شتخدمت نظم 

عمل وخامات حديثة حيث 

التربيط  نظام  تطبيق  تم 

من  بالكامل  الكني�شة  حول 

اأهم  باأحد  خالل الإ�شتعانة 

في  المتخ�ش�شة  ال�شركات 

األمانيا وتم تنفيذ التركيب 

اأبناء  باأيدي  والإختبار 

األمانية  بمتابعة  ال�شركة 

الجودة  وكانت  يونانية 

يميز  ما  اأهم  العالية 

"األباريا"  مادة  العمل،اأما 

المواد  اأهم  اأحد  فهى 

وحقن  ترميم  في  الداخلة 

الحوائط الحجرية والتي تم اإ�شتيرادها من اإيطاليا 

وتتميز باأنها ذات اأ�شا�س جيري يتجان�س مع طبيعة 

وحدات  فاإن  لالإجادة  الأثر،وا�شتكماًل  اأحجار 

الإ�شاءة بالكامل م�شتوردة كذلك من اليونان.

الم�شروع  مدير  عبدالفتاح  محمود  المهند�س  واأكد 

ا�شتخدمت  اأنه  الم�شروع  هذا  يميز  ما  اأهم  اأن  على 

الأو�شط  وال�شرق  اأفريقيا  في  مره  ولأول  فيه 

�شرائح الكاربون فيبر والتي تم اإ�شتيرادها خ�شي�شًا 

الم�شروع  في  لإ�شتخدامها  �شوي�شرا  من  للم�شروع 

الأخرى،ولأن  فايبر  الكاربون  اأنواع  باقي  عن  دونًا 

المقاولون  �شركة  اأولويات  اأهم  اأحد  ال�شالمة 

بتخ�شي�س  بالم�شروع  العمل  فريق  قام  فقد  العرب 

العاملين  مع  والتوا�شل  لالإجتماع  اأ�شبوعيًا  �شاعة 

وال�شحة  ال�شالمة  واأدوات  باأ�شاليب  الوعي  وزيادة 

والمعدات  الفرد  �شالمة  على  واأثرهم  المهنية 

المقاولون  رجال  قام  اأن  وبعد  والخامات،واأخيرًا 

وال�شعوبات  التحديات  كافة  بمواجهة  العرب 

طوال  والفنية  الهند�شية 

فترات الترميم وا�شتطاعوا اأن 

والخبرة  بالعلم  عليها  يتغلبوا 

فى  والمتراكمة  الكبيرة 

الم�شرية  الآثار  مع  التعامل 

واأ�شكالها  اأنواعها  بكافة 

عن  ال�شتار  ليفتح  المختلفة 

لت�شجل  مارجرج�س  كني�شة 

الأثار  اأهم  من  كواحدة  مكانها 

القبطية بم�شر والتى حر�شنا 

دائما اأثناء فترات العمل التي 

30 �شهرًا على  ا�شتمرت حوالي 

بالكني�شة  ال�شالة  تتوقف  األ 

لتظل يد تبني وجر�س يدق.
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رئي�س  وتارا  ح�شن  الرئي�س   افتتح 

والمهند�س  ديفوار  كوت  دولة 

اإبراهيم محلب رئي�س مجل�س الوزراء 

الم�شرى يوم ال�شبت21 مار�س م�شروع 

قامت  والذي  فيل  جاك  كوبري 

العرب  المقاولون  �شركة  بتنفيذه 

التى  الزيارة  هام�س  على  وذلك 

اإلى  الوزراء  مجل�س  رئي�س  بها  يقوم 

الدكتور  يرافقه  ديفوار  كوت  دولة 

الإ�شكان  وزير  مدبولى  م�شطفى 

العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

وزيرة  الأهواني  نجالء  والدكتورة 

�شبرى  وال�شفير  الدولي  التعاون 

المهندس إبراهيم محلب يشهد 
إحتفالية إفتتاح

كوبري جاك فيل بكوت ديفوار ..
والرئيس اإليفواري يمنح محلب 

الوسام الوطني
ويوجه الشكر للمقاولون العرب
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لل�شئــــــون  الخارجية  وزير  م�شاعد  �شبرى  مجدى 

الأفـــريقيــــــة وال�شفيـــر اأ�شامـــه خليل �شفير م�شر 

رئي�س  �شالح  مح�شن  والمهنـــد�س  ديفوار  بكوت 

مجل�س اإدارة المقاولون العرب.

خـــــــــالل  الإيفـــواري   الرئي�س  منـــح  وقـــد  هـــذا 

رئي�س  محلـــب  اإبــراهيـــم  المهند�س  الإفتتـــاح 

مجل�س الوزراء الـــو�شــــــام الوطنـــــي لكـــوت ديفوار 

، كما منح المهند�س مح�شن �شالح رئي�س المقاولون 

قطاع  رئي�س  مبروك  اإبراهيم  والمهند�س  العرب 

�شرق وغرب اأفريقيا والأ�شتاذ عماد عبيد الرئي�س 

مدير  �شالم  محمود  والمهنـــد�س  للقطـــاع  المالي 

الرئي�س  الأو�شمــــــة،ووجه  من  عددًا  الم�شروع 

العــــــرب  المقاولون  ب�شركـــة  العاملين  اإلى  ال�شكر 

الإحتفال  بمقر  الموجـــودين 

علـــى  التحيـــة  اإليهـــم  مقدمًا 

الهـــام  الم�شروع  هذا  اإنجازهم 

المحـــددة  الأوقــــــات  فـــي 

وبالجـــودة المطلوبة .

وفـــي كلمتــــه خــــــالل الإفتتاح 

قال المهند�س اإبراهيم محلب: 

اأعرب عن �شعادتي الكبيرة باأن 

اأكون معكم اليوم للم�شاركة في 

افتتاح كوبري جاك فيل الذي 

يعد اأحد الم�شروعات الوطنية 

تنفذها  التي  الطموحة 

الحكومة الإيفوارية في مجال 

التنمية  تحقيق  اإلى  تهدف  التي  التحتية  البنية 

الإقت�شادية في البالد، ولقد تحم�شت كثيرًا لتلبية 

الدعوة الكريمة للم�شاركة في اإفتتاح الكوبري.

بهويتي  اأعتز  فاأنا  م�شري  كمواطن  اأوًل   : واأكد 

تلك  مثل  في  بالم�شاركة  دائمًا  واأ�شعد   ، الأفريقية 

الرخاء  تحقق  التي  والم�شروعات  الحتفالت، 

م�شري  وكم�شئول  الأفريقية.  القارة  في  لأ�شقائي 

يتوافر  لن  بالدنا  تنمية  تحقيق  اأن  مقتنع  فاإنني 

�شوى من خالل التعاون بين الدول الأفريقية، ومن 

خالل تعاون دول الجنوب.

واأ�شاف : اإن تنفيذ هذا الم�شروع له اأهمية ق�شوى 

على عدة اأ�شعدة : من ناحية فاإن هذا الم�شروع يعد 



18

نجاحًا وطنيًا، حيث ي�شمن تح�شين 

في  وال�شياحة  المحلي  الإقت�شاد 

جاك فيل بما ي�شاعد على تح�شين 

للمواطنين  المعي�شية  الأو�شاع 

جاك  وداخل  خارج  الى  والإنتقال 

فان  اأخرى  ناحية  ومن  فيل. 

للعالقات  نجاحًا  يعد  الكوبري 

الدعم  يعك�س  حيث  الثنائية، 

التنمية في كوت  الم�شري لتحقيق 

ديفوار. واأكد : اإن هذا الكوبري ل 

يربط بين المدن الإيفوارية، واإنما 

بين  الروابط  على  حي  مثال  هو 

ال�شعبين الم�شري والإيفواري.

واأ�شاف رئي�س الوزراء : على الرغم 

من كافة التحديات منذ بداية الم�شروع فاإن الإرادة 

الأطراف،  كافة  بين  الوثيق  والتعاون  الم�شتركة 

اإلى  الكوبري  وتحول  ال�شعاب  تخطي  على  �شاعد 

دليل جديد للتعاون والمثابرة للنجاح، وهي الروح 

المطلوبة في تحقيق مثل تلك الم�شروعات.

بتلك  قمت  الطيبة  الروح  هذه  اإطار  وفي   : واأ�شار 

اأهمية  على  للتاأكيد  ديفوار،  كوت  اإلى  الزيارة 

عن  والإعراب  الإيفوارية،  الم�شرية  العالقات 

تعزيز  في  الم�شرية  للقيادة  الجادة  الرغبة 

الروابط مع كوت ديفوار، واأكبر دليل على ذلك هو 

توجيه الدعوة للرئي�س الإيفواري لزيارة م�شر.

محلب  اإبراهيم  المهند�س  اأعرب  كما 

بالدور  �شعادته  عن 

العرب  المقاولون  �شركة  به  تقوم  الذي  الوطني 

وحر�شهم  بالعاملين  وم�شيدًا  ال�شمراء  القارة  في 

�شركتهم  جعل  مما  المطلوبة  بالدقة  العمل  على 

في مقدمة ال�شركات العالمية المتميزة لما لها من 

�شمعة طيبة في مجال الت�شييد والبناء... 

رئي�س  �شـــالح  مح�شــــــن  المهند�س  قال  جانبه  من 

تنفيذه  تـــم  الم�شــــــروع  اأن  الإدارة  مجلـــــــــ�س 

الإيفواريـــــة  التحتيــــــة  البنية  وزارة  ل�شـــالــــــح 

ديفوار  كـــوت  �شـــواحـــل  بين  الكوبرى  ويـــربـــط 

الجزر،  اإحدى  فى  تقع  التى  فيل  جاك  ومدينـــة 

ديفوار  كوت  دولة  فى  المدن  اأكبر  اإحدى  وتعد 

واأ�شاف �شالح اأن بناء الكوبرى �شهد تفاعاًل كبيرًا 

جانبهم  من  والر�شا  بال�شعادة  و�شعورًا  ال�شكان  من 

حيث ي�شاهم فى تن�شيط حركة التجارة فى مدينة 

جاك فيل وتي�شير الحياة لمواطنيها ويحل بدياًل 

ي�شتخدمها  كان  التى  المعديات  عن 

واإلى  من  للو�شول  المدينة  �شكان 

فى  الكوبرى  ي�شاعد  كما  الجزيرة 

التنمية ال�شياحية. 

المقاولون  اإدارة  مجل�س  رئي�س  واأو�شح 

اإن�شاء  م�شروع  تنفيذ  تم  اأنه  العرب 

اإجمالية  بتكلفة  �شهرًا   32 فى  الكوبرى 

بلغت نحو 42 مليون دولر ويتكون الم�شروع 

متر   609.70 بطول  خر�شانى  ج�شم  من 

طولى  متر   785.30 بطول  ومداخل  طولى 

كما ي�شم الهيكل الخر�شانى للكوبرى من عدد 
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14 باكية و�شطية طول كل منها 38.10 متر وعدد 

باكيتين )2( طرفيتين طول كل منهما 37.57 متر. 

10.50 متر،  ويبلغ طول القطاع العر�شى للكوبرى 

وهو عبارة عن حارتين مروريتين بعر�س 3.75 متر 

بعر�س  الكوبرى  جانبى  على  ور�شيفين  للواحدة 

الكمرات  وتت�شل  الواحد  للر�شيف  متر   1.50

عر�شية  كمرة  بوا�شطة  الدعامات  عند  ببع�شها 

ثالث  عدد  على  بدورها  ترتكز  التى  متر   0.30

خازوق(   51 اإجمالى  )بعدد  محور  بكل  خوازيق 

ويبلغ قطر الواحد منها 1.20 متر ويتراوح عمقها 

كل  عند  يوجد  كما  متر.   68.00 اإلى   58.00 من 

طوله  ي�شل  �شاند  حائط  الكوبرى  جهتى  من  جهة 

115.00 متر خلف الكوبرى ، كما يوجد عند  اإلى 

بداية الكوبرى محطة تح�شيل ر�شوم. 

المهند�س مح�شن �شالح عقب  اآخر قام  علي جانب 

وتو�شعة  تطوير  بم�شروع  العمل  بتفقد  الإفتتاح 

 )1 اأبيدجان الدولى )لوط  الب�شائع بمطار  قرية 

النقل  وزارة  ل�شالح  ال�شركة  بتنفيذه  تقوم  والذى 

نحو39  الإجمالية  تكلفته  وت�شل  الإيفوراية، 

اإلى جانب تطوير  مليون دولر كما ي�شم الم�شروع 

بطول  للخدمات  طريق  اإقامة  الب�شائع  قرية 

اأعمال  وكذلك  اأمتار   8.00 وعر�س  متر،   600.00

اإن�شاء مخازن بم�شطح 2000.00 م2.
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مجل�س  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  �شهد 

احتفالية  مايو   9 ال�شبت  يوم  م�شاء  الوزراء 

القاهرة  تطوير  لم�شروع  الأولى  المرحلة  افتتاح 

البلد  و�شط  منطقة  اإحياء  لإعادة  الخديوية 

اأعمال  وافتتاح  الخديوية  القاهرة  وتطوير 

الخديوية  القاهرة  تطوير  من  الأولى  المرحلة 

كخطوة  عرابي  وميدان  الألفي  �شارع  موقع  من 

والواقعة  بالكامل  المنطقة  لتطوير  ا�شتر�شادية 

وذلك  والأوبرا  ورم�شي�س  التحرير  ميادين  بين 

المحلية  والتنمية  التخطيط  وزراء  بح�شور 

القاهرة  ومحافظ  وال�شياحة  والثقافة  والآثار 

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

واإمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة.

اإلى  الوزراء  رئي�س  ا�شتمع  الإحتفالية  وخالل 

فيه  اأكد  الخديوية  القاهرة  تطوير  عن  عر�س 

القاهرة  محافظ  ال�شعيد  م�شطفى  جالل  الدكتور 

ال�شيانة  اأعمال  �شملت  التطوير  عمليات  اأن  اإلى 

الأثرية  العنا�شر  وترميم  والمعمارية  الإن�شائية 

الغير مكتملة من الزخارف وال�شبابيك قبل اإعادة 

طالء ومعالجة واجهات العقارات والمباني الأثرية 

ورفع  التحتية  المرافق  كافة  وتجديد  المتميزة 

واجهات  توحيد  مع  جدرانها  على  من  الإعالنات 

روح  مع  يتما�شى  متميز  تن�شيقي  ب�شكل  المحالت 

والمحالت  المقاهي  لزوار  اأماكن  وخلق  ال�شارع 

الر�شف  اأعمال  وتجديد  كفاءة  رفع  وكذلك 

الإنارة  واأعمدة  والأر�شفة  والت�شجير  والتبليط 

تنظيم  واإعادة  الأر�شي  والتخطيط  والإ�شاءة 

التعديالت  بع�س  اإجراء  بعد  المرورية  الحركة 

»محلب« يشهد احتفالية افتتاح 
المرحلة األولى لمشروع تطوير 

القاهرة الخديوية
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الدولة والمجتمع  بم�شاركة ودعم وتمويل جهود 

مع  وبالتن�شيق  البنوك  اتحاد  في  ممثل  المدني 

الجهاز القومي للتن�شيق الح�شاري والهيئة العامة 

هذا  اأن  المحافظ  واأكد  العمراني  للتخطيط 

التنفيذية  المحافظة  خطة  �شمن  ياأتي  الإفتتاح 

لتطوير  الما�شي  العام  نهاية  منذ  اأطلقتها  التي 

وتحويل  اإحيائها  واإعادة  العا�شمة  قلب  منطقة 

وثقافي  �شياحي  مق�شد  اإلى  الخديوية  القاهرة 

للعا�شمة  �شيعيد  اأنه  كما  الم�شتوى  رفيع  عالمي 

الم�شرية رونقها التاريخي والح�شاري م�شيرَا اإلى 

انتهاء اأعمال التطوير بهذه المرحلة التي �شملت 

القاهرة  واأن  عمرانيًا  متميز  عقارًا   20 حوالي 

الخديوية ت�شم حوالي 500 عقار اأثري ذي طابع 

معماري متميز تعد ثروة معمارية يجب الحفاظ 

عليها.

ال�شعيد  جالل  الدكتور  قام  الإحتفال  وخالل 

محافظ القاهرة بتكريم المهند�شين  محمود فريد 

متابعة  مدير  خير  و�شميه  الت�شييد  قطاع  رئي�س 

منير  وعماد  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  مكتب 

مدير اإدارة �شيانة الق�شور المنفذ لالأعمال والأثار 

ونائبه عاطف عفيفي والأ�شاتذه اأبو المجد منير 

الب�شرية  الموارد  واأحمد نظمي مدير  مالي  مدير 

ب�شيانة الق�شور والآثار. 

العرب قامت بتنفيذ  المقاولون  اأن  بالذكر  جدير 

القاهرة  تطوير  اأعمال  من  الأولى  المرحلة 

كخطوة  محددة  محاور  ثالثة  على  الخديوية 

�شارع  الأول  قطاعات  ثالثة  �شمت  ا�شتر�شادية 

مخ�ش�س للم�شاة وهو �شارع الألفي وميدان عرابي 

ت�شم  التي  المنطقة  في  متمثل  الثاني  والقطاع 

و�شارعي ق�شر  ميداني طلعت حرب ومحمد فريد 

النيل وطلعت حرب برفع كفاءة ال�شارع والأر�شفة 

القطاع  اأما  والمحالت  العمارات  واجهات  واإعادة 

الثالث ويتمثل في �شارع التحرير وميدان عابدين 

النيل  ق�شر  كباري  كفاءة  ورفع  تاأهيل  اإعادة  مع 

للتماثيل  دورية  ومعالجة  و�شيانة  والجالء 

بمنت�شف الميادين بالإ�شافة اإلى واجهة النيل من 

ما�شبيرو وحتى جاردن �شيتي وقامت اإدارة �شيانة 

الإ�شت�شارات  اإدارة  مع  بالتعاون  والأثار  الق�شور 

الهند�شية بال�شركة بتنفيذ اأعمال التطوير.
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مجل�س  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  افتتح 

الثانية  المرحلة  مار�س   26 الخمي�س  يوم  الوزراء 

العيني  بق�شر  الجديد  الطوارئ  م�شت�شفى  من 

التعليم  "185" للحوادث والحروق ومركز تطوير 
القاهرة  بجامعة  العيني  ق�شر  طب  بكلية  الطبي 

ال�شحة  وزير  عدوي  عادل  الدكتور  بح�شور 

وزير  مدبولي  م�شطفى  والدكتور 

والمجتمعات  والمرافق  الإ�شكان 

التعليم  ووزراء  العمرانية 

والإت�شالت  والتخطيط  العالي 

وال�شباب  الإجتماعي  والت�شامن 

والجيــزة  القــــاهــرة  ومحافظـــا 

القــاهــــرة  جــــامــعــــة  ورئيــــ�س 

المفتي  جمعــــة  علــي  والدكتــور 

اإمام عفيفي  ال�شابق والمهند�شين 

الإدارة  مجلــ�س  رئيــــ�س  نائــــب 

م�شاعد  الدين  عــــز  واإبراهيــم 

ومحمد  الإدارة  مجل�س  رئي�س 

و�شالم  القاهرة  فرع  مدير  ال�شيخ 

الكهروميكانيكية  الم�شروعات  اإدارة  مدير  ر�شاد 

للمباني العامة والمرافق .

على جانب اأخر اأو�شح المهند�شون فوؤاد الإمام مدير 

الحفني  محمد  ونائبه  القاهرة  فرع  م�شروعات 

واأحمد ح�شين مدير م�شروع "185" وخالد �شعبان 

وم�شطفى  التعليم  تطوير  مركز  م�شروع  مدير 

رئيس الوزراء إبراهيم محلب يفتتح
 مستشفى الطوارئ الجديد بقصر العيني
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ح�شن مدير الإلكتروميكانيك اأن المرحلة الثانية 

لم�شت�شفى الطوارئ الجديد هي عبارة عن الجزء 

اإ�شافة  تم  حيث  المركزة  الرعاية  من  المتبقي 

اإ�شافة  الثاني  بالدور  مركزة  رعاية  �شرير   25

بالدور  )اإقامة(  متو�شطة  رعاية  �شرير   100 اإلى 

الأخيرة  للمرحلة  بالن�شبة  اأما  والخام�س  الرابع 

والثامن  والخام�س  الرابع  الأدوار  ت�شمل  والتي 

وت�شم غرف عمليات حروق واإقامة مر�شى ورعاية 

متو�شطة ف�شيتم الإنتهاء منها في 30 يونيو القادم 

باإجمالي تكلفة للمراحل الثالث 125 مليون جنيه 

باأن  الم�شروع  مدير  �شعيد  اأحمد  المهند�س  واأ�شار 

اإدارة الم�شروعات الكهروميكانيكية للمباني العامة 

والمرافق تقوم باأعمال التكييف المركزي للمبنى 

بالكامل بتكلفة 20 مليون جنيه .
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على هامش افتتاح رئيس الوزراء
 لمصنع تدوير مخلفات البناء

محسن صالح متفائلون بمشروع "أمل 5"
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رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  قام 

بافتتاح  ابريل   14 الثالثاء  يوم  الوزراء 

بمدينة   )5 )اأمل  المخلفات  تدوير  م�شنع 

الإفتتاح  خالل  اأكتوبر،رافقه  من  ال�شاد�س 

الداخلية  وزير  عبدالغفار  مجدي  اللواء 

التطوير  وزير  ا�شكندر  ليلى  والدكتورة 

البيئة  وزير  فهمي  وخالد  الح�شري 

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

للم�شروع   المنفذة  العرب  المقاولون  اإدارة 

و المهند�س اإمام عفيفى نائب رئي�س مجل�س 

الإدارة .

ت�شجيلي  فيلم  عر�س  تم  الإفتتاح  وخالل 

البناء  مخلفات  تدوير  عمل  كيفية  عن 

وطرق عمل منظومة الم�شنع والتي تهدف 

بناء  مخلفات  طن  مليون   2 تدوير  لإعادة 

�شالح  مح�شن  المهند�س  اأكد   وقد  وهدم، 

في  جاء   "5 "اأمل  الم�شروع  ا�شم  اأن  على 

اأف�شل  م�شتقبل  نحو  والأمل  التفاوؤل  اإطار 

اأقيم  الم�شنع  اأن  اإلى  م�شيرًا  نظيف  وبيئة 

للتخل�س  ويهدف  اأفدنة   10 م�شاحة  على 

واإعادة  البناء  مخلفات  اأنواع  جميع  من 

البيئة والإ�شتفادة  تدويرها للحفاظ على 

عالمًيا  يتم  لما  طبقًا  ذلك  من  الق�شرية 

وبطرق تكنولوجية اآمنة.

هذا وقد اأثنى رئي�س الوزراء على مجهودات 

المقاولون العرب في التنفيذ وما قامت به 

معامل  قطاع  خالل  من  معملية  اأبحاث  من 

عالم  مفيدة  المهند�شة  برئا�شة  ال�شركة 

منتجات  من  عنه  اأ�شفر  وما  القطاع  رئي�س 

بمختلف  الت�شييد  �شناعة  في  تدخل 

اأنواعها.

ح�شر الإفتتاح من �شركة المقاولون العرب 

رئي�س قطاع  �شامي عبدالمنعم  المهند�شون 

مدير  اأحمد  بكر  واأبو  المنتجة  الإدارات 

التخ�ش�شية  والأعمال  ال�شدات  اإدارة 

وه�شام راأفت مدير اإدارة المحاجر ومحمد 

واأحمد عزت  "اأمل5"  رم�شان مدير م�شنع 

نائب مدير الم�شروع.
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الإ�شكان  وزير  مدبولي  م�شطفى  الدكتور  قام 

�شالح  واللواء  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

اأبريل   18 ال�شبت  المنيا  محافظ  زيادة  الدين 

المنيا  مياه ديرموا�س بمحافظة  بافتتاح محطة 

والتي تبلغ طاقتها 51 األف م3/يوم وبتكلفة بلغت 

اللواء  الإفتتاح  خالل  جنيه،رافقه  مليون   295

�شيد الع�شري رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة القومية 

والمهند�شون  ال�شحي  وال�شرف  ال�شرب  لمياه 

اإدارة  مجل�س  رئي�س  م�شاعد  الدين  عز  اإبراهيم 

المقاولون العرب واأبو الحمد فكري رئي�س قطاع 

م�شطفى  وح�شن  الأحمر  والبحر  ال�شعيد  �شمال 

للم�شروع و�شيد  المنفذ  ال�شعيد  �شمال  مدير فرع 

المحطة  اأن  اأكد  والذي  الم�شروع  مدير  ح�شان 

مدينة  وتخدم  اأفدنة   10 م�شاحة  على  اأقيمت 

ديرموا�س  و31 قرية اأخرى تابعة لها باإجمالي 

�شبكات  وباإجمالي  القرى  لتلك  ن�شمه  األف   350

49 كم باأقطار تبداأ من 200 مم وحتى 1400 مم 

وبئر  عكرة  طلمبات  مبنى  من  المحطة  وتتكون 

وخزان  مر�شحات  و10  مروق   2 وعدد  للتوزيع 

ونظام  مر�شحة  مياه  طلمبات  ومبنى  اأر�شي 

معالجة الروبة مكون من بيارة وطلمبات للروبة 

24 حو�س تجفيف وبيارة  2 مكثف وعدد  وعدد 

في  متمثلة  ملحقة  ومباني  الغ�شيل  وطلمبات 

والمولد  والمحولت  والكلور  للكيماويات  مباني 

والمبنى الإداري ومبنى تغيير المالب�س وم�شجد 

بالإ�شافة اإلى اأعمال الموقع العام  . 

وزير اإلسكان ومحافظ المنيا يفتتحان محطة مياه ديرمواس 
بتكلفة  295 مليون جنيه



27

الإ�شكان  وزير  مدبولى  م�شطفى  الدكتور  قام 

والدكتور  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

 21 ال�شبت  يوم  البحيرة  محافظ  �شلطان  محمد 

م�شروع  من  الأولى  المرحلة  باإفتتاح  فبراير 

و�شبكاتها  حم�س  اأبو  مياه  محطة  تو�شعات 

المهند�شون  الإفتتاح  خالل  رافقهما  بالبحيرة 

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

وعلى الجارحى رئي�س قطاع الإ�شكندرية وح�شام 

المنفذ لالأعمال  الريفى مدير فرع ال�شكندرية 

بطاقة  تعمل  الأولى  المرحلة  باأن  �شرح  والذى 

34 األف م3 / يوم وبخطوط ناقلة بطول 78 كم 

/ ط وماأخذ على ترعة المحمودية وتبلغ قيمته 

250مليون جنيه  واأ�شاف اأنه تم البدء فى تنفيذ 

المرحلة الثانية من الم�شروع وجارى العمل فى 

الأ�شا�شات واإنجاز 45% من اأعمال ال�شبكات بطول 

 2015 يونيه  فى  ت�شليمها  و�شيتم  ط   / كم   40

م�شيرًا  الحالى  العام  نهاية  مع  ال�شبكات  وباقى 

حم�س  اأبو  ومدينة  مراكز  تخدم  المحطة  اأن 

ودمنهور وكفر الدوار وبع�س قرى حو�س عي�شى 

والمحمودية والبالغ عددهم 150 األف ن�شمة .

ومحافظ  الإ�شكان  وزير  تفقد  اآخر  جانب  على 

البحيرة والمرافقين م�شروع تو�شيل مياه ال�شرب 

�شكنية  وحدة   504 لم�شروع  ال�شحى  وال�شرف 

الم�شروعات  اإدارة  من  والمهداه  دمنهور  بمدينة 

الكبرى بالقوات الم�شلحة بقيمة 5 مليون جنيه 

المنازل  وتو�شيالت  المياه  �شبكات  اإنجاز  وتم 

ال�شحى  ال�شرف  و�شبكات  ط   / م   700 بطول 

وجارى  /ط  1.3كم  بطول  المنازل  وتو�شيالت 

خطوط  وتركيب  وتوريد  الرفع  محطة  تنفيذ 

طرد بطول 1.5 كم /ط ومن المقرر نهو الم�شروع 

فى مايو القادم .

وزير الإ�سكان وحمافظ البحرية يفتتحان تو�سعات
 حمطة مياه اأبو حم�ص بالبحرية بتكلفة250 مليون



يوم  الوزراء  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  �شهد 

عقد  على  التوقيع  مرا�شم  فبراير  الأربعاء25 

الرابعة  المرحلة  من  الأول  الجزء  م�شروع  تنفيذ 

الكبرى،  القاهرة  اأنفاق  لمترو  الثالث  الخط  من 

وذلك في ح�شور المهند�س هانى �شاحى وزير النقل 

القومية  الهيئة  ورئي�س  م�شر  لدى  فرن�شا  و�شفير 

والمهند�س  المنفذة  ال�شركات  واإتحاد  لالأنفاق 

مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة.

و�شرح المهند�س هاني �شاحي وزير النقل، باأنه بناًء 

على توجيهات رئي�س الجمهورية ب�شرعة اإيجاد حل 

لم�شكلة النقل والمرور، وفي اإطار حر�س الحكومة 

عليهم،  والتي�شير  المواطنين  م�شاكل  حل  على 

من  الرابعة  المرحلة  تنفيذ  الأمر  ا�شتوجب  فقد 

المرحلة  مع  الوقت  ذات  في  للمترو  الثالث  الخط 

البدء  ومخطط  للتنفيذ  طرحها  تم  التي  الثالثة، 

تنفيذ  يتم  وبذلك  العام،  هذا  خالل  تنفيذها  في 

حوالي  طول  باإجمالي  بالكامل،  الثالث  الخط 

�شرقًا،  الدولي  القاهرة  مطار  بين  لي�شل  كم،   48

لينقل  غربًا،  الدكرور  وبولق  اإمبابة  ومنطقتي 

لت�شل  »راكب/يوم«،  مليوني  على  يزيد  ما  حينها 

القدرة الإ�شتيعابية للخطوط الثالثة اإلى ما يزيد 

على 6 ماليين »راكب/يوم«، مما �شي�شاهم بقدر كبير 

الجماعي  والنقل  ال�شطحي  المرور  م�شكلة  حل  في 

لإقليم القاهرة الكبرى، اإلى جانب توفير الوقود.

واأ�شار وزير النقل اإلى اأن المرحلة الرابعة من الخط 

هارون  �شارع  اأ�شفل  هارون  محطة  من  تمتد  الثالث 

ال�شديق،  بكر  اأبو  �شارع  مع  تقاطعه  بعد  الر�شيد 

وي�شتمر حتى ميدان هليوبولي�س بم�شر الجديدة، 
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رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع 
عقد تنفيذ الجزء األول للمرحلة 

الرابعة للخط الثالث للمترو



اللواء  �شارع  اأ�شفل  يتجه  ثم 

اإلى  و�شوًل  عادل  محمد 

ميدان الألف م�شكن، ثم ي�شير 

ال�شوي�س  ج�شر  �شارع  اأ�شفل 

بن  عمر  محطة  حتى 

الخطاب، حيث ي�شتمر الم�شار 

ال�شوي�س  ج�شر  �شارع  اأ�شفل 

النزهة ويرتفع  حتى محطة 

فوق  علوي  ج�شر  على  ليكون 

لي�شل  ال�شوي�س  ج�شر  �شارع 

الهايك�شتب،  كوبري  اإلى 

كوبري  بعد  �شرقاً  ويمتد 

اإ�شافية  م�شافة  الهـايك�شتب 

حوالـي 2.5 كم، لي�شل اإلى ما 

الدائري  الطريق  التقاء  قبل 

»موقف  ال�شحراوي  الإ�شماعيلية  طريق  مع 

العا�شر«، حيث المحطة التبادلية »عدلي من�شور«، 

وور�شة العمرة الج�شيمة.

بعد  من  تبداأ  فرعة  اإن�شاء  »�شيتم  اأنه  واأ�شاف: 

محطة هليوبولي�س ليمر الم�شار اأ�شفل �شارع الحجاز 

�شيراتون  م�شاكن  ثم  الحربية  بالكلية  مرورًا 

بذلك  وي�شبح  القاهرة،  مطار  اإلى  ي�شل  حتى 

وت�شتمل  كم،   18.15 حوالي  المرحلة  هذه  طول 

للركاب،  محطة   14 عدد  على  المرحلة  هذه 

ونادي  م�شكن،  واألف  وهليوبولي�س،  )هارون،  وهي 

وعمر  وقباء،   ،2 والنزهة   ،1 والنزهة  ال�شم�س، 

وميدان  من�شور،  وعدلي  والحرفيين،  الخطاب،  بن 

�شيراتون،  وم�شاكن  الحربية،  والكلية  الحجاز، 

ومطار القاهرة«.

وتابع: اأنه »�شيتم تنفيذ هذه المرحلة على ثالثة 

من  وتمتد  كم،   5.15 بطول   ،)4A( منها  اأجزاء 

 )5( عدد  على  وت�شتمل   ،)1( النزهة  حتى  هارون 

محطات نفقية، وهـي )هارون، وميدان هليوبولي�س، 

واألف م�شكن، ونادي ال�شم�س، والنزهة )1(«.

واأ�شار الوزير: اإلي اأن »الجزء )4B( بطول 6.37 

كم، وتمتد من محطة النزهة )2( حتى ت�شل اإلى 

المحطة التبادلية )عدلي من�شور( بموقف العا�شر، 

 ،2 )النزهة  وهي  علوية،  محطات   5 على  وت�شتمل 

والمحطة  والحرفيين،  الخطاب،  بن  وعمر  وقباء، 

كما  العا�شر(،  موقف  عند  من�شور  عدلي  التبادلية 

من  وتمتد  كم،   6.65 بطول   ،)4C( الجزء  اأن 

علـى  وت�شتمل  القاهـرة،  مطار  حتى  هارون  محطة 

والكلية  الحجاز،  )ميدان  وهي  نفقية،  محطـات   4

الحربية، وم�شاكن �شيراتون، ومطار القاهرة(«.

دون  والتجهيزات  الإن�شاء  تكلفة  اأن  واأو�شح 

حوالي  تبلغ   ،)4A( للجزء  المتحركة  الوحدات 

تكلفة  تبلغ  بينما  م�شرى،  جنيه  مليار   4.345

بينما  م�شري،  جنيه  مليار   3.654  )  4B( الجزء 

تبلغ تكلفة الجزء )4C( 9.4 مليار جنيه م�شري، 

ال�شيا�شية  القيادة  اأنه بناًء على توجيهات   ، م�شيفاً

لتنفيذ المرحلة في اأق�شر فترة ممكنة، م�شيراً اإلى 

اأنه كانت فترة التنفيذ للمراحل ال�شابقة ت�شتغرق 

المقاولين  على  ال�شغط  وتم  �شنوات،   6 حوالى 

�شاملة  التنفيذ  بدء  من  �شهرًا   34 مدة  في  للتنفيذ 

فترة الختبارات وتجارب الت�شغيل.

المرحلة  من  الثاني  »الجزء  النقل:  وزير  واأ�شاف 

اتحاد  بوا�شطة  تنفيذه  �شيتم   ،)4B( الرابعة 

وذلك  واأورا�شكوم(،  العرب،  )المقاولون  ال�شركات 

ل�شركات  المكت�شبة  الخبرات.  من  لال�شتفادة 

في  العاملة  الفنية  والأطقم  الم�شرية  المقاولت 

م�شروعات المترو ال�شابقة، ولتعظيم الدور المحلي 

في تنفيذ الم�شروعات القومية.
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المائية  الموارد  وزير  المغازي  ح�شام  اأ.د  �شهد 

عقد  توقيع  فبراير   15 الأحد  يوم  والري 

المرحلة الأولى من م�شروع �شواطئ الأ�شكندرية 

وقعه  والذي  المحرو�شة  وحتى  م�شعود  بئر  من 

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

رئي�س  غالي  محمود  اأ�شامه  اأحمد  المهند�س  مع 

الهيئة الم�شرية العامة لحماية ال�شواطئ.

