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امل�شرف العام على املجلة

اأ�شامة على ح�شني

رئي�س التحرير

عمـــرو �شبــرى

هيئة التحرير

اإلهام املليجى

غامن حممود

وفقى فكرى 

م�شطفى حممد على 

 مت الت�شميم والإخراج الفنى و الطبع

 مبطابع املقاولون العرب

وزير الداخلية يفتتح سجن 
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رئيس الوزراء يمد خدمة 
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الرئيس يعطى إشارة بدء 
تشغيل القناة الجديدة
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محلب يفتتح سفارة مصر 
بغينيا اإل ستوائية
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مميش يشيد بأداء 
المقاولون العرب
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وزير اإلسكان يفتتح 
محطة أبو سليم ببنى 
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)نائب �أول(
مهند�س/ �سيـد فـاروق

رئي�س جمل�س �إد�رة �ملجلة
مهند�س

حم�سن �سـالح

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

السيسى يفتتح كوبرى
 بنى مزار وطرق الكباش
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الموافق  الخمي�س  يوم  اأقيم  مهيب   احتفال  و�شط 

واأمراء  وروؤ�شاء  ملوك  بم�شاركة  اأغ�شط�س  من  ال�شاد�س 

عبد  الرئي�س  اأعطي  العالم  دول  حكومات  وروؤ�شاء 

ت�شغيل  بدء  اإ�شارة  الجمهورية  رئي�س  ال�شي�شي  الفتاح 

قناة  ال�شوي�س الجديدة هدية م�شر من اأجل الإن�شانية 

ال�شي�شي  األقى  المنا�شبة  هذه  وفي  والتعمير  والتنمية 

الكامل:- ن�شها  يلي  فيما  تاريخية  كلمة  

ال�شيدات   .. وال�شمو  والفخامة  الجاللة  اأ�شحاب 

اأرحب  اأن  ..ي�شعدنى  الأعزاء  م�شر  �شيوف   .. وال�شادة 

بكم اليوم بِا�شم �شعب وحكومة جمهورية م�شر العربية 

الأوفياء  واأ�شدقائها  المخل�شين  باأ�شقاء م�شر  اأرحب   ..

.. من اأرادوا اأن ي�شاركوا �شعبها العظيم فرحته باإنجازه 

�شناعة  على  قدرته  خالله  من  اأثبت  ..الذى  التاريخي 

اأجل  مــــــــن  الم�شتقبل  اإلى  والعبور   .. باقتدار  التاريخ 

باأكملهـــا. الن�شـــــانية  ورخــــــــاء  تقـــــــدم 

يفخر  م�شري  كمواطن  اإليكم  اأتحدث  اأن  لي  ا�شمحوا 

في  ُتدر�س  التي  العريقة  وبح�شارتها  بالده  بعظمة 

العالم  دول  بمختلف  الدرا�شية  المناهج  من  العديد 

الح�شارة  اأر�شتها تلك  التي  القيم  العالم  �شعوب  لت�شتلهم 

اإلى  هديتها  اليوم  تقدم  م�شر  هي  وها   .. العظيمة 

ولكن  الم�شري  ال�شعب  اأجل  من  فقط  لي�س   .. العالم 

اإن   .. والتعمير  والبناء  والتنمية  الإن�شانية  اأجل  من 

هذه  الما�شيين  العامين  مدار  على  للعالم  تقدم  لم  م�شر 

لي�شمل  عطاوؤها  امتد  ولكن   .. فقط  الجديدة  القناة 

لم�شر  التاريخ  و�شيذكر   .. حيوية  اأخرى  مجالت 

لو  متطرف  اإرهابي  فكر  لأخطر  ت�شديا  اأنهما  و�شعبها 

تمكن من الأر�س لحرقها .. كما اأنهما �شاهما في تقديم 

القيم الإ�شالمية ال�شمحة .. من خالل الأزهر ال�شريف 

في  بفاعلية  ي�شاهمون  الذين   .. الأجالء  وعلمائه 

وت�شويبه. الديني  الخطاب  تجديد 

القناة  م�شروع  باإنجاز  الم�شري  ال�شعب  قام  لقد 

ال�شعيدين القت�شادي  الجديدة في ظروف �شعبة على 

تحارب  والتطرف  الإرهاب  قوى  كانت  حيث  والأمني، 

عز  اهلل  بف�شل  ا�شتطعنا  اأننا  اإل  والم�شريين..  م�شر 

الظروف  تلك  على  التغلب  الم�شريين  بجهد  ثم  وجل 

الحلم. وتحقيق 

كونها  في  فقط  تكمن  ل  الجديدة  القناة  عظمة  اإن 

الم�شريين  منحت  اأي�شا  ولكنها   .. هائاًل  هند�شيًا  اإنجازًا 

الثقة واأكدت للعالم اأجمع قدرتهم على العمل والإنجاز 

طويل  طريق  على  واحدة  خطوة  الجديدة  فالقناة   ..

وطموحاتهم. اآمالهم  لتحقيق  الم�شريون  بداأه 

وحدتهم  في  يكمن  وقوتهم  الم�شريين  عظمة  �شر  اإن 

 .. واحدة  ويدا  واحدا  �شفا  ووقوفهم  واحدة  ككتلة 

معًا  البابا  وقدا�شة  الأكبر  المام  ف�شيلة  نرى  نحن  وها 

. الم�شري  ال�شعب  دائما عن وحدة  ليعبرا 

�شهداء  لأرواح  ال�شكر  اأقدم  اأن  المقام  هذا  يفوتني  ولن 

هذا  اأجل  من  ودمائهم  باأنف�شهم  جادوا  الذين  م�شر 

ت�شحية  قدموا  لقد  ا�شتقراره..  ولتحقيق  الوطن 

اأجل  من  اأي�شا  ولكن   .. م�شر  اأجل  من  فقط  لي�س  غالية 

للهيئة  والتقدير  ال�شكر  بوافر  اأتقدم  كما  الإن�شانية.. 

ال�شوي�س  قناة  ولهيئة  الم�شلحة  للقوات  الهند�شية 

 .. المقاولت  و�شركات  التكريك  �شركات  وتحالف 

العظيم  الم�شروع  هذا  اإنجاز  في  جميعًا  �شاهموا  الذين 

المحدد.  توقيته  في 

القناة  له  نقدم  باأن  العالم  الم�شريين  نحن  وَعدنا 

الذى  بالوعد  نوفى  نحن  وها   .. هدية  الجديدة 

الرئيس يعطي إشارة 
بدء تشغيل قناة 

السويس الجديدة
السيسى:

  مصر تقدم هديتها من أجل 
اإلنسانية والتنمية والتعمير

القناة شريان خير ورخاء للوطن 
والبشرية.. والمصريون قادرون 

على صنع المستحيل
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 .. قيا�شى  زمن  وفى   .. اأنف�شنـــــا  علــى  جميعًا  قطعناه 

توا�شل  وقناة   .. للرخاء  اإ�شافيا  �شريانا  للعالم  نهدى 

 .. ال�شعوب  بين  ح�شارى 

الدولية..  المالحة  حركة  وتنمية  تي�شير  فى  لت�شاهم 

تحقيق  فى  وت�شارك   .. للتنمية  جديدة  اآفاقا  وتفتح 

اأنجز  الذى   .. العظيم  م�شر  �شعب  وطموحات  اآمال 

 .. �شواعدهم  وقوة   .. اأبنائه  بعقول  الم�شروع  هذا 

اأموالهم. ومدخرات 

اأر�س  من �شيناء الغالية .. ملتقى ال�شرق والغرب .. من 

�شموخها  في  العظيمة   .. اأهلها  كاأخالق  الطيبة  م�شر 

الزمان..  مر  على  موقعها  في  العبقرية   .. كالأهرامات 

التاريخ  ن�شتلهم من كتاب  اأبدا كنيلها الخالد ..  الباقية 

التي  والمجــــــــد  الفخـــــر  �شفحات   .. الإن�شاني 

الم�شتقبل  �شفحات  في  ون�شطر   .. الأجــــداد  كتبــــــها 

 .. اأبنائها  طموحات  يلبى  الجديدة  لم�شر  فريدا  نهجا 

الب�شرية. الممتد بامتداد  ويت�شق مع كفاحهم ون�شالهم 

لطالما كانت قناة ال�شوي�س جزءًا من نب�س م�شر ف�شغلت 

الدكتور  الكبير  فها هو مفكر م�شر  واأدباءها..  مفكريها 

كل  رغم  نطمئن  اأن  "لنا  قائاًل  ي�شفها  حمدان  جمال 

وثيق  ال�شوي�س  قناة  م�شتقبل  اأن  والعقبات  التحديات 

كما هو م�شمون .. بل وم�شرق اأكثر مما كان في اأي وقت 

نت�شدى  واأن   .. بالتحدي  نقبل  اأن  ب�شرط  فقط  م�شى 

الدوؤوب  وبالتخطيط  وبالإ�شرار  باليقظة  للخطر 

جمال  نبوءة  هي  وها  الحا�شم"..  الحازم  بالعمل  ثم 

متدفقًا  الآن  يجري  جديدًا  واقعًا   .. تتحقق  حمدان 

القناة. في مياه هذه 

ل�شعب  وتقدير  اإعزاز  ر�شالة  اأوجه  اأن  لى  وا�شمحوا 

عطاء  اأن  على  الآخر  تلو  يومًا  برهن  الذى   .. بالدى 

اأبناء  يا   .. اأبدًا  ين�شب  ل  المخل�شين  اأبنائها  من  م�شر 

نداء  لبيتم  فقد   .. وطنيتكم  اأحيى  اإننى  م�شر.. 

الهائل خالل  الوطن.. وتمكنتم من تمويل هذا الإنجاز 

العظيم  اإنجازنا  نهدى  جميعا  ودعونا   .. معدودات  اأيام 

اأرواحكم  اإن  لهم  نقول   .. الأبرار  م�شر  �شهداء  لأرواح 

لم  و�شعبكم  وطنكم  عن  ودفاعكم   .. هباء  تذهب  لم 

ولكن   .. الوطن  اأر�س  عن  الدفاع  اأجل  من  فقط  يكن 

من  وتتعلم  �شتعى   .. قادمة  لأجيال  الأمل  لمنح  اأي�شا 

والإيثار  والت�شحية  الفداء  معانى  وتاريخكم  تجاربكم 

فى  يفوتنى  ولن  الجنة..  �شالم  فى  جميعا  فلتنعموا   ..

لكل   .. والتقدير  ال�شكر  اأتوجه بخال�س  اأن  المقام  هذا 

الإنجاز  هذا  تحقيق  فى  وجهده  عقله  بنتاج  �شاهم  من 

المبهر. 

ال�شيدات   .. وال�شمو  والفخامة  الجاللة  اأ�شحاب 

الأعزاء. .. �شيوف م�شر  وال�شادة 

ال�شوي�س  البحرية فى قناة  اإنطالق حركة المالحة  اإن 

الم�شبوقة  غير  المعدلت  بهذه  واإنجازها   .. الجديدة 

 .. �شيا�شية  اأو  اإقت�شادية  اأهداف  تحقيق  يتخطى   ..

 .. الم�شتقبل  م�شر  تن�شده  اإن�شانيا  هدفا  لنا  ليبرز 

فى   .. والإ�شتقرار  والعدالة  الكرامة  ل�شعبها  يحقق 

خــالل  مــن   .. حديثة  مدنية  ديمقراطية  دولة  ظل 

بخطوات  البناء  على  الم�شرية  القــدرات  اإ�شتدعــاء 

المجــالت. �شتــى  فــى  مت�شارعة 

المناخ  تهيئة  تتطلب  الراهنة  البناء  مرحلة  اإن 

القوات  رجال  كان  ولقد   .. وال�شتثمار  للعمل  المنا�شب 

ال�شفوف  طليعة  فى  المدنية  وال�شرطة  الم�شلحة 

مواجهة  فى  واإخال�س  بداأب  ت�شعى  التى   .. الم�شرية 

اإرهاب اأعمى .. فقد �شوابه .. وراح ي�شمر ال�شر وال�شوء 

الم�شريين  على  يفر�س  اأن  واأراد   .. و�شعبها  لم�شر 

اإرادتهم  فكانت   .. الح�شارة  ركب  عن  المتخلفة  اأفكاره 

وقدرتهم على هزيمته ودحره اأقوى من حقده وعنفه.

قناة  كانت  كيف  باأ�شرها  لالإن�شانية  يروى  التاريخ  اإن 

الثقافى  م�شر  اإ�شعاع  لنطالق  محورًا   .. ال�شوي�س 

الو�شل  وهمزة   .. باأ�شره  والعالم  للمنطقة  والح�شارى 

الفرعونى  الع�شر  من  بدءا   .. اأرجائه  مختلف  بين 

ثم   .. الإ�شالمية  والحقبة  الإغريقى  بالحكم  ومرورا 

 .. الجديدة  قناتنا  اإلى  وو�شول   .. الحديث  التاريخ 

مثلما  والغرب  لل�شرق  الجامع  الملتقى  �شتظل  م�شر  اإن 

التاريخ. كانت على مدار 

ال�شيدات   .. وال�شمو  والفخامة  الجاللة  اأ�شحاب 

وال�شادة �شيوفنا الأعزاء .. اإن ال�شعب الم�شري العظيم 

اإننا  الجديدة:  ال�شوي�س  قناة  ر�شالة  اليوم  للعالم  يعلن 

بالحب  الكراهية  وعلى  بالحياة،  الإرهاب  على  ننت�شر 

فقط  لي�س  لالإن�شانية..  رخاء  منطقة  القناة  لتكن   ..

مقام  اإلى  يرتفع  بما   .. �شفتيها  وعلى  بل  مياهها  فوق 

هذه  تاريخ 

الوجود  جغرافيا  على  ب�شماتها  و�شعت  التي  القناة 

لي�شت  م�شر  اأن  لكم  واأوؤكد  الب�شرية..  وخريطة 

 .. كذلك  تكون  اأن  ي�شح  ول   .. الواحد  الم�شروع  بلد 

فاإنه  العمل  اإلى  حاجة  في  هو  كما  ال�شاب  ف�شعبها 

افتتاح  وما  والإنجـــاز..  الإبـــداع  علــى  قـــادر  اأي�شـــا 

وطنية  لم�شروعات  انطالقا  اإل  اليوم  الجديدة  قناتنا 

هو  اليوم  باإنجاز  ات�شال  اأكثرها  ولعل   .. عديدة 

تم  حيث   .. ال�شــوي�س  قنـاة  بمنطقـة  التنميـة  م�شـروع 

الحكومة  و�شت�شرع  للم�شروع..  العام  المخطط  اعتماد 

�شرق  منطقة  وتطوير  بتنمية  تنفيذه  فى  الفور  على 

بور�شعيد .. والتى �شت�شهد تو�شعة ميناء �شرق بور�شعيد 

للميناء  ال�شناعى  بالظهير  والهتمام   .. وتطويره 

وربطها  للمنطقة  الأ�شا�شية  البنية  تطوير  وكذا   ..

و�شيلى   .. تنفيذها  الجارى  الأخرى  الم�شروعات  مع 

الإ�شماعيلية  مناطق  تنمية  فى  مبا�شرة  البدء  ذلك 

ال�شخنة.   والعين  والقنطرة 

١٠٠ البقية �شفحة   .......



الفيديو  عبر  ال�شي�شى  عبدالفتاح  الرئي�س  افتتح 

م�شروعًا   39 يونيو   7 الأحد  يوم  كونفران�س 

للقوات  الهند�شية  الهيئة  نفذتها  جديدًا 

والموارد  والزراعة  النقل  ووزارات  الم�شلحة 

من  عدد  وتطوير  ان�شاء  ت�شمنت  والرى  المائية 

ال�شناعية  والأعمال  والكبارى  والطرق  المحاور 

من  بالعديد  خطورة  الأكثر  المزلقانات  علي 

المهند�س  الإفتتاح  ح�شر  الجمهورية،  محافظات 

والفريق  الوزراء  مجل�س  رئي�س  محلب  ابراهيم 

اول �شدقي �شبحي القائد العام للقوات الم�شلحة 

من  وعدد  الحربي  والإنتاج  الدفاع  وزير 

رئي�س  حجازي  محمود  والفريق  الوزراء 

اأركان حرب القوات الم�شلحة وقادة الأفرع 

الم�شلحة  القوات  قادة  وكبار  الرئي�شية 

العامة  وال�شخ�شيات  المحافظين  من  وعدد 

�شالح  مح�شن  والمهند�س  والإعالميين 

المقاولون  �شركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س 

اأعطي  الرئي�س  اأن  اأو�شح  والذي  العرب 

والتى  الم�شروعات  تلك  افتتاح  بدء  اإ�شارة 

المقاولون  �شركة  نفذتهم  م�شروعين  �شملت 

العلوى  مزار  بنى  كبارى  محور  هما  العرب 

الكبا�س. طريق  وكوبري 

السيسي يفتتح عبر الفيديو كونفرانس
 مشروعي كوبري بني مزار وطريق الكباش

بصعيـــد مصــــر
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بنى مزار كوبرى 
الدولي ال�ساحلي  بعد  بم�سر  تنموي  محور  اأهم  ثاني 