الهدف  اأن  العقد  توقيع  خالل  الوزير  اأكد  وقد 

الأ�شكندرية  محافظة  تمكين  هو  الم�شروع  من 

يمثل  الذي  الكورني�س  طريق  اإزدواج  م�شروع  من 

ويعمل على  الأ�شكندرية  لمدينة  متنف�شًا  بدوره 

اإثراء التنمية ال�شياحية بالمحافظة وهو عبارة 

 1600 عن حواجز اأمواج غاط�شة بطول حوالي 

متر تمثل حماية ال�شواطئ والأ�شكندرية من بئر 

مع  كيلومترين  بطول  المحرو�شة  وحتى  م�شعود 

النظيفة بغر�س زيادة  بالرمال  ال�شاطئ  تغذية 

ال�شاطئية  المنطقة  وتنمية  الطريق  عر�س 

اأربع  تنفيذه  ومدة  جنيه  مليون   189 بتكلفة 

�شنوات تنتهي في 2019.

كمرحلة  ياأتي  الم�شروع  اأن  الري  وزير  واأو�شح 

الأ�شكندرية  �شواطئ  حماية  م�شروع  من  اأولى 

بعمل  حاليًا  ال�شواطئ  حماية  هيئة  تقوم  حيث 

الدرا�شات الالزمة لم�شروع حماية المنطقة من 

�شيدي جابر وحتى ال�شل�شلة بطول حوالي اأربعة 

تقديرية  بتكلفة  ثانية  كمرحلة  كيلومترات 

الحماية  منظومة  لتكتمل  جنيه  مليون   400

ل�شواطئ الأ�شكندرية وا�شتعادة �شواطئ فقدتها 

المدينة ل�شنوات ما�شية.

وزير الري يشهد توقيع عقد المرحلة 
األولى من حماية شواطئ األسكندرية 

من بئر مسعود وحتى المحروسة
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قطاع  رئي�س  يون�س  �شليمان  المهند�س  �شرح 

القاهرة الكبرى باأن فرع حلوان فاز بتعاقدات 

واأ�شاف  جنيه  مليون   500 بقيمة  جديدة 

هذه  اأن  الفرع  مدير  حامد  عمرو  المهند�س 

ال�شرف  م�شروع  تنفيذ  عن  عبارة  التعاقدات 

الوا�شلين  كفر  لقرية  المتكامل  ال�شحى 

وي�شمل  جنيه   مليون   158 وبتكلفة  باأطفيح 

 UPUC شبكات ال�شرف ال�شحى من موا�شير�

الإجهاد  �شابقة  لموا�شير  طرد  وخطوط 

مدنية  واأعمال  �شحى  �شرف  رفع  ومحطتين 

كفاءة  ورفع  تطوير  وم�شروع   ، وكهربائية 

الأول  بالتجمع  ال�شرب  مياه  تنقية  محطة 

من  المحطة  طاقة  لرفع  الجديدة  بالقاهرة 

15 األف م3/يوم اإلى 30 األف م3/يوم بتكلفة 

، وم�شروع تو�شعات المرحلة  45 مليون جنيه 

الأعمال  �شاملة  ال�شف  مياه  لمحطة  الثانية 

مليون   85 وبتكلفة  والكهربائية  المدنية 

جنيه ، وم�شروع تنفيذ �شومعة الغالل بناحية 

تخزينية  ب�شعة  الجيزة  بمحافظة  برقا�س  

100 مليون جنيه  األف طن وتبلغ تكلفته   60

�شرق  التجمعات  اإمداد  م�شروع  اإلى  بالإ�شافة 

الدائرى بمياه ال�شرب النقية عن طريق ربط 

التجمع  من   4،3،5 اأرقام  المياه  رفع  محطات 

بطريق  مرورًا  العبور  مدينة  اإلى  الخام�س 

15كم  حوالى  بطول  والإ�شماعيلية  ال�شوي�س 

من موا�شير زهر مرن 800مم وي�شمل الم�شروع 

مليون   120 بتكلفة  نفقية  عدايات   3 اإن�شاء 

مع  بالتعاون  بتنفيذه  الفرع  ويقوم  جنيه 

ال�شدات  و  الأنفاق  واإدارة  ن�شر  مدينة  فرع 

المنزلقة واإدارة الإن�شاءات البحرية .

الجارحي  علي  المهند�شين  العقد  توقيع  ح�شر 

مدير  الريفي  وح�شام  الأ�شكندرية  قطاع  رئي�س 

فرع الأ�شكندرية وجميل ال�شيد نائب مدير الفرع 

ومدير الم�شروع.

تعاقدات جديدة لفرع حلوان بقيمة 500 مليون جنيه

م.عمرو حامدم.�شليمان يون�س
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قام المهند�س اإبراهيم محلب رئي�س مجل�س الوزراء 

الأ�شا�س  حجر  بو�شع  اإبريل   14 الثالثاء  يوم 

للمبنى الجديد لمحكمة النق�س بـ 6 اأكتوبر رافقه 

والداخلية  محفوظ  �شابر  الم�شت�شار  العدل  وزراء 

اللواء مجدى عبد الغفار والأوقاف الدكتور محمد 

نادى  رئي�س  الزند  اأحمد  والم�شت�شار  جمعة  مختار 

رئي�س  الرحيم  عبد  ح�شام  والم�شت�شار  الق�شاه 

رئي�س  �شالح  مح�شن  والمهند�س  النق�س  محكمة 

نائب  عفيفى  اإمام  والمهند�شون  الإدارة  مجل�س 

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

القاهرة الكبرى و �شيد �شندى مدير اإدارة المن�شاآت 

المتميزة والذى �شرح باأن الم�شروع عبارة عن مبنى 

خدمات  ومبانى  للق�شاه  وفندق  النق�س  لمحكمة 

على  معمارى  م�شتوى  اأعلى  على  الم�شروع  و�شيكون  

الق�شاء  لمبنى  محاكاة  ليكون  الفرعونى  الطراز 

الكهروميكانيكية وتبلغ  الأنظمة  اأحدث  مع  العالى 

م�شاحة الم�شروع 25 األف مترم�شطح و�شيتم تنفيذه 

هامة  اإ�شافة  اإقامته  يعد  حيث  مراحل   3 على 

لموؤ�ش�شة الق�شاء ال�شامخة  . 

إبراهيم محلب يضع حجر األساس
للمبني الجديد لمحكمة النقض بـ 6 أكتوبر
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مجل�س  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  �شارك 

ال�شحة  وزارة  اأقامتها  التي  الفعالية  في  الوزراء 

�شركة  مع  بالتعاون   ، مايو   7 الخمي�س  يوم  م�شاء 

المقاولون العرب حول التعريف بالأن�شطة الطبية 

الم�شرية في اأفريقيا.

ح�شر اللقاء عدد من الوزراء الم�شاركين في "وحدة 

مدبولي  م�شطفي  الدكتور  بينهم  من  اأفريقيا" 

العمرانية،  والمجتمعات  والمرافق  وزيرالإ�شكان 

و  بالقاهرة،  المعتمدين  الأفارقة  وال�شفراء 

المقاولون  �شركة  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س 

قطاع  رئي�س  مبروك  اإبراهيم  والمهند�س  العرب 

الجهات  ممثلي  من  وعدد  الأفريقية،  ال�شركات 

في  العاملة  ال�شركات  بع�س  وروؤ�شاء  الحكومية 

مجال ال�شحة باأفريقيا.

اأكد  كلمة  ال�شحة،  وزير  األقى  الفعالية  وخالل 

مع  تعاونها  دعم  نحو  بقوة  تتجه  م�شر  اأن  خاللها 

على  م�شددا  ال�شحة،  مجال  في  الأفارقة  اأ�شقائها 

اأن التعاون الم�شري مع اأفريقيا في القطاع ال�شحي 

بالقارة  لم�شر  الناعمة  القوة  ركائز  اإحدى  هو 

،كما تم خالل الفعالية عر�س فيلم ت�شجيلي حول 

من  عدد  في  الم�شرية  الطبية  القوافل  اأن�شطة 

الدول الأفريقية والتي ت�شاعد في تمويلها �شركة 

"المقاولون العرب" وعدد من ال�شركات الخا�شة.
محلب  اإبراهيم  المهند�س  قام  الفعالية  ختام  وفي 

تكريم،  درع  باإهداء  ال�شحة،  ووزير  الوزراء  رئي�س 

ع�شو  راتب  اأ�شرف  المهند�س  الراحل  ا�شم  اإلى 

كان  الذي  للدور  وتقديرا  عرفانا   ، الإدارة  مجل�س 

من  باأفريقيا  الم�شري  الدور  تعزيز  في  به  يقوم 

خالل اأن�شطة �شركة المقاولون العرب في عدد من 

الدول الأفريقية.

محلب يكرم ا�شم »اأ�شرف راتب« عرفانا بدوره في اأفريقيا
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اأوبيانج نجيما رئي�س دولة غينيا  الرئي�س  ا�شتقبل 

�شركة  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  الإ�شتوائية 

بها  قام  التي  جولته  خالل  العرب  المقاولون 

ال�شهر الجاري لعدد من الدول الأفريقية  منت�شف 

حيث اأ�شاد الرئي�س الغيني باأداء وجودة المقاولون 

العرب فى تنفيذ الم�شروعات كما بحث مع الرئي�س 

الغيني فر�س فتح اآفاق عمل جديدة لل�شركة .

قام  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأن  بالذكر  جدير 

والكاميرون  نيجيريا  �شملت  اأفريقية  عمل  بجولة 

وغينيا الإ�شتوائية ح�شر خاللها اإجتماع الجمعية 

النيجيرية  العرب  المقاولون  ل�شركة  العمومية 

دولر  مليار   1.8 اأكثر  اأعمالها  حجم  يبلغ  والتي 

ويعد م�شروعي اإعادة تاأهيل واإن�شاء ميناء هركورت 

حيث  من  الم�شروعات  اأكبر  اأحد  نيجيريا  بدولة 

التكلفة حيث بلغ حجم اأعماله 2 مليار و226  مليون 

جنيه م�شري وم�شروع البنية التحتية لمدينة وياي 

بقيمة مليار و736 مليون جنيه كما ح�شر الجمعية 

والتي  الغينية  العرب  المقاولون  ل�شركة  العمومية 

ومن  دولر  مليون   700 من  اأكثر  اأعمالها  حجم  بلغ 

اأكبر مزار  اأعمالها التي تقوم بتنفيذها حاليًا  اأهم 

يعد  والذي  بيكو  بجبل  �شياحي 

اأكثر  بتكلفة  هناك  جبل  اأعلى 

وطريق  جنيه  مليون   160 من 

 840 بتكلفة  اأكا�شي   / الأزوك 

الجمعية  واإجتماع  جنيه  مليون 

المقاولون  ل�شركة  العمومية 

العرب الكاميرونية والتي يتعدى 

100 مليون دولر  اأعمالها  حجم 

م�شروعي  بتنفيذ  تقوم  حيث 

ن�شيمالن  ياوندى-  طريق  اإن�شاء 

رئيس غينيا اإلستوائية يستقبل
 رئيس المقاولون العرب

إجتماع الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب النيجيرية
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دجاولوبو  منطقة  طرق  تاأهيل  اإعادة  وم�شروع 

مليون   113 حوالى  بقيمة  ميليمياه  �شان  بمنطقة 

دولر اأمريكي . 

المبني  بتفقد  �شالح  مح�شن  المهند�س  قام  كما 

بتنفيذه   تقوم  والذي  الم�شرية   لل�شفارة  الجديد 

واأ�شاد  بمالبو  الغينية  العرب  المقاولون  �شركة 

للعاملين  ال�شكر  ووجه  الأعمال  وتقدم  بجودة 

هناك.

هذا وقد اأعلن المهند�س اإبراهيم مبروك اأن حجم 

مليون   170 بلغ  الغينية  العرب  المقاولون  اأعمال 

دولر خالل عام 2014 وتم تحقيق اأرباح لم�شروعات 

ال�شركة والذي يبلغ عدد العاملين بها حوالي 550 

عامل ومن الم�شروعات الكبرى التى تقوم ال�شركة 

م�شروع  حاليًا  بتنفيذها 

الي�شوك  طريق  اإن�شاء 

اكا�شى بقيمة 120 مليون 

اإن�شاء  وم�شروع  دولر 

الكامب الع�شكرى بمدينة 

 80 بقيمة  مومنجومو 

وم�شروع  دولر  مليون 

�شكنية  مدينة  اإن�شاء 

 1000( اأويال  بمدينة 

بقيمة  �شكنية(  وحدة 

150 مليون دولر وم�شروع 

50 مليون دولر وم�شروع  اإن�شاء طرق �شيمو بقيمة 

دولر  مليون   45 بقيمة   2 امبينى  طرق  اإن�شاء 

على  بيكو  بجبل  وكني�شة  تمثال  اإن�شاء  وم�شروع 

10 مليون  3000 م فوق �شطح البحر بقيمة  اإرتفاع 

بقيمة  كوجو  بمدينة  طرق  اإن�شاء  وم�شروع  دولر 

ال�شركة  اأعمال  حجم  بلغ  بينما  دولر،  مليون   50

النيجيرية اأكثر من 166 مليون دولر وب�شافي ربح  

بلغ 23 مليون دولر .

الكامريونية   املقاولون  �شركة  اأعمال  حجم  وبلغ 

بن�شبة  دولر  مليون   41 حوايل   2014 عام  خالل 

8.71 % كما بلغ حجم اأعمال الربع  ربحية قدرها 

الأول من عام2015 حوايل11 مليون دولر بن�شبة 

ربحية قدرها %12.

إجتماع الجمعية العمومية لشركة 
المقاولون العرب الغينية

إجتماع الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب الكاميرونية
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واني  جيم�س  ال�شيد  كبيرا�شتقبل   ترحيب  و�شط 

اإيقا  نائب رئي�س دولة جنوب ال�شودان يوم الخمي�س 

المهند�س  برئا�شة  العرب  المقاولون  وفد  اإبريل   9

اثني  وقد  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن 

الحكومة  تعاون  علي  اللقاء  خالل  الرئي�س  نائب 

الم�شرية و ان م�شر تمثل الأخت ال�شقيقة الكبرى 

لدولة جنوب ال�شودان مما تقدمه لهم من خدمات و 

تعاون و م�شاعدات تدل علي روح التعاون و الخوة 

و المحبة بين ال�شعبين و انه �شعيد بتواجد �شركة 

تنمية  في  ت�شارك  العرب  المقاولون  مثل  عمالقة 

دولة جنوب ال�شودان و ان بالده تحتاج لم�شروعات 

تحتية  بنية  و  اإ�شكان  و  الوليات  بين  تربط  طرق 

وم�شت�شفيات و لكن ان تتم بجودة عالية مثل التي 

�شاهدها  التي  و  العرب  المقاولون  �شركة  تقدمها 

م�شر  جمهورية  في  ال�شركة  اعمال  في  بنف�شه 

للوزراء  تعليماته  �شيادته  اعطي  وقد  العربية 

ال�شركة   وفد  مع  التن�شيق  و  بالجتماع  المعنيين 

جمهورية  �شفير  مختار  ايمن  ال�شفير   اللقاء  ح�شر 

م�شر العربية بجنوب ال�شودان و ال�شيد اأحمد علي 

عام  امين  جاجا  توني  والدكتور  الم�شري  القن�شل 

ال�شئون الخارجية والمهند�شون اأ�شرف عبد العاطي 

رئي�س القطاع الم�شرف علي فروع ال�شركة باأفريقيا 

ال�شركة  فرع  مدير  النجار  متولي  الدين  عالء  و 

نائب رئيس جمهورية جنوب السودان 
يستقبل وفد المقاولون العرب

ويؤكد ترحيب بالدة بتعاون الحكومة المصرية 
وتواجد الشركة هناك
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بجنوب ال�شودان ومحمد محمد �شامي المدير الفني 

المالي  المدير  المجد  اأبو  احمد  والأ�شتاذ  للفرع 

للفرع .

علي جانب اآخر اإلتقي وفد المقاولون العرب بوزيرة 

عر�س  وتم  التحادية  التحتية  والبنية  الإ�شكان 

اإ�شكان  م�شروعا  تنفيذ  واإمكانية  ال�شركة   روؤية 

اأو�شحت  والتي  الوزيرة  قبل  من  ترحاب  و�شط 

وطرق  �شكنية  مدن  الي  ال�شودان  جنوب  حاجة 

مدي  وطرحت  التحتية  البنية  اعمال  وجميع 

اإمكانية م�شاركة ال�شركة في الح�شول على منح من 

ال�شناديق العربية لتنفيذ بع�س العمال ب�شمانات 

من الحكومة .

والج�شور  والطرق  النقل  بوزير  الوفد  اإلتقي  كما 

ال�شودان  جنوب  حاجة  اأو�شح  والذي  التحادي 

الي طرق تربط بين الوليات وطرح مدي اإمكانية 

من  منح  على  الح�شول  في  ال�شركة  م�شاركة 

ال�شناديق العربية لتنفيذ بع�س العمال ب�شمانات 

من الحكومة وتم التفاق علي توقيع مذكرة تفاهم 

ال�شركة  لتدعيم  الفنية  الجهات  و  الوزارة  مع 

من  المقترحة  الطرق  م�شروعات  في  والم�شاركة 

الوزارة.

واإلتقي بوزير ال�شئون الخارجية التحادي  والذي 

جنوب  في  تنمية  في  ال�شركة  بم�شاركة  رحب 

م�شيدًا   ذلك   لتنفيذ  العقبات  كل  وتذليل  ال�شودان 

الدخول  العرب في  المقاولون  �شركة  باأهمية ودور 

والمناف�شة بقوة في ال�شوق لما لها من �شمعة طيبة 

جنوب  دولة  ان  حيث  العمال  تنفيذ  وجودة 

ال�شودان تعاني من �شوء الجودة في تنفيذ العمال 

�شهدت الدكتورة ليلى اإ�شكندر وزيرة الدولة للتطوير 

توقيع  مايو   4 الأثنين  يوم  والع�شوائيات  الح�شرى 

عقد ت�شغيل العمالة المدربة من ال�شباب على اأعمال 

�شركة   فريق  �شمن  الخارجية  والدهانات  المحارة 

مناطق  لـ4  الع�شوائيات  لتطوير  العرب  المقاولون 

ع�شوائية غير مخططة ، وهى مناطق من�شاأه نا�شر، 

قتادة،  واأبو  القاهرة،  بمحافظة  اهلل  خير  وعزبة 

بذلك  �شرح   ، الجيزة  بمحافظة  الأعظم  والبحر 

الق�شور  �شيانة  اإدارة  مدير  منير  عماد  المهند�س 

والأثار واأو�شح اأن الم�شروع تقوم بتنفيذه ال�شركة 

الوزارة  برامج  خالل  من  جنيه  مليون   33 بقيمة 

التي تهدف اإلى تجميع �شباب المناطق الم�شتهدفة 

دخال  تدر  حرف  على  الحرفى  التدريب  اأجل  من 

حزمة  لتنفيذ  وخطوة  الب�شرية،  للتنمية  كمدخل 

تنفيذ  مع  والقت�شادية  الجتماعية  البرامج  من 

بم�شاركة  للمنطقة  وجمالى  عمرانى  تطوير  خطة 

مع  يتالءم  بما  المهنى  التدريب  ودعم  الأهالى، 

المهارات  مع  يتنا�شب  وبما  العمل،  �شوق  احتياجات 

الأ�شتاذ  وا�شاف  ال�شباب  لدى  العملية  والخبرات 

اأنه  بالإدارة  الب�شرية  الموارد  مدير  نظمي  اأحمد 

�شيتم ت�شغيل هوؤلء ال�شباب من �شكان هذه المناطق 

خالل فترة هذا الم�شروع فقط.

الدكت�رة ليلى اإ�شكندر ت�شهد ت�شغيل العمالة المدربة
 �شمن فريق المقاول�ن العرب لتط�ير الع�ش�ائيات
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اإبراهيم  المهند�س  ا�شتقبل  كبير  ترحيب  و�شط 

الجمعة  يوم  �شباح  الوزراء  مجل�س  رئي�س  محلب 

اإجنا�شيو  ال�شيد  ال�شيخ  �شرم  بمطار  مار�س   13

ميالم تانج النائب الأول لرئي�س غينيا الإ�شتوائية 

دولة  و�شفير  الغيني  والتخطيط  الإقت�شاد  ووزير 

غينيا الإ�شتوائية بالقاهرة للم�شاركة في الموؤتمر 

�شالح  مح�شن  المهند�س  بح�شور  وذلك  الإقت�شادي 

رئي�س مجل�س الإدارة والمهند�س اإبراهيم 

مبروك رئي�س قطاع �شرق وغرب اأفريقيا 

وعماد عبيد الرئي�س المالي للقطاع.

اإجنا�شيو  ال�شيد  اأ�شاد  اأخر  جانب  على 

ميالم تانج خالل لقاءه بالمهند�س مح�شن 

�شالح والوفد المرافق له بدور المقاولون 

العرب فى تنفيذ الم�شروعات الكبرى فى 

عالقة  توطيد  فى  ودورها  غينيا  دولة 

اأننا  وقال:  الأفريقية  بالدول  م�شر 

من  الأولى  المرحلة  تنفيذ  من  اإنتهينا 

اأعمال البنية التحتية من خطة التنمية 

للمرحلة  الآن  ونعد  العرب  المقاولون  بم�شاركة 

بت�شافر  الم�شانع  اإن�شاء  مرحلة  وهى  الثانية 

لرئي�س  الأول  النائب  واأكد  الم�شرية   الخبرات 

الدول  من  العديد  م�شاركة  اأن  الإ�شتوائية  غينيا 

ُيَعد موؤ�شرًا قوياً على قوة  فى الموؤتمر الإقت�شادى 

دعم  على  كله  العالم  وحر�س  الم�شرى  الإقت�شاد 

م�شر واقت�شادها.

على هامش المؤتمر اإلقتصادي:
نائب رئيس جمهورية غينيا يشيد بالمقاولون العرب
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وزير الدوله للتعليم الفنى ي�شيد بالإحترافيه 
في مجالت التدريب بمركز ج�شر ال�ش�ي�س

في  بالإحترافيه  ي�شيد  الفنى  للتعليم  الدوله  وزير 

مجالت التدريب بمركز ج�شر ال�شوي�س

فى  الممثله  لل�شركه  المتوا�شله  الجهود  اطار  فى 

المعهد التكنولوجى لهند�شه الت�شييد والداره فى بناء 

وتطوير القدرات الفنيه لطلبه التعليم الفنى فى م�شر 

وتعظيم للمبادره الثالثيه بين �شركه المقاولون العرب 

ومجل�س التدريب ال�شناعى وموؤ�ش�شه اأخبار اليوم 

الفنى  للتعليم  الدوله  وزير  يو�شف  الدكتورمحمد  قام 

يوم  ال�شوي�س  ج�شر  تدريب  مركز  بزياره  والتدريب 

الثنين 23 مار�س رافقه خالل الزيارة المهند�شه اإيمان 

المعهد  على  والم�شرفه  الدراه  مجل�س  ع�شو  �شليمان 

والمهند�س �شريف حمدى مدير المعهد 

العمل  في  والإحترافيه  بالجهود  �شيادته  ا�شاد  وقد 

التى يتم من خاللها تفعيل القدرات الطالبيه واإ�شافه 

بالمجالت  مرتبطه  للتدريب  متجدده  مجالت 

مما  بها  والتدريب  التعليم  وربط  الجديده  ال�شناعيه 

على  عاليه  كفاءه  ذو  جديد  جيل  خلق  على  ي�شاعد 

اأ�ش�س علميه وفنيه تراعى المعايير العالميه .

يذكر اأن فكرة مبادرة دعم وبناء قدرات طالب التعليم 

مع  بال�شراكة  اليوم  اأخبار  دار  موؤ�ش�شة  تبنتها  الفني 

القيام  ب�شرورة  منهما  اإيمانًا  العرب  المقاولون  �شركة 

"م�شرالم�شتقبل"   نحو  الإجتماعية  بم�شئوليتهما 

التعليم  طالب  قدرات  وبناء  ودعم  تحفيز  اإلى  تهدف 

الفني وتدريبهم ب�شفة م�شتمرة علي مختلف المجالت 

ال�شناعية واإ�شافة مجالت متجددة للتدريب مرتبطة 

تدريب  واإ�شافة  الجديدة  ال�شناعية  بالمجالت 

التعليم  وربط  الخ�شراء  الفنية  الوظائف  مجال  في 

والتدريب بالمجالت ال�شناعية و�شوق العمل ، و�شتقوم 

طالب   290 عدد  بتدريب  خاللها  من  مبدئيًا  ال�شركة 

المعمارية  ال�شالم  بمدر�شتي  والثالث  الثاني  بال�شف 

ومدينة ن�شر ال�شناعية علي مهن الأعمال الإ�شالحية 

"ال�شباكة" والبناء والت�شطيبات بور�س ال�شركة بج�شر 
التنموي  بالتدريب  اليوم  اأخبار  تقوم  بينما  ال�شوي�س 

اأ�شرف  المهند�س  بذلك  ،�شرح  العمل  ل�شوق  وتاأهيلهم 

عبد العليم مدير المتابعه الفنيه والتعاقدات بالمعهد.  



فى أول زيارة له بالمشروع :
وزير اإلسكان : نسطر تاريخاً جديداً بتنفيذ

 " توشكى الجديدة"
وهدفنا اإلستفادة من إستثمارات اإلستصالح الزراعى

بهذه   .. لم�شر"  جديداً  تاريخاً  ن�شطر  "نحن 
وزير  مدبولى  م�شطفى  الدكتور  ا�شتهل  الكلمات 

الإ�شكان والمرافق والمجتمعات العمرانية زيارته 

بداأ  التى  الجديدة  تو�شكى  مدينة  لموقع  الأولى 

�شهرين  منذ  لها  العاجلة  المرحلة  اأعمال  تنفيذ 

المدينة  موقع  في  الأعمال  بتقدم  �شعادته  مبديا 

فى  العاملة  الثالث  ال�شركات  اتحاد  نفذها  والتى 

اإبراهيم  ومختار  العرب  المقاولون  وهى  الم�شروع 

وايجيكو ، بجملة " اهلل ينور .. هو ده ال�شغل".

خالل  الم�شروع  لموقع  زيارته  خالل  الوزير  وقال 

يومين،  لمدة  اأ�شوان  لمحافظة  مو�شعة  زيارة 

الإقليم:"  محافظ  ي�شري  م�شطفي  اللواء  يرافقه 

مدينة  باإن�شاء   ، جديداً تاريخاً  ن�شطر  اليوم  نحن 

للغاية  ومهمة  عزيزة  منطقة  لتنمية  متكاملة 

تو�شكى  لمدينة  الأولى  النواة  وهى  م�شر،  لأر�س 

�شتنتهى  والتى  اأ�شوان،  بمحافظة  الجديدة 

بدء  بعد  المقبل،  يونيو   30 فى  العاجلة  مرحلتها 

الأعمال فى �شهر يناير الما�شي".

مدب�لى يبدى �شعادته بتقدم الأعمال ، وي�ؤكد: ل خروج 
لأى معدة لمدة ٤ �شن�ات حتى اإنهاء تنفيذ المدينة
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واأ�شاف الوزير:" هذا هو م�شتقبلنا جميعا، فتعمير 

ال�شعبة  الظروف  من  بالرغم  ال�شحراء  فى  رقعة 

البدء  النجاح، ولقد قررنا  ن�شهدها تعد قمة  التى 

بتنفيذ المرحلة العاجلة للمدينة، لالإ�شتفادة من 

تو�شكى،  فى  �شخها  تم  التى  الكبيرة  الإ�شتثمارات 

�شركات  فى  العاملين  ل�شالح  التفعيل  يتم  بحيث 

المرحلة  واأن  خا�شة  الزراعي،  الإ�شت�شالح 

تنفيذ  فيها  �شيتم  العاجلة 

1019 وحدة �شكنية".

اإ�شــافــة  الــــوزيــــــر  وقـــرر 

�شكنية  وحدة   184 تنفيذ 

لي�شبح  العاجلة،  للمرحلة 

الأولى،  المرحلة  اإجمالى 

عن  ف�شالً  وحدات،   1203

لتنفيذ  المواقع  تاأهيل 

فى  اأخرى  وحدة  اآلف   5

مبا�شرة،  المقبلة  المرحلة 

مــــــن  فــــــوراً  لال�شتــفــــادة 

التى  والمرافق  الخدمات 

المرحلة  في  تنفيذها  تم 

تنفيذهــا  ليتــم  العاجلــة، 

خالل العام المالى المقبل، طالباً اإتحاد ال�شركات 

مجمع  تنفيذ  باإرجاء  العاجلة  للمرحلة  المنفذة 

المحاكم، اإلى المرحلة الثانية، والبدء في تنفيذ 

وملعب  �شباحة  حمام  على  ي�شتمل  اإجتماعى  نادى 

ومنطقة  الأغرا�س،  متعددة  و�شالة  خما�شي، 

المنطقة  هذه  لأهمية  للمواطنين،  ترفيهية 

للمواطنين.
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اإ�شعاف  �شيارة  توفير  �شرعة  على  الوزير  و�شدد 

 ، مقيم  طبيب  وبها  بالأم�شال،  مجهزة  دائمة 

للحفاظ على �شحة العاملين بالم�شروع.

حيث  الموقع،  فى  معدة  لأى  خروج  ل  اأنه  واأكد 

�شنوات   4 لنحو  الموقع  فى  �شي�شتمر  العمل  اأن 

والتى  بالكامل،  المدينة  اإنهاء  لحين  متوا�شلة 

10 اآلف فدان، وتبلغ م�شاحة  �شيتم تنفيذها على 

المرحلة الأولى 3500 فدان.

العمال  لكل  العظيم  ال�شكر  الوزير  ووجه 

والإداريين والمهند�شين، الذين يعملون فى ظروف 

ع�شيبة، لزراعة اأمل جديد لم�شر.

�شيتم  اأنه  اإلى  مدبولى،  م�شطفى  الدكتور  ولفت 

 30 فى  للمدينة،  العاجلة  المرحلة  تنفيذ  اإنهاء 

�شهر  خالل  الأعمال  بداأت  حيث  المقبل،  يونيو 

يناير الما�شى، بقيمة تقديرية 500 مليون جنيه.

واأو�شح وزير الإ�شكان اأن اأمر اإ�شناد المدينة، �شدر 

 12/18 بتاريخ   24 رقم  الوزراء  مجل�س  بموافقة 

ومبانى  مرافق  تنفيذ  اأعمال  )وت�شمل   2014/

المدينة    من  الأولى  المرحلة  وخدمات  اإ�شكان 

المقاولون  �شركات  لتحاد  اأفدنة،   105 بم�شاحة 

ابراهيم"  "مختار  الم�شرية   والمقاولت  العرب 

والن�شر للمبانى والن�شاءات "ايجيكو"( م�شيرًا اأن 

اأعمال  �شتنفذ  العرب  )المقاولون  �شركات  اتحاد 

 175 اإبراهيم بقيمة   200 مليون، و مختار  بقيمة 

125 مليون . مليون، واإيجيكو بقيمة 

رافق الوزير خالل الجولة المهند�شون كمال فهمى 

ل�شئون  العمرانية  المجتمعات  هيئة  رئي�س  نائب 

النائب الأول  �شيد فاروق  و  المدن  تطوير وتنمية 

رئي�س  نائب  عفيفي  واإمام  الإدارة  مجل�س  لرئي�س 

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

قطاع  رئي�س  المولي  عبد  ومحمود  الإدارة  مجل�س 

نطاق  اأن  اأو�شح  والذي  واأ�شيوط   الوادي  جنوب 

عمل المقاولون العــــرب هو عبارة  عن تنفيذ عدد  

بم�شطح   ) متو�شط  اإ�شكان   ( �شكنية  وحدة   477

وال�شرف  والرى  المياه  و�شبكات  فدان   34.7

المتو�شط  ال�شكــــان  بمنطقــة  والطــرق  ال�شحــى 

وعدد  ال�شحى  ال�شرف  معالجة  محطة  واأعمال 

العمل  حجم  من  تمثل%40  وهى  رفع  محطة   )1(

الكلى للمرحلة العاجلة من الم�شروع.
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�شهد المهند�س اإمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة 

اإعادة  بم�شروع  عمل  يوم  اأول  ابريل   27 الإثنين  يوم 

خالل  ن�شررافقه  بمدينة  الموؤتمرات  قاعة  تاأهيل 

مدير  القطاع  رئي�س  �شندي  �شيد  المهند�شون  الزيارة 

مدير  نائب  علوي  ومحمد  المتميزة  المن�شاآت  اإدارة 

طالب  وقد  الم�شروع  مدير  ر�شتم  محمود  و  الإدارة 

العمل بعمل ورديات على  اإمام عفيفي فريق  المهند�س 

مدار الـ24 �شاعة ل�شرعة الإنجاز.

ي�شارك في تنفيذ الأعمال مع اإدارة المن�شاآت المتميزة 

للمباني  الكهروميكانيكية  الم�شروعات  اإدارة  اإدارات 

والأعمال  ب�شبرا  العمرات  وور�س  والمرافق  العامة 

الإعتيادية واإدارة الأعمال الكهربائية و�شملت الأعمال 

وتدعيمها  المنهارة  الأعمدة  �شلب  للم�شروع  الأولية 

الكهروميكانيكية  الأعمال  واإزالة  المخلفات  ورفع 

توزيع  ولوح  التكييفات  مثل  الحريق  من  ت�شررت  التي 

الكهرباء وجميع اأنواع الإنارة المحترقة.

المهندس إمام عفيفي يشهد بدء العمل الفعلي
 بمشروع إعادة تأهيل المؤتمرات

تكريم
 المقاولون العرب 
في اليوم العالمي لل�سالمة

القوي  وزيرة  الع�شراوي  ناهد  الدكتورة  كرمت 

العاملة والهجرة  �شركة المقاولون العرب  في 

وال�شحة  لل�شالمة  العالمي  اليوم  الإحتفال 

الخام�س  في  بالأ�شكندرية  عقد  الذي  المهنية 

تطبيق  بمنا�شبة  اأبريل  �شهر  من  والع�شرين 

وتاأمين  المهنية  وال�شحة  ال�شالمة  معايير 

بيئة العمل باإدارة الم�شروعات الكهروميكانيكية للمياه وال�شرف ال�شحي ووجهت ال�شكر للمهند�س مح�شن �شالح 

رئي�س مجل�س الإدارة والمهند�س رجب ال�شعيد مدير اإدارة الم�شروعات الكهروميكانيكية للمياه وال�شرف ال�شحي 

والمهند�س جمال عبا�س مدير ال�شالمة وال�شحة المهنية والبيئة باإدارة الم�شروعات وذلك بح�شور الدكتور هاني 

القوي  وزارة  قيادات  من  ولفيف  الدولية  العمل  منظمة  مدير  فان  بيتر  وال�شيد  الأ�شكندرية  محافظ  الم�شيري 

العاملة والهجرة  .
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الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  قام 

يوم الثالثاء 5 مايو بزيارة م�شروع م�شت�شفى ال�شيخ 

جابر الأحمد ال�شباح بالكويت حيث تفقد الأعمال 

المركزية  المحطة  ومبنى  بالم�شروع  الجارية 

ومبنى الحالت الحرجة و الموقع العام وقد اأ�شاد 

 %83 ن�شبتها  بلغت  والتي  الأعمال  بتقدم  �شيادته 

بالم�شروع،رافقه  العاملين  لجميع  ال�شكر  ووجه 

خالل الزياره المهند�س ح�شام فايد مدير الم�شروع 

من  مكون  جابر  ال�شيخ  م�شت�شفى  اأن  اأو�شح  والذي 

1200 �شرير وجراج لل�شيارات  مبنى رئي�شى ي�شم 

كلها  منا�شيب  ثالث  من  مكون  �شيارة   5000 ي�شع 

الإجمالية  الم�شاحة  وتبلغ  الأر�س  �شطح  تحت 

الدور  وم�شطح  م�شطح  متر  األف   660 للمبانى 

مربع  متر  األف   49 الم�شت�شفى   مبنى  من  الواحد 

بما يعادل م�شاحة ع�شرة اأفدنة كما ي�شم الم�شروع 

مبنى الوحدة المركزية للقوى و يقع  على م�شاحة  

12 األف متر مربع وعيادة الأ�شنان ومبنى م�شاكن 

واأعمال  الخارجية  والأعمال  التمري�س  هيئة 

واأعمال  والمغا�شل   المطابخ  ومعدات  التاأ�شي�س 

مهبطين  اأي�شًا  ي�شمل  كما   ، وال�شيانة  الت�شغيل 

اإنجازه  بعد  الم�شت�شفى  و�شي�شبح  للهليكوبتر،هذا 

�شرحًا عالميًا والأكبر من نوعة فى ال�شرق الأو�شط 

وتقديم  الطبية  الكوادر  وتدريب  للعلم  كمنارة 

الخدمة الطبية لأكثر من 600 األف ن�شمة.