الدايم ع�شو مجل�س  المهند�س ح�شام عبد  واأ�شار   

م�شروعات  اأهم  من  مزار  بنى  كوبرى  اأن  الإدارة 

البري  والنقل  والكباري  للطرق  العامة  الهيئة 

الحالية  المرحلة  فى  منها  الإنتهاء  تم  التى 

يعتبر  اأنه  اإلى  اأهميته  وترجع  القبلى  بالوجه 

الطريق  بعد  عر�شى  تنموي  محور  اأهم  ثاني 

مزار  بنى  محور  يربط  حيث  الدولى  ال�شاحلي 

طريق  عبر  الأحمر  بالبحر  المنيا  محافظتي 

المار  النيل  �شرق  غارب  راأ�س   - ف�شل  ال�شيخ 

طريق  مع  ليتقاطع  ال�شرقية  ال�شحراء  بعر�س 

القاهرة  طريق  مع  ليتقاطع  واأي�شًا  الكريمات 

ال�شرقى ليربط كل هذه  ال�شحراوى  اأ�شوان 

مرورًا  القبلى  الوجه  بمحافظات  المحاور 

القاهرة  طريق  اإلى  مزار  بنى  بمدينة 

اإلى  ممتدًا  النيل  غرب  الزراعى  اأ�شوان 

ال�شحراوى  �شوهاج  اأ�شيوط  القاهرة  طريق 

الغربى فى اتجاه الواحات البحرية مرورًا 

م�شر  غرب  �شمال  بجنوب  انتهاًء  ب�شيوة 

اأق�شى ال�شرق باأق�شى الغرب ويكون  ليربط 

ب�شواحل  النيل  غرب  لمحافظات  نافذة 

مليون   350 بتكلفة  الأحمر  البحر  وموانئ 

المهند�س ح�شين عبدال�شميع  واأ�شاف  جنيه 

التخ�ش�شية  والإن�شاءات  الكبارى  قطاع  رئي�س 

كوبرى  ي�شمل  المحور  اأن  للم�شروعين  المنفذ 

 21 عر�س  و  متر   800 بطول  النيل  على  رئي�شي 

بخالف  اإتجاه  كل  فى  مرور  لحارتى  يت�شع  و  متر 

على  وكوبرى  اإتجاه  لكل  م   2.5 بعر�س  اأر�شفة 

بطول   الزراعى  الطريق  اأعلى  الحديد  ال�شكة 

المطالع  �شاماًل  م    21 بعر�س  و  م   1260 اإجمالى 

اأ�شوان  القاهرة  طريق  على  وكوبرى  المنازل  و 

ال�شحراوى بطول 220 م و بعر�س 21 م ، واأعمال 

بطول  الكبارى  بين  والربط  المداخل  ر�شف 

بطول  موزعة  م�شاة  اأنفاق  �شتة  وتنفيذ  كم   11

التحركات  وتاأمين  ال�شالمة  لتحقيق  المحور 

�شهر.   40 انجازه في  المنطقة وتم  لأبناء 
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الكبا�ش  طريق  كوبري 
اأ�سالة  مع  تتنا�سب  معمارية  تحفة 

الأق�سر مدينة  وعراقة 
�شالح  المهند�شون  وي�شيف 

قطاع  رئي�س  نائب  العراقي 

الم�شروع  على  الم�شرف  الكباري 

ووائل ال�شيد مدير اإدارة الكباري 

اأن  التخ�ش�شية  والإن�شاءات 

افتتحه  والذي  الثاني  الم�شروع 

طريق  كوبري  هو  الرئي�س 

تحفة  يعد  حيث  الكبا�س 

باعتباره  معمارية  هند�شية 

م�شممة  �شخمة  معدنية  �شريحة 

وعراقة  اأ�شالة  مع  لتتنا�شب 

اأعلى  يمر  حيث  الأق�شر  مدينة 

بطول  بالأق�شر  الكبا�س  طريق 

لنقل  طولي  متر   65 متو�شط 

اإلى  المطار  طريق  من  الحركة 

مترًا   25 بعر�س  المدينة  داخل 

للباكيات  طولي  متر   64 وبطول 

كمرات   10 بعدد  المعدنية 
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تم  وقد  عر�شية  و88  رئي�شية 

حتى  اأعمدة  بدون  اإن�شائه  مراعاة 

بطريق  ال�شير  حركة  يعوق  ل 

 30 وتكلف  التاريخى  الكبا�س 

في  منه  الإنتهاء  وتم  جنيه  مليون 

اإ�شافة  اإلى  ويهدف  فقط   �شهور   3

اإلى  ي�شاف  للمدينة  ح�شاري  بعد 

التاريخية وذلك با�شتكمال  قيمتها 

ك�شف مدى الروؤية لطريق الكبا�س 

حتى  الأق�شر  معبد  من  الأثري 

وتجميل  وتطوير  الكرنك  معبد 

الأثري  والممر  الكبا�س  طريق 

جديد  �شياحي  جذب  لإ�شافة 

�شرق  وربط  الأثرية  للمدينة 

الطريق  عبر  بغربها  المدينة 

الأثري  الكبا�س  طريق  اأعلى  المار 

من  المرورية  ال�شيولة  وتحقيق 

وذلك  غربها  اإلى  المدينة  �شرق 

الكوبري  ومخارج  مداخل  بتو�شيع 

بلغت  اإجمالية  بتكلفة  ال�شابق  عن 

جنيه. مليون   30
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يوم  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  الرئي�س  اإلتقي 

الثالثاء 14 يوليو مع المهند�س اإبراهيم محلب 

د.م�شطفى  بح�شور  الوزراء  مجل�س  رئي�س 

مدبولي  وزير الإ�شكان والمرافق والمجتمعات 

للقوات  الهند�شية  الهيئة  وقيادات  العمرانية 

رئي�س  �شالح  مح�شن  والمهند�س  الم�شلحة 

�شركة المقاولون العرب والمهند�س �شيد فاروق 

المنعم  عبد  محمد  والمهند�س  الأول  النائب 

من  وعدد  الإدارة   مجل�س  رئي�س  م�شاعد  �شيد 

اأ�شاتذة وخبراء العمارة.

و�شرح ال�شفير عالء يو�شف المتحدث الر�شمي 

الجتماع  خالل  تم  باأنه  الجمهورية  رئا�شة  بِا�شم 

ا�شتعرا�س م�شروعات الطرق والمحاور الرامية اإلى 

القاهرة،  في  المروري  والإزدحام  التكد�س  تخفيف 

يربط  الذي  الفرج  رو�س  محور  م�شروع  بينها  ومن 

الإ�شكندرية   - القاهرة  بطريق  القاهرة  �شمال 

عن  المرورية  الكثافة  يخفف  مما  ال�شحراوي 

الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وقد وجه الرئي�س 

باأهمية الإ�شراع بمعدلت تنفيذ م�شروع محور رو�س 

الفرج، م�شددًا على اأهمية الم�شروعات الرامية اإلى 

من  الموؤدية  الطرق  في  المرورية  الأو�شاع  تح�شين 

في  الجراجات  اإن�شاء  اإلى  بالإ�شافة  القاهرة،  واإلى 

ال�شيارات  انتظار  تخفيف  في  ي�شاهم  بما  العا�شمة 

ب�شوارعها ويح�شن من ال�شيولة المرورية.

الجتماع  خالل  تم  اأنه  الر�شمي  المتحدث  واأ�شاف 

بمدينة  الخا�شة  الت�شميمات  بع�س  ا�شتعرا�س 

الجاللة  ه�شبة  اأعلى  اإن�شاوؤها  �شيتم  التي  الجاللة 

جامعة  �شت�شم  والتي  الأحمر،  البحر  على  الواقعة 

الملك عبد اهلل بن عبد العزيز وم�شروعات �شكنية 

وبع�س  طبية  ومدينة  و�شياحية  ترفيهية  ومدن 

ال�شتفادة  �شتتم  حيث  ال�شتثمارية،  الم�شروعات 

المنخف�شة  الحرارة  ودرجة  النقية  البيئة  من 

ن�شبيًا اأعلى اله�شبة لتد�شين الم�شروعات ال�شياحية 

الرئي�س  وجه  وقد  العالجية.  ال�شياحة  وت�شجيع 

ت�شميم  في  البيئية  المعايير  اأعلى  اإتباع  ب�شرورة 

مدينة الجاللة بحيث تكون مدينة �شديقة للبيئة.

السيسي يستعرض مع محلب ومدبولي وقيادات 
الجيش ورئيس المقاولون العرب مشروعات الطرق 
ومحاور تخفيف التكدس وتصميمات مدينة الجاللة



اإبراهيم  المهند�س  اأ�شدر 

الوزراء  مجل�س  رئي�س  محلب 

المهند�س  خدمة  بمد  قرارًا 

�شركة  رئي�س  �شالح  مح�شن 

عام  لمدة  العرب  المقاولون 

دفع  في  لجهوده  اآخرنتيجة 

وم�شاركتها  ال�شركة  م�شيرة 

بجدية في تنفيذ العديد من 

التي  القومية  الم�شروعات 

ت�شاهم في تلبية احتياجات 

الوجه  وت�شكل  المواطنين 

الح�شاري الجديد لم�شر.

مح�شن  المهند�س  اأن  يذكر   

�شالح قد تدرج فى الوظائف 

لقطاع  رئي�شًا  اأ�شبح  حتى 

بال�شركة،  و�شيناء  القناة 

رئي�شًا  للعمل  انتدابه  تم  ثم 

للهيئة القومية لمياه ال�شرب 

الفترة  فى  ال�شحى  وال�شرف 

�شدر  حتى   2011 مار�س  من 

مجل�س  رئا�شة  بتوليه  قرار 

الإدارة فى اأغ�شط�س 2013 .

وا�شرة العاملين بال�شركة تهنئ  المهند�س مح�شن �شالح على تجديد 

اأجل  من  والعطاء  الجهد  لبذل  جديد  تكليف  ذلك  معتبرين  الثقة 

الوطن ورئي�س مجل�س الإدارة لم يتاأخر اأبدًا في تقديم هذا العطاء 

الإدارة  مجل�س  رئي�س  محلب  ابراهيم  المهند�س  درب  على  �شائرًا 

الأ�شبق الذي اعطى لل�شركة وللوطن الكثير والمقاولون 

العرب قلعة الإخال�س والتفاني وخير باعتبارها 

ذراع م�شر في مجال الت�شييد والبناء.

رئي�ش الوزراء
ي�سدرقرارًا بمد خدمة

 المهند�ش مح�سن �سالح لمدة عام
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"محلب" يفتتح مبنى مجمع ال�سفارة الم�سرية الجديد
 بدولة غينيا ال�ستوائية

المجمع اأقيم باأرقى اأحياء العا�سمة مالبو وتم نهوه فى زمن قيا�سي
مجل�س  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  افتتح 

الوزراء يوم الأثنين 20 يوليو مبنى مجمع ال�شفارة 

الم�شرية الجديد بدولة غينيا ال�شتوائية ، والذى 

اأقيم على م�شاحة �شتة اآلف متر مربع، باأرقى اأحياء 

زمن  فى  اإن�شائه  من  الإنتهاء  تم  و  مالبو  العا�شمة 

قيا�شي لم يتعد ال�شتة اأ�شهر، بناء على تكليفات من 

الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي، وبدعم من المهند�س 

ابراهيم محلب �شخ�شيا.

الم�شري،  العلم  برفع  الوزراء  رئي�س  قام  وقد  هذا 

وق�س �شريط افتتاح المجمع الذي يتكون من اأربعة 

فى  التذكارية  اللوحة  عن  ال�شتار  واأزاح  مباٍن، 

اإحتفالية  مهيبة بالعا�شمة الإ�شتوائية وفي ح�شور 

محمد  وال�شفير  ال�شحة  وزير  عدوي  الدكتورعادل 

كاظم �شفير م�شر لدى غينيا ال�شتوائية والمهند�س 

�شركة  رئي�س  �شالح  مح�شن 

والمهند�س  العرب  المقاولون 

اإبراهيم مبروك رئي�س قطاع 

وو�شط  الأفريقية  ال�شركات 

اأبناء  من  ح�شد  تواجد 

بغينيا  الم�شرية  الجالية 

الإ�شتوائية.

ه  وجَّ الوزراء،  رئي�س  وكان 

على  المبنى  اإقامة  ب�شرورة 

اأعلى الم�شتويات التى ت�شاهم 

الم�شرية  البعثة  قيام  فى 

باأداء عملها على اأكمل وجه، 

بين  العالقات  واأن  خا�شة 
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البلدين ت�شهد تطورًا مت�شارعًا وملحوظًا خالل هذه 

غينيا  فى  العرب  المقاولون  �شركة  وقامت  الفترة، 

الإ�شتوائية بالتنفيذ.

بافتتاح  وفخره  �شعادته  عن  الوزراء  رئي�س  وعبر 

مجمع ال�شفارة الم�شرية الجديد بغينيا ال�شتوائية 

اأن العالقات الثنائية بين البلدين متميزة  ، موؤكدًا 

جدًا على كافة الم�شتويات الر�شمية والإقت�شادية 

ظل  فى  ملحوظًا  تطورًا  وت�شهد  والإ�شتثمارية 

العالقات بين القيادة ال�شيا�شية بالبلدين.

مليارى دولر

المهند�س  اأكد  جانبه  من 

مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن 

لم�شروع  لمنفذة  الإدارة 

الم�شرية  ال�شفارة  مجمع 

الم�شروع  هذا  اإن  الجديد، 

العالقات  اإطار  فى  ياأتى 

وغينيا  م�شر  بين  القوية 

الم�شتوى  على  ال�شتوائية 

،واأ�شار  وال�شعبي  الر�شمى 

اإنجاز  تم  اأنه  اإلى  �شالح 

قيا�شى  وقت  فى  الم�شروع 

فقط  اأ�شهر  �شتة  خالل 

مجمعا  يجعلها  بما  مبان  اأربعة  عن  عبارة  وهو 

بها  يفخر  حتى  بت�شييدها  ال�شركة  وقامت  متكامال 

اإ�شتطاعت  الم�شريون مو�شحا ان المقاولون العرب 

يزيد  بما  الإ�شتوائية  غينيا  فى  م�شروعات  تنفيذ 

عن مليارى دولر 

و�شط  فى  بقوة  متواجدة  حاليًا  ال�شركة  اأن  واأعلن 

فى  ال�شخمة  الم�شروعات  وتقيم  اأفريقيا  وغرب 

الكاميرون وكوت ديفوار وغينيا ال�شتوائية وت�شاد 

وال�شنغال  واإثيوبيا  والكاميرون  واأوغندا  وتوجو 

وموريتانيا .
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التحدي الكبير

جدير بالذكر اأن تنفيذ هذا الم�شروع  يعد بمثابة 

تم  حيث  العرب  المقاولون  ل�شركة  كبيرًا  تحديا 

وذلك  قيا�شى  زمن  فى  الم�شروع  تنفيذ  من  الأنتهاء 

حيث  من  ال�شركة  واجهتها  التى  ال�شعوبات  رغم 

الخامات  معظم  توافر  لعدم  نظرا  الخامات  توفير 

الكريم  رم�شان  �شهر  مدة  اأعتبار  و  المحلى  بال�شوق 

من �شمن ال�شتة اأ�شهر مدة تنفيذ الم�شروع والتى تم 

العمل بها ورديتان �شباحا و م�شاءا ،و�شر نجاح تنفيذ 

كفريق  العمل  هو  وجه  اأكمل  على  الم�شروع  هذا 

منهم  المبذولة   الم�شنية  الجهود  ونتيجة  واحد 

الكلية  الم�شاحة  وتبلغ  هذا   ، التنفيذ  فترة  طوال 

عليها  المقام  م2والم�شاحة   6000 تبلغ  للمجمع 

الم�شاحة  من    %  26 ن�شبة  تمثل  1560م2  المباني 

مباني  اأربعة  من  يتكون   وهو  للم�شروع  الكلية 

واأر�شفة وطرق داخلية و ي�شم  وم�شاحات خ�شراء 

اأول  ودور  اأر�شي  دور  من  مكون  وهو  ال�شفارة   مبني 

علوي م�شطح الدور الواحد 750 م2 ومبنى ال�شفير 

ويتكون من دور اأر�شي علي م�شطح 310 م2 و دور اأول 

علوي بم�شطح 340 م2 ومبنى البعثة الدبلوما�شية 

عدد  من  المبني  ويتكون 

)اأر�شى  دوبلك�س  وحدة   2

مبانى  بم�شطح  وعلوى( 

ومبنى  وحدة  لكل  م2   275

عن  عبارة  العاملين  �شكن 

 280 م�شطح  علي  اأر�شي  دور 

 2 بعدد  مزود  والمجمع  متر 

م�شعد واأحدث نظمة الإنذار 

ومكافحة الحريق و التكييف 

معلومات  ونظم  المركزي 

وخزان اأر�شى ب�شعة 180 م3 

مياه وغرفة طلمبات للتغذية 
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طولي  متر   400 بطول  �شور  به  ويحيط  والحريق 

يتخللها عدد 3 بوابات للمجمع.

اإن�شاء مجمع طبى

اأن  واأ�شاف  مبروك  اإبراهيم  المهند�س  بذلك  �شرح 

من م�شروعات مقترح تنفيذها خالل الفترة القادمة 

بغينيا اإن�شاء مجمع طبى وم�شنع اأدوية على م�شاحة 

100 الف متر م�شطح لتخدم العا�شمة الأقت�شادية 

اأويال  بمدينة  الأ�شتوائية  غينيا  لدولة  الجديدة 

هذا  تنفيذ  �شيتم  اأنه  ،م�شيرًا  القارى  بالجزء 

عاملة  اأيدى  و  م�شرية  بخبرة  ال�شخم  الم�شروع 

م�شرية حيث �شيتم تنفيذ كافة المن�شاآت بالم�شروع 

له  �شيكون  مما  العرب  المقاولون  �شركة  بوا�شطة 

اآثر كبير على التوا�شل مع القارة ال�شمراء فى كافة 

المجالت و�شيكون مركزا طبيا مرموقا يخدم غرب 

القارة الأفريقية كما �شيتم الأ�شتعانة فيه باأطباء 

م�شريين متميزين فى كافة التخ�ش�شات. 