إنجاز 83% من مشروع مستشفي
 الشيخ جابر االحمد الصباح

محسن صالح يشيد بتقدم األعمال ويوجه 
الشكر للعاملين بالمشروع 
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قام الدكتور هانى محمد اأبو را�س اأمين محافظة جدة 

الم�شروعات  وتفقد  بزيارة  اإبريل   29 الأربعاء  يوم 

التى يقوم بتنفيذها فرع ال�شعودية بمدينة جدة وهى 

الملك  طريق  بتقاطع  كوبرى  ج�شر  تنفيذ  م�شروعات 

بتقاطع  كوبرى  ج�شر  ،وتنفيذ  الرو�شة  �شارع  مع  فهد 

الأمير ماجد مع �شارع بنى مالك .

المهند�شون  العمل  بمواقع  �شيادته  اإ�شتقبال  فى  وكان 

مبارك �شعد مدير فرع ال�شعودية و ع�شام عبد الخالق 

م�شروع  اأ�شرف فتح اهلل مدير  و  مدير م�شروعات جدة 

تنفيذ ج�شر بتقاطع طريق الملك فهد مع �شارع الرو�شة 

م�شروع  مدير  فتحى  كمال  و  بجدة  الدراجة  بدوار 

تنفيذ ج�شر بتقاطع طريق الأمير ماجد مع �شارع بنى 

مالك بجدة  .

تنفيذ  وجودة  بمعدلت  جدة  اأمين  اأ�شاد  وقد  هذا 

الأعمال  بنهو  ال�شركة  واإلتزام  بالم�شروعات  الأعمال 

هاتف  الزيارة  واأثناء  لها  المحددة  المواعيد  فى 

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

الفرع  مدير  مبارك  �شعد  للمهند�س  ال�شكر  لتوجيه 

المبذول  الجهد  على  بالم�شروعين  العاملين  وجميع 

المحددة  المواعيد  فى  الخدمة  الم�شروعين  لدخول 

لها وكذلك معدلت وجودة التنفيذ العالية . 

فرع  مدير  �شعد  مبارك  المهند�س  اأو�شح  وقد  هذا 

ج�شر  تنفيذ  م�شروع  ت�شليم  المقرر  من  اأنه  ال�شعودية 

بدوار  الرو�شة  �شارع  مع  فهد  الملك  طريق  بتقاطع 

الدراجة بجدة خالل �شهر يونيو 2015 المقبل وت�شليم 

مع  ماجد  الأمير  طريق  بتقاطع  ج�شر  تنفيذ  م�شروع 

2015 المقبل  �شارع بنى مالك بجدة خالل �شهر يوليو 

،ومن المتوقع اأن ت�شل قيمة الأعمال المنفذة بم�شروع 

تنفيذ ج�شر بتقاطع طريق الملك فهد مع �شارع الرو�شة 

�شعودى  ريال  مليون   82 حوالى  بجدة  الدراجة  بدوار 

ريال  مليون   91 حوالى  ماجد  الأمير  طريق  وم�شروع 

�شعودى .

اأمين جدة ي�شيد بج�دة ومعدلت التنفيذ بالم�شروعات
 التى يق�م بتنفيذها فرع ال�شع�دية بمدينة جدة
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المقاولون  �شركة  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأعلن 

العرب عن توا�شل العمل بم�شروع اأنفاق قناة ال�شوي�س 

بمنطقة بور�شعيد ا�شتعدادًا لإ�شتقبال  ماكينات الحفر 

األمانيا  من  توريدها  على  الإتفاق  تم  التي  العمالقة 

نوفمبر  في  ت�شل  الأولى  الماكينة  بالم�شروع،  للعمل 

القادم والثانية في فبراير 2016.

وقال: �شالح اأن الم�شروع ياأتي �شمن المخطط القومي 

لتنمية اإقليم قناة ال�شوي�س والذي د�شنه الرئي�س عبد 

في  الجمهورية  رئي�س  ال�شي�شي  الفتاح 

اأغ�شط�س الما�شي بهدف تعظيم دور هذا 

متميزًا  عالميًا  مركزًا  وجعله  الإقليم  

وال�شناعية  اللوج�شتية  الخدمات  في 

ومتكامل اإقت�شاديًا ومتزن بيئيًا ومكانيًا 

لل�شيارات  نفقي  عن  عبارة  اأنه  ،م�شيرًا 

�شرق  لربط  الحديد  لل�شكة  واأخر 

تحالف  بتنفيذه  ويقوم  القناة  وغرب 

اأورا�شكوم  العرب-  المقاولون  �شركات 

للقوات  الهند�شية  الهيئة  اإ�شراف  تحت 

مليارات  الـ8  تتجاوز  بتكلفة  الم�شلحة 

جنيه.

النائب  فاروق  �شيد  المهند�س  واأو�شح 

اأن  العرب  المقاولون  لرئي�س  الأول 

الأنفاق الثالثة تعد من اأكبر واأ�شخم الأنفاق بالمنطقة 

متر   11.4 الواحد  للنفق  الداخلي  القطر  ي�شل  حيث 

عمق  اإلى  ي�شل  بمن�شوب  متر   12.6 الخارجي  وقطره 

نفقي  اأن  ال�شوي�س،م�شيرًا  قناة  قاع  تحت  مترًا   20

اإلي  والمتجه  بور�شعيد  من  للقادم  اأحدهما  ال�شيارات 

�شيناء والآخر بالعك�س يف�شلهما م�شافة 20 مترًا ويبلغ 

طول  يبلغ  ،بينما  كيلومتر   2.85 الواحد  النفق  طول 

6.7 كيلو متر  طبقا للر�شومات  نفق ال�شكة الحديدية 

حم�شن �شالح: ت�ا�شل العمل باأنفاق قناة ال�ش�ي�س بب�ر�شعيد
امل�شروع ي�شم نفقي لل�شيارات واآخر لل�شكة احلديد



47

الم�شممة  العالمية  الإ�شت�شارية  للمكاتب  الهند�شية 

للم�شروع،هذا وتت�شمن الأعمال اإن�شاء حوائط لوحية 

األف   195 بم�شطحات  الأنفاق  تلك  ومخارج  لمداخل 

متر مكعب بالإ�شافة اإلي تنفيذ كباري وعدايات وطرق 

للربط مع �شبكة الطرق الموجودة حاليًا بالمنطقة.

واأ�شاف المهند�شان محمد اأبو د�شي�س مدير عام الم�شروع 

بور�شعيد  اأنفاق  لم�شروع  العام  المن�شق  حنفي  عادل  و 

اأنه جاري حاليًا التجهيز لإن�شاء منطقة للخدمات على 

م�شاحة 350 األف متر م�شطح حيث يتم تثبيت التربة 

بالموقع العام لكون التربة رخوة ولي�شلح اإقامة �شيء 

المن�شاآت  من  عدد  لإقامة  بها  خوازيق  دق  يليها  عليها 

لت�شكيل  مركًزًا  المنطقة  �شت�شم  حيث  عليها  الخدمية 

لإنتاج   )Segment Factory( وم�شنع  الحديد 

بمعدل  النفق  لج�شم  المكونة  الخر�شانية  القطاعات 

يومي من 15 اإلى 20 حلقة بعر�س 2 متر و�شمك 60 �شم 

المقرر  ومن  12 طن  اإلى  الواحدة  الحلقة  وزن  ي�شل  و 

4 خالطات خر�شانة لإنتاج الحوائط اللوحية  تركيب 

بحيث  الواحدة  للخالطة  120م3/�شاعة  بطاقة 

اإن�شاء  اإلى  اإ�شافة  جانب  بكل  خالطتين  تركيب  يتم 

والمهند�شين  للعاملين  و�شكن  ومطاعم  اإدارية  مكاتب 

والإ�شت�شاريين.

بالم�شروع  الحفر  كميات  اإجمالى  اأن  بالذكر  جدير 

مكعب  متر  مليون   2.7 حوالى  تبلغ 

خوا�س  تح�شين  لزوم  الردم  واأعمال 

ومداخل  التجهيزات  بمنطقة  التربة 

القناة  وغرب  �شرق  النفاق  ومخارج 

1.3 مليون متر مكعب بينما يبلغ كميات 

precast concrete  لزوم اأعمال 
مكعب   متر  األف   280   segment
اأعمال  تنفيذ  لزوم  الخر�شانة  وكميات 

ومخارج  ومداخل  اللوحية  الحوائط 

وكميات  مكعب  متر  األف   730 الأنفاق 

األف   30 ال�شناعية  لالأعمال  الخر�شانة 

متر مكعب . �شرح بذلك المهند�س طارق 

وجدى مدير الموقع 
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يوم  الإ�شماعيلية  محافظ  طاهر  يا�شين  اللواء  قام 

البنية  لم�شروع  تفقدية  بزيارة  مار�س   23 الإثنين 

الأ�شا�شية للمنطقة ال�شناعية باأبو خليفة )�شاحية 

658 مليون  اإجمالية  الأمل( بالقنطرة غرب بتكلفة 

جنيه،رافقه خاللها المهند�شون محمد حافظ رئي�س 

القناة  ال�شيد مدير فرع  القناة و�شيناء و�شامح  قطاع 

و�شريف د�شوقي نائب مدير الفرع في البداية تفقد 

�شكني  عمراني  مجتمع  اإن�شاء  م�شروع  المحافظ 

�شياحي �شناعي ترفيهي بالمنطقة والتي تعد اإ�شافة 

من�شاآت  تفقد  الإ�شماعيلية،ثم  لمحافظة  جديدة 

لتر/ثانية   400 بطاقة  ال�شرب  مياه  محطة  واأق�شام 

الطرق  �شبكات  واأعمال  ال�شحي  ال�شرف  ومحطة 

اأن يتم  المنتظر  اأنه من  الإ�شماعيلية  واأ�شار محافظ 

اإدراج المنطقة ال�شناعية باأبو خليفة خالل الفترة 

الكبرى  القومية  الم�شروعات  خارطة  على  الحالية 

قناة  م�شروع  مع  بالتزامن  بها  العمل  يجري  التي 

لتنمية  الكبير  القومي  ال�شوي�س الجديدة والم�شروع 

محور قناة ال�شوي�س .

البنية  م�شروع  اأن  ال�شيد  �شامح  المهند�س  اأو�شح  وقد 

يتكون  خليفة  باأبو  ال�شناعية  للمنطقة  الأ�شا�شية 

100 مم  من  باأقطار  للمياه  و�شبكة  المياه  من محطة 

15 كيلومتر و�شبكة  اإلى  600 مم وباأطوال ت�شل  اإلى 

193 فدان  كلها على م�شاحة  المنطقة  حريق تغطي 

و�شبكة  مكعب/�شاعة  متر   180 قدرة  للرفع  ومحطة 

 200 من  قطر  اإنحدار  بخطوط  ال�شحي  لل�شرف 

طرق  و�شبكة  كيلومتر   9 واأطوال  مم   700 اإلى  مم 

معالجة  ومحطة  م�شطح  متر   1500000 بم�شطح 

لل�شرف ال�شحي وخط ال�شيب النهائي بطاقة 35000 

للخدمات  منطقة  اإلى  بالإ�شافة  يوم  مكعب/  متر 

،مبنى  ،بنك  اإطفاء  م�شجد،وحدة  ت�شمل  المتكاملة 

للمنطقة  اإداري،مرافق  اأعمال،مبنى  رجال  خدمات 

،نقطة �شرطة ،معر�س منتجات ووحدة اإ�شعاف. 

علي جانب اآخر اأر�شل العميد اأ. ح �شالح الدين محمود 

�شرايا قائد الفرقة 18 الم�شاه ميكانيكي �شهادة �شكر 

وتقدير للمهند�س �شامح ال�شيد مدير فرع القناه علي 

التعاون المثمر والجهد المتوا�شل من جانب العاملين 

بالفرع في العديد من الم�شروعات القومية بمنطقة 

بالجي�س   18 الفرقة  مع  بالتعاون  ال�شوي�س  قناة 

الثاني الميداني.

محافظ اإلسماعيلية يتفقد المنطقة الصناعية 
بأبو خليفة "ضاحية األمل" بالقنطرة غرب



نحو  بال�شركة  العليا  الإدارة  �شعي  اإطار  في 

لالإرتقاء  البناء  الجودة  جهاز  دور  تفعيل 

لرفع  و�شعيها  بال�شركة  الجودة  بم�شتوى 

�شوء  وفي  بها  التنفيذ  مهند�شي  كفاءة 

توجيهات المهند�س �شيد فاروق النائب الأول 

الجودة  جهاز  بداأ  الإدارة  مجل�س  لرئي�س 

بالتن�شيق  مبروك  عفاف  المهند�شة  برئا�شة 

المعهد  مدير  حمدي  �شريف  المهند�س  مع 

تنظيم  في  والإدارة  الت�شييد  لهند�شة  التكنولوجي 

دورات تدريبية لمهند�شي التنفيذ بال�شركة في ثالثة 

اتجاهات متزامنة.

اأعمال  للرقابة على  الأول تنظيم دورة  الإتجاه  �شمل 

مرحلة  بكل  مرحلتين  على  تنفيذها  وتم  الخر�شانات 

مجموعتين،المرحلة الأولى تم اإنجازها في الفترة من 

اأيام   5 الثانية فت�شمنت  17 مار�س،اأما المرحلة  اإلى   8

على مجموعتين ،المجموعة الأولى تمت خالل الفترة 

اإلي   26 اإبريل والثانية من   23 19 وحتى  من 

30 اإبريل.

لمهند�شي  التدريبية  للدورة  الثاني  الإتجاه 

التنفيذ في الجودة فيتم تطبيقه في المواقع 

واأكاديمية  الداخلية  وزارة  مبنى  بم�شروع 

في  التدريبي  البرنامج  نفذ  حيث  ال�شرطة 

وحتى   15 من  الفترة  خالل  الإتجاه  هذا 

ويحتوي  تنفيذ  مهند�س   28 لعدد  ابريل   6

من  المختلفة  الأعمال  بنود  جميع  على  البرنامج  هذا 

خر�شانات وت�شطيبات اإلي غير ذلك.

طريق  عن  تنفيذه  فيتم  والأخير  الثالث  الإتجاه  اأما 

مديري الجوده بالفروع والإدارات وي�شمل هذا الإتجاه 

تدريب 38 مهند�س تنفيذ وهناك برنامج اآخر لعدد 60 

من م�شرفي التنفيذ بفرع القناة ي�شرف عليه المهند�س 

�شامح ال�شيد مدير فرع القناة ويقوم بتنفيذه المهند�س 

غريب ميالد مدير الجوده بالفرع.

اأعلن المهند�س �شامح ال�شيد مدير فرع القناة اأنه تم اإ�شناد اأعمال ت�شميم وتنفيذ م�شروع محطة 

وال�شرف  ال�شرب  لمياه  القومية  للهيئة  التابع  الإ�شماعيلية  بمحافظة  الم�شتقبل  بمدينة  مياه 

ال�شحى للفرع بتكلفة  تقديرية120 مليون جنيه ،واأ�شاف اأن المحطة بطاقة 400/  800 لتر 

الإ�شماعيلية  العكرة على ترعة  للمياه  ورافع  ماأخذ  اأفدنة وتتكون من   10 م�شاحة  ثانية على 

12 كم ومن المقرر  4.5 كم و�شبكات تغذية اإ�شافية بطول اإجمالى  وخط للمياه العكرة بطول 

نهو الم�شروع خالل 24 �شهرًا.  

جهاز اجل�دة ينظم دورات تدريبية لرفع كفاءة مهند�شي التنفيذ وامل�شرفني

م . عفاف مبروك

فرع القناة ينفذ محطة مياه  بمحافظة  اإلسماعيلية  بقيمة 120مليون جنيه

م  �شامح ال�شيد على

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

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

قال�س  يحيى  الأ�شتاذ  بتهنئة  مايو   2 ال�شبت  يوم 

لفوزه بمن�شب نقيب ال�شحفيين، متمنًين له التوفيق 

جموع  اإياها  حمله  التي  الأمانة  هذه  تاأدية  في 

ال�شحفيين، واأن يمّكنه ِمن تحقيق طموحات اأع�شاء 

ت�شهد  واأن  واحتياجاتهم  اآمالهم  وتلبية  النقابة 

الجدد  والأع�شاء  عهده  في  الم�شرية  ال�شحافة 

المزيد من التقدم والرقي.

�شكرتير  الرحيم  عبد  جمال  الأ�شتاذ  اللقاء   ح�شر 

والأ�شتاذ  داوود  اأ�شامة  والأ�شتاذ  النقابة  عام 

اأبوال�شعود محمد وحاتم زكريا اأع�شاء مجل�س نقابة ال�شحفيين واللواء محمد ال�شادق رئي�س قطاع الأمن والأ�شتاذ 

محمود محمد عو�س مدير م�شروع نقابة ال�شحفيين.

يذكر اأن المقاولون العرب قد قامت باإن�شاء هذا ال�شرح الكبير وتقوم حاليًا باأعمال ال�شيانه الدورية للمبني.

"المقاول�ن العرب  تهنئ "قال�س"  لف�زه بمن�شب  نقيب ال�شحفيين
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المهندس محسن صالح يشهد إفتتاح فعاليات 
باكورة برامج تدريب تحويلى إلي مشرفي الطرق

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

الأحد 5 اأبريل افتتاح فعاليات برامج تدريب تحويلى 

تدريبهم  يتم  متدرب   39 لعدد  الطرق  م�شرفي  اإلي 

بالمعهد التكنولوجي لهند�شة الت�شييد والإدارة وذلك 

في اإطار مواكبة ال�شيا�شة العامة للدولة مو�شحًا اأهمية 

الحالي باعتبارها  الوقت  الطرق لم�شر في  م�شروعات 

ق�شية حياة اأو موت وكذلك م�شروعات الكباري وموؤكدًا 

اأن تكون ال�شركة على ا�شتعداد كامل لتنفيذ  اأنه لبد 

للعاملين  المتميز  التدريب  الم�شروعات من خالل  هذه 

بالم�شروع ونوه على اأنه تم �شراء معدات طرق حديثة 

التنفيذ  م�شرف  اأهمية  اأن  وقال  الم�شروع  بهذا  للعمل 

ترجع اإلى اأنه هو حلقة الو�شل بين المهند�س والعامل 

ال�شباب  عن  بالبحث  قمنا  وقد 

لأنه العن�شر الهام المنوط به في 

وبحمد  الم�شئولية  هذه  تحمل 

ال�شابة  العنا�شر  اإنتقاء  تم  اهلل 

التي تتمتع بقابلية للتعلم واأداء 

تنفيذها  بهم  المنوط  الر�شالة 

التي  الهامة  المرحلة  تلك  في 

 24 مدار  على  العمل  تتطلب 

تنفيذ  من  نتمكن  حتى  �شاعة 

الم�شروعات بجودة عالية..تلك 

باكورة  تكون  �شوف  المجموعة 

التدريب التحويلي للم�شرفين في 

مجال الكباري والأ�شا�شات.

 ح�شر الإفتتاح المهند�شون اإيمان 

الإدارة   مجل�س  ع�شو  �شليمان 

مجل�س  ع�شو  �شقر  وطارق  المعهد  علي  والم�شرف 

التكنولوجى  المعهد  مدير  حمدى  و�شريف  الإدارة 

لهند�شة الت�شييد والإدارة.

ونظرية  علمية  دورات  عمل  �شيتم  اأنه  بالذكر  جدير 

وتجهيز العنا�شر لتنفيذ المهام المطلوبة منهم بهدف 

اإن�شاء جيل من المتخ�ش�شين بكل مجال مدة الدورة 3 

اأ�شابيع ثم يتم ا�شتكمالها بالموقع عمليًا لمدة �شهرين 

تباعًا  و�شيتم  عليه  التدريب  تم  ما  لتطبيق  اآخرين 

العميقة  والأ�شا�شات  الكبارى  لم�شرفى  برامج  عمل 

الإجهاد،�شرح  �شابقة  التجهيز  �شابقة  والخر�شانة 

المتابعة  مدير  عبدالعليم  اأ�شرف  المهند�س  بذلك 

الفنية والتعاقدات بالمعهد . 
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الت�شييد  اإ�شتمرارًا لدور المعهد التكنولوجى لهند�شة 

قطاع  دور  دعم  فى  ال�شركة  عن  ممثاًل  والإدارة 

الت�شييد لتدعيم الدولة بكوادر من العماله الحرفية 

المدربه تم  بحمد اهلل الإنتهاء من تدريب ما يقرب 

من 300 طالب من المدار�س الثانوية ال�شناعيه لل�شف 

والدهانات  والبيا�س  المبانى  مهن  على  والثالث  الثانى 

وال�شباكه.

 19 ال�شهادات الذي عقد يوم الأحد  �شهد حفل ت�شليم 

اإبريل بور�س التدريب بج�شر ال�شوي�س التابعه للمعهد 

التعليم  بوزراة  القطاع  رئي�س  على  اإنت�شار  المهند�شة 

الفنى والتدريب والأ�شتاذ اأحمد ع�شيده مدير الم�شروع 

ممثاًل عن مجل�س التدريب ال�شناعى والمهند�س �شريف 

الت�شييد  لهند�شة  التكنولوجى  المعهد  مدير  حمدى 

والإدارة و المهند�س اأ�شرف عبد العليم مدير المتابعة 

الفنية والتعاقدات  بالمعهد جدير بالذكر اأن البرنامج 

التدريبى اإ�شتمل على ثالث اأ�شابيع تمت بالكامل بور�س 

خريجى  اأوائل  منح   وتم  ال�شوي�س  بج�شر  التدريب 

كامل  بها  �شنطة  النهائية(  ال�شنه   ( الثالث  ال�شف 

،هذا  لهم  كت�شجيع  للمتدرب  الالزمة  والعدد  الأدوات 

اإن �شاء  و�شيتم زيادة الأعداد المدربه ال�شنه القادمه 

التعليم  وزراة  مع  تعاون  بروتوكول  �شمن  وذلك  اهلل 

التدريب  مجل�س  من  بتمويل  وذلك  والتدريب  الفنى 

ال�شناعى.

تـدريب 300 طالـب
 من المدارس الصنـاعيه 

بمركـز جسر السويس

والأخوة  المحبه  مدى  عن  تعبر  اأ�شرية  اأجواء  فى 

المقاولون  واأ�شرة  العرب  الأ�شقاء  بين  المتبادلة 

المعهد  مدير  حمدى  �شريف  المهند�س  قام  العرب 

التكنولوجى لهند�شة الت�شييد والإدارة يوم الخمي�س 

المتدربين  علي  التخرج  �شهادات  بت�شليم  اأبريل   30

برنامج  اإجتيازهم  بعد  ال�شعودية  العربيه  بالمملكة 

ال�شفلته  م�شاريع  على  الإ�شراف  مهارات  عن  تدريبي 

خالل  وذلك  ن�شر  بمدينة  المعهد  بمقر  الأولية 

اأ�شاد  وقد   ،2015/04/30 حتى   26 من  الفترة 

المتدربين بكرم ال�شيافة وقوة البرنامج من الناحية 

العملية والتعاون الذى لي�س بجديد على اأبناء ال�شركة مع اأ�شقائهم من المملكة العربيه ال�شعودية.

وذلك  العالمية   )Bernard( و�شركة  المعهد  بين  التعاون  باكورة  يعتبر  البرنامج  هذا  اأن  بالذكر  جدير 

تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون بين المعهد وال�شركة لتدريب مهند�شين وم�شرفين فى مجالت مختلفه وقد 

اإ�شتمل البرنامج على تدريبات نظرية بجانب الزيارات الميدانية للم�شروعات وكذلك معامل الطرق، �شرح 

بذلك المهند�س اأ�شرف عبد العليم مدير المتابعه الفنيه والتعاقدات بالمعهد.  

برنامج تدريبي عن مهارات اإلشراف على مشاريع 
السفلته األولية لمهندسين سعوديين



المهند�س مح�صن �صالح

القت�شاد  وتنمية  دعم  موؤتمر  فعاليات  هام�س  على 

"م�شر الم�شتقبل" الذي عقد منت�شف مار�س  الم�شري 

اأحمد مو�شي  ا�شت�شاف الإعالمي  ال�شيخ  الما�شي ب�شرم 

رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  البلد  �شدى  قناة  علي 

مجل�س الإدارة ودار الحوار التالي:  

●●  اأحمد مو�شي: دوركم كبير فى موؤتمر �شرم ال�شيخ ؟
تنظيم  على  القائمين  اأحيى  اأحب  :اأوًل  �شالح  مح�شن 

اإلى  تنظيم  من  الت�شورات  كل  فاقت  حاجه  الموؤتمر 

م�شتوى الح�شور واأنا كنت فخور ببلدى بالأم�س واحنا 

ال�شركات  على  والتعارف  للتوا�شل  الفر�شة  اأنتهزنا 

جديدة  عمل  اآفاق  لفتح  الدول  وقيادات  والم�شئولين 

لل�شركة .

كم  فى  العرب  المقاولون  :تواجد  مو�شي  اأحمد    ●●
دولة ؟

مح�شن �شالح : ال�شركة تتواجد فى 18 دولة اأفريقية 

لي�شل  والخليج   العربية  الدول  اإلى  بالإ�شافة  هذا 

اإجمالى فروعنا فى الخارج  اإلى اأكثر من 26دولة.

●●  اأحمد مو�شي :اأقدر اأعرف بتدفعوا مرتبات اأد اأية 
كل �شهر ؟

األف   80 بال�شركة  العاملين  عدد  ي�شل   : �شالح  مح�شن 

المقاولون  �شركة  فى  الأ�شا�شى  العامل  وهى  عامل 

تبلغ  والتي  العادية   مرتباتهم  توفير  وعلينا  العرب 

حوالي325 مليون جنيه  �شهريًا هذا بالإ�شافة لتوفير 

من  جنيه  مليون   400 اإلي   300 من  تبلغ  طائلة  مبالغ 

لزوم  وخالفه  وحديد  اأ�شمنت  من  الخام  المواد  اأجل 

م�شتلزمات الإنتاج وال�شغل 

●● اأحمد مو�شي : اأنتم بتعطوا حوافز اإنتاج ؟
مح�شن �شالح : طبعًا توجد حوافز على مدار ال�شنة في 
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في ح�ار خا�س علي قناة �شدى البلد

ـ العمالة الب�شرية هى العامل الأ�شا�شى فى �شركة المقاول�ن العرب.
ـ قطاع الت�شييد فى م�شر اأ�شبح محط اأنظار ال�شركات العالمية.

ـ زعماء الدول الأفريقية كان لهم دور اإيجابى فى الم�شاركة بالم�ؤتمرالأقت�شادى ب�شرم ال�شيخ.
ـ ربط الأجر بالإنتاج ه� الحل الأمثل لنجاح اأى م�ؤ�ش�شة فى م�شر.

ـ لبد اأن تحقق المقاول�ن العرب اأرباحًا فى الخارج وتقدم منتج جيد للم�شروعات.
ـ لم يكن هناك اأجهزة اإطفاء فى قاعة الم�ؤتمرات بمدينة ن�شر و�شنعيد بنائها بطريقة حديثة واآمنة.

ـ المقاول�ن العرب م�ج�دة فى م�شروعات اأنفاق قناة ال�ش�ي�س وال�ش�امع الجديدة والم�شروع الق�مى للطرق 
ومراحل م�شروع مترو الأنفاق.
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وال�شهر   ..... ميزانية  مكافاأة   ، النبى  مولد   ، الأعياد 

ن�شف  فى  ندخل  المرتب  عن  اإ�شافية  اأ�شياء  به  الذي 

مليار جنيه مرتبات. 

والم�شروعات  الموؤتمر  عن  وماذا  مو�شى:  اأحمد   ●●
التى تابعتم و�شاركتم فيها ؟

الع�شر  لغة  هى  وال�شراكات  التحالفات  �شالح:  مح�شن 

ال�شي�شى  الموؤتمروالرئي�س  فى  طرحه  ماتم  وهو 

بفكره بعد الثورة طرح م�شروعات قومية عمالقة لأن 

الت�شييد  قطاع  من  تبداأ  والتنمية  الإقت�شاد  قاطرة 

واأنفاق  ال�شوي�س  القومية مثل قناة  الم�شروعات  ومنها 

قناة ال�شوي�س وم�شروعات الطرق وا�شت�شالح الأرا�شى 

وكلها  الأنفاق  مترو  وا�شتكمال مراحل  الغالل  و�شوامع 

اأو   30 من  فيها  التفكير  يتم  لم  عمالقة  م�شروعات 

فيها  يكون  اأن  ولبد  ت�شييد  م�شروعات  وهى  �شنة   40

وبمواعيد  التنفيذ  تحت  الم�شروعات  وهذه  تحالفات 

�شركات  مع  �شراكات  عقدنا  هلل  والحمد  محددة 

 ، م�شرية  �شركات  ومع  وغينية  ورو�شية  �شوي�شرية 

والم�شروعات المطروحة على اأر�س م�شر محط اأنظار 

هذا  بخ�شو�س  كتير  �شركات  معنا  وتوا�شلت  العالم 

المو�شوع .

●● اأحمد مو�شى:مثل ماذا ؟
ال�شين  من  عالمية  �شركات  هناك  �شالح:  مح�شن 

�شرق  ومن  للفو�شفات  م�شانع  اإن�شاء  اأجل  من  و�شوي�شرا 

اأوروبا من اأجل الطاقة المتجددة اأي اأن هناك حركة 

التى  "الكيكة"  الإ�شتثمار فى م�شر  اأ�شبح  دائمة حيث 

يتهافت عليها العالم .

لكل  ومتابعتك  �شيادتك  بخبرة  مو�شى:   اأحمد   ●●
تلك  اأن  النا�س  نطمئن  اأن  نريد  المقدمه  الم�شروعات 

الم�شروعات لي�شت كالم على ورق و�شتنفذ ؟

ورئي�س  الرئي�س  بعد  النا�س  اأطمئن  اأنا  �شالح:  مح�شن 

الوفود  الدولة  راأ�س  على  القائمين  وهما  الوزراء 

وال�شركات العالمية جاءت لم�شر وهى مطمئنة وتعلم 

اأن م�شر �شالحة لالإ�شتثمار ولعل اإ�شدار قانون الإ�شتثمار 

قبل الموؤتمر له م�شداقية وهو ر�شالة اطمئنان للعالم 

باأ�شره .

اأفريقية،هل  وفودًا  ا�شتقبلت  لقد  مو�شى:  اأحمد   ●●
اأتوا لم�شر للم�شاركة والإ�شتثمار اأم م�شاركة �شيا�شية ؟

تمامًا  مختلفة  الأفريقية  العالقات  �شالح:  مح�شن 

عن حالها قبل الثورة بالإ�شافة اإلى دور الدبلوما�شية 

ممثاًل  الناعمة  القوة  دور  هناك  كان  حيث  الم�شرية 

في دور ال�شركة فى اأفريقيا وهو دور مهم جدًا من حيث 

وجود م�شروعات فى هذه الدول وتواجد دبلوما�شى ولنا 

والمهند�س  الدول،  هذه  قيادات  مع  �شخ�شية  عالقات 

جميع  مع  ومت�شعبة  قوية  عالقات  له  محلب  اإبراهيم 

القيادات الأفريقية وبي�شاألوا عليه بالإ�شم واأ�شبح ا�شم 

م�شر له ثقله بين قيادات الدول الأفريقية. 

●● اأحمد مو�شى: ماذا قالوا لك عن م�شر ؟
مح�شن �شالح: لقد �شمعنا من جميع القيادات ومن خالل 

كلماتهم الدافئة وروحهم وحبهم لم�شر والكلمة التى 

العربية  والدول  واأوروبا  اأثيوبيا  وزراء  رئي�س  األقاها 

حيث اتفقوا جميعًا على جملة واحدة  "اأن نجاح م�شر 

من نجاحنا "  .

خارجيًا  الكالم  هذا  قيمة  وما  مو�شى:  اأحمد    ●●
اأوماهى الر�شالة الموجهة للخارج من خالل الموؤتمر ؟

ثقل  له  والدفىء  بالود  الزعماء  كالم  �شالح:  مح�شن 

يدعوا  الموؤتمر  فى  الكبير  والح�شد  الكم  وهذا  كبير 

للفخر .

●●  اأحمد مو�شى: عند اإن�شاء اأيقونة ال�شالم هل كنت 
متوقعًا لهذا النجاح ؟

مح�شن �شالح: ت�شرفت بالح�شور مع المهند�س اإبراهيم 

رئي�س  وكان  �شهرين  فى  الأيقونة  تنفيذ  وتم  محلب 

وهذا  المحدد  الوقت  فى  تنفيذها  لعدم  قلق  الوزراء 

التنفيذ  اأثناء  والتالحم  والإرتباط  الحب  نتيجة 

واإ�شرار النا�س لتظهر بهذا ال�شكل وهذا يح�شب للعامل 

مثلما  الدنيا  فى  بلد  اأجمل  ال�شيخ  و�شرم  �شىء  اأى  قبل 

قال رئي�س الوزراء .

●●  اأحمد مو�شى: نتمنى اإن الروح الموجودة فى �شرم 
ال�شيخ تنقل لجميع اأنحاء م�شر 

مح�شن �شالح: يارب 

الدول  فى  م�شروعاتكم  عن  وماذا  مو�شى:  اأحمد    ●●
العربية ؟

مثل  العربي  ال�شوق  فى  كبير  تواجدنا  �شالح:  مح�شن 

حيث  الجميع  من  واإ�شادة  حديث  م�شار  وهى  الكويت 

م�شروع  عن  عبارة  كبيرين  م�شروعين  بتنفيذ  نقوم 

�شرير   1200 وي�شع  ال�شباح  جابر  ال�شيخ  م�شت�شفى 



الجهراء وهو محور �شخم وطرق  اأخر طريق  وم�شروع 

كبارى  م�شروعات  فيه  لنا  ال�شعودى  وال�شوق  وكبارى 

وبنية تحتية فى المدينة المنورة ومكة بالإ�شافة اإلى 

الإمارات وعمان وتواجدنا الملحوظ فى العراق وبقوة 

مختلفة  جن�شيات  من  كثيرة  �شركات  اإن�شحاب  رغم 

فى  وم�شروعاتنا  العراقى  ال�شعب  ثقة  ك�شبنا  وبذلك 

كهرباء  ومحطة  تحلية  محطتين  عن  عبارة  الب�شرة 

فى  مكتب  وفتحنا  طرق  وم�شروعات  تحتية  وبنية 

كرد�شتان فى ال�شمال ومتواجدين بالب�شرة بعيدًا عن 

الأحداث وعمالنا يتفانوا فى اأداء عملهم .