اإ�شناد   2015 عام  خالل  تم  اأنه  مبروك  واأ�شاف 

العرب  المقاولون  ل�شركة  كبرى  م�شروعات  عدة 

ال�شيد الرئي�س  بدولة غينيا الأ�شتوائية و قد قام 

لتلك  الأ�شا�س  حجر  بو�شع  نجيما  اأوبيانج  الغينى 

دولة  تنمية  خطة  اإطار  فى  وذلك  الم�شروعات 

هذه  اأهم  ومن   2020 عام  حتى  ال�شتوائية  غينيا 

الم�شروعات :

 م�شروع الأ�شكان الأقت�شادى بمدينة اأويال بالجزء 

اإن�شاء عدد )125( مبنى  القارى : و هو عبارة عن 

عدد  من  يتكون  اأول(  و  )اأر�شى  طابقين  من  �شكنى 

بم�شطح  وحدة   )1000( عدد  باإجمالى  �شقق   )8(

85 م2 لكل وحدة �شامال اأعمال المرافق والطرق، و 

تبلغ القيمة الأجمالية للم�شروع 162 مليون دولر 

امريكى.

وم�شروع ت�شغيل و�شيانة محطة تنقية مياه ال�شرب 

و�شيانة  ت�شغيل  عن  عبارة  هو  و   : مالبو  لمدينة 

بطاقة  مالبو  لمدينة  ال�شرب  مياه  تنقية  محطة 

قبل  من  والمنفذة  م3/يوم   25،000 متو�شطة 

 9.5 للم�شروع  الأجمالية  القيمة  تبلغ  و  ال�شركة 

مليون دولر اأمريكى.

عبارة  وهو  بيكو:  جبل  تمثال  و  كني�شة  وم�شروع 

للراهب  فيال  بها  ملحق  تمثال  و  كني�شة  اإن�شاء  عن 

وكافيتريا لتخدم المنطقة وتبلغ القيمة الأجمالية 

للم�شروع 10 مليون دولر اأمريكى.

)النجيما  طريق  كفاءة  ورفع  تقوية  وم�شروع 

اإن�شاء  اإعادة  اأعمال  عن  عبارة  وهو   : كوبى(   -

طريق قائم بطول 35 كم وتبلغ القيمة الأجمالية 

للم�شروع 23 مليون دولر اأمريكى.

بالكامب  �شكنية  عمارات   )3( عدد  اإن�شاء  وم�شروع 

اأعمال  عن  عبارة  وهو  مالبو:  بمدينة  الرئا�شى 
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اإن�شاء عدد )3( عمارات باإجمالى عدد )24( �شقة 

الى  بالإ�شافة  الواحدة  لل�شقة  م2   120 بم�شاحة 

الأجمالية  القيمة  وتبلغ  الداخلية  الطرق  اأعمال 

للم�شروع 7.5 مليون دولر اأمريكى.

اأنه تم الأنتهاء  اإبراهيم مبروك  وا�شاف المهند�س 

من م�شروعات كبرى في 2015/06/30 منها :

وهو   : كوجو(   - )ميتومو  طريق  اإن�شاء  م�شروع 

تبلغ  و  كم   65 بطول  طريق  ترميم  عن  عبارة 

دولر  مليون   50 للم�شروع  الأجمالية  القيمة 

اأمريكى و قد قام ال�شيد الرئي�س الغينى باأفتتاح 

ب�شهر  الرئا�شية  جولته  فعاليات  �شمن  الم�شروع 

مجهودات  على  �شيادته  واثنى   2015 يوليو 

البنية  م�شروعات  بتنفيذ  المبذولة  ال�شركة 

التحتية بدولة غينيا الأ�شتوائية.

�شكنية  عمارات   )10( عدد  اإن�شاء  وم�شروع 

بالكامب الرئا�شى بمدينة مالبو : و تبلغ قيمته 

الأجمالية للم�شروع 14 مليون دولر اأمريكى. 

م�شاركة م�شرية

واأ�شار مبروك اأنه خالل الزيارة الأخيرة لل�شيد 

م�شر  لجمهورية  نجيما  اأوبيانج  الغينى  الرئي�س 

لدولة  م�شر  م�شاندة  �شيادته  طلب  العربية، 

غينيا الأ�شتوائية اأثناء فترة تنظيم كاأ�س الأمم 

�شبل  كافة  تقديم  خالل  من  ذلك  و  الأفريقية 

الكبير  الحدث  هذا  لتاأمين  الالزم  الطبى  الدعم 

،و نظرا لدور  و مكافحة تف�شى فيرو�س الأيبول 

م�شر الريادى بالقارة ال�شمراء و دعمها الم�شتمر 

للدول ال�شقيقة، اآمر ال�شيد الرئي�س عبد الفتاح 

كاأ�س  فعاليات  تاأمين  فى  بالم�شاركة  ال�شي�شى 

لطلب  ا�شتجابة  ذلك  و  الأفريقية2015  الأمم 

الم�شاركة  بالفعل  تم  قد  ،و  الغينى  الرئي�س 

بفريق طبى متكامل مكون من عدد )22( طبيب 

و قاموا بالعمل بالحجر ال�شحى بمطارات غينيا 

م�شجعى  على  المبكر  للك�شف  ذلك  و  الأ�شتوائية 

كرة القدم الوافدين من كافة دول العالم ،و بناءًا 

اأوبيانج  الغينى  للرئي�س  المبا�شر  الطلب  على 

للم�شاعدة  ذلك  و  الم�شرية  الحكومة  من  نجيما 

والدعم الطبى لعالج المواطنين الغينيين بالقرى 

التى تفتقر الرعاية الطبية و التى ل تتوافر بها 

بعدد  الم�شاركة  تم  الالزمة  الطبية  الأمكانيات 

)15( طبيب و ذلك لزيارة القرى المحرومة من 

الرعاية الطبية بجزيرة بيوكو والجزء القارى 

و الك�شف على الأهالى و منحهم الأدوية الالزمة 

للعالج.
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الموؤتمر  فعاليات  م�شاركته فى  على هام�س 

الدولى لمكافحة الإيبول المنعقد بمالبو 

عا�شمة غينيا الإ�شتوائية التقى المهند�س 

الوزراء   مجل�س  رئي�س  محلب  ابراهيم 

جمهورية  رئي�س  نجيما  اأوبيانج  بالرئي�س 

غينيا ال�شتوائية. 

اإبراهيم  المهند�س  نقل  اللقاء  بداية  في 

الفتاح  عبد  ال�شيد  وتقدير  تحيات  محلب 

لرئي�س  الجمهورية  رئي�س  ال�شي�شى 

له  وقدم  ال�شتوائية،  غينيا  جمهورية 

افتتاح  حفل  لح�شور  الر�شمية  الدعوة 

خالل  تم  ،كما  الجديدة   ال�شوي�س  قناة 

اللقاء تم بحث �شبل دعم وتنمية العالقات 

الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالت 

والأمنية  والتجارية  الإقت�شادية 

وال�شحية.

غينيا  جمهورية  رئي�س  وجه  جانبه  من 

عبدالفتاح  للرئي�س  ال�شكر  الإ�شتوائية 

ال�شي�شى واأعرب عن حر�شه لتلبية الدعوة 

الخا�شة بح�شور حفل افتتاح قناة ال�شوي�س 

عالقات  ودعم  تعزيز  موؤكدًا  الجديدة، 

التعاون بين البلدين فى كافة المجالت.

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

العرب  المقاولون  �شركة  اإدارة  مجل�س 

قطاع  رئي�س  مبروك  اإبراهيم  والمهند�س 

ال�شركات الأفريقية.

المهند�ش ابراهيم محلب يلتقي
 برئي�ش جمهورية غينيا ال�ستوائية 



رئيس الوزراء خالل افتتاح أكبر محطة 
صرف بالشرق األوسط 

" تنفيذ المقاولون العرب لهذا المشروع 
المعقد يعد سابقة خبرة ممتازة تؤهل 

الشركة للحصول على أى مشروع بأي دولة"
مشروع توسعات محطة عين شمس يخدم 1.8 مليون 

مواطن بالقاهرة الكبري وبلغت تكلفة مرحلته األولي450 
مليون جنيه وانتهي قبل موعده المحدد بنحو 3 أشهر

الوزراء  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  قام 

الأولى  المرحلة  بافتتاح  يوليو   7 الثالثاء  يوم 

�شم�س  رفع �شرف �شحي عين  تو�شعات محطة  من 

450 مليون  300 األف متر مكعب وبتكلفة  بطاقة 

بال�شرق  �شرف  محطة  اأكبر  تعد  وهي  جنيه 

األف  و800  مليون  من  يقرب  ما  وتخدم  الأو�شط 

ب�شوارع  الطفح  وظاهرة  اأزمة  و�شينهي  ن�شمة 

الكثافة  ذات  المناطق  وخا�شة  القاهرة  �شرق 

�شم�س  الجديدة وعين  العالية وهي مناطق م�شر 
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مبنى اللوحات الكهربائية



وجزءًا  والمطرية،  والمرج  والأميرية 

من مدينة ن�شر .