ال�شيخ لغة المليارات هى  اأحمد مو�شى: فى �شرم   ●●
اأعمالها خارج  العرب ما حجم  المقاولون  الأرقام  لغة 

م�شر ؟

مح�شن �شالح: 5مليار دولر خالل ال�شنتين القادمتين 

الم�شروعات  من  كم  اأكبر  ناأخذ  لأن  موؤهلين  ونحن 

ونجتهد ونتقدم فى المناق�شات لأننا من ال�شركات ذات 

الجودة العالية وتواجدنا مفيد للم�شريين .

●●  اأحمد مو�شى: هل ال�شركة جددت نف�شها وعادت 
ل�شابق عهدها بعد اأخونة ال�شركة ؟

اأى  يلفظ  ال�شركة  ن�شيج  اإن  الحقيقة  �شالح:  مح�شن 

واحده  قياده  هي  اإن  هلل  والحمد  عنه  غريب  ج�شم 

اأنا�س  لزرع  محاولة  هناك  وكانت  فقط  �شنة   وقعدت 

ال�شركة  ورجعت  ا�شتئ�شالهم  تم  ولكن  وت�شعيدهم 

لأبناءها المجتهدين.

●●  اأحمد مو�شى: اأنت رئي�س اأكبر �شركة هل عندك 
مبداأ الثواب والعقاب ؟

مح�شن �شالح:عندنا مبداأ ربط الأجر بالإنتاج موجود 

من اأيام المعلم عثمان اهلل يرحمه واأنا اأ�شر اأن مرتب 

هتاخد  بجنيه  هت�شتغل  يعنى  بالإنتاج  مرتبط  العامل 

جنيه .. هت�شتغل بع�شرة هتاخد ع�شرة وغير مرتبط  

بال�شاعة ولكن بالإنتاج .

جميع  فى  الأمثل  الحل  ده  هل  مو�شى:   اأحمد   ●●
قطاعات الدولة ؟

من  ال�شركة  مرتبات  ناأخذ  ل  نحن  �شالح:نعم  مح�شن 

الدولة ولهذا لو العامل لم يجتهد وال�شركة م�شتغلت�س 

الأمثل  الحل  وده  نقب�شها  مرتبات  فيه  هيكون  م�س 

لنجاح اأى موؤ�ش�شة فى م�شر .  

عامل  األف   80 عن  م�شئول  اأنت  مو�شى:   اأحمد    ●●
فيه  تري  وقت  لديك  يوجد  هل  مليارات  فى  وبت�شتغل 

كل ورقة بال�شركة وهل فيه اأهل ثقة؟

واحد  م�شتحيل  الهائل  الكم  هذا  و�شط  �شالح:  مح�شن 

تقود  مجموعة  توجدهناك  ولكن  حاجة  كل  ي�شوف 

ال�شركة فكل قطاع عندنا بمثابة �شركة و يكون رئي�شه 

ونحن  مكانه  فى  الإدارة  مجل�س  رئي�س  حكم  هوفي 

نحا�شب كل قيادة على اأعمالها .

●● اأحمد مو�شى:   لكن فى حالة لو لزم اإتخاذ قرار 
م�شيرى مثل م�شروع كذا هل ينظر اإلى العائد منه ؟

المنتج  رابح لأن  اأكون  مح�شن �شالح: خارج م�شر لزم 

وبذلك  ال�شركة  وباإ�شم  م�شر  باإ�شم  يليق  يكون  لزم 

لي  وي�شمن  �شخمة  اأخرى  لم�شرعات  تاأهيلى  يتم 

مختلف  فالو�شع  م�شر  داخل  اأما   ، هناك  الإ�شتمرارية 

اآمن  تمامًا ولها ح�شاب اآخر فمثاًل عند حادث مديرية 

فيتم  بالمك�شب  �شاعتها  اأفكر  ل  والدقهلية  القاهرة 

التحرك بحكم قومى ووطنى ولزم اأر�شل بر�شالة قوية 

و يفهموا اأنتوا بتخربوا ونحن نبنى ن�شف �شاعة بنكون 

متواجدين فى قلب الحدث فى اأى م�شروع قومى لمحو 

وهذه  الفور  على  اإزالته  وبيتم  والعدوان  الإرهاب  اآثار 

هى الر�شالة .

الموؤتمرات  قاعة  اأتحرقت  لما  مو�شى:  اأحمد   ●●
بمدينة ن�شر مين يعملها واحنا عندنا المقاولون الأهم 

فى م�شر والأهم فى المنطقة ؟

وقمنا  طول  على  دخلنا  اإحنا  بالفعل  �شالح:  مح�شن 

بدورنا الوطنى بعد خروج المعمل الجنائى وكان علينا 

دراأ الخطر واإزالة اأثار الحرائق لأنها توؤثر على �شالبة 

و  المكان  لتاأمين  وذلك  التحمل  على  وقدرته  المبنى 

الأ�شوات  بع�س  نادت  وقد  حادث  اأى  بعد  يحدث  ذلك 

تقوم  المبنى  ببناء  قامت  التى  ال�شينية  ال�شركة  باأن 

لإ�شالح  �شجل  �شابق  لنا  هلل  الحمد  ولكن  باإ�شالحه 

الخر�شانات بعد الحرائق ولنا خبره واإنجاز فى معالجة 

مثل هذه الأمور .

●● اأحمد مو�شى: هل دمر الحريق اأ�شياء كثيرة ؟
ولكن  قاعات  ثالث  علي  الحريق  اأثر  �شالح:  مح�شن 

�شوف يتم الإنتهاء من تجهيزها ب�شرعة �شديدة خالل 

3 �شهور و�شنعيد بنائها بطريقة حديثة واآمنة و�شتكون 
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مراقبة  كاميرات  بتركيب  وذلك  الأول  من  اأف�شل 

وتزويدها باأجهزة اإطفاء واإنذار للحريق هذا بالن�شبة 

اإنهار �شقفها مما اأدى  اأما القاعة الثالثة فقد  للقاعتين 

ت�شليحها  فى  ونجتهد  نف�شها  المن�شاأة  على  التاأثير  اإلى 

وبن�شتغل 24 �شاعة فى معظم م�شروعاتنا القومية .

قاعة  اإ�شالح  تكلفة  يبلغ  كم  مو�شى:   اأحمد   ●●
الموؤتمرات ؟

تحديدها  يتم  لم  التكلفة  تقديرات  �شالح:  مح�شن 

واإحنا  زال متواجد  الجنائى ل  المعمل  الآن لأن  حتي 

بنك�شب وقت وبن�شتغل بالأونا�س من الخارج لإزالة ما 

تم تدميره .

●●  اأحمد مو�شى: ما هي اأهم الم�شروعات داخل م�شر ؟
قومى  م�شروع  اأى  فى  متواجدين  احنا  �شالح:  مح�شن 

متواجدين  ونحن  حوله  ملتف  بيكون  وال�شعب  م�شرى 

وكم  ال�شوي�س  قناة  واأنفاق  ال�شوي�س  قناة  م�شروع  فى 

والم�شروع  الغالل  �شوامع  مثل  الم�شروعات  من  �شخم 

المراحل  فى  الأنفاق  مترو  وم�شروع  للطرق  القومى 

الباقية وم�شروعات ا�شت�شالح الأرا�شى وحفر الآبار .

●● اأحمد مو�شى: هل يوجد خبرة وفنيين لتنفيذ هذه 
الم�شروعات ؟

مح�شن �شالح: عندنا الخبرات وعارفين اأماكن الخبرات 

بنجتهد  اأجنبية  خبرات  اإحتاجنا  واإذا  اأبناءنا  لتعليم 

مثل  المهند�شين  �شباب  من  لأبناءنا  الخبرة  هذه  لنقل 

م�شروع اأنفاق قناة ال�شوي�س .

●●  اأحمد مو�شى: مترو الأنفاق فى اأى مرحلة ؟
مح�شن �شالح: جاري العمل بالمرحلة الثالثة والرابعة 

بم�شر  الكبري  القاهرة  اأنفاق  لمترو  الثالث  الخط  من 

الجديدة، كما تم موؤخرًا توقيع مرحلة جديدة بالخط 

الرابع بالإ�شافة اإلى مراحل اأخرى تحت الدرا�شة .

قناة  اأنفاق  فى  �شغالين  واأنتم  مو�شى:  اأحمد   ●●
ال�شوي�س ؟

مح�شن �شالح: نعم �شغالين فى الأنفاق وكان معانا خبير 

المهند�س هاني عازر ولما بجل�س معه  العالمي  الأنفاق 

لنا  واأكد  بخبرته  وهوبيمدنا  بم�شريتى  بفخر  ب�شعر 

يتم  العالم  فى  حفار  اأكبر  م�شر  فى  قريبًا  �شيكون  اإنه 

بور�شعيد  اأنفاق  معانا  واحنا  األمانيا  فى  الآن  ت�شنيعه 

وتوجد  الإ�شماعيلية  اأنفاق  فى  اأخرى  و�شركات 

واحدة  وكل  والإ�شماعيلية  بور�شعيد  فى  ماكينتين 

تعتبر م�شنع للخر�شانة هما يقومان بالحفر والتبطين 

بالخر�شانة فى اآن واحد .

●●  اأحمد مو�شى: متى تري النا�س اإن احنا بداأنا في 
الحفر ؟

التربة  تثبيت  عمل  فى  �شغالين  اأحنا  �شالح:  مح�شن 

وعمل بدايات الفتحات فى اأنفاق بور�شعيد وهى عبارة 

عن نفقين لل�شيارات ونفق لل�شكة الحديد و�شغالين فى 

الجانب  على  الطرق  ومعظم  الجديدة  الإ�شماعيلية 

ال�شرقى من القناة .

●● اأحمد مو�شى :وماذا عن الإ�شماعيلية الجديدة ؟
والرئي�س  متكاملة  مدينة  تكوين  هى  �شالح:  مح�شن 

اأوًل  مراحلها  بنف�شه  وبيتابع  �شارمة  مواعيد  اأعطى 

وفيه  �شهور   3 بعد  منه  هننتهى  بتاعنا  والجزء  باأول 

�شركات اأخرى وطنية �شغاله والهيئة الهند�شية للقوات 

الم�شلحة هى الم�شرفة على الم�شروع ل�شخامته والوقت 

المحدد بتاعه .

اللى  ال�شركات  كل  لي�شت  يعنى   : مو�شى  اأحمد   ●●
�شغاله جي�س ؟

الم�شلحة  للقوات  الهند�شية  الهيئة  مح�شن �شالح: دور 

يمكن  ل  ودورها  والمراقبة  والتنظيم  المتابعة  هو 

تقوم  التى  الم�شروعات  من  اإنكاره وعندها عدد �شخم 

بتفيذها بالإ�شافة اإلى الإ�شراف على م�شروعات اأخرى 

اإنهاء  فى  مهم  دور  ولها  والتنظيم  ال�شارمة  والمتابعة 

هذه الم�شروعات .

عندى  يكون  �شوف   2016 م�شر    : مو�شى  اأحمد   ●●
اأنفاق  ومو�شوع  ال�شوي�س  وقناة  حديثة  طرق  �شبكة 

ال�شوامع  وم�شروع  ببور�شعيد  الخا�شة  ال�شوي�س  قناة 

كيف �شتكون �شورتها في هذا الوقت ؟

مختلفة  �شورة  و�شايف  متفائل  اأنا  �شالح:  مح�شن 

تعمل  ال�شركات  فجميع  اهلل  �شاء  اإن  لبلدنا  وجميلة 

بحب لم�شر ول�شيادة الرئي�س ال�شي�شى.

لعدد  عقود  توقيع  تم  النهاردة    : مو�شى  اأحمد    ●●
�شخم من ال�شوامع بحوالى 6 مليار دولر؟

المحافظات  على  مق�شمة  ال�شوامع  �شالح:هذه  مح�شن 

المختلفة وقد تم موؤخرًا طرح 25 �شومعة واحنا اأخدنا 

14 �شومعة فى الدلتا والإ�شكندرية ومطروح وال�شعيد 

الإ�شت�شالح  مناطق  وفى  العوينات  و�شرق  واأ�شوان 

�شرق  مثل  الوادى  عن  بعيدة  مناطق  وفى  والإ�شتزراع 

العوينات بالإ�شافة اإلى مدينة تو�شكى الجديدة والتي 

وجميع  اأ�شهرفقط   6 فى  اإن�شاوؤها  الرئي�س  �شيادة  قرر 

كبيرة  قفزة  وهتعمل  م�شر  هتنقل  الم�شروعات  هذه 

على طريق التقدم والإزدهار اإن �شاء اهلل . 
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�شركة  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأعلن 

المقاولون العرب اأن ال�شركة تقوم حاليًا بتنفيذ 

تبلغ  ال�شقيقة  اأثيوبيا  بدولة  طرق  م�شروعين 

عبارة  وهم  دولر  مليون   111 من  اأكثر  قيمتهما 

عن مرحلتين من الطريق الدولى نيروبى - اأدي�س 

الطموح  الم�شروع  من  جزء  يعتبر  والذى  اأبابا 

فى  تاون  كيب  اإلى  القاهرة  من  الدولى  للطريق 

اأن �شركة المقاولون  اأفريقيا واأ�شار �شالح  جنوب 

الما�شي  العام  خالل  قامت  الأثيوبية  العرب 

بتنفيذ حجم عمل بقيمة 30 مليون دولر مو�شحًا 

بهذين   %90 ن�شبة  تمثل  الأثيوبية  العمالة  اأن 

بدرا�شة  حاليًا  تقوم  ال�شركة  ،واأن  الم�شروعين 

اأبابا  اأدي�س  فى  الإقت�شادى  الإ�شكان  م�شروع 

وهي  دور(   ١٢،٩،٧ �شكنية  عمارات  )مجموعة 

الم�شروعات  تنفيذ  في  للم�شاركة  ا�شتعداد  علي 

التنموية التي تنوي  الحكومة الأثيوبية طرحها 

تح�شن  بعد  خا�شة  الحالية  المرحلة  خالل 

والمبادرات  البلدين  بين  ال�شيا�شية  العالقات 

الفتاح  عبد  الرئي�س  بها  قام  التي  الطيبة 

الحكومة  وجهود  الجمهورية  رئي�س  ال�شي�شي 

اإبراهيم محلب رئي�س الوزراء  برئا�شة المهند�س 

ووزيرالإ�شكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 

عمل  اآفاق  فتح  نحو  مدبولي  م�شطفي  الدكتور 

ال�شمراء  بالقارة  الم�شرية  لل�شركات  جديدة 

وفى هذا الإطار �شيتم تدريب مهند�شين من هيئة 

الطرق الأثيوبية بمعهد المقاولون العرب طبقًا 

لتوجيهات وزير الإ�شكان .

اإبراهيم  المهند�س  اأو�شح   اآخر  جانب  علي 

اأن  اأفريقيا  وغرب  �شرق  قطاع  رئي�س  مبروك 

بتنفيذه  ال�شركة  تقوم  الذي  الأول  الطريق 

بطول  يابللواأجريماريام  طريق  م�شروع  هو 

ومن   %88 اإنجازه  ن�شبة  بلغت  وقد  كم    94.5

محسن صالح :
 إنجاز 88% من طريق يابللو أجريماريام بأثيوبيا 

بتكلفة 54 مليون دوالر
تدريب مهندسين أثيوبيين بالمقاولون العرب
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القادم  مايو  نهاية  اأعماله  من  الإنتهاء  المتوقع 

المهند�س  واأ�شاف  دولر،  مليون    54.7 بتكلفة 

المقاولون  ل�شركة  المنتدب  الع�شو  بكير  يا�شر 

طريق  هو  الثاني  الطريق  اأن  الإثيوبية  العرب 

وقد  كم   72 بطول  اأجريماريام  يرجات�شيفى 

الإنتهاء  المتوقع  ومن   %35 اإنجازه  ن�شبة  بلغت 

 56.5 بتكلفة   2016 يونيو  نهاية  اأعماله  من 

مليون دولر.
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قام اللواء مجدى ن�شر الدين محافظ بور�شعيد 

عليها  ليقام  فدان   20 م�شاحة  بتخ�شي�س 

 300 بقيمة  وذلك  ال�شناعي  لل�شرف  محطة 

بمنظومة  الرتقاء  بهدف  وذلك  جنيهًا  مليون 

حل  و  التلوث  علي  والق�شاء  ال�شحي  ال�شرف 

بذلك  ،�شرح  ببور�شعيد  البيئية  الم�شاكل 

�شيناء  فرع  مدير  مبارك  من�شور  المهند�س 

المهند�شة   بح�شور  المحافظ  مع  لقائه  عقب 

على  الم�شرف  القطاع  رئي�س  حالوه  �شامية 

اللواء  مبارك:اأن  وقال  بور�شعيد  م�شروعات 

اللقاء  خالل  ا�شتعر�س  الدين   ن�شر  مجدى 

الم�شروعات التي يتم تنفيذها بالإقليم ووعد 

ب�شرف جميع م�شتحقات الفرع لدى المحافظة 

على الفور .

300ملي�ن جنيه اأعمال جديدة بب�ر�شعيد لفرع �شيناء
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اأن  عليها  تناف�شية،  ميزة  اإلى  ت�شعى  من�شاأة  اأي  اإن 

الب�شرية،  اإ�شتراتيجية متميزة لإدارة مواردها  تتبنى 

والحقيقة فاإن حجر الأ�شا�س بالن�شبة اإلى اإ�شتراتيجية 

الإدارة العليا بال�شركة وقيادات اإدارة الموارد الب�شرية 

والتدريب  الم�شتمر  التطوير  بعملية  الإهتمام  هو  كان 

ا�شتراتيجيًا  خيارًا  التدريب  يعتبر  حيث  بها،  للعاملين 

اإعداد كوادر ب�شرية  قادرة على  اإلى  لأي جهة تتطلع 

والتغيرات  التطورات  ومواكبة  العمل  حاجات  تلبية 

ال�شريعة التي تحدث في مجالت العمل .

وتكمن اأهمية تدريب الموارد الب�شرية فيما يلي:

نتيجة  العاملين  من  جيدة  بنوعية  المن�شاأة  اإمداد   ●
الأوقات  كل  في  الم�شتمر  للتدريب 

اإلى  التدريب  يوؤدي  وبذلك  والظروف، 

خلق جيل متجدد من العاملين .

● منح العاملين فر�س الترقية والح�شول 
على الحوافز المادية والمعنوية نتيجة 

لتح�شين اداءهم في العمل.

المتجددة  والمعرفة  الإدراك  دعم   ●
لديهم  الم�شوؤولية  وتعزيز  الأفراد،  لدى 

بالتنمية  اهتمامهم  يتنامى  وبالتالي   ،

الذاتية.

● خلق ال�شعور بالر�شا والإنجاز للفرد من خالل منحه 
الفر�شة للتطوير والنمو في اأدائه والرتقاء الم�شتمر 

في وظائف اأكبر عبر م�شاره الوظيفي.

العامة  بالدارة  التدريب  عملية  ر�شالة  كانت  لذا 

للموارد الب�شرية بال�شركة هى  ما يلى:

م�شتوى  ارتقاء  تحقق  التي  التدريبية  الدورات  توفير 

كفاءة العاملين باإدارة الموارد الب�شرية ، وت�شهم ب�شكل 

فعال فى تب�شيط اإجراءات العمل. 

التخطيط للتدريب من منظور ا�شتراتيجى : 

اإن النظرة طويلة الأجل اأف�شل ول�شك من تلك ق�شيرة 

الأجل ، فاأن النظرة ق�شيرة الأجل ل ترى �شوى اليوم 

، بينما طويلة الأجل تتعدى ذلك  وغدًا 

من  الأفق  فى  يلوح  لما  وتتح�شب  لترى 

ال�شيد  تبنى  لذلك   ، تحديات  اأو  فر�س 

محافظ  امام  الدين  ح�شام  ال�شتاذ 

الدارة  مجل�س  وع�شو  حاليا  الدقهلية 

للتدريب  ال�شتراتيجى  المدخل  �شابقا 

الأجل  والذى يتمثل فى تخطيط طويل 

وع�شر  خم�س  بين  يتراوح  زمنى  بمدى 

�شنوات .وبعد مراجعة للما�شى ، وتحليل 

البيئية  للمتغيرات  وا�شتقراء   ، الحا�شر 

التدريب بمدر�شة الم�ارد الب�شرية 
 ر�شالة و روؤية واإ�شتراتيجية

محاسب / حسام الدين إمام
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الهداف  من  النتقال  مراعاة  مع  م�شتقباًل   المتوقعة 

الى  ترمى  التى  البداعية  الهداف  الى  التقليدية 

واكت�شاف  العمل  اأداء  من  عالية  م�شتويات  تحقيق 

عنا�شر متميزة قادرة على التجديد والبتكار والبداع 

الدارية  الم�شكالت  لحل  الالزمة  المهارات  واكت�شاب 

باللغات  الهتمام  الى   بال�شافة  الخ  وغيرها... 

تم  اللى.،  الحا�شب  ل�شتخدام  الحديثة  والتقنيات 

بكافة  وال�شتعانة  الب�شرية  للموارد  مدر�شة  تاأ�شي�س 

الخبرات الموجودة لعمل اأدلة عمل واعداد مواد علمية 

على اأعلى م�شتوى فى كافة مجالت العمل التخ�ش�شية 

بال�شافة الى المهارات الدارية المختلفة . 

العامة   بالإدارة  الحالية  التدريب  خطة  وترتكز 

للموارد الب�شرية علي اأربعة محاور

اإلى تطوير  اأول : محور التاأهيل التخ�ش�شى : ويهدف 

الوظيفي  العمل  مجال  في  الأفراد  ومهارات  قدرات 

التخ�ش�شي.

المهارات   واكت�شاب  الذاتى  التطوير  محور   : ثانيا 

الب�شرية  الطاقات  وتحفيز  تنمية  اإلى  وتهدف 

للمتدربين . 

انتقاء  اإلى  ويهدف   : القيادات  اإعداد  محور   : ثالثا 

وتدريب عنا�شر متميزة قادرة على التجديد  والبتكار 

والإبداع من خالل اختبارات تحليل ال�شخ�شية. 

اإحداث  اإلى  ويهدف   : الخبرات  تبادل  محور   : رابعا 

خالل  من  الم�شتويات   جميع  بين   الدارى  التوا�شل 

الحوار والمناق�شات والتى تتم فى ندوات اليوم الواحد. 

مدير  خالف  البيومى  �شالح  الأ�شتاذ  ال�شيد  �شرح  وقد 

الدارة العامة للموارد الب�شرية  باأن الموارد الب�شرية 

قيادات و عاملين ي�شيرون  على نف�س الخطى فى عملية 

التدريب حيث تعقد حاليا فعاليات دورة مكثفة ل�شباب 

العاملين بالموارد الب�شرية ت�شم مجموعتين من روؤ�شاء 

ال�شركة المختلفة،  ويحا�شر  الق�شام بفروع وادارات 

ت�شتمل  الأكفاء..كما  الخبرة  ذوى  من  عددكبير  فيها 

من  عدد  مع  اليوم  نهاية  فى  حوار  على  المحا�شرات 

ال�شتاذ  الح�شر  ل  المثال  �شبيل  على  منهم  القيادات 

عبد النا�شر محمود وال�شتاذ ممدوح �شيام وال�شتاذة 

ع�شمت عبد ال�شتار بما يحقق  المحور الرابع من محاور 

وت�شتمر  الجيال  توا�شل  احداث   فى  التدريب  خطة 

،  بعدها تبداأ  فعاليات هذه الدورة  لمدة �شهر ون�شف 

واهلل  الب�شرية،  الموارد  مديرى  لنواب  اخرى  دورة 

الموفق.

أ / صالح بيومى
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تم بحمد اهلل  توقيع عقد م�شروع ت�شنيع وتوريد عدد 1 

لن�س قاطرة بين اإدارة التر�شانة البحرية بالإ�شماعلية 

بقيمة  "اإيجيكو"  والإن�شاءات  للمبانى  الن�شر  و�شركة 

اإجمالية 13 مليون جنيه وذلك يوم الأربعاء 25 مار�س 

لهيئة  الكامل  لال�شراف  تخ�شع   الأعمال  اأن  واأ�شار 

بطول  وهي  النجليزية   )Lloyd's Register(

كلى تقريبي 20م وعر�س 7.5 واأرتفاع 3م وغاط�س 1.8 

وقدرة �شد 10 طن و�شرعة 12 عقدة ، والقاطرة مزودة 

بـ  عدد / 2  )اثنان( محرك ديزل بحري �شناعة �شركة 

خدمة    CAT C 18 ماركة  المريكية  كاتربللر 

�شاقة وقدرة المحرك الواحد 600 ح�شان عند  1800 

  ZF  650-1 ماركة  جيربوك�س  و  الدقيقة  في  لفة 

 4:١ تخفي�س  بن�شبة   Gearbox Model W
69 ك . وات عند  1 مولد بحري86 ك . ف . اأ/  وعدد 

موديل   المريكية  كاتربللر   - هيرتز   50  - لفة   1500

فاز   3 فولت   400 مفتوحة  دائرة  مياة  تبريد   C4.4
51 ك . وات عند  1 مولد بحري64 ك . ف . اأ/  وعدد 

موديل   المريكية   هيرتزكاتربللر   50  - لفة   1500

فاز   3 فولت   400 مفتوحة   دائرة  مياة  تبريد   C4.4
يتم  للقاطرة  الكاثوديكية  والحماية  الدهانات  اأما   ،

ا�شفل  للم�شاحة  طالءها بدهانات بحرية �شد الح�شف 

خط المياة وبانظمة خا�شة لكل ا�شطح القاطرة وتنفذ 

المنتجة  ال�شركة  با�شراف فني من  مهند�شي  الدهانات 

احدي  من  المعتمدة  ال�شركات  من  جودة  اعلي  ل�شمان 

بحماية  مزود  والقاطرة  الدولية  ال�شراف  هيئات 

كاثوديكية اأ�شفل خط المياة عبارة عن الواح زنك تكفي 

الت�شميم  ح�شب  موزعة  و  حماية  �شنوات  خم�س  لمدة 

لتوؤدي اعلي حماية هذا بالإ�شافة اإلى محطة المعالجة 

بعدد  مزودة  فالقاطرة  الزيت  وفا�شل  الهواء  و�شاغط 

و  اللمانية   NK �شركة  �شناعة  من  1 �شاغط هواء   /

 VICTOR موديل  معالجة  محطة   1  / بعدد  مزودة 

بـ  ومزودة   MARINE FBBR SERIES
 DVZ شناعة �شركة�  Oily water separator
الألمانية موديل DVZ 250 FSU   ومن المقرر 

الإنتهاء من ت�شنيع القاطرة خالل 12 �شهرًا .

جدير بالذكر اأن اإدارة التر�شانة البحرية بالإ�شماعلية 

فازت بعطاء اإ�شالح معدية اللن�س ي�شر التابعة لل�شركة 

العامة للبترول وبعطاء ت�شنيع وتوريد لن�س قاطرة قوة 

والإن�شاءات  للمباني  الن�شر  �شركة  لح�شاب  10 طن  �شد 

البحرية  التر�شانة  اإدارة  اأن  واأ�شار   ، "اإيجيكو" 
التكنولوجى  المعهد  مع  بالتعاون  قامت  بالإ�شماعيلية 

دورة  باإعداد  الجاري  العام  اأوائل  الت�شييد   لهند�شة 

والعملى  النظرى  الجانب  واإعداد  متميزة  بحرية 

الخبرات  ونقل  العلمى  التبادل  اإطار  فى  للدار�شين 

الأق�شام  معلمى  من   70 عدد  تدريب  فى  والم�شاركة 

الجمهورية  م�شتوى  على  الفنية  بالمدار�س  البحرية 

بنظام  " ثالث �شنوات ونظام الخم�س �شنوات "  .

إدارة الترسانة البحرية باإلسماعيلية
توقع عقد تصنيع وتوريد قاطرة لشركة "ايجيكو"
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رئي�س  المح�شن  عبد  عادل  المهند�س  �شرح 

على  موؤخرًا  ح�شل  القطاع  اأن  الطرق  قطاع 

الإمتداد  بمنطقة  الداخلية  الطرق  م�شروع 

الـ70  )منطقة  ال�شادات  لمدينة  الم�شتقبلي 

جنيه،  مليون   215 مبدئية  بقيمة  فدان( 

اإدارة  بتنفيذه  �شتقوم  الم�شروع  اأن  واأ�شاف 

الطرق  عن  عبارة  وهو  ال�شريعة  الطرق 

المح�شورة بين طريق الأ�شكندرية ال�شحراوي 

غربًا وطريق الغابة الم�شرية ال�شينية �شرقًا 

�شماًل  الأخ�شر(  )الحزام  التحدي  وطريق 

والطريق من المدخل ال�شكني جنوبًا باإجمالي 

اأطوال 86 كيلو متر اإن�شائي جديد وتمثل %75 

من م�شاحة مدينة ال�شادات.

اأن  المح�شن  عبد  عادل  المهند�س  واأو�شح 

الطرق  وتنفيذ  ت�شميم  ي�شمل  الم�شروع 

بمنطقة  عليها  المعتدى  لالأرا�شي  الداخلية 

اإلى  وينق�شم  ال�شادات  بمدينة  فدان  الـ70 

رئي�شية  طرق  الطرق؛اأولها  من  اأنواع  ثالثة 

عن  عبارة  الر�شف  )طبقات  مترًا   54 بعر�س 

�شمك  ح�شوي  اأ�شا�س  وطبقة  الفرمة  اأعمال 

وطبقة  �شم   6 �شمك  رابطة  وطبقة  �شم   25

�شطحية �شمك 5 �شم( والنوع الثاني عباره عن 

طرق فرعية بعر�س 44 متر )طبقات الر�شف 

اأ�شا�س  وطبقة  الفرمة  اأعمال  من  مكونة 

�شمك  رابطة  وطبقة  �شم   20 �شمك  ح�شوي 

والنوع  5�شم(  �شمك  �شطحية  وطبقة  6�شم 

الثالث مكون من طرق فرعية بعر�س 36 متر 

الفرمة  اأعمال  عن  عبارة  الر�شف  )طبقات 

وطبقة  �شم   20 �شمك  ح�شوي  اأ�شا�س  وطبقة 

�شمك  �شطحية  وطبقة  �شم   6 �شمك  رابطة 

5�شم( .

اإدارة الطـرق ال�سـريعـة تنفـــذ الإمتــداد 
الم�ستقبلي لل�سادات

 بـ215 مليون جنيه



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

الدولى  الموؤتمر  18مار�س  الأربعاء  يوم  الإدارة 

دمياط  جامعة  التطبيقية  الفنون  بكلية  الرابع 

والذي قام باإفتتاحه اأ.د/ رم�شان الطنطاوى  رئي�س 

اأ.د طارق محمد  الجامعة وح�شره لفيف من قيادات 

ورئي�س  التطبيقية  الفنون  كلية  عميد  المعاطى  اأبو 

التطبيقية  الفنون  اأ�شاتذة  كبار  من  وعدد  الموؤتمر 

بالجامعات الم�شرية والأ�شاتذة المتخ�ش�شين بدول 

البحرين  و  والت�شيك  تايالند  و  اإيطاليا  و  األمانيا 

قطاع  رئي�س  عبا�س   اأحمد  المهند�شين  ،كماح�شره 

الدلتا واأحمد العطار مدير فرع �شمال الدلتا.

 جدير بالذكر اأن الموؤتمر  يهدف لفتح قنوات تعاون 

التعليمية  والهيئات  الفن  موؤ�ش�شات  بين  مبا�شرة 

الت�شميم  وحدات  وبين  وال�شناعية  والثقافية 

�شبل  وتح�شين  التطبيقية  الفنون  بكلية  والإنتاج 

والتكنولوجيا  الت�شميم  مجالي  بين  العلمي  التعاون 

علي الم�شتويين النظري والعملي للو�شول اإلي معايير 

المحاور  اأيام   3 مدار  علي  وتناول  عالمية  جودة 

التالية: - التكنولوجيا والعلوم البيئية- المن�شوجات 

- ال�شيراميك والزجاج - الأثاث - الخامات - الت�شميم 

و  المعا�شرة  الفنية  الق�شايا  المرئية-  و الت�شالت 

تاريخ الفنون.

 8 في  حلوان  بجامعة  التطبيقية   الفنون  كلية  منحت 

مار�س 2015  الباحثة �شمر محمود اأحمد جمعة درجة 

الم�شرفة  للجنة  المقدمة  ر�شالتها  في  الماج�شتير 

زينهم  علي  محمد  اأ.د  باإ�شراف  الر�شالة  مناق�شة  على 

التطبيقية  الفنون  بكلية  الزجاج  بق�شم  متفرغ  اأ�شتاذ 

رئي�س  الدين  �شالح  مح�شن  محمد  المهند�س  وع�شوية 

نظمي  الدين  ح�شام  ود.م  العرب  المقاولون  �شركة 

ح�شني ود.م �شحر �شم�س الدين محمد 

الأ�شاتذة بق�شم الزجاج بكلية الفنون 

التطبيقية بجامعة حلوان. 

النظم  بع�س  درا�شة  البحث  تناول 

البنائية من الطبيعة كم�شدر لت�شميم 

والتطبيقات  العمارة  في  الزجاج 

تكنولوجيا  مجال  فى  الحديثة 

من  الم�شنعة  المعمارية  التركيبات 

بالإنحناءات  تتميز  التى  المعادن 

المفردة والمزدوجة وهى تالئم المتطلبات المعمارية 

والإنحناءات  الإلتواءات  ذات  الواجهات  ت�شكيل  فى 

الحره فى �شكل بحث ودرا�شه للمقارنة بين راحه �شاغلى 

حيث  من  وذلك  العادية  والمبانى  الخ�شراء  المبانى 

 ، والتهوية   ، ال�شوت   ، والإ�شاءة   ، ال�شفاء   ، الجمال   (

درجة الحرارة ، الرطوبة ، الر�شاء العام  ( . 

المهندس  محمد 
محسن صالح 
يشهد إفتتاح 
المؤتمر الدولى 

الرابع بكلية الفنون 
التطبيقية

كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان

 متنح الباحثة �سمر حممود درجة املاج�ستري
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جدد  اأع�شاء   4 ب�شم  قرارًا  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  الإ�شكان  وزير  مدبولي  م�شطفى  الدكتور  اأ�شدر 

بمجل�س اإدارة �شركة المقاولون العرب بناًء على ماتم عر�شه من قبل رئي�س ال�شركة المهند�س مح�شن �شالح.

 وقد ت�شمن القرار تعيين كاًل من الدكتور ر�شدي اأحمد محمد اأحمد والمهند�س ح�شام اأحمد محمود عبدالدايم 

للمجل�س  �شليمان وذلك بهدف �شخ دماء جديدة  اإيمان علي على  والمهند�شة  والمهند�س طارق علي محمد �شقر 

ودفع م�شيرة ال�شركة والتي تتطلب جهودًا م�شاعفة لمواكبة متطلبات الخطط التنموية للدولة خالل المرحلة 

المقبلة .