بجودة  الوزراء  رئي�س  اأ�شاد  وقد  هذا 

اأعمال المحطة ووجه ال�شكر للمقاولون 

العرب وكرم عدد من العاملين المتميزين 

�شركة  تنفيذ  اأن  وقال:  بالم�شروع 

المقاولون العرب لهذا الم�شروع المعقد، 

بها،  المنفذة  المنطقة  لظروف  نظًرا 

يعد �شابقة خبرة ممتازة، توؤهل ال�شركة 

دولة  باأي  م�شروع  اأي  على  للح�شول 

م�شيرا اإلي اأن الم�شروع مثل تحديا كبيرا 

اأمام الحكومة نظرا لما مر به من تعثر 

اإلي  و�شلت  لمدة  متوقفا  كان  انه  حيث 

الم�شروع  من   %70 انجاز  وتم  �شنوات   5

خالل عام واحد. 

الدكتور  الإفتتاح  خالل  �شيادته  رافق 

الإ�شكان  وزير  مدبولي    م�شطفى  

العمرانية   والمجتمعات  والمرافق 

التنمية  وزير  لبيب  عادل  واللواء 

م�شطفى  جالل  والدكتور  المحلية 

والمهند�شون  القاهرة  محافظ  ال�شعيد 
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مبنــى المــولـــدات

خــزانــات الـــوقــــود



الفار  ح�شن  و  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن 

ال�شرب  مياه  لم�شروعات  التنفيذي  الجهاز  رئي�س 

ال�شركة  رئي�س  ر�شالن  وممدوح  ال�شحي  وال�شرف 

واإمام  ال�شحى  وال�شرف  ال�شرب  لمياه  القاب�شة 

عز  واإبراهيم  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي 

و�شليمان  الإدارة  مجل�س  رئي�س  م�شاعد  الدين 

وعمرو  الكبري  القاهرة  قطاع  رئي�س  يون�س  علي 

اإدارة  حامد مدير فرع حلوان ورجب ال�شعيد مدير 

وال�شرف  للمياه  الكهروميكانيكية  الم�شروعات 

والم�شانع واأحمد الرفاعي مدير الم�شروع .
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اأكبر بيارة في ال�شرق

كان  الم�شروع  اأن  بالذكر  جدير 

�شنوات،   5 بلغت  لمدة  متوقًفا 

واحد  عام  منذ  فيه  العمل  وا�شتئنف 

فقط، وتم الإنتهاء من التو�شعات قبل 

اأ�شهر،واأن   3 بنحو  المحدد  موعدها 

زيادة  اإلي  تهدف  التو�شعات  عملية 

متر  األف  اإلي600  المحطة  قدرة  

كل  مرحلتين(  )على  مكعب/يوم 

مرحلة بطاقة 300 األف متر مكعب/

مم   2500 قطر  اإنحدار  وخط  يوم 

بطول  متر   18 عمق  النفقي  بالدفع 

1500 مم  600 متر وخط طرد قطر 

الغرف  �شاملة  كيلومتر   8.2 بطول 

كميات  ل�شتيعاب  وذلك  والعدايات 

اإ�شافية من ال�شرف تقدر بـ300 األف 

م3/يوم كانت توؤدي اإلى حدوث طفح 

�شرق  لأحياء  المناطق  لبع�س  وغرق 

عمل  ا�شتوجب  الذي  الأمر  القاهرة 

ال�شرق  في  بيارة  اأكبر  تعتبر  بيارة 

الأو�شط .
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خطة م�شتقبلية

اإلى خطة م�شتقبلية خالل  بالإ�شافة 

مجمعات  لعمل  الثانية  المرحلة 

المحطة،هذا  بهذه  ترتبط  جديدة 

الأعمال  بتنفيذ  قام فرع حلوان  وقد 

اإدارة  وقامت  للمرحلتين  المدنية 

للمياه  الكهروميكانيكية  الم�شروعات 

الأعمال  بتنفيذ  والم�شانع   وال�شرف 

بقدرة  والكهربائية  الميكانيكية 

للمرحلة  فقط  م3/يوم  األف   300

ت�شمل  والتي  المحطة  من  الأولى 

متر   28.5 وعمق  متر   48 قطر  بيارة 

متر   10 بارتفاع  ت�شغيل  وعنبرين 

بالإ�شافة اإلى المباني الملحقة وهى: 

ومبنيان  اإداري  ومبنى  مولدات  مبنى 

للور�س  واأخر  الكهربائية  للوحات 

لالأمن  وغرفة  الوقود  لخزان  ومبنى 

واأ�شوار محيطة بالمحطة اأما الأعمال 

 6 عدد  ف�شمت  الكهروميكانيكية 

طلمبات ت�شرف 1200 لتر/ثانية رفع 

و12  ميكانيكية  م�شافي  و4  متر   35
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لتر/ثانية   10 نزح  وطلمبتين  بوابة 

 30 ارتفاع  طن   10 وون�س  متر   15 رفع 

6 متر  10 طن ارتفاع  متر واأخر حمولة 

ومراوح تهوية ومحاب�س وموا�شير اأقطار 

800 مم حتى 1500مم و4 محولت قدرة 

4000 ك ف اأ وعدد 2 مولد ديزل قدرة 

الإنحدار  خط  ويتكون  اأ  ف  ك   2500

وهو خط الدخول للبيارة الرئي�شية من 

موا�شير قطر 2500 مم بطول 600 متر 

وعلى عمق 18 متر من �شطح الأر�س وتم 

تنفيذه بطريقة الدفع النفقي ويحتوي 

ا�شتقبال  2 بيارة دفع وغرفة  على عدد 

وال�شدات  اللوحي  الحائط  نفذت بنظام 

المنزلقة بعمق 21 متر 

اأرقام تعك�س حجم الإنجاز

كميات الدفع النفقى = 1342.6 م.ط

اعمال الخر�شانة =35000 م3 خر�شانة

حوائط لوحية =13493 م2

حديد ت�شليح = 5000 طن

خوازيق =4600 م.ط

حفر =250000 م3

ردم =200000م3
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لوحة �شرف

خالل  محلب  اإبراهيم  المهند�س  كرم 

الذين  العاملين  من  عددًا  الإفتتاح 

محطة  تو�شعات  م�شروع  بتنفيذ  قاموا 

محمد   : وهم  �شم�س  عين  �شحي  �شرف 

ممتاز  عمال  رئي�س  هندي  عبدالمنعم 

عبد  اإبراهيم  واأحمد  حلوان،  فرع 

اإدارة  تركيبات  ممتاز  براد  الفتاح 

للمياه  الكهروميكانكية  الم�شروعات 

اأحمد  �شيد  وحميد  والم�شانع،  وال�شرف 

ال�شحية  الأعمال  اإدارة  ماهر  عجان 

اأحمد  عبدالفتاح  واأ�شامة  والت�شطيبات، 

اإدارة  كهربائي ممتاز تركيبات كهربائية 

�شيد  النبي  وعبد   ، الكهربائية  الأعمال 

ح�شين محمود رئي�س اأول حدادة م�شلحة

     اإدارة الأعمال الإعتيادية .
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مجل�س  رئي�س  محلب  ابراهيم  المهند�س  افتتح 

الم�شت�شفى  مايو   19 الثالثاء  يوم  الوزراء 

 183 حوالي  بتكلفة  طنطا  بجامعة  التعليمي 

خدمات  تقديم  اإلى  وتهدف  جنيه  مليون 

طبية على م�شتوى عالمي من خالل الإمكانات 

والتي  الم�شت�شفى  تحتويها  التي  الهائلة 

من  محافظات   5 وتخدم  �شرير   465 لـ  تت�شع 

م�شت�شفى  اأكبر  ويعتبر  الدلتا  و�شط  محافظات 

الأو�شط  ال�شرق  في  وبحثي  تدريبي  تعليمي 

خالل  ن�شمه،رافقه  مليون   20 منها  وي�شتفيد 

التنمية  وزير  لبيب  عادل  اللواء  الإفتتاح 

وزير  عبدالخالق  ال�شيد  والدكتور  المحلية 

م�شطفى  �شعيد  والمهند�س  العالي  التعليم 

مح�شن  والمهند�س  الغربية   محافظ  كامل 

عبد  والدكتور  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح 

طنطا  جامعة  رئي�س  الخالق  عبد  الحكيم 

الدلتا  قطاع  رئي�س  عبا�س  اأحمد  والمهند�شان 

و�شمير �شعداهلل مدير فرع �شرق وو�شط الدلتا 

الم�شت�شفى  اأن  اأو�شح  والذي  لالأعمال  المنفذ 

26 األف متر مربع وت�شمل  اأقيمت على م�شاحة 

بدروم  وت�شم  بالكامل  الجراحة  م�شت�شفى 

الطب  وم�شت�شفى  علوية  اأدوار  و7  واأر�شي 

وم�شت�شفى  واأول  واأر�شي  بدروم  وت�شم  العام 

واأول  واأر�شي  والولدة وت�شم بدروم  الأطفال 

بدروم  من  ومكون  الخدمات  ومبنى  علوي 

اأر�شي  الإ�شعاف  وجراج  علوي  واأول  واأر�شي 

ال�شوائل  ومخزن  الملتهبة  للمواد  ومخزن 

هذا  المتو�شط  الجهد  غرفة  ومبنى  الطبية 

وال�شيدلية  الرئي�شي  المدخل  المبنى  وي�شم 

والم�شرحة  والم�شجد  والمغ�شلة  والمطبخ 

ومكاتب  خارجية  وعيادات  تدري�س  وقاعات 

لعمليات  وغرف  لالآ�شعة  وجناح  اإدارية 

وبنك  ومعامل  المركزة  والعناية  الطوارئ 

ومطعم  تعليمية  ومدرجات  مر�شى  وغرف  دم 

تعليمي  يفتتح أكبر مستشفى  محلب 
في الشرق األوسط بجامعة طنطا
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ومحرقة  وغـــاليـــــات  مـــاكينــــــات  و�شالة 