م. إيمان سليمانم. حسام عبد الدايمد. رشدى طاهرم. طارق صقر

في اإطار جهود اإدارة الأعمال الكهربائية 

داخل  لها  الموكولة  اأعمالها  اإنجاز  في 

�شرحت  الم�شروعات  من  العديد 

اأنه  الإدارة  مدير  كمال  هالة  المهند�شة 

ب�شجن  الكهربائية  الأعمال  ت�شليم  تم 

والذي  جنيه  ماليين   8 بقيمة  مايو   15

�شراية  ومبنى  اإداري  مبنى  من  يتكون 

 7 وعدد  وانتظار  زيارة  ومباني  جنود 

العام  للموقع  خارجي  و�شور  دورين  عنابر 

تلك  كافة  اأن  مراقبة،م�شيفة  باأبراح 

اأعمال  فيها  تم  قد  والوحدات  المن�شاآت 

كهرباء كاملة ومنها لوحات �شغط متو�شط 

ومحولت وكابالت ولوحات توزيع واأعمال 

واإنذار  تليفون  وكابالت  وقوى  اإنارة 

اأكثر  وا�شل  حيث  مركزي  ود�س  وانتركم 

ليل  العمل  لالإدارة  تابعين  عامل   64 من 

نهار على ورديتين حتى الت�شليم.

النجار  يو�شف  محمد  المهند�س  واأ�شاف 

كافة  تنفيذ  تم  اأنه  الإدارة  مدير  نائب 

تجديد  لم�شروع  الكهربائية  الأعمال 

)الدور  العرب  للمقاولون  الطبي  المركز 

الرابع( حيث تم عمل ال�شبكات الداخلية 

لأعمال الإنارة والبرايز والقوى ولوحات 

وعمومية(  )فرعية  الكهرباء  توزيع 

ووحدات  وك�شافات  الكهرباء  وكابالت 

والمحولت  الديكورية  الإ�شاءة 

الخفيف  التيار  اأعمال  اإلى  بالإ�شافة 

والمعلومات  الحريق  اإنذار  واأنظمة 

والتليفون وا�شتدعاء الممر�شات والإريال 

في  الإدارة  اأعمال  حجم  وبلغ  المركزي 

هذا الم�شروع اأكثر من 4.5 مليون جنيه.

وزير الإ�شكان يعين اأع�شاء 
جدد بمجل�س اإدارة المقاول�ن العرب

إنجاز األعمال الكهربائية لسجن 15 مايو والمركز الطبي  
بتكلفة 13 مليون جنيه

م.محمد يو�شف النجار

م.هــــالــــة كــمــــال
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رئي�س  عبا�س  اأحمد  المهند�س  اأعلن 

الدلتا  و�شمال  وو�شط  �شرق  قطاع 

جديدين  بعطاءين  فاز  القطاع  اأن 

جنيه  مليون   303 اإجمالية  بقيمة 

عبارة عن عطاء يقوم بتنفيذه فرع 

�شرق وو�شط الدلتا بقيمة 87 مليون 

و 306 األف جنيه عبارة عن م�شروع 

بمركزومدينة  ال�شرب  مياه  �شبكات 

ال�شرقية  بمحافظة  ال�شوق  م�شتول 

الأعمال  جميع  تنفيذ  �شاملة 

والكهروميكانيكية  المدنية 

با�شتخدام الموا�شير باأقطار داخلية 

 UPVC 500مم  اإلى  100مم  من 

1100مم  اإلى  600مم  قطر  ومن 

يقوم  الثاني  والعطاء   ،  GRP
بتنفيذه فرع �شمال الدلتا عبارة عن 

المخطط  ت�شطيبات  اأعمال  م�شروع 

العام والبنية التحتية لحرم جامعة 

الجديدة  دمياط  بمدينة  دمياط  

بقيمة 215 مليون جنيه و 730 األف 

جنيه ومدة تنفيذ 36 �شهر .

 18 ح�شل الالعب اأحمد اأبو الحمد فكري علي كاأ�س م�شر لالأندية في بطولة الجمهورية للوو�شو كونغ فو تحت 

�شنة للمو�شم الريا�شي 2014 وزن 65 كجم وذلك في حفل كبير �شهده المحا�شب �شريف م�شطفي رئي�س الإتحاد 

من  بمزيد  اأحمد  والموهوب   المتميز  لالعب  تمنياتنا  والريا�شيين   النقاد  من  وعدد  فو  كونغ  للوو�شو  الم�شري 

التفوق  والنجاح في المجال الريا�شي ودرا�شته العلمية. يذكر اأن لعبة الوو�شو هي ريا�شة ا�شتعرا�س والتحام كامل 

نابعة من الفنون القتالية ال�شينية. وتطورت تلك اللعبة كثيًرا في ال�شين بعد �شنة 1949وفي الع�شور الحديثة، 

اأ�شبحت الوو�شو ريا�شة عالمية من خالل التحاد الدولي للوو�شو )IWUF( الذي يقيم بطولت العالم للوو�شو 

كل عامين، واأقيمت اأول بطولت العالم �شنة 1991 في بكين وفاز بها يوان وين كينج.

ا�شتهل  الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شى خطابه فى عيد العمال يوم الأثنين 

27 اأبريل وقال " الم�شريين اأهلى ونا�شى، واأنا واحد منكم وفرحان قوى 

لذلك"  واأو�شح  اأن الدولة تعمل فى عدة م�شروعات زراعية وطاقة وبنية 

تحتية واإ�شكان، قائاًل: "محتاجين ن�شتغل على مدار ال�شاعة عل�شان ننتهى 

الرئي�س بتكريم عدد من عمال  الم�شروعات فى وقتها، كما قام  من هذه 

رئي�س  ال�شريبنى  على  اللطيف  عبد  رفعت  الكوماندا  بينهم   ومن  م�شر 

النجارين باإدارة الأعمال الأعتيادية "معا�س"

اإبراهيم محلب عم رفعت والذي تم  اأن�شانية تذكر المهند�س  و فى لفتة 

اأعوام   6 من  مايقرب  منذ  المعا�س  �شن  بلوغه  برغم  لتكريمه  تر�شيحه 

ليكون تكريمًا لعمال �شركة المقاولون 

العرب فى �شخ�س عم رفعت والذى بداأ 

اأنه  اإبراهيم  المهند�س  "ب�شكر  كالمه 

الكبيره  م�شاغله  كل  برغم  اأفتكرنى 

ن�شير  عمره  طول  لأن  وال�شخمة 

العمال ال�شغاله ".

فى  ال�شركة  فى  العمل  بداأت  اأنا   ●
فى  واأ�شتركت  ال�شبعينيات  اأوائل 

مراحله  جميع  فى  اأكتوبر   6 كوبرى 

المرغنى  ونفق  الجيزة  وكوبرى 

ده�شور  وكوبرى  المغطاة  وال�شالة 

وعقد 16 .

وكان  ال�شغل  مواعيد  اإنتهاء  بعد  ينزل  اأنه  العامل  على  اأتحايل  كنت    ●
ي�شر اأنه يخل�س ال�شغل ع�شان بيحب ال�شركة وعارف اأن ال�شركة هتديه 

على قد �شغله وتفانيه .

●  علمت عمال كتير ودائمًا يطمنوا عليا واأنا دلوقتى على المعا�س طبعَا 
مكافاأة  اأخدت  زوجتى  وفاة  وبعد   ، واحدة  اأ�شرة  عمرنا  طول  مااأحنا 

لل�شيدات وعيادة  المعا�س على كل ذهب زوجتى وبنيت م�شجد به م�شلى 

كبيرة لأهلى فى طنطا تخليدًا لذكرى زوجتى .

اأعمال جديدة لقطاع �شرق
 وو�شط و�شمال الدلتا 
 بـ 303  ملي�ن جنيه

الالعب اأحمد اأب� الحمد يح�شل علي كاأ�س م�شر لالأندية في بط�لة الجمه�رية لل�و�ش� ك�نغ ف�

فى الإحتفال بعيد العمال

 ال�سي�سى يكرم
 اأحد عمال المقاولون العرب المتميزين



مدير  جبر  ال�شعيد  رجب  المهند�س  قال 

اإدارة الم�شروعات الكهروميكانيكية للميـــــاه 

ح�شلت  الإدارة  اأن  والم�شانع  وال�شـــــرف 

على   2015-2014 المالي  العام  خالل 

تعاقدات جديدة بقيمة تتعدى الـ 340 مليون 

جنيه،واأ�شار ال�شعيد اإلى اأن تلك الم�شروعات 

والمدنية  الكهروميكانيكية  الأعمال  �شملت 

بتكلفة  رم�شان  من  العا�شر  وروافع  لمحطات 

216 مليون جنيه وال�شرف ال�شحي  اأكثر من 

المتكامل لقرية كفر الوا�شلين بمركز اأطفيح 

المعالجة  ومحطة  جنيه  مليون   47 بقيمة 

بمحافظة  التكنولوجيا  وادي  لم�شروع 

الإ�شماعيلية بتكلفة تتعدى 25 مليون جنيه 

كما فازت الإدارة بمناق�شة عمليتي عمرات الأفران 

مليون   17 تخطت  بقيمة  والثاني  الأول  للم�شنع 

لم�شنع  وال�شناعي  ال�شحي  ال�شرف  وم�شروع  جنيه 

قنا ل�شناعة الورق بقو�س بتكلفة اأكثر من 14 مليون 

بمحافظة  القابوطي  منطقة  �شحي  و�شرف  جنيه 

والأعمال  جنيه  مليون   11 بحوالي  بور�شعيد 

عرب  �شحي  �شرف  رفع  لمحطتي  الكهروميكانيكية 

ال�شوالحة وعرب جهينة بمحافظة القليوبية بقيمة 

تقترب من الع�شرة ماليين جنيه.

الإدارة قامت  باأن  ال�شعيد  المهند�س رجب  كما �شرح 

بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بم�شروعي محطة 

مياه القو�شية واإحالل وتجديد محطة مياه اأ�شيوط 

القديمة )الألماني( بتكلفة 72 مليون جنيه .

الكهروميكانيكية  الأعمال  اإدارة  اأن  بالذكر  جدير 

للمياه وال�شرف والم�شانع قد قامت بتنفيذ الأعمال 

بالمنيا  موا�س  دير  مياه  لمحطة  الكهروميكانيكية 

والتي افتتحها وزير الإ�شكان والمرافق والمجتمعات 

 4 عدد  تنفيذ  الأعمال  و�شملت  موؤخرًا  العمرانية 

طلمبات  و4  لتر/ثانية   330 بقدرة  عكرة  طلمبات 

طلمبات   3 وعدد  لتر/ثانية   300 بقدرة  مر�شحة 

التوليد  ووحدة  للروبة  طلمبة  و2  الت�شافي  مياه 

الجهد  ولوحة  ميجاوات   1.5 بقدرة  الإحتياطية 

المنخف�س الرئي�شية و�شالة المر�شحات لعدد ثمانية 

واأعمال  مروق   2 لعدد  بمهماتها  والكباري  مر�شحات 

الكلور وال�شبه ومعدات الآلت والور�س.

تعاقدات جديدة بقيمة 340 مليون جنيه إلدارة 
المشروعات الكهروميكانيكية للمياه والصرف والمصانع
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فى اإطار الإهتمام المتنامى بتوفير اأف�شل الخدمات 

مع  وتما�شيًا  الطبى  بالمركز  للمر�شى  ال�شحية 

دائمًا  ي�شعى  الذى  الإدارة  مجل�س  اإ�شتراتيجية 

الم�شجعة على تطوير  المتطلبات  اإلى توفير كافة 

ب�شكل  الطبية  الخدمات  وتحديث 

مح�شن  محمد  المهند�س  قام  متوا�شل 

الإدارة   مجل�س  رئي�س  الدين  �شالح 

رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  والمهند�س 

م�شطفى  الدكتور  و  الإدارة  مجل�س 

المنتدب  الإدارة  مجل�س  ع�شو  محمود 

المركز  اإدارة  مجل�س  اأع�شاء  وال�شادة 

الواحد  عبد  عادل  والأ�شتاذ  الطبى 

بالمركز  الب�شرية  الموارد  عام  مدير 

المبنى  من  الأولى  المرحلة  باإفتتاح 

الملحق ) بطاقة اإجمالية 100 �شرير ( 

 H3 – H4 و  G3 – G4 اأق�شام 

للمبنى  الملحق  بالمبنى  الجديدة 

منق�شمة  �شرير   40 ب�شعة  بالم�شت�شفى  الرئي�شى 

اإلى 16 جناح فاخر و 24 غرفة مفردة مجهزة على 

الراقى جميعها  اأعلى م�شتوى من الأجهزة والأثاث 

اإلى  تطل على م�شاحات خ�شراء �شا�شعة بالإ�شافة 

إفتتاح المرحلة األولى من التوسعات 
بالمركز الطبى بسعة 40 سرير
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الإ�شتقبال ، مكاتب للتمري�س والذى 

�شي�شهم فى تح�شين م�شتوى الخدمات 

وقت  تقليل  خالل  من  المقدمة 

اإنتظار المر�شى .

محمود  م�شطفى  الدكتور  واأكد 

الطبى  للمركز  التنفيذى  الرئي�س 

للمقاولون العرب فى كلمته فى حفل 

اإفتتاح التو�شعات الجديدة اأن مجل�س 

على  يحر�س  الطبى  المركز  اإدارة 

تطوير الخدمات المقدمة من خالل 

اإجراء تو�شعات فى الأق�شام الحالية 

من  المتزايدة  الأعداد  لتلبية 

المر�شى كما يحر�س على اإ�شتقطاب 

الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية 

والخبرة  الوا�شعة اإلى جانب توفير 

حديثة  طبية  واأجهزة  معدات 

ومتطورة م�شيدًا بدور اأع�شاء مجل�س 

الإدارة فى توفير البيانات الدقيقة 

مما   ، ال�شحية  الخدمات  واقع  عن 

الإ�شتراتيجيات  و�شع  فى  ي�شهم 

والخطط الواقعية التى ت�شاعد على 

التطوير . 
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عثمان
وفلسفة

خبرة 
السنين

اأحمد  عثمان  المهند�س  لمولد  والت�شعون  الثامنة  الذكرى  علينا  تمر   2015 اإبريل  من  ال�شاد�س  فى 

الرجل  العربى ذلك  العالم  لي�س فى م�شر وحدها بل فى  المهند�شين  البنائين وعميد  �شيخ  عثمان 

الذى ترك ب�شمة فى كل اإنجازاتة التى قام بها فى كل دولة �شيد فيها حيث اأن عثمان هو اأول من 

قام بت�شدير �شناعة البناء اإلى جميع الدول المحيطة بنا وقد بداأ ذلك فى خم�شينات القرن 

عمان  و�شلطنة  والأردن  والعراق  الكويت  ثم  ال�شعودية  العربية  بالمملكة  بداأها  الما�شى 

وليبيا وال�شودان وغيرها ويرجع نجاحة فيما اأن�شاأ اإلى اإيمانه العميق بالعمل وما يتحلى 

ويح�شرنى   . له  الحقيقى  المعلم  يعتبره  الذى  بالعامل  واإيمان  ومثابرة  �شبر  من  به 

فى هذه ال�شطور بع�س كلماته التى �شجلها فى كتاب " �شفحات من تجربتى " الذى 

اإليه ل�شتزيد  األجاأ  اأن  1981 حيث اأحر�س بين الحين والآخر على  اأ�شدره عام 

من خبرة هذا الرجل الذى اأفنى حياته فى العمل ولي�س غيره ولم يكن يدخر 

جهدًا فى التزود بالعلم والخبرة من اأجل المزيد من التقدم وموا�شلة م�شوار 

العطاء .

اأرى فيها  الكتاب والتى  التى �شجلها فى ذلك  وفيما يلى بع�شًا من كلماته 

فل�شفة لخبرة ال�شنين التى عا�شها والتى ت�شلح لكل زمان ومكان .

يقول عثمان :

- اأن التعامل مع العامل الم�شرى فن وعلم اإذا اكت�شبته اإلى جوارك 

فاإنه ي�شحى من اأجلك بكل �شئ وك�شبه لي�س بالإغداق عليه بالمال 

ولكن بالثقة فيه والواقعية اأن تعامله كاإن�شان وتحفظ له اآدميته 

- اإفهم الإدارة على اأنها اإتاحة الفر�شة للعامل لكى يثبت ذاته 

لينجح فلو نجح ترتفع معنوياته والنجاح يقود اإلى نجاح وهكذا 

يزيد الإنتاج .

خطاأ  ترتكب  فاإنك  طاقتك  فوق  هو  بما  نف�شك  حملت  اإذا   -

فادحًا فى حق عملك .
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ولكن  وحدها  م�شر  لي�س  ويعمر  يبنى  الذى  فهو  كبيرة  قيمته  الم�شرى  العامل   -

المنطقة العربية كلها واإن ما بها الآن من نه�شة فلي�س اإل نتيجة لحبات عرقة فاإنه 

اإذا كان قد ذهب اإلى الدول العربية باحثًا عن رزقه فهو اأي�شًا ليبعث نه�شتهم .

الذهب لأنه  اأن تزنه بميزان  التعامل معهم لبد  اأو بالأحرى  الرجال  اإن قيادة   -

ال�شعبة ولكن  بالمهمة  اأي�شًا  ال�شهلة ولي�شت  بالمهمة  لي�شت  الرجال  ثمين فقيادة 

يجب اأن تعرف كيف ل تدفع اأحدهم اإلى اأن يغ�شب منك ولكن تدفعه لأن يغ�شب 

من اأجلك 

وتتبعته  به  ام�شكت  الذى  الخيط  طرف  هو  ذلك  هدف  لالإن�شان  يكون  اأن  المهم   -

حتى اأ�شبحت المقاولون العرب كما هى الآن عالمة كبيرة على طريق اإثبات قدرة 

الإن�شان الم�شرى على ال�شمود والتحدى والت�شدى وقابليته للتطور وم�شايرة العلم 

واإ�شتطاع لأن يقف الند من اأى اإن�شان فى اآية اأر�س .

- تعودت اأن انظر اإلى ال�شركة من خارجها حتى اأرى بو�شوح �شورتها لكى ا�شتطيع اأن 

اخطط لم�شتقبلها واأر�شم �شيا�شتها وتو�شعها .

اأن  دائمًاعلى  وحر�شت  م�شئولياتهم  م�شتويات  على  ذاتهم  اإثبات  فر�س  العاملين  جميع  اعطى  اأن  حر�شت   -

األتزم راأى الأغلبية وتعودت األ افر�س راأيا عليهم مهما كان ذلك الراأى على جانب كبير من ال�شواب .

- ادركت قيمة الإعالم لننى اقتنعت باأن الأعمال العظيمة ل ي�شمع عنها اأحد اإل اإذا وجدت طريقها فى 

و�شائل الإعالم .

�شنع  على  قادر  فهو   فهمناه  فاإن  نفهمه  لأن  فقط  ويحتاج  وعمالق  كبير  الم�شرى  الإن�شان  اإن   -

المعجزات .

تلك  �شاغ  عثمان  اأحمد  عثمان  والمقاول  والمهند�س  الإن�شان  خبرة  من  بع�شَا  كان  �شبق  مما 

الخبرة فى كلماته تحمل معان كبيرة لرجل عا�س الحياة بمرها وحلوها وخرج منها منت�شرا 

بف�شل اهلل اأوًل وحبه لم�شر والعامل الم�شرى ووطنه العربى .

رحم اهلل عثمان وجزاه عما قدم خير الجزاء

األقاب اأطلقت على املهند�س عثمان اأحمد عثمان

التى  الألقاب  كل  واأجمع  اح�شى  اأن  على  الكبري  حلبى  دائمًا  حري�شًا  كنت 

يطلقها البع�س على املعلم عثمان اأحمد عثمان �شواء اأثناء حياته اأو بعد اأن 

رحل عن حياتنا وقد يت�شاءل البع�س هل هناك من اأطلق على املهند�س 

من  رحيله  بعد  عنه  كتب  ما  اإن  نعم  اأقول  وفاته  بعد  األقاب  عثمان 

مدح وثناء ورثاء يفوق ما كتب عنه اأثناء حياته وقد حر�شت اأن 

النحو  التى مل تعرفه فجاءت على  لالأجيال  الألقاب  اأجمع هذه 

الأيادى  �شاحب   - العمرانية  التنمية  رائد  عثمان   : التاىل 

 - العظام  البنائني  اأخر  والف�شيلة-  الكرامة  اأبو  البي�شاء- 

البنائني  �شيخ   - ال�شد  بانى   - التعمري  رائد  املقاولني-  �شيخ 

" الالعبون  الوفاء - موؤ�ش�س  العمالق  - �شاحب مدر�شة   -

العرب " - ابن البلد - رجل اخلري- �شيخ القبيلة  - رائد كل 

حاجة  - املجاهد العظيم  - املقاول - املهند�س العبقرى 

الإن�شان -كبري عائلة الإ�شماعيلية  - ا�شتاذ فن العالقات 

وهذا   - -املعلم  احلديث  الع�شر  حرب  طلعت   - العامة  

اأحب الألقاب اإليه . 

بقلم : جمال اأبو الإ�شعاد

مدير عام الإعالم

 بالمقاولون العرب �شابقًا 



 المهند�س ح�شن نا�شف رحمة اهلل 

عليه هو نموذج للمهند�س الم�شري 

الطموح والناجح.. تحدى ال�شعاب 

بداية  في  ال�شخر  فى  ونحت   ...

هذا  بناء  فى  لي�شارك  حياته 

مثاًل  و�شيظل   ... الكبير  ال�شرح 

طويلة  كفاح  لرحلة  به  يحتذى 

... ونحن اأبناء �شركة  المقاولون 

عثمان  اأحمد  "عثمان  العرب 

كل  له   نكن  �شنظل   " و�شركاه 

�شيرته  على  والإحترام  الإجالل 

الذاتية الم�شرفة التى ق�شاها فى ال�شركة بعد اأن 

عام  �شم�س  عين  جامعة  الهند�شة  كلية  من  تخرج 

1954 ثم التحق بالعمل بال�شركة فى �شهر اأغ�شط�س 

الخم�شة  ال�شركة  رواد  اأحد  وكان  العام  نف�س  من 

فى تاريخ ال�شركة بعد المعلم عثمان اأحمد عثمان 

المهند�شين  كبير  �شليمان  واأحمد  ال�شركة  موؤ�ش�س 

وبهجت ح�شنين وح�شين عثمان و�شالح ح�شب اهلل .

للعمل  عثمان  اأحمد  عثمان  المهند�س  اأوفده   ●
ق�شور   3 لت�شييد  اهلل  ح�شب  �شالح  المهند�س  مع 

ال�شعودية  العربية  بالمملكة 

والأخرى  الدفاع  لوزير  اإحداهما 

للملك  والثالثة  الطائف  لأمير 

بكفاءه  مهمته  اأتم  ولما  خالد 

اإلى م�شروكان  عالية طلب العودة 

بناء  هى  اإليه  اأ�شندت  مهمه  اأول 

عام  ال�شركة   لمقر  رئي�شى  مبنى 

حيث   " حاليًا  عدلى  عمارة   "  57

�شقتين  لل�شركة  مقر  اأول  كان 

بباب  �شريف  ب�شارع  اللواء  بعمارة 

ال�شركة  خالل  من  قام  ثم  اللوق 

بتنفيذ مطار القاهرة القديم ومبنى الإر�شاد بهيئة 

قناة ال�شوي�س ثم ذهب اإلى ليبيا وظل يتابع تنفيذ 

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

من  وفد  راأ�س  على  اإيفاده  تم   1984 عام  وفي   71

ال�شركة لدولة ال�شودان بدعوة من رئي�س جمهورية 

العلمي  درمان  اأم  معهد  وت�شميم  لدرا�شة  ال�شودان 

العالي وبع�س المن�شاآت المعمارية الأخرى 

م�شروع  بتنفيذ  وقام   اأخرى  مرة  للقاهرة  عاد   ●
مجمع الألومنيوم بنجع حماد،واأ�شرف على م�شروع 
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الجبل  تنقية  ومحطة  الفرج  رو�س  كوبري  وم�شروع  بالريا�س  الأوليمبي  الإ�شتاد  وم�شروع  ال�شالحية 

الهند�شية فى  العنا�شر  باأف�شل  الهند�شية بالكخيا وتجهيزه  واأن�شاأ مبنى الإ�شت�شارات   "16 "عقد  الأ�شفر 

الأو�شط  وال�شرق  بم�شر  الإ�شت�شارية  المكاتب  اأكبر  من  ليكون  واإعداده  المختلفة  الإن�شائية  المجالت 

والحق به اإدارة المعامل لمراقبة الجودة بالم�شروعات التى تنفذها ال�شركة .

لالإ�شت�شارات  عامًا  ومديرًا  وموؤ�ش�شًا  قبلي  وجه  لقطاع  رئي�شًا  ثم  الكبارى   اإدارة  على  الإ�شراف  تولى   ●
اإدارة �شركة  ال�شركة وعمل كرئي�س لمجل�س  اإدارة  نائبًا لمجل�س  ،ثم عين ع�شوًا ثم  بال�شركة  الهند�شية 

�شغله  من�شب  اآخر  وكان  والحيوانية  الزراعية  ال�شناعات  وتنمية  الأرا�شي  لإ�شت�شالح  الأو�شط  ال�شرق 

بال�شركة رئي�شًا للجنة العليا لإختبارات المهند�شين الجدد.

●ح�شل على 3 اأو�شمة رفيعة الم�شتوى من الروؤ�شاء جمال عبد النا�شر واأنور ال�شادات و مبارك ،وفي عام 
المغطاه بمدينة ن�شر وت�شلمها  القومية  ال�شالت  اأح�شن م�شروع معماري عن م�شروع  1991 ت�شلم جائزة 

ب�شفته نائب رئي�س مجل�س اإدارة ال�شركة من نقابة المهند�شين.

1996 تم تكريم المهند�س ح�شن نا�شف من قبل المهند�س ا�شماعيل عثمان رئي�س مجل�س  29 يونيو  وفي 

الإدارة الأ�شبق بمنا�شبة بلوغه �شن ال�شتين بعد اأن ق�شى بها 42 عامًا كان خاللها مثاًل للجد والإخال�س 

والعمل المتفاني في خدمة ال�شركة وظل حتي اآخر حياته يمد ال�شركة بخبراته 

وبعد م�شى �شنوات من الكفاح والعمل والأمل  .... تطوى اأخر �شفحة فى تاريخ حياة المهند�س ح�شن نا�شف 

اأعطى فيها در�شًا لجيل ال�شباب كيف  3/29 را�شيه عن رحلة حياة  اإلى بارئها يوم الأحد  وت�شعد روحه 

ت�شبر وتكفاح لكى ت�شل اإلى النجاح . 

فى �شهر مار�س الما�شى فقدت ال�شركة رجلين من 

المهند�س  له  المغفور  هما  الرجال  واأعز  اأخل�س 

لرئي�س  الأ�شبق  النائب  نا�شف   محمد  ح�شن   /

اأ�شرف  المهند�س/  له  والمغفور   ، الإدارة  مجل�س 

تنعى  اإذ  وال�شركة   ، الإدارة  مجل�س  ع�شو  راتب  

العزاء  فاإنها تتقدم بخال�س  العزيزين  الفقيدين 

الفقيدين  اأ�شر  واإلى  بال�شركة  العاملين  لجميع 

مغفرته  وعظيم  رحمتة  وا�شع  لهما  اهلل  �شائلين 

واإنا هلل واإنا اليه راجعون .

ال�شناوى  رزق   / المهند�س  ال�شيد  الينا  بعث  وقد 

بكلمة  الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأ�شبق  النائب 

الرثاء التالية وفاء لزميله المغفور له المهند�س 

/ ح�شن محمد نا�شف  اأخى ح�شن بك : احت�شبك 

فى  ونهر  جنات  فى   ، كريم  رب  عند  اهلل  �شاء  اإن 

اأهل  اأنك  واأ�شهد   ، مقتدر  مليك  عند  �شدق  مقعد 

من  اأكثر  منذ  عرفتك  فقد   ، الجليل  المقام  لهذا 

 - وعمل  اإخال�س   - ودين  خلق   : عاما  خم�شين 

دعا  من  اأول  ،كنت  وقيادة  اإدارة   - وخبرة  عطاء 

اإلى تطوير اأ�شاليب الت�شميم والتنفيذ فى ال�شركة 

من  التكنولوجيا  اليه  و�شلت  ما  باأحدث  والأخذ 

و�شتظل   ، بها  الجودة  بم�شتوى  الرتقاء  اأجل 

على  المعمارية  الجمالية  وب�شماتك  لم�شاتك 

تفوقك  على  �شاهدا  المن�شاأت  و�شائر  الكبارى 

الهند�شى  ح�شك  ورفيع  ذوقك  و�شالمة  وتميزك 

معاناتك  و�شديد  مر�شك  على  �شابرا  �شاهدتك   ،

ال�شابرين  جزاء  يجزيك  اأن  اأ�شاأل  فاهلل   ،

المح�شنين ، واأن يجعلك عند وعد ر�شوله الكريم 

البالء  ما يزال   ( و�شلم فى قوله  �شلى اهلل عليه 

حتى  وماله  وولده  نف�شه  فى  والموؤمنة  بالموؤمن 

يلقى اهلل تعالى وماعليه خطيئة (.

اأخى ح�شن بك : ذكراك عطرة و�شيظل اأحباوؤك 

وتالميذك يذكرونك بكل خير ، �شائلين اهلل تعالى 

الفردو�س  وي�شكنك  رحمته  بوا�شع  يتغمدك  اأن 

النبيين  منازل  ينزلك  واأن  الجنه  من  الأعلى 

اأولئك  وال�شديقين وال�شهداء وال�شالحين وح�شن 

رفيقا ، واأن يلهم اأهلك واأبناءك ال�شبر واليقين ، 

واإنا هلل واإنا اليه راجعون.

رزق ال�شناوى          

فـى ذمــة اهلل
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الأوفياء  اأبناءها  اأحد  العرب  المقاولون  اأ�شرة  فقدت 

الدوؤوب  العمل  مثاًل يحتذى به في  .. كان  المخل�شين 

اأثناء  وفاته  مفاجاأة  اآثر  وكان  الحميدة  والأخالق 

من  بال�شركة  العاملين  كل  على  المعالم  وا�شحة  عمله 

اأ�شغر عامل فيها وكاأن الذى  اإلي  رئي�س مجل�س الإدارة 

فقد هو والد اأواأخ اأو اإبن عزيز ... هكذا كان المهند�س 

اأ�شرف راتب ع�شو مجل�س الإدارة متوا�شعًا مع ال�شغير 

من  كان  اإن  يفرق  ل  جمعيًا  للنا�س  محب  الكبير  قبل 

اأ�شحاب المراكز العليا اأم يعمل فى اأ�شغر وظيفة كانت 

... الكل عنده �شواء ..... كان معلمًا للجميع ..... ٌيعلم 

يكون  الإن�شان فى عمله.... كيف  يفنى ويخل�س  كيف 

مثابرًا دوؤوبًا .... كيف يهزم ال�شعاب التى تواجهه .... 

كيف تمنحه تلك ال�شعاب عزيمة وقوة ..... لم يكتفى 

يكون  اأن  اأراد  ولكن  بال�شركة  اإلتحاقه  عند  بالوظيفة 

متميزًا ف�شلك طريق العلم بالإلتحاق بدرا�شات ودورات 

عن  لي�شتحق  عمله  تفيد  التى  التخ�ش�شات  �شتى  فى 

الإن�شان  يكون  لكيف  رمزًا  يكون  اأن  واإ�شتحقاق  جدارة 

ناجحًا .... وهذه بع�س من محطات حياته الوظيفيه 

فى �شركة المقاولون العرب.

ولد المهند�س اأ�شرف راتب في 14 يونيو 1958 وح�شل 

ق�شم  القاهرة  جامعة  من  الهند�شة  بكالوريو�س  على 

بال�شركة  اإلتحق  ثم   1982 عام  المدنية  الهند�شة 

وح�شل على دورات عدة في مجالت كثيرة من جامعة 

القاهرة والجامعة الأمريكية ومعهد المقاولون العرب.

بداية  في  عمل  وقد 

حياته العملية مهند�س 

مطار  بم�شروع  موقع 

ثم  الجديد   القاهرة 

الفاهرة  اأنفاق  لمترو  الول  الخط  بم�شروع  مهند�شًا 

الخط  اأنفاق  مترو  بم�شروع  مديرًا  ثم  الكبري 

الم�شروع  بذات  المنطقة  لمدير  نائبًا  ثم  الثاني 

المدنية  الأعمال  جميع  على  الإ�شراف  عن  وم�شئول 

الموقع  بين  الكامل  والتن�شيق  والكهروميكانيكية 

ومكتب الإ�شت�شاري وذلك في الفترة من نوفمبر 1997 

وحتى يونيو 2000 ثم عمل مديرًا لم�شروع نفق الأزهر 

والم�شئول عن اأعمال الت�شييد وكافة اأعمال الخدمات 

2000 وحتى  الخا�شة بالنفق في الفترة من من يونيو 

يونيو 2002 ومن يونيو 2002 وحتى يناير 2004 تولي 

الإ�شتوائية  غينيا  دولة  في  الت�شويق  بحوث  م�شئولية 

وقد تو�شم فيه المهند�س اإبراهيم محلب رئي�س ال�شركة 

كان  وبالفعل  كبيرة  ثقة  كثيرًاواأعطاه  خيرًا  اآنذاك 

عاما  مديراأ  اأ�شبح  وبعدها  باهرًا  نجاحا  وحقق  محلها 

وم�شرفًا على اأعمال ال�شركة بدولة غينيا الإ�شتوائية 

والكاميرون ومتابعة كافة الم�شروعات ومناق�شة وبحث 

كافة العطاءات المطروحة من العمالء في الفترة من 

يناير 2004 وحتى يونيو 2008 .

مديرًا  عمل   2011 اأغ�شط�س  وحتى   2008 يونيو  ومن 

الإ�شتوائية  غينيا  م�شروعات  على  والم�شرف  عامًا 

والكاميرون ثم من اأغ�شط�س 2011 وحتى 2013 �شغل 

العرب  المقاولون  ب�شركة  اأفريقيا  رئي�س قطاع  من�شب 

سطور من حياة أشرف راتب
اإلنسان ..المهندس ..الدبلوماسي 
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دول   10 بـ  م�شروعات  على  الإ�شراف  عن  والم�شئول 

ت�شاد-  نيجيريا-  الإ�شتوائية-  )غينيا  هى  اأفريقية 

-زامبيا-  اأوغندا  اأثيوبيا-  ديفوار-  كوت  الكاميرون- 

 2013 بت�شوانا ( ثم تقلد في  غانا- 

مجل�س  ع�شو  من�شب  وفاته  وحتى 

العرب  المقاولون  �شركة  اإدارة 

على  عام  كم�شرف  ا�شتمراره  مع 

وقد  باأفريقيا  ال�شركة  م�شروعات 

كانت اآخر اأعماله الإ�شراف والإعداد 

للتح�شير لفتتاح كوبري جاك فيل 

بكوت ديفوار الذي افتتحه الرئي�س 

الجمهورية  رئي�س  وتارا  ح�شن 

محلب  اإبراهيم  المهند�س  بح�شور 

رئي�س الوزراء ولكن وافته المنية دون 

ووفاءًا  قليلة  باأيام  الإفتتاح  ح�شور 

لذكراه اأهدي المهند�س مح�شن �شالح 

رئي�س مجل�س الإدارة لروحه العطرة 

عليه  ح�شل  الذي  الإ�شتحقاق  و�شام 

افتتاح  خالل  ديفوار  كوت  رئي�س  من 

الكوبري ليكلل جهوده الدوؤوبة طوال 

الواجب  خدمة  في  الم�شرف  تاريخه 

�شفير  عليه  اأطلق  حتي  م�شر  وخارج  داخل  الوطني 

المقاولون العرب بالقارة ال�شمراء .