للطائرات. ومهبط  مياه  ومبردات 

م�شروع  الوزراء  رئي�س  تفقد  اأخر  جانب  على 

 " الكبرى  المحلة  مدينة  وتجميل  تطوير 

يقوم  "والذى  البرى  الكبرى  المحلة  ميناء 

تبلغ  و  الدلتا  وو�شط  �شرق  فرع  بتنفيذه 

40 مليون جنيه �شرح بذلك المهند�س  تكلفته 

يقام  الم�شروع  اأن  واأ�شاف  �شعداهلل  �شمير 

 6 م�شـــاحــــــة  علـــى 

اأفـــدنــة ناتج تغطيه 

بترعة  زفتى  م�شرف 

من  ويتكون  المحلة 

المرحلـة  مرحلتيـــن 

على  تقام  الأولى 

األف   20 م�شـــاحـــة 

وت�شم  مربع  متــــــر 

المكيروبا�س  موقف 

الإدارية  والمبـــانـى 

تخ�شي�س  تم  بينما 

ثـــانيـــة  مرحلــــــــة 

متر   500 م�شاحة  على  الأوتوبي�شات  لموقف 

6 مظالت باإجمالى �شعة  مربع والم�شروع ي�شم 

300 ميكروبا�س و عدد 2 مظلة باإجمالى �شعه 

40 اأتوبي�س و اإ�شتراحة ل�شائقى الميكروبا�س 

الميكروبا�س  منطقة  لخدمات  مبنى   2 وعدد 

وكافتيريا للركاب و مبنى لإدارة الميكروبا�س 

 14 واأخر لإدارة الأوتوبي�شات وم�شجد و عدد 

. والإ�شعاف  لل�شرطة  ومبنى  محل 
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مجل�س  رئي�س  محلب،  اإبراهيم  المهند�س  افتتح 

الأولى  المرحلة  يوليو   9 الخمي�س  يوم  الوزراء 

اأ�شوان  بمدينة  ال�شرب  مياه  تنقية  محطة  من 

فدان   12.6 م�شاحة  على  اأقيمت  التي  الجديدة 

بطاقة 25الف م3/يوم من اإجمالى 75 األف م3/

جنيه  مليون   120 تبلغ  اإجمالية  وبقيمة   ، يوم 

وتخدم المحطة مدينة اأ�شوان الجديدة، واأعمال 

بح�شور  ،وذلك  المرحلة  هذه  خالل  التنمية 

وزراء الإ�شكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 

وال�شحة  وال�شكان  والرى  المحلية  والتنمية 

محافظ  ي�شرى  م�شطفى  واللواء  العالى  والتعليم 

ع�شو  الدايم  عبد  ح�شام  والمهند�شون  اأ�شوان 

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

مجل�س الإدارة ومحمود عبد المولي رئي�س قطاع 

جنوب الوادي واأ�شيوط ومحمود من�شور مدير فرع  

الم�شروعات  اإدارة  ال�شعيد  ورجب  الوادي  جنوب 

الكهروميكانيكية للمياه وال�شرف ال�شحى. 

الإفتتاح  خالل  الوزراء  رئي�س  ا�شتمع  وقد  هذا 

من  النتهاء  تم  التي  المحطة،  حول  عر�س  اإلى 

 1 فى  بها  بالت�شغيل  الخا�شة  التجارب  اأعمال 

نجاح  بعد  الخدمة  دخولها  وتم  /2015م،   6/

طبقًا  ال�شحية  المعايير  مع  تتفق  التى  العينة 

،كما   2015/  6/  9 فى  ال�شحة  وزارة  لتقرير 

ا�شتمع �شيادته  الى �شرح  من محافظ اأ�شوان عن 

بالمدينة،  المختلفة  والخدمات  ال�شتثمارات 

وكذا عدد وحدات الإ�شكان الإجتماعى المنفذة 

بها، والتى تبلغ نحو 4 الف وحدة، وكذا الجامعة 

التى يتم ان�شاوؤها بالمدينة، حيث يجرى اإن�شاء 3 

مبانى لكليات الأداب وال�شياحة والفنادق وكلية 

التمري�س، اإ�شافة الى مبنيين للمدينة الجامعية، 

بتفقد  المرافقون  والوزراء  الوزراء  رئي�س  وقام 

اعمال الن�شاءات بالجامعة.

رئيس الوزراء يفتتح محطة مياه أسوان 
بتكلفة 120 مليون جنيه 
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المائية  الموارد  وزير  المغازي  ح�شام  الدكتور  قام 

جنوب  محافظ  فودة  خالد  اللواء  يرافقه  والري 

بمدينتي  ميدانية  بجولة  مايو   12 الثالثاء  �شيناء 

تطور  لمتابعة  الوزير  زيارات  اإطار  في  ونويبع  طابا 

اأخطار  من  المدينتين  بحماية  الخا�شة  الأعمال 

وبحيرات  �شدود  ان�شاء  على  ا�شتملت  والتي  ال�شيول 

الوزير  افتتح  مليون جنيه  حيث   300 تكلفتها  فاقت 

ال�شيول  اأخطار  من  طابا  لحماية  المدنية  الأعمال 

حيا  واأم  ومقبال  البحري  والهميرا  المراخ  بوادي 

والمحا�س الأعلى بطابا من �شمن اأعمال بمدينة طابا 

بتكلفة 50 مليون  جنيه.

المنفذه  العرب  المقاولون  ب�شركة  الري  وزير  واأ�شاد 

بالمهند�س  التليفوني   الإت�شال  خالل  من  لالأعمال 

تفقده  بعد  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن 

عاليه  بجودة  ال�شركة  نفذتها  التي  للم�شروعات 

الم�شروع،�شرح  في  المبذول  المجهود  على  و�شكره 

فرع  مدير  مبارك  من�شور  مبارك  المهند�س  بذلك 

�شيناء واأ�شاف اأن الأعمال �شملت اإن�شاء �شدود وقنوات 

من  طابا  مدينة  لحماية  �شناعية  وبحيرات  توجيه 

التي  الأعمال  اأن  الفرع  مدير  واأ�شاف  ال�شيول  خطر 

تم تنفيذها في وادي المراخ تمثلت في �شد الإعاقة 

وارتفاع  متر   130 بعر�س  دب�س  وتكا�شي  الركام  من 

متر   650 بطول  الركام  من  توجيه  وحاجز  متر   9

طولي وبحيرة �شناعية بطول 160 متر وعر�س 120 

)القناة  توجيه  وقناة  اأمتار   6 متو�شط  وارتفاع   متر 

ال�شناعية( بطول 660 متر وعر�س 70 متر وارتفاع 2 

متر وقناة توجيه )القناه ال�شناعية( بطول 490 متر 

وعر�س 70 متر وارتفاع 2 متر، اأما اأعمال وادي الهميرا 

البحري فتمثلت في اإن�شاء حاجز توجيه بطول 980 

 20 اأ�شفل  من  عر�س  ومتو�شط  متر   2 وارتفاع  متر 

)القناه  �شملت قناة توجيه  وادي مقبال  واأعمال  متر 

50 متر وارتفاع  610 متر وعر�س  ال�شناعية( بطول 

3 متر وقناة توجيه )القناه ال�شناعية( بطول 2140 

اأعمال  واحتوت  متر   3 وارتفاع  متر   35 وعر�س  متر 

ال�شناعية(  )القناه  توجيه  قناة  على  حيا  اأم  وادي 

بطول 350 متر وعر�س 20 متر وراتفاع 2 متر وقناة 

وارتفاع  متر   16 وعر�س  متر   175 بطول  توجيه 

فت�شمنت  الأعلى  المحا�س  وادي  واأعمال  متر   2.5

بحيرة �شناعية عر�س 95 متر وقناة توجيه )القناه 

20 متر وارتفاع  545 متر وعر�س  ال�شناعية( بطول 

بطول  ال�شناعية(  )القناه  توجيه  وقناة  متر   2.5

735 متر وعر�س 20 متر وارتفاع 2.5 متر.