م�شاعر نبيلة

اإلى ذلك الرجل الذي يحمل في نف�شه اأروع معاني الإن�شانية اإلى ذلك 

و�شديقي  الغالي  مديري  اإلى  اأحد  اهلل  على  اأزكي  ول  ال�شالح  الرجل 

واأخي المهند�س  اأ�شــرف راتــب رحمك اهلل وجعلك من اهل الجنة ان 

�شاء اهلل. 

المدر�شة  هذه  في  قدمته  ما  كل  على  الفا�شل  �شديقي  يا  اأ�شكرك 

اأنت  وكنت  اإدارتك  تحت  كاملة  �شنوات  اربع  اأم�شيت  فلقد  الفريقية 

الرئي�س و المدير الناجح والأخ الكبير الذي يراعي هموم الخرين. 

تواجهها  التي  التحديات  نقدر  منك،  تعلمنا  معك،  عملنا  باأننا  نفخر 

اأف�شل ما لدينا لأنك  وال�شغوط التي تعمل في ظلها، نعدك باأن نقدم 

تقدم اأف�شل ما لديك.

بكرمك  ومنحتني  منك  تعلمته  جميل  �شيء  لكل  العزيز  للقائد  �شكرا 

اإياه، �شكرًا من القلب لمن فتح اأمامي طريق الأمل و�شبيل النجاح، �شكرًا 

لمن غر�س في بذور العطاء والنجاح، �شكرًا لأني تعلمت منك اأن للنجاح 

قيمة ومعنى، وتعلمت منك كيف يكون التفاني والإخال�س في العمل، 

ومعك اآمنت اأنه ل م�شتحيل في �شبيل الإبداع والتميز.. لذا ا�شمح لي 

اأنثر بين يديك  اأر�شل لك و�شاما من النور بعدد نجوم ال�شماء، واأن  اأن 

اأكاليل الزهور الجورية.

رحمك اهلل وجعلك من اأهل الجنة اإن �شاء اهلل،، 

الزميل محمد عامر اأحد فريق العمل بمكتب المهند�س اأ�شرف راتب



بالتقدم   TUV الجودة  نظم  لشهادت  المانحة  الجهة  أشادت 
مقارنة  والجودة  والبيئة  السالمة  نظم  تطبيق  في  الملحوظ 
العاملين  جميع  من  المبذول  وبالجهد  الماضي  بالعام 
والمسئولين والذي ظهر جليًا من خالل الشكل العام إلدارتي 
والمصانع  والصرف  للمياه  الكهروميكانيكية  المشروعات 
وإدارة المشروعات الكهروميكانيكة للمباني العامة والمرافق.

الجهة  بها  قامت  التي  السنوية  المراجعة  خالل  ذلك  جاء 
المانحة T.U.V  لإلدارتين حيث قامت بعد زيارة لمشروعي 

محطة صرف صحي عين شمس ومستشفى اسكاي كنماذج للمراجعة على المشروعات باإلدارتين بمنح التجديد األول 
 OHSAS 18001 والسالمة والصحة المهنية  ISO 14001 /2004 و البيئة ISO 9001 /2008 لشهادات الجودة
2007/  كما أشادت الجهة المانحة كذلك بالدعم الملموس من اإلدارة العليا المهندس إبراهيم عز الدين مساعد رئيس 
للمياه  الكهروميكانيكية  المشروعات  إدارة  مدير  السعيد  رجب  والمهندسان  القطاع  على  والمشرف  اإلدارة  مجلس 
والصرف والمصانع وسالم رشاد مدير إدارة المشروعات الكهروميكانيكية للمباني العامة والمرافق وجهود جميع 

العاملين تحت قيادتهما.

إستمرارًا لمسيرة النجاح إلدارة المنشآت المتميزة وتأكيدًا 
لسياسة الشركة نحو اإلهتمام بأعمال التطوير والتحسين 
الشاملة  للجودة  وصواًل  اآلداء  كفاءة  وزيادة  المستمر 
وكذلك الحفاظ على القدرة البشرية الكبيرة التى تتميز بها 
الشركة فقد إجتازت اإلدارة بنجاح مراجعات الجهه المانحة 
 ISO وتم تجديد شهادات الجودة  TUV Rhineland
2008/ 9001 و البيئة ISO 14001 /2004  والسالمة 
والصحة المهنية OHSAS 18001 /2007  وقد أشاد 

ممثلوا الجهه المانحة بالجهد المبذول من قيادات اإلدارة وجميع العاملين وإدارات ضمان الجودة والبيئة والسالمة 
والصحة المهنية تحت إشراف المهندس إمام عفيفى نائب رئيس مجلس اإلدارة والمهندس سليمان يونس رئيس 

قطاع القاهرة الكبرى والمهندس سيد شندى رئيس قطاع مدير إدارة المنشآت المتميزة . 

إنطالقًا من الحرص على سياسة الشركة نحو المنافسة العالمية وفي إطار مسيرة 
واستمرار  التميز  نحو  األسكندرية  لفرع  الريادة  في  والرغبة  والنجاح  التفوق 
التقدم في تطبيق النظم العالمية والتطوير المستمر لرفع كفاءة األداء بدعم من 
المهندس علي الجارحي رئيس قطاع األسكندرية وقيادة المهندس حسام الريفي 
مدير فرع األسكندرية والدكتور محمد الوسيمي مدير إدارة ضمان الجودة للفرع 
والبيولوجي رجب فوزي محمد مدير إدارة السالمة والصحة المهنية والمهندسة 
نظم  لشهادات  المانحة  الجهة  البيئة،قامت  إدارة  مدير  جمال  الزهراء  فاطمة 
ومشروعاته  الفرع  على  السنوية  بالمراجعة   TUV Rheinland اإلدارة 

والورش المركزية والوحدات اإلنتاجية وأوصت بتجديد شهادات النظم الثالثة ومطابقتها للمواصفات الدولية لنظم 
 ISO 14001 /2004 والبيئة OHSAS 18001 /2007 والسالمة والصحة المهنية ISO 9001 /2008 الجودة
حيث أثنت الجهة المانحة على كفاءة تطبيق النظم الثالثة والتطوير والتحسين المستمر للفرع كما اشادت بمستوى 

األداء المهني والجهد الكبير المبذول من جميع اإلدارات والعاملين في تطبيق النظم.

تجديد شهادات نظام الجودة والبيئة والسالمة
والصحة المهنية بإدارة المنشآت المتميزة

م.سيــد شنــدي م. سليمان يونس م.إمــام عفيفـي

ابراهيم عز الدين م. سالم رشاد م.رجب السعيد

حسام الريفي علي الجارحي
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تجديد شهادات السالمة والبيئة والجودة إلدارتي المشروعات 
الكهروميكانيكية للمياه والصرف والمصانع والمباني العامة والمرافق

تجديد شهادات الجودة والبيئة والسالمة لفرع األسكندرية



 TUV Reinland النظم  لشهادات  المانحة  الجهة  قامت 
بالمراجعة على إدارة الكباري واإلنشاءات التخصصية وأوصت 
باستمرار صالحية شهادات النظم ومطابقتها للمواصفات الدولية 
لنظم الجودة والبيئة والسالمة و ISO 9001 /2008 والبيئة 
جديدة  شهادة  وإصدار  جديدة  لسنة   ISO 14001 /2004
وقد   OHSAS 18001 /2007 المهنية والصحة  للسالمة 
النظم وبالمستوى  بكفاءة تطبيق جميع  المانحة  الجهة  أشادت 
المهني واإلحترافي والجهد الكبير المبذول في تطبيق النظم من 

جميع العاملين بنظم السالمة والجودة والبيئة حيث يأتي ذلك في إطار استمرار مسيرة التفوق والتميز وتماشيًا مع سياسة 
للجودة  األداء وصواًل  لكفاءة  المستمر  بالتحسين والتطوير  العليا  اإلدارة  العميل وحرصًا من  المنافسة ورضاء  الشركة نحو 
الشاملة  وذلك تحت إشراف المهندس حسام عبد الدايم عضو مجلس اإلدارة وقيادة المهندسين حسين عبدالسميع رئيس قطاع 

الكباري واإلنشاءات التخصصية ووائل أحمد السيد مدير اإلدارة .

استمرارا لمسيره النجاح والتميز الدائم وحرصا علي االلتزام بوسائل التطوير والتزام االداره العليا بالنجاح تم منح شهادات 
باستمرار  وأوصت     )  T. U. V ( RHEINLAND حلوان  لفرع  االداره  نظم 
صالحيه شهادات النظم الثالثيه ومطابقتها للمواصفات القياسيه الدوليه لنظم الجوده 
المهنية  والصحة  والسالمة   ISO 14001/2004 والبيئة   ISO 9001/2008
المهندسين  بجهود  المانحه  الجهه  مراجعو  اشادوا  وقد   OHSAS 18001/2007
سليمان يونس رئيس قطاع القاهره الكبري والمهندس عمرو حامد مدير فرع حلوان 
أسامه علي مدير  والمهندس  والبيئه  الجوده  اداره  مدير  ابراهيم حبلص  والمهندس 

السالمه والصحه المهنيه والمهندس عالء محروس بإدره الجوده.

يونس رئيس قطاع  اإلدارة والمهندس سليمان  نائب رئيس مجلس  إمام عفيفى  المهندس  تحت إشراف 
اإلهتمام  نحو  الشركة  لسياسة  وتأكيدًا  نصر  مدينة  فرع  مدير  الشين  محمد  والمهندس  الكبرى  القاهرة 
بأعمال التطوير والتحسين المستمر وزيادة كفاءة اآلداء وصواًل للجودة الشاملة فقد إجتاز فرع مدينة نصر 
 ISO 9001 /2008 وتم تجديد شهادات الجودة  TUV Rheneland بنجاح مراجعات الجهه المانحة
و البيئة ISO 14001 /2004  والسالمة والصحة المهنية OHSAS 18001 /2007  وقد أشاد ممثلوا 
الجهه المانحة بالجهد المبذول من قيادات اإلدارة وجميع العاملين وإدارات ضمان الجودة والبيئة والسالمة 

والصحة المهنية. 

العليا نحو  اإلدارة  الدائم وحرصًا من  والتميز  النجاح  اإلستمرار في مسيرة  أجل  من 
اإللتزام بوسائل التطوير والتحسين المستمر في جودة تنفيذ األعمال طبقًا للنظم العالمية 
وكذلك الحفاظ على بيئة العمل واإلهتمام بسالمة العاملين من أجل زيادة اإلنتاج وتحقيق 
المانحة  للجهة  الدورية  المراجعة  الدلتا  ووسط  شرق  فرع  تام  إجتازبنجاح  الربحية 
T.U.V لألنظمة الثالثة حيث تم تجديد شهادتي الجودة ISO 9001 /2008 والبيئة 
ISO 14001 /2004 لسنة جديدة وإصدار شهادة جديدة للسالمة والصحة المهنية 
المبذول  بالمجهود  المانحة  الجهة  مراجعوا  أشاد  حيث   OHSAS 18001 /2007
من قبل العاملين بالفرع تحت إشراف المهندس أحمد عباس رئيس قطاع الدلتا وقيادة 

المهندس سمير سعداهلل مدير اإلدارة ومتابعة المهندسة عزة حماد مدير الجودة بالفرع.

م.وائل السيد م.حسين عبد السميع م.حسام عبد الدايم

م.عمرو حامد م.سليمان يونس

م.محمد الشين

م.سمير سعد اهلل م.أحمد عباس

استمرار سريان شهادات السالمه والبيئة والجودة إلدارة 
الكباري واإلنشاءات التخصصية

تجديد شهادات نظم الجوده والبيئه والسالمه بفرع حلوان

تجديد شهادات نظام الجودة والبيئة والسالمة
والصحة المهنية لفرع مدينة نصر

استمرار سريان شهادتي الجودة والبيئة وإصدار شهادة جديدة 
للسالمة لفرع شرق ووسط الدلتا
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عقد الإيجار

 وفقًا للمادة "558" من القانون المدنى " هو عقد 

يلتزم الموؤجرة بمقت�شاه اأن يمكن الم�شتاأجر من 

الإنتفاع ب�شئ معين مدة معينة لقاء اأجر معلوم "

- ان عقد الإيجار هو حق " حق �شخ�س ".

- الإيجار ل يجوز رهنه رهنًا ر�شميًا لكونه مال

منقول ولي�س عقارًا.

- اإن الإيجار ل يلزم �شهره.

- كما اأن عقد الإيجار ل ينق�شى بوفاة الم�شتاأجر

لأنه ينتقل بطبيعته للورثة .

- اأن الموؤجر يتو�شط فى العالقة الإيجارية بين

الم�شتاأجر والعين الموؤجرة .

- اإن عقد الإيجار يعد من قبيل اأعمال الإدارة

وعليه يكفى توافر اأهلية  الإدارة فيمن يتولى 

اإبرام عقود الأيجار .

- حق الم�شتاأجر دائمًا يكون بعو�س .

- اأن حق الم�شتاأجر م�شدرة دائمًا هو العقد الذى

يبرم بين الموؤجر والم�شتاأجر .

حق الإنتفاع

- نظمته المواد من "985 اإلى 995 " بالقانون

المدنى .

- " هو حق للمنتفع فى اإ�شتعمال ملك غيره

 واإ�شتغالله ".

- تعريف اأخر " هو الحق العينى فى الإنتفاع 

بذات  الإحتفاظ  ب�شرط  للغير  مملوك  ب�شئ 

ال�شئ لرده اإلى �شاحبه عند نهاية حق الإنتفاع 

استشـــــــارة قــانـونيــة
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اإعداد / ريا�س م�شطفي الربل�شي

رئي�س قطاع ال�شئون القانونية والعقارية

مدير الإدارة القانونية

الفرق بين عقد اإليجار 
وحق اإلنتفاع
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الذى يجب اأن ينتهى بموت المنتفع .

- فاإن حق الإنتفاع فهو من الحقوق العينية

الأ�شلية وهو حق عينى بعك�س الإيجار هو حق 

�شخ�شى .

اأن حق الإنتفاع يخول ل�شاحبه �شلطة 

مبا�شرة على ال�شئ بغير تو�شط المالك 

ويترتب على ذلك ما ياأتى :

- " اأن عندما يرد حق الإنتفاع على عقار يعتبر 

هذا  رهن  لذلك  تبعًا  ويجوز  عقاريًا  ماًل  ذلك 

الحق رهنًا ر�شميًا ".

- اأن ال�شند المن�شئ لحق الإنتفاع يجب �شهره

حق  خالف  على  و�شية  اأو  بيعًا  كان  �شواء 

الم�شتاأجر.

- كما ينق�شى حق الإنتفاع بموت المنتفع لأن

هذا الحق يتقرر على اإعتبارات �شخ�شية .

- اأن المنتفع " ل يتو�شط بين المالك لل�شئ محل

حق  يرتب  اأنه  بل  نف�شه  ال�شئ  وبين  الإنتفاع 

عينى مبا�شر على ال�شئ ".

- ي�شتمل حق الإنتفاع على " حق الإ�شتعمال " ،

" حق الإ�شتغالل " والت�شرف فى منفعته خالل 

مده الإنتفاع .

- يجب اأن تتوافر فى المنتفع اأهلية الت�شرف

اأهلية  فيه  تتوافر  الذى  الإيجار  عقد  بعك�س 

الإدارة .

- حق الإنتفاع يقع على �شئ غير قابل لالإ�شتهالك

المالك عند  اإلى  يعود  ال�شئ بذاته  وذلك لأن 

اإنتهاء حق الإنتفاع .

الأ�شياء التى ت�شلح اأن تكون محاًل

 لحق الإنتفاع

1- الأ�شياء المادية : العقار ، الدور بالعقار 

المحاجر   ، المناجم   ، الزراعية  الأرا�شى   ،

 ، المركبات   ، ال�شيارات   ، كالآلت  المنقول   ،

الموا�شى ، الأ�شهم وال�شندات .

2- الأ�شياء غير المادية : حق الموؤلف ، حق

المخترع .

الأ�شباب التى تك�شب حق الإنتفاع 

- عمل قانونى ، ال�شفعة ، التقادم .

- فاإن حق الإنتفاع يك�شب اإبتداءًا ويك�شب اإنتقاًل 

- " ويك�شب اإبتداءًا بالو�شية ويك�شب اإنتقاًل 

بالعقد  واإنتقاًل  اإبتداءًا  ويك�شب  بال�شفعة 

والتقادم ".

- واأن العقد يكون �شببًا فى ك�شب حق الإنتفاع

عن طريق الإن�شاء بيعًا ، مقاي�شة ، هبه -

) وهى الأقرب فى الإنتفاع (. 

- ويحدد العقد مدة لحق الإنتفاع حتمًا بموت

" المنتفع " حتى قبل اإنق�شاء المدة المحددة 

، فاإذا لم يحدد العقد مدة اأ�شبح عقد الإنتفاع 

مدى الحياة .

- واإن مدى �شلطة المنتفع على ال�شئ المنتفع به 

اأعمال الإدارة واأعمال الت�شرف ومبا�شرة  هى 

الدعاوى .

به  المنتفع  ال�شئ  يوؤجر  اأن  للمنتفع   " الإيجار 

هى  والأجرة  اأجرته  على  والح�شول  لإ�شتثماره 

الثمار المدنية ولي�س هناك مدة لالإيجار لكونها 

موت  اإلى  اأو  بالإنتفاع  الخا�شة  بالمدة  ترتبط 

المنتفع ".

- حق الإنتفاع يكون بعو�س اأو بغير عو�س 
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نادى تجديف المقاولون العرب فى ثوبه الجديد والبراق ير�شو علي �شفاف النيل من جديد بعد التجديد 

العليل  الهواء  ون�شمات  الهدوء  محبي  رواده  لي�شتقبل  والخارجية   الداخلية   قاعاته  جميع  فى  ال�شامل 

والمناظر الطبيعة الخالبة و �شحر نهر النيل الخالد .

وقد مت تطويروحتديث العائمة والناي ب�شكل عام ليتنا�شب ومكانة وقيمة �شركة املقاولون العرب ولي�شم 

خدمات اأكرب لل�شادة الأع�شاء حيث مت عمل حدائق خ�شراء مزودة بالورود ونخيل الزينة بالإ�شافة اإىل 

تو�شعة املطعم لي�شتوعب 250 فردًا بدًل من 160 وتزويده باأحدث نظم ال�شوت والإ�شاءة والتكييف علي 

غرار الفنادق الكربي.

نادى تجديف المقاولون العرب
 فى ثوبه الجديد
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طبيبك الخاص 

بع�س الدقائق في اليوم للعناية بقدمك تحميك من 

م�شاكل كثيرة في الم�شتقبل.

العناية  على  ت�شاعدك  �شوف  التالية  الإر�شادات 

بقدمك بدقة.

• كيف تحدث م�شاكل القدم؟
باأع�شاب  الإ�شرار  اإلى  يوؤدي  قد  ال�شكري  مر�س 

القدم وال�شاق وي�شبب في فقد الح�س اأي اإ�شابة اأو 

اأذى في القدم )مثال ذلك اإرتداء حذاء �شيق ي�شبب 

القروح(.

يمكن عدم ال�شعور به ويوؤدي اإلى عدة م�شاكل 

مثل التقرحات.

مر�س ال�شكري يوؤدي اإلى اإعاقة اإمداد القدم 

اإلى  يوؤدي  اأن  �شاأنه  من  وهذا  بالدم  وال�شاق 

الأ�شباب  موؤلمة،لهذه  ببرودة  الرجل  اإ�شابة 

ب�شعوبة  تلتئم  والقدم  ال�شاق  جروج  فاإن 

وعليه اإ�شابتها بالإلتهابات الميكروبية.

• افح�س قدمك:
اإلتهاب،افح�س  ي�شبب  قد  المت�شرر  الجلد 

الخدو�س  الجروح  لمعرفة  بعناية  قدمك 

جلد  لون  تغير  اأو  والإلتهابات  والأورام 

اأطلب  الفح�س بدقة  لم تتمكن من  القدم،اإذا 

لك،لم�س  بالفح�س  يقوم  اأن  اأخر  �شخ�س  من 

قدميك بيدك ي�شاعدك على اكت�شاف اأي ورم 

اأي  باردة،اغ�شل  اأو  �شاخنة  جيوب  اأو  نتواأ  اأو 

جرح بالماء و�شع عليها �شريط ل�شق وات�شل 

بالطبيب.

د.ريم مو�شى 

اإ�شت�شارى الأمرا�س الباطنة وال�شكر 

Mpcp:uk

خطوة بخطوة
إرشادات ألقدام صحية

لالشخاص الذين يعانون من مرض السكري
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كل  قدمك  وتفح�س  تغ�شل  اأن  ال�شروري  من   •
ولبد  منظف  و�شائل  دفئ  ماء  يوم،وا�شتعمل 

تقوم  اأن  تن�شى  وبلطف،ول  جيدًا  تجفيفهم  من 

مرطب  مرهم  الأ�شابع،ا�شتعمل  بين  بالتجفيف 

تقوم  ل  ولكن  ورطب  ناعم  جلد  على  للحفاظ 

رطب  الجلد  ي�شبح  ل  حتى  الأ�شابع  بين  بالدهان 

جدًا.

• تجنب حرق قدميك:
مر�س  من  يعانون  الذين  الأ�شخا�س  من  الكثير 

اأو  بالحرارة  ت�شعر  اأن  ت�شتطيع  ل  فقد  ال�شكري 

عليك  قدميك،ويجب  في  جيدًا  الألم  اأو  البرودة 

اأخذ الكثير من الإحتياط من اأجل ذلك.

كنت  ال�شاخن،اإذا  بالماء  قدمك  حرق  من  احذر 

اإغالقة  دائمًا  تذكر  الكهربائي  اللحاف  ت�شتخدم 

قدمك  النوم،لت�شع  قبل 

قرب النار اأو المدفئة،افح�س 

درجة حرارة ماء الإ�شتحمام 

قبل  يدك  كوع  با�شتخدام 

الدخول فيها.

• ق�س الأظافر:
بطريقة  الأظافر  ق�س  دائمًا 

ت�شم  اأو  تقطع  ل  م�شتقيمة 

من  الجانبية  الأجزاء 

حا�شة  عند  قلت  الأظافر،اإذا 

الدورة  مرور  اأو  ال�شعور 

قدمك،اإنه  في  الدموية 

العمل  هذا  ترك  الآمن  من 

لأخ�شائي عالج القدم اأو طلب 

الن�شيحة.

• الكالو وعين ال�شمكة:
يجب  ال�شمكة  وعين  الكالو 

اخ�شائي  بوا�شطة  معالجتها 

عالج القدم،ل تحاول قطعهم 

طريقة  ت�شتعمل  ول  بنف�شك 

الكي.

• افح�س اأحذيتك بانتظام:
مقا�س الحذاء يجب اأن يكون جيدًا،ويف�شل الحذاء 

ذو الرباط وجزء ناعم من على الأعلى ووا�شع عند 

الأ�شابع،هذا �شوف ي�شاعد ع�شالت قدمك على العمل 

اطلب  دائمًا  للحذاء  �شرائك  جيدة،عند  بطريقة 

لمدة  الجديد  الحذاء  قدمك،ارتدي  مقا�س  اأخذ 

اأو �شاعتين في اأول مرة بدل دائمًا الجوارب  �شاعة 

بواحدة نظيفة اأو الجوارب ال�شحية المريحة عند 

ارتدائهم  قبل  والجوارب  حذائك  اللب�س،اإفح�س 

ال�شغيرة،الأظافر  مرة،التمزق،الحجارة  كل  في 

الطويلة يمكن اأن ت�شايق اأو ت�شر بجلدك.

• ل تدخن:
التدخين ي�شر بالدورة الدموية

Courtesy of patient.co.uk



اإن كثيرًا من النا�س ل ي�شلح بفكره وعقله 

اأن يحدد اأين الخير ؟ وتلك حقيقة تلفتنا 

مقايي�س  كلها  الدنيوية  المقايي�س  اأن  اإلى 

اهلل   ، وال�شر  الخير  على  للحكم  ت�شلح  ل 

قوله  فى  ذلك  لنا  يحدد  وتعالى  �شبحانه 

َلِهَي  اْلآِخَرَة  اَر  الَدّ َواإَِنّ   "  : قائل  من  عز 

الآيه  من   (  " َيْعَلُموَن  َكاُنوا  َلْو  اْلَحَيَواُن 

هى  الآخرة  اأن  اأى   ) العنكبوت  64�شورة 

ي�شعى  اأن  يجب  التى  الحقيقية  الحياة 

�شتالقيها ولأنك  الإن�شان لأنك يقينا  اإليها 

�شتعي�س فيها اأبدا فعمر الإن�شان فى الدنيا 

قد يكون �شاعات وقد يكون �شنوات طويلة 

والنعمة  دائمة  الآخرة  فى  حياته  ولكن 

اأنت  تزول  وقد  عنك  تزول  قد  الدنيا  فى 

ل  الآخرة  فى  النعيم  ولكن  بالموت  عنها 

يزول عنك اأبدا .

المقيا�س  بهذا  الدنيا  ناأخذ  نحن  هل  ولكن 

الأكثرية  اأما  ذلك  يفعل  من  منا  قليل  ؟ 

فاإنها تاأخذ الخير بمقايي�س الدنيا وحدها 

والنفوذ  المال  فى  عندها  الخير  ويتمثل 

 ، اإليه  يلتفت  فال  ذلك  غير  اأما  الدنيوى 

رزقه  عليه  وو�شع  ماًل  اهلل  اأعطاه  فمن 

�شبحانه  ر�شا وكرم من اهلل  اأن هذا  يعتبر 

يعطه  ولم  المال  يعطه  لم  ومن  وتعالى 

من  غ�شب  هذا  اأن  اعتقد  الرزق  فى  �شعة 

�شبحانه  اهلل  يقول  ذلك  وفى  واإهانه  اهلل 

ُه  َذا َما اْبَتاَلُه َرُبّ ْن�َشاُن اإِ ا اْلإِ وتعالى : " َفاأََمّ

 )15( اأَْكَرَمِن  ي  َرِبّ َفَيُقوُل  َمُه  َوَنَعّ َفاأَْكَرَمُه 

َفَيُقوُل  ِرْزَقُه  َعَلْيِه  َفَقَدَر  اْبَتاَلُه  َما  اإَِذا  ا  َواأََمّ

ي اأََهاَنِن )16( َكاَلّ َبل َل ُتْكِرُموَن اْلَيِتيَم  َرِبّ

اْلِم�ْشِكيِن  َطَعاِم  َعَلى  وَن  َتَحا�شُّ َوَل   )17(

 )19( ا  َلًمّ اأَْكاًل  َراَث  الُتّ َوَتاأُْكُلوَن   )18(

الأية   (  "  )20( ا  َجًمّ ا  ُحًبّ اْلَماَل  وَن  َوُتِحُبّ

الآيات  هذه   ) الفجر  �شورة   20  -15 من 

ارَ اْلآِخرََة لَِهَي اْلَيَوَاُن لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن "  " َواإَِنّ الَدّ
العنكبوت64          

عرف ف�شيلة الإمام اجلليل حممد متوىل ال�شعراوى ببالغة كلماته وب�شاطة اأ�شلوبه 

وجمال تعبريه وقد ا�شتطاع من خالل تقدمي خواطره فى تف�شري القراآن الكرمي الو�شول 

اإىل اأكرب �شريحة من امل�شلمني فى جميع اأنحاء العامل العربى وكلما اأطل علينا ال�شيخ فى 

اإحدى ت�شجيالته القدميه واملالئكيه يرتدى جلبابه الأبي�س املتميز ويتكاأ على اأريكته 

مم�شكًا باإحدى يديه كتاب اهلل والآخرى ي�شرح بها تتهافت عليه قلوبنا وحلقت حوله 

عقولنا من في�س ما فتح عليه الرحمن من فتوحات ربانيه

وفي هذا العدد يحدثنا عن الحياة الحقيقية فيقول ف�شيلته

الحقيقية  الحياة 
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طويال  عندها  نتوقف  اأن  لبد  الكريمة 

لالإن�شان  ي�شحح  وتعالى  �شبحانه  اهلل  لأن 

الذى  المفهوم  ذلك  وال�شر  الخير  مفهوم 

وتعالى  تبارك  اهلل   ، منا  كثير  من  ي�شيع 

ربه  ابتاله  ما  اإذا  الإن�شان  فاأما   "  : يقول 

و�شعة  الخير  اأن  ذلك  معنى   . فاأكرمه" 

اهلل  من  ابتالء  هو  الدنيا  جاه  وكل  الرزق 

هو  والإبتالء  لعباده  وتعالى  �شبحانه 

الإمتحان والإبتالء فى ذاته لي�س مذموما 

او  مذموما  تجعله  التى  هى  نتيجته  ولكن 

عباده  يمتحن  جالله  جل  اهلل   . محمودا 

يعتقدون  بما  اأى  وال�شر  بالخير  الدنيا  فى 

لهم  �شر  اأنه  يعتقدون  وبما  لهم  خير  اأنه 

 "  : وتعالى  �شبحانه  لقوله  م�شداقا   ،

ونبلونكم بال�شر والخير فتنه " ) من الآيه 

35 �شورة الأنبياء ( . اأن الخير هو اإمتحان 

للنا�س كال�شر تمامًا لأن الحياة الدنيا كلها 

اإبتالءات للب�شر واإمتحانات و�شليمان عليه 

ال�شالح  العبد  له  اح�شر  حينما  ال�شالم 

اأن  عرف   ، عين  طرفه  فى  بلقي�س  عر�س 

الإمتحان هنا  اأو  الإبتالء  اأين  يبتليه  اهلل 

؟ لقد ادرك �شليمان عليه ال�شالم اأن هناك 

العبد  وهو  العلم  فى  عليه  مف�شل  هو  من 

فى  بلقي�س  بعر�س  له  جاء  الذى  ال�شالح 

�شليمان  اأن  هو  هنا  الإبتالء   . عين  طرفة 

عليه ال�شالم عرف اأن هناك من عباد اهلل 

من هو مف�شل عليه فى العلم وكان فى هذه 

وتعالى  �شبحانه  اهلل  ي�شكر  اأن  اإما  الحالة 

لأنه لفته على األ يغتر بما اأعطاه اهلل من 

لأنه  وتعالى  �شبحانه  اهلل  اأن  ويعرف  ملك 

لفته على األ يغتر بما اأعطاه اهلل من ملك 

ما  يعطى  وتعالى  �شبحانه  اهلل  اأن  ويعرف 

الذى  الغرور  يركبه  فال  ي�شاء  لمن  ي�شاء 

هو بداية الكفر والعياذ باهلل واإما اأن يثور 
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تعطينى  كيف  ربى  ويقول  ماحدث  على 

عبادك  من  لعبد  تاأتى  ثم  الملك  هذا  كل 

فتميزه عنى ؟ وحينئذ يكون قدر رد الآمر 

على الأمر ودخل فى الكفر . �شليمان عليه 

ال�شالم تنبه اإلى هذا الإمتحان لذلك فقد 

قال كما يروى لنا القراآن الكريم : " ومن 

 40 " ) من الآيه  �شكر فاإنما ي�شكر لنف�شه 

اهلل  �شكر  اأن  ذلك  معنى   .) النمل  �شورة 

فى �شبحانه  يزيد  ل  وتعالى 

�شئ  اإن ملكه  بل 

هلل  �شكرك 

وتعالى  تبارك 

عليه  وثناءك  وحمدك 

ل يزيد من قدره جل جالله 

المطلق  الكمال  هو  اهلل  لأن 

على  يعود  ال�شكر  اإنما 

الذى  بالثواب  �شاحبه 

اإياه  اهلل  يعطيه 

الجزاء  وح�شن 

وكذلك 

ي�شر  ل  اهلل الكفر 

له   اهلل  لأن  مطلق �شيئا 

خلق  كل  كفر  فلو  الكمال 

�شيئا   ملكه  من  نق�شوا  ما  ، اهلل 

فاهلل غنى عن العالمين ولذلك يقول الحق 

تبارك وتعالى : " ومن كفر فاإن ربى غنى 

 .  ) النمل  �شورة   40 الآيه  )من   " كريم 

�شبحانه  اهلل  اكرمه  اإذا  الإن�شان  ولكن 

وتعالى واأعطاه النعمة فاإنه يقول : " ربى 

اأ�شبح  اأى  رزقه  عليه  قدر  واإذا   " اأكرمن 

هذه   .  " اأهانن  رب   "  : يقول  قلياًل  الرزق 

الإن�شان  عند  وال�شر  الخير  مقايي�س  هى 

خيرًا  يعتبرها  النعم  وكثرة  الرزق  �شعة 

وتعالى  �شبحانه  اهلل  من  ور�شا  وعطاء 

و�شيق الرزق يعتبره غ�شبًا من اهلل وعدم 

ر�شا منه . هنا ي�شحح اهلل تبارك وتعالى 

فيقول  النا�س  عند  الخاطئ  المفهوم  هذا 

اإنكم تفهمون خطاأ فال كثرة  اأى   " " كال   :

والخير  الرزق 

معناها 

ول  الر�شا 

الرزق  قله 

والخير 

الغ�شب  معناها 

اإمتحان  كالهما  بل 

لالإن�شان ليكون �شاهدًا 

القيامة  يوم  نف�شه  على 

اهلل  ق�شاء  يتقبل  هل   ،

بالر�شا وال�شكر ؟ .. 

بالكفر  يقبله  اأم 

يم�شى والجحود  ثم  ؟ 

وتعالى  تبارك  اأ�شباب الحق  مبينًا 

الأ�شباب  تلك  الإن�شان  عن  النعمة  زوال 

التى ت�شيع النعمة وتذهبها واأول الأ�شباب 

كما يرويها لنا القراآن الكريم : " كال بل ل 

" لقد و�شع الحق �شبحانه  تكرمون اليتيم 

بقاء  اأ�شباب  كاأول  اليتيم  كفالة  وتعالى 

زوال  اأ�شباب  كاأول  اليتيم  واإهانه  النعمة 

فى  التكافل  ليحدث  ؟  ولماذا   .. النعمة 

ال�شعيف  القوى  يفتر�س  .فال  المجتمع 

اأباه  فقد  من  وهو   - اليتيم  اأن  ذلك   ..

الجناح  مك�شور  منك�شرًا  يكون   - طفل  وهو 
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�شعيفًا ي�شهل على اأى اإن�شان اأن ياأخذ ماله 

ويهينه ويفعل به ما ي�شاء لأنه ل حول له 

�شبحانه وتعالى يريد من  . واهلل  ول قوة 

اأن يكون  اإ�شالمى  كل من يعي�س فى مجتمع 

كان  �شواء  اأولدة  رعاية  على  مطمئنًا 

لذلك  الدنيا  الحياه  عن  انتقل  اأو  موجودًا 

عند  المنازل  اأعلى  اليتيم  لرعاية  جعل 

اهلل �شبحانه وتعالى حتى اأنك اإذا م�شحت 

بعدد  ح�شنات  لك  يكون  بحنان  راأ�شه  على 

�شعر راأ�شه اأى بكل �شعرة ح�شنة ..

عظم  اإلى  يلفتنا  وتعالى  �شبحانه  اهلل  اإن 

ولي�س  عليه  والحنو  اليتيم  رعاية  اأجر 

وحدها  الآخرة  فى  اليتيم  اإهانة  جزاء 

بل فى الدنيا اأي�شًا لأن اهلل تبارك وتعالى 

اليتيم  اأهنت  اإذا  النعمة  عنك  يزيل 

 "  : جالله  جل  قوله  واإقراأ  عليه  وق�شوت 

اأرئيت الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع 

 ) الماعون  �شورة   2  ،  1 الآيه   (  " اليتيم 

يمكن  ل  اليتيم  معاملة  فى  الق�شوة  فكاأن 

اأن يقدم عليها موؤمن بل يقدم عليها الذين 

يكذبون بالدين .

اأ�شباب زوال النعمة :

�شبب  اإلى  وتعالى  �شبحانه  الحق  ويلفتنا 

اآخر من اأ�شباب زوال النعمة فيقول : " ول 

تح�شون على طعام الم�شكين " ) الآيه 18 

بع�شا  بع�شكم  اأى ل يح�س  الفجر(.  �شورة 

اأن تطعموا ذلك الفقير الذى ل يجد  على 

ما يكفيه وبع�س النا�س يعتقد اأن الم�شكين 

الإطالق  على  �شيئا  يمتلك  ل  الذى  هو 

ولكن الم�شكين هو الذى ل يملك ما يكفيه 

.. دليل ذلك قول الحق �شبحانه وتعالى : 

" اأما ال�شفينة فكانت لم�شاكين يعملون فى 
 .  ) الكهف  �شورة   79 الآيه  من   (  " البحر 

اأى اأن الم�شكين هو الذى ل يملك ما يكفى 

لإقامه حياته .. لأن هوؤلء الرجال كانوا 

 . �شفينة  يملكون  كانوا  ذلك  ومع  م�شاكين 

ومن اأ�شباب زوال النعمة اأن النا�س تتكا�شل 

بل واأحيانًا تح�س وتدعوا اإلى عدم تقديم 

اأ�شدق  هو  والطعام  للم�شاكين  الطعام 

ال�شوؤال لأن ال�شائل اإذا طلب منك ماًل فقد 

يكون كانزًا للمال واإذا طلب منك ثوبًا فقد 

يكون غير محتاج اإليه ولكنه يطلبه ليبيعه 

لبد  لياأكله  رغيفًا  منك  يطلب  الذى  ولكن 

فطلب  ولذلك   ، طعامًا  يجد  ل  جائع  اأنه 

يمنعون  فالذين  ال�شوؤال  اأ�شدق  الطعام هو 

ذلك  �شبيل  فى  ويقفون  الم�شاكين  اإطعام 

النعمة  به  تزول  كبيرا  اإثمًا  يرتكبون 

 : وتعالى  �شبحانه  الحق  يقول  ثم   . عنهم 

اأكال لما وتحبون المال  التراث  " وتاأكلون 
حبًا جما " ) الآيتان 19 ، 20 �شورة الفجر 

( . وهذه اأي�شًا من مذهبات النعمة اأن تاأكل 

غيرك  ي�شتحقه  الذى  الميراث  بالباطل 

تتحايل  اأو  �شغارًا  كانوا  اإذا  حقهم  تاأكل 

�شغارًا  كانوا  اإن  ميراثهم  من  جزءا  لتاأخذ 

اإن  ميراثهم  من  جزءا  لتاأخذ  تتحايل  اأو 

قد  المال  �شاحب  اأن  خ�شو�شًا  كبارًا  كانوا 

مات ويمكنك اأن تتالعب دون اأن تخ�شى اأن 

الحالة  هذه  وفى  النا�س  من  اأحد  يك�شفك 

يعاقبك  حرام  مال  على  ح�شلت  قد  تكون 

النعمة  يزيل  باأن  الدنيا  فى  عليه  اهلل 

عنك هذا غير ح�شاب الآخرة   .
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عبادة  دين  لي�س  الإ�شالم   ●
لكل  �شامل  نظام  ولكنه   ، وح�شب 

، فهو عبادة وقيادة  نواحى احلياة 

 ، وعمل  روحانية   ، ودنيا  دين   ،

فى  احلياة  نواحى  كل  نظم  فقد 

العبادات واملعامالت وفى القت�شاد 

ال�شيا�شة والرتبية  والجتماع وفى 

وترك  واملبادئ  الأ�ش�س  فو�شع   ،

زمان  كل  مع  يتنا�شب  ملا  التفا�شيل 

لو  التى  الأ�ش�س  تلك   - ومكان 

حاله  ان�شلح  الإن�شان  عليها  �شار 

فى  وعا�س   ، اأهدافه  وحتققت 

والأمن  والطهر  وال�شعادة  بالقوة  يتمتع  جمتمع 

والطماأنينة وال�شيادة .

مالية  �شيا�شة  واأحكم  اأعدل  الإ�شالم  و�شع   ●
والأزمات  امل�شاكل   من  للخروج  واقت�شادية 

الدول والأفراد فر�شم  التى تواجه  القت�شادية 

لينفق  امل�شلمني  مال  لبيت  توؤدى  التى  املوارد 

 -  : ذلك  ومن   ، الدولة  م�شالح  كافة  على  منها 

الرثوات  من  لال�شتفادة  الإن�شان  الإ�شالم  وجه 

الذى  وهو   ( برية  اأو  كانت  بحرية  الطبيعية 

�شخر البحر لتاأكلوا منه حلما طريا وت�شتخرجوا 

فيه  مواخر  الفلك  وترى   ، تلب�شونها  حلية  منه 

ولتبتغوا من ف�شله ولعلكم ت�شكرون ( - وتر�شدنا 

ال�شماك  كتعليب  �شناعات  لعدة  الكرمية  الآية 

النقل  ، وو�شائل  ، و�شناعات املجوهرات  باأنواعها 

وغريها   - حث الإ�شالم على عمارة الأر�س ) هو 

 -  ) فيها  وا�شتعمركم  الأر�س  فى  اأن�شاأكم  الذى 

وت�شري الآية الكرميه اإىل كافة اأنواع الإعمار من 

وكهرباء  مياه  وحمطات  ومرافق  وكبارى  مبانى 

وات�شالت وغريها - فى توازن حكيم قدر �شبحانه 

ال�شريف  الكرمي  العي�س  تكفل  التى  الأرزاق 

املخلوقات  وكافة  جميعا  للنا�س 

اأن يطغى طرف على  الأخرى  دون 

والقينا  مددناها  والأر�س   ( طرف 

فيها روا�شى واأنبتنا فيها من كل �شئ 

معاي�س  فيها  لكم  وجعلنا   ، موزون 

من  واإن   ، برازقني  له  ل�شتم  ومن 

ننزله  وما  خزائنه  عندنا  اإل  �شئ 

الآيات  وت�شري   ،  ) معلوم  بقدر  اإل 

النباتات  اإىل كثري من نعم اهلل من 

واحليوانات  والرثوات  واملعادن 

خلدمة  م�شخرة  وكلها  والطيور 

 ، وغـريه  الإن�شـان  وطعام  وم�شلحة 

اإذا  والذين   ( الإنفاق  العمل وتر�شيد  وحـث على 

ذلك  بني  وكـان  يقرتوا  ولـم  ي�شرفوا  مل  اأنفقوا 

قواما ( - كما اأمر بتوزيع الفائ�س على املحتاجني 

خا�شة  ب�شفة  الإ�شالم  ولفت   ، الزكاة  ففر�س 

باطن  فى  املوجودة  املعادن  اإىل  امل�شلمني  اأنظار 

الأر�س كالبرتول وم�شتقاته و�شائر املعادن فحدد 

والركاز  املعادن  زكاة  وت�شمى   %20 بن�شبه  زكاتها 

، والتى لو اأخرجتها الدول املنتجة للنفط كاملة 

كما اأمر ال�شرع ملا وجدنا فقريا حمتاجا فى الأمة 

الإ�شالمية .

تعاىل  اهلل  نعم  توزيع  عدالة  اإىل  املتدبر  اإن   ●
فى  بالغة  حكمة  يجد  الإ�شالمية  الأمة  على 

والأر�س  املاء  عنده  فهذا   ، النعم  هذه  توزيع 

عنده  وذاك   ، والعراق  ال�شودان  مثل  اخل�شبة 

عنده  واآخر   ، اخلليجية  الدول  مثل  البرتول 

التفوق  وهناك   ، كم�شر  والعلم  واخلربة  الب�شر 

هذه  اجتمعت  فلو   ، وهكذا   ، باك�شتان  فى  النووى 

�شبل  وتوحدت  ا�شتخدامها  واأح�شن  الإمكانات 

الإ�شالمية  الأمة  ل�شتطاعات  وتوزيعها  اإنتاجها 

اجلوع  فى  املتمثل  الرعب  مثلث  على  تق�شى  اأن 

مهندس / رزق الشناوى
 دبلوم الدراسات العليا

المعهد العالي للدراسات اإلسالمية
دبلوم معهد إعداد الدعاه

السوق اإلسالمية المشتركة
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اإليه  فطنت  التكافل  وهذا   ، واجلهل  واملر�س 

الأوروبيه  ال�شوق  واأن�شاأت  الأوروبية  الدول 

م�شتوى  وارتفاع  الرخاء  لهم  فكان  امل�شرتكة 

موارد  ا�شتغالل  ح�شاب  على  جاء  الذى  املعي�شه 

الإ�شالمية من خريات وخامات وموارد مل  الدول 

يحاولوا ا�شتثمارها ب�شبب الفرقة وعدم الوحدة 

التى  امل�شرتكة  الإ�شالمية  ال�شوق  اإقامة  اإن   ●
ت�شتثمر موارد كل دولة مبا يحقق اخلري والنماء 

وتعاونوا   ( تعاىل  لقوله  اتباع  هو  اإمنا  للجميع 

اهلل  ر�شول  ل�شنة  واإحياء   ) والتقوى  الرب  على 

�شلى اهلل عليه و�شلم ، فعندما هاجر اإىل املدينة 

فى  والتجارة  والقت�شاد  املال  اأن  وجد  املنورة 

بنى  فى  يقع  املدينة  �شوق  وكان   ، اليهود  اأيدى 

قينقاع وهو حى من اأحياء اليهود وقتئذ ، فخرج 

�شلى اهلل عليه و�شلم اإىل مكان ف�شيح و�شرب فيه 

برجله ال�شريفة وقال ) هذه �شوقكم فال ينتق�س 

مفتوحة  ال�شوق  اأى   ) خراج  عليه  ي�شرب  ول 

ملكان  ا�شتغالل  اأو  تالعب  اأو  احتكار  دون  للجميع 

اأو ب�شاعة .

الب�شري  بالهادى  نقتدى  اأن  ال  اأمامنا  لي�س   ●
امل�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم لنخرج من اأزماتنا 

امل�شاعدات  ول  الدوىل  النقد  ل�شندوق  نلجاأ  ول 

لكم  كان  لقد   ( والديون  والقرو�س  امل�شروطة 

اأ�شوة ح�شنة ( خا�شة واأن الوطن  فى ر�شول اهلل 

واخلربات  الب�شرية  القوى  من  ميتلك  الإ�شالمى 

الأموال  ورءو�س  الهائلة  والرثوات  العلمية 

عربية  �شوق  لإقامة  اأ�شا�شًا  ي�شلح  ما  الفائ�شة 

واحد  وديننا   ، واحدة  فلغتنا    ، عظمى  اإ�شالمية 

وم�شاحلنا   ، متقاربة  وحدودنا   ، واحد  وربنا   ،

هذه  اإىل  الغرب  �شبقنا  ذلك  ومع   ، م�شرتكة 

وقومياتهم  عقائدهم  اختالف  رغم  التجربة 

وم�شاحلهم  واأل�شنتهم 

● اإن ال�شالم اأباح كل نظام ا�شتثمارى فيه فائدة 
وامل�شاربة  ال�شراكة  فاأباح  الإ�شالمية  لالأمة 

املنفعة  وجوه  فى  وال�شتثمار  وال�شراء  والبيع 

هذا  وفى   - وباملقابل   ، والعباد  للبالد  العامة 

ال�شياق -  حرم اهلل تعاىل جميع الأنظمة املالية 

املال  لراأ�س  القت�شادية  الدورة  تعطل  التى 

اهلل  واأحل   ( الربا  فحرم   ، لل�شريعة  ملخالفتها 

)والذين  املال  كنز  وحرم   ) الربا  وحرم  البيع 

�شبيل  فى  ينفقونها  ول  والف�شة  الذهب  يكنزون 

 ( ال�شرقة  وحرم   ، األيم(  بعذاب  فب�شرهم  اهلل 

وحرم   ،  ) اأيديهما  فاقطعوا  وال�شارقة  وال�شارق 

بالباطل  بينكم  اأموالكم  تاأكلوا  ول   ( الر�شوة 

اأموال  من  فريقا  لتاأكلوا  احلكام  اإىل  بها  وتدلوا 

اللعب  وحرم   ) تعلمون  واأنتم  بالإثم  النا�س 

فيهما  قل  واملي�شر  اخلمر  عن  ي�شاألونك   ( باملي�شر 

نفعهما  اأكرب من  واإثمهما  للنا�س  ومنافع  اإثم كبري 

الغ�س  حرم  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  والر�شول   ،  )

فقال ) من غ�شنا فلي�س منا ( الحتكار وهو حب�س 

 ، خاطئ(  اإل  يحتكر  )ل  الأ�شعار  لرفع  ال�شلعة 

وحرم غ�شب اأمالك وعقارات واأرا�شى الغري ) من 

من  تعاىل  اهلل  طوقه  اأر�س  من  �شرب  قيد  غ�شب 

�شبع اأر�شني يوم القيامة (.

لنا مفتاح اخلري والنجاح  الكرمي يبني  القراآن   ●
والتكافل  والت�شامن  الوحدة  و�شائل  وحتقيق 

الآيات  من  العديد  فى  واملنافع  املوارد  وتبادل 

يجعل  اهلل  يتق  ومن   (  -: تعاىل  قوله  ومنها 

                                                           ) يحت�شب  ل  حيث  من  ويرزقه  خمرجا  له 

 ، غفارا  كان  اإنه  ربكم  ا�شتغفروا  فقلت   (  -

باأموال  وميددكم   ، مدرارا  عليكم  ال�شماء  ير�شل 

                                                                                                            ) اأنهارا  لكم  ويجعل  جنات  لكم  ويجعل  وبنني 

- ) ولو اأن اأهل القرى اآمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 

بركات من ال�شماء والأر�س (.

● اأ�شاأل املوىل جل وعال اأن يوفق جميع امل�شلمني 
وخري  البالد  وخري  ر�شاه  فيه  ملا  الأمور  وولة 

العباد ، واأن ي�شلح ذات بينهم ويوؤلف بني قلوبهم 

وف�شل  احلكمة  ويرزقهم  ال�شواب  يلهمهم  واأن   ،

اآله  �شيدنا حممد وعلى  اللهم على  اخلطاب و�شل 

و�شحبه والتابعني .



 م / حممد مو�سى

في�ض من اأنوار اأ�سماء اهلل احل�سنى

• "الودود" ا�شم من اأ�شماء اهلل الح�شنى ، لغة تعني 
: كثير الحب.

"الودود"  ا�شم  معنى  في  قول  ال�شعراوي  لل�شيخ   •
اهلل  ومودة  ؛  لهم  والمحبوب  لعباده  المحب  هو   :

لعباده هى رحمته اإياهم وتوفيقه لهم لطاعته ونيل 

لما  طاعته  تعني  تعالى  هلل  الموؤمنين  ر�شاه؛ومودة 

عرفوا من كماله في ذاته و�شفاته واأفعاله وغفرانه.

• ود اهلل وحبه للموؤمنين يتجلى في عطفه عليهم 
اأعطانا  وتعالى  �شبحانه  وهو   ، حاجتهم  قدر  على 

قبل اأن نعرف كيف ن�شاأل ؛ ومثال على ذلك عطاوؤه 

الكالم  يتعلم  لم  اأمه،والجنين  بطن  في  للجنين 

وال�شوؤال بعد.

• اإن كنا قد عرفنا قدر حب اهلل تعالى ووده ، فكيف 
ننال هذه المحبة وهذا الود؟

اإلى  الموؤدي  للطريق  وتعالى  �شبحانه  ير�شدنا 

ر�شول  مولنا  بطاعة  ومحبته؛وذلك  وده  اكت�شاب 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم واتباع �شنته والإبتعاد عما 

وَن  اإِْن ُكْنُتْم ُتِحُبّ نهى عنه ، فيقول جل وعال: { ُقْل 

ُذُنوبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفر   
َّ

اهلل ُيْحِبْبُكْم  ِبُعوِني  َفاَتّ  
َّ

اهلل

اأحب  فاإذا   )31 عمران  )اآل   { َرِحيم  َغُفور   
َّ

َوَاهلل

في  المالئكة  حب  ينال  العبد  هذا  فاإن  عبدًا  اهلل 

ي�شتغفرون  الذي  العر�س  الأعلى وحب حملة  المالأ 

َيْحِمُلوَن  {الَِّذيَن   : تعالى  قوله  في  كما  للموؤمنين 

ِهْم َوُيوؤِْمُنوَن ِبِه  ُحوَن ِبَحْمِد َربِّ اْلَعْر�َس َوَمْن َحْوَلُه ُي�َشبِّ

ْحَمًة  َنا َو�ِشْعَت ُكلَّ �َشْيٍء رَّ َوَي�ْشَتْغِفُروَن ِللَِّذيَن اآَمُنوا َربَّ

َوِقِهْم  �َشِبيَلَك  َبُعوا  َواتَّ َتاُبوا  ِللَِّذيَن  َفاْغِفْر  َوِعْلًما 

الَِّتي  َعْدٍن  اِت  َجنَّ َواأَْدِخْلُهْم  َنا  َربَّ  ♦ اْلَجِحيِم  َعَذاَب 

اِتِهْم  يَّ َوُذرِّ ْزَواِجِهْم  َواأَ اآَباِئِهْم  ِمْن  َلَح  �شَ َوَمن  ُهم  َوَعدتَّ

اإِنََّك اأَنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم}  )غافر ٧،8(

، وكما بين لنا ذلك ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

نادى  عبدًا  اهلل  اأحب  )اإذا   : ال�شريف  الحديث  في 

فينادى  قال  فاأحبوه  فالنًا  اأحببت  قد  اأني  جبريل 

الأر�س(  اأهل  في  المحبة  له  تنزل  ثم  ال�شماء  في 

اِلَحاِت  وذلك قول اهلل : {اإَِنّ اَلِّذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�شَّ

ا} )مريم 96( . ْحَمُن ُوًدّ �َشَيْجَعُل َلُهُم الَرّ

الذي يحب  "الودود" هو  الغزالي:  الإمام  • ويقول 
عليهم  ويثنى  اإليهم  فيح�شن   ، خلقه  لجميع  الخير 

الرحمة  لكن  "الرحيم"  معنى  من  قريب  وهو   ،

ت�شتدعي من ي�شتحق الرحمة والم�شطر المحتاج ، 

"الود" ل ي�شتدعي ذلك ، فالود هو الإنعام من  لكن 

كان  وجل  عز  لأنه  الإبتداء  �شبيل  على  تعالى  اهلل 

ودودًا في الأزل قبل اأن يوجد من ي�شتحق الود.

اإرادته   : يعني  لعباده  وجل  عز  اهلل  من  الود   •
الكرامة والنعمة واإح�شانه واإنعامه لهم ؛ فالفائدة 

ما  ، وذلك هو  والمودة وروحهما  الرحمة  لباب  هى 

ناأمله ونت�شوره في حقه �شبحانه وتعالى.

كل  اهلل  لخلق  يريد  من  اهلل  عباد  من  الودود   •
على  يوؤثرهم  من  ذلك  من  واأعلى   ، لنف�شه  مايرده 

الغ�شب  لدواعي  ي�شتجيب  ل  ذلك  نف�شه،وكمال 

والحقد ولما ناله من اأذى ، فيمنعه ذلك عن الإيثار 

حيث  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  قال  كما   ، والإح�شان 

اغفر  )اللهم  الكريم  وجهه  واأدمى  رباعيته  ك�شرت 

�شنيعهم  �شوء  يمنعه  فلم  يعلمون(  ل  فاإنهم  لقومي 

عن اإرادته الخير لهم،كما اأمر عليه ال�شالة وال�شالم 

اأن ت�شبق  اأردت  عليًا ر�شي اهلل عنه حيث قال )اإن 

 ، حرمك  من  واعط   ، قطعك  من  ف�شل  المقربين 

■ م. محمد مو�شى واعف عمن ظلمك(.  
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يتعر�س الكثير منا لالإ�شابة  بالإمرا�س ومن بينها . التهاب 

القولون الع�شبي مر�س الع�شر الحديث بكل ما فيه من توتر 

الحياة ومتاعب  والم�شاكل و�شغوط  المتاعب  ب�شبب  وقلق 

ب�شكل  تواجهه  التي  الم�شاكل  حل  في  والتفكير  العمل 

القولون  بمر�س  الم�شابين  ن�شبة  ارتفاع  نجد  لذا  م�شتمر. 

الع�شبي ب�شكل كبير هذه الأيام . وللقولون الع�شبي اأ�شبابه 

واأ�شباب  النفعال  و�شرعة  بالتوتر  المرتبطة  النف�شية 

�شديد  الع�شبي  القولون  فمري�س  الغذاء.  بنظام  مرتبطة 

الح�شا�شية لالأغذية التي تعمل على النتفاخ و ع�شر اله�شم 

واللحوم  والن�شويات  البقول  تناول  في  الإفراط  .مثل 

من  التي  بكثرة  وال�شاي  الغازية  المياه  و�شرب  الحمراء 

�شاأنها تعمل على تخمر الغذاء بالأمعاء وال�شعور بالمتالء 

والنتفاخ . وعلى المري�س مراجعة الطبيب لو�شف العالج 

المنا�شب مع تناول الأغذية الم�شاعدة على تهدئة القولون 

والتخل�س من الغازات والنتفاخ والآلم الم�شاحبة له .

نتعرف اول على اأعرا�س مر�س القولون الع�شبي

- �شوء اله�شم يعقبه حدوث انتفاخ وتقل�شات، الآلم �شديدة 

في الجهاز اله�شمي في �شورة اإم�شاك �شديد اأو اإ�شهال �شديد، 

طعمة الغذائية ، حمو�شة  ح�شا�شية مزمنة من بع�س الأ

اأ�شفل  في  األم  التنف�س،  في  و�شيق  اختناق  المعدة،  في 

منطقة البطن.

فهناك بع�س الأغذية المفيدة والم�شاعدة في عالج 

الذرة  ن�شاء  ع�شيدة   : ومنها  الع�شبي  القولون  التهاب 

الخ�شر  م�شحوق  و  الذرة  مطحون  مطبوخ  عن  عبارة  وهى 

الد�شم  غير  اللحم  ومرق  الم�شلوق  والبي�س  الطازجة 

المالحة وع�شير الفواكه الطبيعية  ولحوم الأ�شماك غير 

والفواكه الكاملة الن�شج وع�شير الكرنب خا�شة قبل النوم 

مثل)الخر�شوف  بالألياف  الغنية  والخ�شروات  الع�شل   -  .

تناول  اأو  القمح(  )نخالة  النخالة   ، وال�شبانخ(  والخ�س 

الهتمام   .مع  ال�شوفان   ، الرائب  اللبن   ، بها  الغني  الخبز 

والخ�شر  الفواكه  مثل  بالألياف  الغنية  الأغذية  بتناول 

جيد،  ب�شكل  الطعام  وم�شغ  المتنوعة،  ال�شلطات  وتناول 

وبالإ�شافة الى بع�س الع�شاب كم�شروب او باإ�شافاتها الى 

الماأكولت او فى عملية الطهى ومنها: - الحلبة ،الزنجبيل، 

ال�شمر، النعناع ،الميرمية ،الكراوية ،البابونج، بذور الكتان 

.لتهدئة الأع�شاب والقولون وتقوية جدره وطرد الغازات 

القولون  الج�شم بالألياف وتنظيم عمل  واإمداد  البطن  من 

بداخلهم  الدهون  من  وتخل�شهم  والأمعاء  الغذاء  وحركة 

على  والق�شاء  والتقل�شات  بالإم�شاك  الإ�شابة  فتمنع 

اللتهابات والحماية من الإ�شابة بال�شرطانات و التخل�س 

ب�شكل  بانتظام  منها  ح�شة  بتناول  ب�شهولة  الف�شالت  من 

يومي.. 

تجنبها  يجب  الماأكولت  من  مجموعة  وهناك 

 ، البهارات   ، الفلفل   ، :التوابل  وهى    : عنها  والبتعاد  

الخ�شر المخللة، الد�شم، ال�شحوم ، المرطبات والمثلجات، 

عدم  و  الن�شج  كاملة  الغير  ،الخ�شر  ،الحوام�س  الدخان 

الم�شروبات   ، ال�شاي   ، القهوة  فارغة،  والبطن  الماء  �شرب 

الم�شببة  الأطعمة  اأ�شناف  مختلف  تجنب  مع  الغازية. 

عنها  ينجم  والتي  العد�س  الفول،  الحم�س،  مثل  لالنتفاخ 

غازات ت�شبب ع�شر اله�شم.

■ اإعداد الزميل / ح�شن عبد الوهاب عطا
الإدارة القانونية - المركز الرئي�شي

أطعمه ومشروبات
مـن الطبيعـة

تساعد في عــالج 
القــولـــون

89



للعمار بتبنى  نا�س  العرب  المقاولين  فى 

النهار يعي�س  ما  لأجل   .. نور  ال�شحراء  بتمال  نا�س 

الدمار بتكره  نا�س   .. تكافح  نا�س  بتعرق  نا�س 

للعمار بتبنى  نا�س  العرب  المقاولين  فى 

منار يبقى  وطنا  باأن   .. حلفنا  ال�شد  اأيام  من 

عمار تبقى  ال�شحراء  لزم   .. اأنف�شنا  على  العهد  خدنا 

الإ�شرار على  وتهنينا   .. بينا  تحلف  الدنيا  لزم 

للعمار بتبنى  نا�س  العرب  المقاولين  فى 

الأزمات فـ  رجاله  تالقى   .. العرب  المقاولين  فى 

حكايات باأحلى  م�شربة   .. اأكتافها  على  الحمل  �شايله 

الرايات لأعلى  مرفوعة   .. الهمة  غاية  فى  منظومه 

اأحرار رجالة  ب�شمة   .. وولدى  واأبويا  جدى  ب�شمة 

للعمار بتبنى  نا�س  العرب  المقاولين  فى 

عرقها من  بتك�شب  نا�س   .. العرب  المقاولين  فى 

نطقها من  والحقيقة   .. طريقها  لبلدى  ير�شموا 

�شهرانين �شغالين   .. مقاولين  يا  رجالك  غير 

ال�شنين فى  غنوه  زى   .. رنين  له  ا�شمك  يلى 

الزمان فى  نغمة  ع�شتى   .. لم�شرنا  �شورة  ع�شتى 

الآمان ب�شتان  اإنتى   .. غالية  يا  الخير  ح�شن  اإنتى 

فيكى وليكى اإحنا ع�شانك .. يوم عن يوم بنزيد اإ�شرار

للعمار بتبنى  نا�س  العرب  المقاولين  فى 

الإيد فـ  الإيد  رجاله  تالقى   .. العرب  المقاولين  فى 

العزم حديد �شايلة وفيها   .. �شيالة جبال  اأكتافها  على 

�شنع فى م�شر هدفهم دايمًا .. م�س كالم ل بالتخطيط

يـ م�شرى .. بم�شاركتنا فـ �شنع قرار عهد عليك وعلينا 

للعمار بتبنى  نا�س  العرب  المقاولين  فى 

كلمات اأحمد راجح

 الموارد الب�شرية اإدارة الطرق الداخلية

فى المقاولون العرب
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واآن الأوان يام�شر تتمايلى وتتبخرتى  ......  وترمى هم�مك على اأكتافك وتفردى �شعرك

كلمات ال�شاعر : عادل ع�ي�س اب� الهنا )مدير ماىل ك�برى جرجــا : اإدارة الكبارى(

بيحمــــــــ�ِك ولدك  ليــــــــــــــــك  لأن 
ويّقــــــدمــــــ�ا روحهـــــــم فـــــــــداِك
واأنتــــــى فــــــى قل�بنـــــــــا وفى عنينـا
ّنـــــداى اأكرب  اللـــه  م�شــــــــر  يـــــــــا 
احل�شـارة رمــــز  عمـــــــرك  وطــــــــ�ل 
لكــــــــــل غــــــــــــــــازى ومقبـــــــــرة 
يــــــا م�شــــــر اإنتــــــى  فخـــــر العروبة
اأ�شـــــــ�د ولدك  ال�شـــــــــــدة  وفــــــى 
بعــــــزميــــــة ولدك وزئيـــر اأ�شــــ�دك
عنك وبعـــدنا  �شـــافـــرنـــا  ومهمــــــــا 
وبنقــــــ�لك داميـــــــــًا ياغالــــيـــــــــة
وفينا جـــ�انــــــا  اأنتــــــى  مـــاهــــــــــ� 

مــــــن و�شـــــــــك ومــــــــن ظهـــــــرك
مـــهــــــــــــرك يبقــــــى  ودمـــهـــــــــم 
و�شــــدرك قلبــــــك  جــــــ�ه  واحنــــــا 
وربنــــــا داميـــــًا فـــى ع�نك ونا�شـرك
وع�شـرك عهدك  داميـــــًا  و�شـابـــقـــة 
لبيتـــــك وق�شــــــــرك ّقــــــــرب  لــــــ� 
وحا�شـرك عدوك  منك  قرب  ل�  حتى 
ونظـــــــرك عينيــــِك  منهــــم  مّلــــى 
وحا�شرك ما�شيِك  فى  داميًا  الدنيـا  اأم 
وقمـرك و�شم�شك  ونيلك  ترابك  بنع�شق 
واأمـــــــرك ا�شارتــــــك  رهــن  كلنــا 
وقــــــــــدرك ن�شيبــــــــك  واإحنـــــــــا 

لوحة
 تجريدية
من وحي

 خيال 
المهندس

 محمد عبد 
العظيم 

فرع شمال 
الدلتا تعبر 

عن مشاركة 
المقاولون 

العرب
 في بناء 
العاصمة 
اإلدارية 
الجديدة

يامصر حبيبتى 
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دخلت عربة المترو بعد 

يوم عمل طويل واأنتظرت 

لألقي  مكان  يخلو  حتى 

واأريح  التعب  من  ج�شدي 

واأنا  جل�شت   ، قدماي 

عيناي  تغفو  اأن  اأتمنى 

الو�شول  لحين  للحظات 

 ، نزولي  محطة  اإلى 

رجلي  على  و�شعت 

عليها  واتكاأت  متعلقاتي 

لمن  بال�شدفة  ونظرت 

يواجه  الذي  بالمقعد 

اإمراأة  فوجدت  عيناي 

مالمح  ذات  اأربعينية 

، ترتدي  اأ�شيلة  م�شرية 

عيناها  وتواري   ، اأ�شود  للراأ�س  وحجاب  �شوداء  عباءة 

ب�شنطة  اأم�شكت  وقد   ، طبية  نظارة  زجاج  الدابلتين 

على  ويتكاأ   ، المتعلقات  بع�س  بها  �شوداء  بال�شتيكية 

عامه  تمام  اإلى  ي�شل  لم  الذي  ال�شغير  طفلها  رجلها 

ماليين  مالمح  مثل  ال�شيدة  تلك  مالمح   ، بعد  ال�شاد�س 

الم�شريات ، ول جديد في ذلك ، فبداأت ا�شتعد لتنغلق 

دمعة  لكن   ، الخفيف  النوم  من  بدقائق  واأنعم  رمو�شي 

ثائرة �شقت وجنة المراأة ، وجرت في عنف جرح اأنوثة 

اأخرى داخل مقلتيها  األ تنتظر لحظة  اأبت   ، خدودها 

ا�شتقرت  فاألقت بنف�شها تجري في �شمت رهيب حتى   ،

على فمها ذات ال�شفايف الباهتة الزرقاء ، رغم عد�شات 

النظارة الغليظة اإل اأنها لم تخفي دمعات اأخرى ت�شتعد 

لل�شراخ والإعالن عن الخروج عن ال�شمت والإنتحار.

النوم  في  الرغبة  �شبات  في  ت�شبح  عيناي  تعد  لم 

والراحة ، فقد اأرّقتها دمعة المراأة الم�شرية ، وان�شغل 

عقلي ب�شوؤال األح علي ، لماذا تبكي هذه المراأة في �شمت 

رهيب ، لماذا تترك دمعة عا�شية تف�شح �شبرها ور�شاها 

، لماذا ل تردعها وتوقف تمردها ، اأ�شئلة كثيرة جالت 

اأخرجت  حين  المراأة  من  الإجابة  وجاءت   ، بعقلي 

عن  لتواريها  حلقها  داخل  الدمعة  وابتلعت  ل�شانها 

الناظرين ، لقد تجرعت المراأة المرارة التي بدمعتها 

ا�شئلتي في قوة  واأجابت على  وحكمت عليها بالإعدام 

واإ�شرار ، لم اأفقد اأملي في اأن اأعرف لماذا تبكي ، وماهى 

يبدوا   ، اأ�شتطيع  ل  ولكني  اأ�شئلها  اأن  وتمنيت   ، ق�شتها 

اأنها لن ت�شمح لي اأو لغيري باأن اأتطفل على خ�شو�شياتها 

الجال�س  زوجها  اأن  كما   ،

بحالها  يعباأ  ل  بجوارها 

لماذا   ، ل�شاأنها  يهتم  ول 

اأهتم  لماذا   ، اأنا  اأ�شال 

وقتي  اأ�شيع  لماذا   ، اأنا 

ل  لق�شية  الإنتباه  في 

تعنيني ، الأف�شل اأن اأنام 

محطتي  اإلى  اأ�شل  حتى 

ولكن ف�شولي مازال ياأبى 

قد   ، مهتم  يظل  اأن  اإل 

يكون �شبب بكائها زوجها 

ربما   ، اأغ�شبها  ربما   ،

حطام  اإلى  حياتها  حول 

على  ق�شى  رجل  من  وكم 

وك�شاها  زوجته  اأنوثة 

بالحزن والدبالن ، تبًا لك يارجل األ ت�شتحي من دمعة 

ول  الجميع  ويراها  ال�شكين  مثل  زوجتك  وجه  ت�شق 

اأبغ�س  بداأت  لقد   ، الرجولة  هى  هذه  هل   ، اأنت  تراها 

بقب�شة  لألطمه  �شوقًا  اأموت  واأكاد  العاق  الزوج  هذه 

المراأة  تلك  اإيالم  عن  ليتوقف   ، وجهه  على  يدي 

اليمنى  يده  الزوج  اأر�شل  لقد   ، مهاًل   ولكن   ، الم�شكينة 

لتلتف على ظهر زوجته توا�شيها ، هذا الرجل يعلم ما 

يحدث لزوجته ولكنه ل يملك اأن يحت�شنها اأمام النا�س 

عن  الم�شئول  اإذًا  من   ، عنها  ليخفف  يوا�شيها  اأن  فاآثر 

وجع تلك المراأة .

دخلت   ، المحطات  اأحد  في  المترو  اأبواب  فتحت 

من  حالة  واأحدثوا   ، الإعدادية  المرحلة  تلميذات 

المرح داخل العربة ، واأخرجوني من انتباهي ، وكذلك 

المراأة التي زاغت عيناها لأول مره ، وتركت �شرودها ، 

وراحت تالحق تلك التلميذات في اهتمام وا�شح ، ربما 

تذكرت معهم طفولتها ووقت �شفاء القلب وفراغ العقل 

من اأي �شئ اإل من ال�شحك ال�شادق من القلب ، وحديث 

ال�شديقات فنزلت دمعة اأخرى كانت تنتظر دورها منذ 

لها  اأذنت  الطفولة  ذكريات  واأخيرًا   ، اأمامها  جل�شت  اأن 

 ، �شفتاها  على  ت�شتقر  لم  المرة  هذه  ولكن   ، بالإنتحار 

الأر�س  على  وا�شتقرت   ، اليمنى  عينها  من  �شالت  واإنما 

الموت  وحب  الواقع  على  الثورة  عن  وا�شح  اإعالن  في 

لماذا  ، لقد عرفت الآن  الحا�شر  األم  اأن تعي�س في  عن 

تبكي ، هى تبكي من األم الفقر و�شيق الحال ، ولكن هذا 

الدموع  من  عيناه  جفت  فقير  من  فكم  منه  كلنا  نعاني 

دموع

في عيون يائ�سة
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من  هناك  ولكن  نبكي  فجميعنا   ، اأحد  به  ي�شعر  ول 

يبكي بدموعه ، ومن يبكي بقلبه ، وهناك من ي�شرخ 

اأحد  الليل من الحاجه ول ي�شمعه  ببكائه في ظالم 

اأن  يمكن  الذي يظهر على مالمحها ل  الر�شا  ولكن   ،

نقول معه اأن الفقر هو باكيها ، لقد و�شل بي الف�شول 

حد الإلحاح لأعلم لماذا تبكي ، قولي لي يا �شيدتي 

قبل اأن اأبكي من �شدة الرغبة ، اأرجوكي اإراأفي بحالي 

وخبريني قبل اأن تقتلني الحيرة .

النا�س  وترك  الف�شول  عن  اأتوقف  اأن  قررت  اأخيرًا 

اأعلم  ل  التي  المراأة  تلك  ومال  اأنا  مالي   ، حالها  في 

لقد   ، بكائها  في  الجديد  وما   ، تبكي  ولماذا  هى  من 

�شمتها  لكن   ، �شمت  في  يبكون  ممن  الكثير  قابلت 

، والآن  للف�شول  الذي دفعني  الرهيب وكبريائها هو 

�شاأتوقف عن تلك العادة البغ�شية ، اأخيرًا قررت اأنا 

 ، للنزول  حالي  واأجهز   ، عنها  واأبتعد  مقعدي  اأغادر 

فحالي اأولى اأن اأتدبره ، فما في قلبي من هم ي�شاوي 

همها ولكن دموعي عزيزة مثلي وتاأبى اأن تنتحر مهما 

ت�شلبت   ، الحياه  في  الأمل  عندها  فمازال   ، حدث 

انهزمت  وفجاأة   ، للوقوف  ا�شتعدادًا  قدمي  ع�شالت 

المراأة الحديدية وانكبت على وجهها واأخذت و�شلة 

لتخفي  عيونها  على  يدها  و�شعت  اأن  بعد  البكاء  من 

جفونها عن النا�س ، والدموع تتوالى في الإنتحار على 

الأر�س ب�شجاعة وا�شحة وكاأنها تترجاني اأن اأنتظر 

ل  لماذا  امراأه  يا  لكي  تبًا   ، تبكي  لماذا  اأعرف  حتى 

تتركيني في حالي ، لماذا ل تتركيني و�شاأني ، ل اأريد 

اأن اأعرفك ول اأن اأعرف لماذا تبكي ، في قلبي همومي 

وفي عقلي اأحزاني ، قلبي اأولى اأن يجد من يوا�شيه ، 

لم اأجد منك اإل همًا فوق الهم ، وبدًل من اأن ا�شتريح 

�شاع وقتي في وهم مللت من تحمله .

في  غارقًا  �شاردًا  وعقلي  ال�شباك  خالل  من  نظرت 

الحزينة  ال�شيدة  تلك  لأتابع  رجعت  ثم  التفكير 

لماذا   ، وتركتني  غادرت  لقد   ، اأجدها  لم  ولكني 

تركتيني ، اأبعد كل ذلك تتركيني ، اأبعد اأن تجازوت 

محطة نزولي من اأجلك تت�شبثي بالنزول في محطتك 

رحلتنا  طوال  معك  احتارت  التي  ا�شئلتي   ، وتغادري 

ت�شارع  مازالت  دموعها  فراأيت  قدمي  تحت  نظرت   ،

في  ونزلت  تركتها  دموعها  حتى   ، الموت  لحظات 

لكي  �شكرًا  وذهبت  �شئ  كل  تركت  ياامراأة   ، محطتها 

على دقائق اأغرقتينا في بحور حزنك ، حتى خرجت 

اأرواحنا حزنًا على حالك وتتركي دموعك وحيرتي 

هكذا ، ربما كان علي اأن ل اأ�شدقك من البداية ، واأن 

ل اأن�شغل بحال غيري ، فكم من دمعات ن�شاء اأ�شاعت 

اأعمار رجال ، ولكني اأعدك باأني �شاأظل دومًا اأجل�س 

في هذا المقعد انتظرك واأنا اأنظر تحت قدمي اأتذكر 

اإحتجاجًا  الأخيرة  لحظاتها  ت�شارع  وهى  دموعك 

على العي�س في عيون يائ�شة .       ■  وفقي فكري

  فيما يلي ع�شر طرق لكي ت�شبح رئي�س عمل اأف�شل مما اإنت عليه : 

يكتفون  ل  الذين  هم  الروؤ�شاء  اأف�شل  اأن   : ال�شاغية  الذان 

بمجرد ال�شتماع اإلى مروؤو�شيهم ، بل من يظهرون اهتماما �شادقا 

بم�شكالت العاملين بال�شركة . 

التواجد الدائم : يجب اأن ي�شعر موظفوك باهتمامك وم�شاركتك 

، لذلك ، تجول في مختلف ارجاء مكان العمل ، وتعمد اأن يراك 

العاملون.

الوجه البا�شم ؛ عندما يكون رئي�س العمل با�شم الوجه فاأنه ي�شيع 

البهجة في ارجاء المكان ، لذلك ، ل تكن متجهما لأن تلك الحالة 

قد تنت�شر بين الجميع.

من  الكثير  يوجد   : ال�شاأن  المتوا�شعة  الأعمال  ببع�س  القيام 

ومثال   ، ال�شغيرة  ال�شركات  معظم  في  ال�شاأن  قليلة  الأعمال 

لموظفيك  تظهر  اأن  ذلك  �شاأن  فمن  ؛  البالوعات  ت�شريف   ، ذلك 

ا�شتعدادك التام للقيام باأي عمل مهما كان �شاأنه.

احيانا  بنف�شك  النفراد  اإلى  بحاجة  تكون  قد   : العوائق  اإزالة 

من  به  تقوم  ما  كل  موظفيك  ت�شارك  اأن  المفتر�س  من  فلي�س   ،

اأعمال طوال الوقت ، ولكن عليك اأن تدرك اأن اإزالة العوائق اأمام 

تام  علم  على  ت�شبح  لكي  ال�شبل  اأف�شل  هي  بك  الأخرين  ات�شال 

بمجريات المور.

الروؤى  ذوى  القادة  اتباع  اإلى  النا�س  ينزع  ؛  الروؤية  و�شوح 

عن  البعد  كل  والبعيدين   ، بالو�شوح  تت�شم  التي  الم�شتقبلية 

التردد.

مثل  النفعالية  الأفعال  ردود  بع�س  تكون  قد  ال�شيطرة:  فر�س 

ال�شراخ والتحدث بعنف مقبولة في بع�س المواقف ، ب�شرط ال 

تنطوي على توجيه الهانات اإلى العاملين بال�شركة ؛ فقد يكون 

ال�شمت احيانا اف�شل ما يمكنك القيام به.

ال�شالبة في مواجهة المواقف ال�شعبة : تذكر كيف يكون الحال 

اإحدى  في  محقق  هالك  نحو  بثبات  جنوده  القائد  يقود  عندما 

المعارك التاريخية ، قبل اأن يكتب لجي�شه الن�شر ؟ هذا ما يجب 

اأن تفعله عند مواجهة المواقف ال�شعبة داخل ال�شركة ، يجب 

اأن تخفي م�شاعر القلق التى قد تعتريك.

، قد تفر�س  للعمل  رئي�شا  : من واقع كونك  الحازمة  ال�شخ�شية 

تلقى  ل  قد  التي  القرارات  بع�س  اإ�شدار  العمل  �شرورات  عليك 

قبول لدى جموع العاملين ، اإلى جانب �شرورة التعامل بحزم مع 

العنا�شر المتقاع�شة عن اداء الواجب المنوط بهم - ل تكن لين 

العريكة،

لنا  الأخرين  بحب  ن�شعر  اأن  في  كب�شر  جميعًا  نرغب   : الحب 

اظهار  على  القدرة  لديهم  من  هم  الروؤ�شاء  اأف�شل  فان   ، ولذلك   ،

اأن  حيث  ؛  الخرين  تجاه  ال�شادق  والتعاطف  الحب  م�شاعر 

ات�شافك بال�شرامة المفرطة ، اأو الق�شوة يجعلك ابعد ما تكون 

اأن  المفرطة  المثالية  من  نوعا  يكون  قد   “ النجاح  ا�شباب  عن 

تكون رئي�شا بالغ التعاطف والهتمام بموظفيه ، بينما تتعر�س 

تاخذ  حين  اأو   ، مادية  �شغوط  من  البنك  عليك  يفر�شه  ما  اإلى 

المور الخا�شة بالعمل منحنى غير مر�س ، وعلى الرغم من ذلك 

، فان كونك رئي�شا جيدا للعمل لن يكلفك الر�س وما عليها .

■ اأ.غانم محمود

كيف تصبح رئيس عمل افضل



اإليه  تت�شابق الأمم فى الح�شول على اأحدث ما و�شلت 

باقى  عن  التقدم  و  القمة  على  للحفاظ  التكنولوجيا  

الدول وال�شيطرة على العالم من الناحية الإقت�شادية 

والع�شكرية  وفى اأثناء تحقيق ذلك... ظهرت فى هذه 

اإلى   ، مدى  اأق�شى  اإلى  الفرد  بحرية  المناداة  الدول 

اأفراد  بين  الترابط  على  الحرية  هذه  طغت  اأن  الحد 

المجتمع  على  ذلك  اأثر  وبالتالى  الواحدة  الأ�شرة 

اأن المادة  اأى  واأ�شبح كل فرد يعي�س مع نف�شه ولنف�شه 

اأ�شبحت اأ�شا�س الحياة وكانت نظرة هوؤلء لل�شرق اأنها 

يراها  وما  والمنطق  العقل  ُتحكم  ل  عاطفية  �شعوب 

الدفىء  من  �شعوبنا  يميز  ما  كان  ما  هو  عيوبا  غيرنا 

والترابط  بيننا  فيما  والتراحم  التعامل  فى  والود 

 ........ المجتمع  بين  الإن�شانية  والعالقات  الأ�شرى 

ما  اأن  نرى  وا�شبحنا  الغرب  تقليد  اآفة  ظهرت  اأن  اإلى 

يميزنا قد تاه فى و�شط طوفان الحياة المادية ونرى 

نتوقف  اأن  دون  يومية  دوامة  فى  نجرى  اأ�شبحنا  اأننا 

نتوقف  ول  نراها  وجوه  اأمام 

اأو  نن�شاها  اأن  ونحاول  اأمامها 

نتنا�شها .............

اأحد  من  يومًا  اأقتربت  وقد 

مفتر�س  بائع  وهو  الأ�شخا�س 

من  جدًا  محدود  بعدد  الأر�س 

الخم�شين  من  قارب  وقد  المفار�س 

مثقل  وعجزه  ظروفه  قهرته  جال�شا 

اأخذ  اأنه  علمت  وب�شوؤالى  ثقيل  بحمل 

ليحمى  �شقف  لبناء  جنيه  بالفى  قر�شًا 

فى  الأمطار  هطول  من  ال�شعيد  فى  اأ�شرته 

ول  الق�شط  ي�شدد  اأن  ي�شتطع  ولم  ال�شتاء 

يدرى ماذا يفعل وقد يتعر�س لم�شاءلة قانونية 

بت�شديد  الوفاء  لعدم  ال�شجن  الي  به  تذهب 

القر�س  ..... وبعد م�شاعدة بع�س النا�س الطيبين 

بعد معرفتهم اأنه ل يملك غير معا�س 300 جنيه من 

قدرته  وعدم  وعجزه  لإ�شابته  الإجتماعية  ال�شئون 

لبيعه  ب�شيط  �شيء  اأختار  وهكذا  ثقيل  عمل  اأى  على 

اأمه  على  الأنفاق  لي�شتطيع  يذكر  دخل  اأى  له  يدر  ل 

اأعدادى  اأكبرهم فى ثانية  المري�شه وزوجته واولده 

....... لم�شاعدته  التعليم  من  يخرجه  اأن  واأراد 

وبح�شبه ب�شيطة نرى اأن هذا الرجل واأ�شرته هو واحد 

من �شمن 4 مليون �شخ�س فى م�شر يقع تحت خط الفقر 

يومهم  قوت  يملكون  ل  ...الذين  هوؤلء   ..... المدقع 

يوميًا  جوعًا  اأولدهم  يتلوى  من   ... هم  هوؤلء   ......

فى  درو�شهم  اأولدهم   ُيح�شل  من   .... هوؤلء    ......

�شوء النهار  لأنه ل يملك حق عداد كهرباء فال يعرف 

فى ليله غير �شوء القمر ...... هوؤلء .... من يت�شرب 

اأولدهم من التعليم فى مراحله الأولى ........ لنجد 

حالهم  يتغير  لم  الرجل  هذا  اأولد  اأمامنا  �شنوات  بعد 

عن اباءهم .

مع  جمعيًا  بيوتنا  فى  اننا  نجد  هذا   مقابل  وفى   -  

اختالف م�شتوياتها يتبقى يوميا طعام 

   زائد عن حاجتنا  م�شيره �شلة المهمالت .

-  ن�شترى الفاكهة و يتلف جزء منها ويكون م�شيره �شلة 

المهمالت .

اأكثر من  -  تكاد تكون بيوتنا جمعيًا مكتظة بمالب�س 

الإ�شتفادة  دون  طويلة  ل�شنوات  بها  ونحتفظ  حاجتنا 

منها .

 وكاأننا ن�شارك الحياة في الحرب علي هوؤلء المن�شيين.

  دورنا كاأفراد فى المجتمع اأن يكون لنا ب�شمة فى �شبيل 

اإ�شعاد وم�شاعدة من هم خارج خريطة الزمان والمكان 

اأو ف�شل لنا ..... بل واجب علينا  ..... لي�س منة منا 

وجــوه منسيـــة
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القيام به .

التى  وتقاليدنا  فعادتنا 

اأجيال  ورا  اأجيال  توارثناها 

التى  ال�شماوية  والأديان   .....

م�شاعدة  على  تحث  بها  نوؤمن 

المحتاج .

اأن  والرحمة  العدل  من  فلي�س   

حين  فى  طعامنا  فائ�س  نرمى 

تتلوى  الب�شر  من  ماليين  اأن 

جوعًا وعط�شًا . 

وبنظرة �شريعة لو كل حي قام 

بعمل ح�شر لهوؤلء وتم التكافل 

حتي  لم�شاعدتهم   بينهم  فيما 

لو عن طريق تكوين لجنة زكاة   

حياة  وعا�شوا  اعدادهم  لقلت 

كريمة  

نقوم  اأن  ن�شتطع  لم  واإذا 

تكون  فال  مادية  بم�شاعدة 

بين  الو�شيط  دور  واألعب  �شلبيًا 

 43  ( من  اكثر  وبين  هوؤلء  

معنية  اأهلية  جمعية  األف   )

بم�شاعدة المحتاج فى م�شر،

لهم  وحالته  �شوته  وو�شل   

فى  وفر�شته  حقه  لياأخذ 

اأى م�شروع  لي�شتند على  الحياه 

عباءة  من  ويخرج  �شغير 

اإن�شان  اإلى  المن�شية  الوجوه 

وجد مكان له فى الحياة .  

اإن تقدم الدول الحقيقى يقا�س 

ومن   ...... المجتمع  بتقدم 

احد ا�شباب تقدم المجتمع ال 

يكون بينه 

قوت  علي  يتح�شل  ل  من 

ما  طريق  عن  ذلك  و  يومه 

معا�شات  من  الحكومات  تقدمه 

المدنى  المجتمع  وبم�شاعدة 

دورنا  مع   اأهلية  جمعيات  من 

األ  المجتمع  فى  كاأفراد  نحن 

نحاول اأن نفقد مايميزنا !!

■ الهام المليجى
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ال�شدقة برهان
الحمد هلل رب العالمين، وال�شالة وال�شالم 

على اأ�شرف المر�شلين، نبينا محمد وعلى اآله 

و�شحبه اأجمعين وبعد .. لل�شدقة �شاأن عظيم في الإ�شالم، 

فهي من اأو�شح الدللت، واأ�شدق العالمات على �شدق اإيمان المت�شدق 

وذلك لما حر�شت عليه النفو�س من حب المال وال�شعي اإلى كنزه، فمن 

اأنفق ماله فى �شبيل اهلل ، كان ذلك برهان اإيمانه و�شحة يقينه، وفي ذلك 

قال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: )وال�شدقة برهان( اأي: برهان على 

�شحة اإيمان العبد، ولم يق�شد بها رياء ول �شمعة لأن معظم النا�س عندما 

يت�شدقون بالمال ينفقون القليل منه وربما ب�شع جنيهات ومنهم من ينفق 

ليقال عنه اأنه �شخ�س كريم لأن المعروف عن الإن�شان اأنه يبحث دائمًا عن 

�شهواته وي�شعى للو�شول اإليها فالمال بالن�شبة اإليه �شئ اأ�شا�شى ل يمكنه 

الإ�شتغناء عنه ، فكيف يت�شدق بالكثير منه وهو يحبه ؟ كان الفاروق عمر 

بن الخطاب ر�شى اهلل عنه يت�شدق بال�شكر بالرغم من حبه ال�شديد له لكى 

وَن"  ا ُتِحُبّ ى ُتْنِفُقوا ِمَمّ ينال البر عماًل بقوله تعالى: " َلْن َتَناُلوا اْلِبَرّ َحَتّ

)الآيه 92 �شورة اآل عمران ( اإ�شتوقفتنى هذه الآيه كثيرًا فالمولى عز 

وجل يحثنا على الإنفاق مما نحب حتى ننال البر والرحمه والمغفرة ، وقد 

ذكر النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اأن من ال�شبعة الذين يظلهم اهلل في ظله 

يوم ل ظل اإل ظله رجل ت�شدق ب�شدقة فاأخفاها، حتى ل تعلم �شماله ما 

تنفق يمينه ، واأن المنفق تدعو له المالئكة كل يوم بخالف المم�شك وفي 

ذلك يقول �شلى اهلل عليه و�شلم : " ما من يوم ي�شبح العباد فيه اإل ملكان 

ينزلن فيقول اأحدهما: اللهم اأعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم اأعط 

مم�شكًا تلفًا " ) فى ال�شحيحين ( و اأن في ال�شدقة دواء لالأمرا�س البدنية 

قال �شلى اهلل عليه و�شلم : " داوو مر�شاكم بال�شدقة " ، وال�شدقة فيها 

ان�شراح ال�شدر، وراحة القلب وطماأنينته و اأنها تطفىء غ�شب اهلل �شبحانه 

وتعالى كما في قوله �شلى اهلل عليه و�شلم " اإن ال�شدقة تطفئ غ�شب الرب 

" و اأنها تمحو الخطيئة وتذهب نارها قال �شلى اهلل عليه و�شلم : "ال�شدقة 
تطفىء الخطيئة كما تطفىء الماء النار" ، فمن نعمة اهلل عز وجل على 

العبد اأن يكون ذا مال ، ومن تمام نعمته عليه فيه اأن يكون عونًا له على 

طاعة اهلل  " فنعم المال ال�شالح للمرء ال�شالح " )�شحيح البخاري(  كما 

اأنها وقاية من عذاب اهلل ، قال �شلى اهلل عليه و�شلم: " اإتقوا النار ولو ب�شق 

تمره " ) رواه البخارى ( فال�شدقة دليل على �شدق الإيمان، وقوة اليقين، 

وح�شن الظن برب العالمين، اإلى غير ذلك من الف�شائل الكثيرة، التي تجعل 

الموؤمن يتطلع اإلى الأجر والثواب من اهلل، وي�شتعلي على نزع ال�شيطان الذي 

يخوفه الفقر، ويزين له ال�شح والبخل، و�شدق اهلل اإذ يقول: {ال�شيطان 

يعدكم الفقر وياأمركم بالفح�شاء واهلل يعدكم مغفرة منه وف�شاًل واهلل 

وا�شع عليم} )البقرة:268(، ن�شاأل اهلل عز وجل اأن يجعلنا من

المنفقين في �شبيله واأل يجعلنا من الأ�شحاء والبخالء في

 طاعته، اإنه على كل �شيء قدير، وبالإجابة جدير 

■ م�شطفى محمد على
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مازال حديثنا مو�شوًل عن الإعجاز العلمي في القراأن 

ك�شاأن  �شاأنه  اأبدا  معينه  ين�شب  ل  والذي  الكريم 

البحر ي�شتخرج منه اللوؤلوؤ والياقوت والمرجان علي 

الحلقة  في  الكثير،  وجدنا  بحثنا  وكلما  ال�شنين  مر 

الما�شية تحدثنا عن النحلة الراق�شة والآن نتحدث 

ال�شغيرة  الح�شرة  تلك  البهلوانية  الذبابة  عن 

وال�شعيفة التي اأودع اهلل تعالى فيها الكثير من الأ�شرار 

اأنها  العامة  ولدى  قديمًا  عنها  ،والمعروف  والعجائب 

اأحد  كان  وما  فقط،  والميكروبات  الجراثيم  تحمل 

طياتها  بين  تحمل  اأن  يمكن  الح�شرة  هذه  يت�شوراأن 

وا�شتطاع  العلم  و�شائل  تطورت  حتى  والنفع،  الدواء 

العلماء من خالل المجاهر الدقيقة اأن يكت�شفوا كثيرًا 

بل  الح�شرة،  هذه  جناح  في  للجراثيم  المبيدات  من 

وجدوا اأنها تحمل اأي�شًا م�شادات حيوية وهذه ظاهرة 

النبي �شلى اهلل  اإخبار  عجيبة والأعجب من ذلك هو 

عليه و�شلم عن ذلك قبل األف واأربعمائة عام عن اأبي 

اإذا   (  : قال  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  محمد  اأن  هريرة 

لينتزعه  فليغم�شه ثم  اأحدكم  �شراب  الذباب في  وقع 

)ليطرحه( فاإن في اإحدى جناحية داء وفي الأخرى 

�شفاء( اأخرجه البخاري وابن ماجه واأحمد .

غرائب وعجائب

التي  والطويلة  الدقيقة  الدرا�شات  من  رحلة  بعد 

العلمية  البحوث  تفاجئنا  الذباب،  على  ان�شبت 

الر�شول  به  اأخبر  ما  مع  تتطابق  بمعلومات  الحديثة 

اأن  يكت�شفون  بهم  واإذا  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلى  الكريم 

الذباب يحمل مئات الماليين من الجراثيم، وفي نف�س 

الجراثيم  هذه  تقتل  التي  البكتريوفاج  يحمل  الوقت 

من  عديدة  اأنواع  الأجنحة  هذه  طيات  وفي  وتبيدها، 

الأمرا�س  من  للعديد  والمقاومة  النافعة  الم�شادات 

المالحظات  من  بعدد  الكت�شافات  هذه  بداأت  ،وقد 

على  لوحظ  فقد   ، الأولي  العالمية  الحرب  اأثناء 

اأ�شرع �شفاءًا والتئامًا من  جرحى الجنود اأن جراحهم 

العناية والرعاية  الذين يعاملون بمزيد من  ال�شباط 

ذلك  في  ال�شبب  الأطباء  واكت�شف  الم�شت�شفيات؛  في 

الذباب على جراحاتهم!!!  وهوتعر�س الجنود لوقوع 

بعدها توالت الأبحاث باإكت�شاف مجموعة من العلماء 

الألمان جراثيم جرام �شلبي وجرام اإيجابي في الجناح 

الجناح  في  باكتريوفاج  وجراثيم   ، للذبابة  الأي�شر 

الآخر لها وهذه المفتر�شة للجراثيم اأو عامل ال�شفاء 

ميكرون  ملي   25  -20 بـ  طولها  يقدر  الحجم  �شغيرة 

اأن  وجب  ال�شراب  اأو  الطعام  في  الذبابة  وقعت  فاإذا 

فتبيد  ال�شدية  الأج�شام  تلك  تخرج  كي  فيه  تغم�س 

وقوية  الطيف  وا�شعة  الم�شادات  وهذه  الجراثيم، 

هناك  والآن  الحيوية،  بالم�شادات  و�شبيهة  التاأثير 

ل�شتخال�س  األمانيا  في  الذباب  مزارع  من  كبير  عدد 

للجراثيم  كم�شاد  ت�شتعمل  التي  الأدوية  بع�س  منها 

والتي اأثبتت فعالية كبيرة وهي تباع باأ�شعار مرتفعة 

في هناك.

م�شادات البكتريا

واأو�شح الدكتور معتز المرزوقي طبيب العيون الم�شري 

لر�شول  يت�شمن معجزتين علميتين  الذباب  اأن حديث 

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، اأحداهما وجود الميكروب 

الحيوي  الم�شاد  ووجود  الذبابة  من  جانب  في 

اأن  اعتبار  على  الآخر،  الجانب  في   )antibiotic(

ويوؤيده  الجانب،  اأو  الميل  اللغة يدل على  في  الجناح 

َتْخُرْج  َجَناِحَك  اإَِلى  َيَدَك  ُمْم  ﴿َوا�شْ تعالى:  اهلل  قول 

اء ِمْن َغْيِر �ُشوٍء﴾  طه: 22. َبْي�شَ

لأن  »فليغم�شه«  كلمة  في  فهي  الثانية  المعجزة  واأما 

الغم�س يت�شمن الدخول للمنطقة التي بها الفطريات 

ولأن  وللميكروبات؛  الحيوية  للم�شادات  الحاملة 

الغ�شاء  اإلى  ينت�شر  اأن  لل�شائل  ت�شمح  الغم�س  عملية 

"سيدة الطيران البهلواني" 
ذبابة تحمل بين طياتها

 الداء والدواء 
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ويخرج  الغ�شاء  هذا  ينفجر  حتى  الغ�شائي  بالإنت�شار 

التي  الميكروبات  م�شادات  يحتوي  الذي  ال�شيتوبالزم 

اللبن  من  لتر  األف  لتطهير  منها  جرام  مللي   2 يكفي 

الملوث بجميع الميكروبات.

تحت المجهر

رتبة  من  �شفافة،  اأجنحة  ذات  ح�شرة  الذبابة   ●●
األف   )100( يقرب  ما  منها  ويوجد  الجناحين  ذوات 

اأو  نوع من الذباب حول العالم وكل نوع يحمل بكتريا 

عن  ومختلفة  قاتلة،  درجة  اإلى  ممر�شة  فيرو�شات 

خالل  ففي  التكاثر،  على  عجيبة  قدرة  له  و  الأخرى 

ف�شل واحد، ومن ذبابة واحدة ون�شلها ينتج لدينا 25 

مابين  ت�شع  الواحدة  الذبابة  اأن  ،كما  ذبابة  مليون 

بو�شع  وتقوم  الواحدة،  المرة  في  بي�شة   150-100

تكون  التي  حياتها  مدى  على  مرات   5  :  4 من  البي�س 

عدد  زاد  كلما  الحرارة  اإزدادت  وكلما  اأ�شابيع،   4-3

البي�س .

●● ج�شم الذبابة يتكون من ثالث اأجزاء وهي راأ�س 
و�شدر وبطن، ويتكون جدار ج�شمها من ثالثة طبقات 

اأو  اأ�شود  اإما  ج�شمها  لون  ،ويكون  ناعم  �شعر  يغطيه 

رمادي اأو بني اأواأ�شفر وهناك الذباب الأزرق والأخ�شر 

كبير  بحجم  العيون  من  زوج  للذبابة  ،ويوجد  الالمع 

المنزلية  الذبابة  عين  وتتكون  الراأ�س  اأغلب  تغطي 

 " ا�شم  عليها  يطلق  �شدا�شية  عينية  6000بنية  من 

العوينات "، تاأخذ كل من هذه العوينات منحى مختلفًا 

جميع  وعلى  ،فوق  الو�شط  في  الخلف،  اأو  الأمام  اإلى 

الجوانب، يمكن اأن ترى الذبابة كل ما حولها من جميع 

في  �شيء  بكل  ت�شعر  اأن  يمكن  اآخر،  بتغير  الجهات، 

360 درجة،وتت�شل ثمانية اأع�شاب  حقل روؤيا زاويته 

م�شتقبلية لل�شوء بكل واحدة من هذه العوينات، وبهذا 

حوالي  العين  في  الح�شا�شة  الخاليا  مجموع  يكون 

48000 خلية يمكنها اأن تعالج 100�شورة في الثانية .

●● يوجد للذبابة اأنبوب ما�س مت�شع من طرفه  ي�شبه 
المكن�شة الكهربائية ت�شتخدمه في تناول غذائها من 

الغذاء ويحوله  اإنزيم خا�س يقوم بتحليل  خالل فرز 

 ، اإمت�شا�شه عن طريق الإنبوب  �شائل حتى ي�شهل  اإلى 

وذلك بعك�س الإن�شان في عملية اله�شم.

بال�شعروتنتهي  مغطاة  المنزلية  الذبابة  اأرجل   ●●
بو�شائد ما�شة تمكنها من الإلت�شاق بالأ�شطح المل�شاء 

فتراها ت�شير مقلوبة فوق �شقف الحجرة، ويحمل هذا 

القاذورات  من  الجراثيم  اأرجلها  على  المنت�شر  ال�شعر 

التي تهبط عليها.

الأع�شاء  بمعاينة  الذبابة  تقوم  الطيران  قبل   ●●
و�شعية  تاأخذ  ثم  الطيران،  في  �شت�شتخدمها  التي 

التاأهب للطيران وذلك بتعديل و�شع اأع�شاء التوازن في 

الجهة الأمامية، واأخيرًا تقوم بح�شاب زاوية الإقالع 

معتمدة على اتجاه الريح و�شرعة ال�شوء التي تحددها 

بوا�شطة ح�شا�شات موجودة على قرون ال�شت�شعار ثم 

تطير ،اإل اأن هذه العمليات مجتمعة ل ت�شتغرق اأكثر 

من 100/1من الثانية، فهذه الذبابة قادرة على زيادة 

ال�شبب  لهذا   ، /�شاعة  10كم  اإلى  ت�شل  حتى  �شرعتها 

يطلق على الذبابة "�شيدة الطيران البهلواني " كا�شم 

في  متعرجًا  م�شارًا  طيرانها  اأثناء  ت�شلك  فيه  محبب، 

الهواء بطريقة خارقة، كما يمكنها الإقالع عموديًا من 

المكان الذي تقف فيه، واأن تحط بنجاح على اأي �شطح 

،وت�شتطيع  اأو عدم مالئمته  النظر عن انحداره  بغ�س 

اأو  انطالقها  نقطة  من  3-4كم  مدى  الطيران  الذبابة 

 / 1000مرة  قلبها  ويخفق  34كم،  م�شافة  ت�شافر  اأن 

الدقيقة.

مازال هذا التحدي معجزًا

َلُه  َمَثٌلَفا�ْشَتِمُعوا  ِرَب  �شُ ا�ُس  الَنّ َها  اأَُيّ )َيا  تعالى  يقول 

َوَلِو  ُذَباًبا  َيْخُلُقوا  َلن   ِ
َّ

اهلل ُدوِن  ِمن  َتْدُعوَن  اَلِّذيَن  اإَِنّ 

من  تعبدون  ما  جميع  اجتمع  لو   : اأي  َلُه(  اْجَتَمُعوا 

ذبابة  خلق  على  يقدروا  اأن  على  والأنداد  الأ�شنام 

ن  )َواإِ ذلك  من  اأبلغ  بل  ذلك  على  قدروا  ما  واحدة 

َباُب �َشْيًئا َلّ َي�ْشَتنِقُذوُه ِمْنُه( عاجزون عن  َي�ْشُلْبُهُم الُذّ

مقاومته والنت�شار منه ، لو �شلبها �شيئا من الذي يقدم 

لها من قرابين ، ثم اأرادت اأن ت�شتنقذه منه لما قدرت 

الحج  �شورة   " َواْلَمْطُلوُب(  اِلُب  الَطّ ُعَف  )�شَ ذلك  على 

معجزًا  التحدي  هذا  مازال  الآن  واإلى   ،"  73 الآية    -

األف  اأكثر من  للعلم والعلماء فى كل مكان وزمان فبعد 

ي�شتطيع  اأحد  ل  والتكنولوجيا  العلم  تطور  من  �شنة 

�شلبتك  واإذا  وتفاهتها؟  هوانها  على  ذبابة  يخلق  اأن 

ي�شتطيع  فمن  اإليك  تنقله  بمر�س  حياتك  الذبابة 

من  ذرة  �شلبتك  لو  اإنها  بل  الحياة؟  تلك  لك  يرد  اأن 

لو اجتمعوا  الكيمياء  فاإن عباقرة  الن�شاء من طعامك 

لأنها  اأمعائها  من  الذرة  هذه  ا�شترداد  ي�شتطيعون  ل 

فما  الها�شمة  الخمائر  بفعل  �شكر  اإلى  فورًا  تتحول 

ومااأجمل  ذبابة  اأهون  اأمام  الكيمياء  عبقري  اأ�شعف 

واأبدع �شنع اهلل في خلق الذبابة.

■  عمرو �شبري
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أفراح المقاولون العرب

احمد فواد وعروسة مي

ابراهيم جابر وعروسه هيام

مصطفى عبد الخالق وعروسه رباب

اكرم محمد وعروسه

بالل عدس وعروسه اسماء

الرفاعى مصطفى وعروسه هاجر رمضاناحمد عامر و شروق مجدى

سليمان حنفي و شيماء محمد محمد عادل شحاته وعروسه  نورا احمد محمد فؤاد وعروسه

حازم صالح وعروسه فاطمة

مجاهد عبد اللطيف وعروسه بسمه

صالح عبوده وعروسه

محمود محمد فؤاد وعروسه رانياحماده حنفى وعروسه هناء

ألف مبروك للعروسين
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اسماء احمد سيد

روضه محمد

سجود وليد

مريم على محمد

يس محمد احمد سالم

عماد محمد السيد

محمد عز الدين

رودينا حسنى خليل

منه احمد عبد الهادى

محمد مصطفى

جوهرة مرسى محمد

نور ميسره عامر

امين مصطفى امين

ريماس زكريا عبد اهلل

كريم وائل

احمد سيد طه

الرا محمد بهجت احمد نببل عامر

ندى محمد احمد

احمد عز الدين

ايمن عادل عبد العزيز

مازن محمد رمضان

احمد وائل

محمد ومصطفى اسالم حسنى

ياسين محمد يحيى ابو الليل

حبيبه رمضان شعبان

انسى محمد عنتر

شعبان رمضان شعبان

ملك هانى الكومى

ملك محمد احمد محمد

يوسف حسنى خليل

كريم فؤاد عثمان

يارا محمد احمد

محمد سعيد حسنين

ياسين احمد سالم

ملك و محمود هيثم

سيف محمود ابراهيمرحمه محمد رمضان

حمزه مصطفى كريميوسف محمد رمضان

ادم محمد عبد اللطيفادم سامح

مصطفي احمد عبد الهادىعبد العزيز عادل

مريم بالل

مروان احمد ابراهيممحمد وائل

روان محمد رمضاناحمد محمد احمد عويس

محمد سعد عبد المنعم ياسمين سعد عبد المنعم

اسيل عبد اهلل محمد

مالك محمد جمال

نور محمد احمد

احمد محمد عبد اللطيف

جودى احمد صديق

عمر وايمان ربيع عمرسلمى ومازن محمد حواشهدى ومنة اهلل محمد محمود

عبد الرحمن هشام عالم

يوسف بدرى السيد

ريتال مصطفي عثمان