وزير الري ومحافظ جنوب �سيناء يفتتحان م�سروعات 
الأعمال المدنية لحماية طابا من خطر ال�سيول
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الإ�شكان  وزير  مدبولى  م�شطفى  الدكتور  افتتح 

والم�شت�شار  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

محمد �شليم محافظ بني �شويف  يوم الخمي�س 18 

متر  األف   86 بطاقة  اأبو�شليم  مياه  محطة  يونيو 

مكعب فى اليوم بتكلفة 340 مليون جنيه

 رافقهما خالل الإفتتاح اللواء �شيد الع�شرى رئي�س 

ال�شحى  وال�شرف  ال�شرب  لمياه  القومية  الهيئة 

مجل�س  ع�شو  عبدالدايم  ح�شام  والمهند�شين 

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

�شمال  قطاع  رئي�س  فكري  الحمد  واأبو  الإدارة 

ال�شعيد والبحر الأحمر وح�شن م�شطفى مدير فرع 

�شمال ال�شعيد المنفذ لالأعمال المدنية للم�شروع 

الم�شروعات  ادارة  مدير  جبر  ال�شعيد  ورجب 

الكهروميكانيكية للمياه وال�شرف والم�شانع المنفذ 

مدير  زيد  اأبو  وفريد  الكهروميكانيكية  لالأعمال 

م�شروعات بني �شويف ومحمد خالد اأبو �شنيت مدير 

منها  ي�شتفيد  المحطة  اأن  اأو�شح  والذي  الم�شروع 

800 األف ن�شمة وقد اأقيمت على م�شاحة 10 اأفدنة 

�شليم  اأبو  �شويف وقرى  بني  وتخدم مناطق مدينة 

و�شريف با�شا وريا�س با�شا وبني عفان وبني هارون 

وحزين  ال�شحاره  وعزب  والحناوي  هارون  وال�شيخ 

الموؤتمرات  قاعة  ومنطقة  وبلبل  طاهر  وم�شطفى 

وزير اإلسكان يفتتح محطة أبو سليم ببني سويف
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والدير ومنطقة م�شت�شفى ال�شدر وت�شمنت اأعمالها 

مختلفة  باأقطار  كيلومتر   20 بطول  �شبكات  ان�شاء 

وت�شم ماأخذ و3 خطوط �شحب قطر 1000 ملليمتر 

والمر�شحة  العكرة  بيارة  ومبنى  متر   300 وبطول 

و12  توزيع  وبئر  4مروقات  وعدد  طلمبات  ومبنى 

مر�شح مرحلة اأولى و10 مر�شحات مرحلة ثانية و2 

األف متر مكعب وخزان ك�شح   25 اأر�شي �شعة  خزان 

روبة ومبنى اإداري وم�شجد ومخزن وور�شة ومباني 

للكلور والكيماويات والمحولت والمولد.

على جانب اآخر اأو�شح المهند�س رجب ال�شعيد جبر اأن 

اإدارة الم�شروعات الكهروميكانيكية للمياه وال�شرف 

الكهروميكانيكية  الأعمال  بتنفيذ  قامت  والم�شانع 

لتر/ثانية   500 �شعة  للمحطة  الأولى  للمرحلة 

وهى مكونة من عدد 2 طلمبة عكرة �شعة الواحدة 

550 لتر/ث و عدد 2 طلمبة مر�شحة �شعة الواحدة 

500 لتر/ث وعدد 2 طلمبة 

مر�شحات   6 عدد  و  روبة 

وعدد 2 مروق  وخزان اأر�شي 

الثانية  المرحلة  وتو�شعات 

لت�شبح �شعة المحطة 1000 

من  مكونة  وهي  لتر/ثانية 

�شعة  عكرة  طلمبة   2 عدد 

و  لتر/ثانية   550 الواحدة 

عدد 2 طلمبة مر�شحة �شعة 

لتر/ثانية   500 الواحدة 

 2 وعدد  مر�شحات   6 عدد  و  روبة  طلمبة   2 وعدد 

بالإ�شافة  هذا  الأر�شي  الخزان  وتو�شعات  مروق 

اإلى بع�س المهمات التي تخدم المرحلتين معًا وهي 

المتو�شط  المنخف�س ولوحة الجهد  لوحات الجهد 

بللور   2 وعدد  حركة  بوادئ   4 وعدد  والبا�شبارات 

علوية  اأونا�س   4 وعدد  غ�شيل  طلمبة   2 وعدد 

ومبنى  الكلور  ومبنى  المائية  والمطرقة  والديزل 

ال�شبه ومبني الور�شة.

واأ�شاف اأن الوزير قام بافتتاح محطة مياه ابو�شير 

ببني �شويف �شمن م�شروع 240 قرية محرومة والتي 

المهمات  وتركيب  وتوريد  بت�شميم  الإدارة  قامت 

وم�شتمالتها  المعالجة  لوحدة  الكهروميكانيكية 

وتبلغ �شعة المحطة 90لتر/ثانية ومقاول الأعمال 

المدنية هو �شركة اجيكو الذي قام بتوريد وتركيب 

الإدارة  قامت  كما  والعكرة  المر�شحة  المياه  مبنى 

الكهروميكانيكية لوحدة  الأعمال  بتوريد وتركيب 

المجهز  والمعمل  وم�شتمالته  المعالجة  مبنى 

ويحتوي  واختبارها  المياه  عينات  لفح�س  بالكامل 

لجميع  القيا�س  اأجهزة  من  متكاملة  مجموعة 

والت�شرف  ال�شغط  مثل  والمحددات  الموؤ�شرات 

المتبقي  الحر  الكلور  ون�شبة  العكارة  ون�شبة 

كلورة  واأجهزة  والمن�شوب 

واأجهزة  المياه  وتعقييم 

 1 وعدد  ال�شبه  اإ�شافة 

قالب �شريع وعدد 4 قالبات 

مروق   3 وعدد  بطيئة 

مر�شحات   3 وعدد  اأنبوبي 

وترابيزات  بم�شتمالتها 

الت�شغيل وعدد 2 نوافخ هواء 

من  التخل�س  ومجموعة  

 10 وعدد  )ال�شكنر  الروبة 

احوا�س تجفيف)وكذلك عدد 4 ون�س علوي وعدد 

عك�شي  غ�شيل  طلمبات   3 وعدد  روبة  طلمبات   3

طلمبات   3 وعدد  حلزونية  روبة  طلمبات   3 وعدد 

مياه الخدمة وعدد 2 طلمبات الراجع للحفاظ على 

الت�شغيل  باأعمال  الإدارة  وتقوم  المحطة  كفاءة 

وال�شيانة للمحطة كاملة.



وزيـــر الداخليـــة
يفتتح �سجن 15 مايو المركزى
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افتتح اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية 

15 مايو المركزي  4 يونيو �شجن  يوم الخمي�س 

من  عدد  بح�شور  القاهرة  اأمن  لقطاع  التابع 

�شالح  مح�شن  والمهند�شين  الوزارة  قيادات 

نائب  عفيفي  واإمام  الإدارة   مجل�س  رئي�س 

الإدارة . رئي�س مجل�س 

من  �شرح  اإلي  الوزير  ا�شتمع  البداية  في 

لقطاع  الوزير  م�شاعد  بدير  اأ�شامه  اللواء 

اإلى  يهدف  الم�شروع  اأن  فيه  اأكد  القاهرة  اأمن 

يحقق  بما  بالوزارة  الأمنى  الأداء  تطوير 

حقوق  معايير  ومراعاة  القانون  تطبيق 

نماء  تحقيق  وراء  �شعيًا  وحرياته  الإن�شان 

المواطنين  اأمال  اإليه  تطمح  ما  وفق  المجتمع 

بدير  اأ�شامه  اللواء  وجه  كلمته  ختام  وفي 

جهودها  علي  العرب  المقاولون  ل�شركة  ال�شكر 

اأ�شهر   8 خالل  عالية  بجودة  الأعمال  لإنجاز 

المهند�س  ال�شركة  رئي�س  بال�شكر  وخ�س  فقط 

�شالح. مح�شن 

م�شاحة  علي  اأقيم  الم�شروع  بالذكراأن  جدير 

ل�شتيعاب  �شجين  اآلف   4 لـ يت�شع  و  فدان    12

ال�شرطة  باأق�شام  والمحتجزين  المتهمين 

ت�شل  بعقوبة  عليهم  والمحكوم  بالعا�شمة 

عنابر   8 من  ويتكون  اأ�شهر  ثالثة  اإلى 

والزيارة  وال�شرية  والعيادة  الإدارة  ومبانى 

ال�شلك  واأ�شوار  والمطبخ  والمغ�شلة  والخدمات 

وقد  والبوابات  الحرا�شة  واأبراج  والمع�شكر 

اإطفاء  ب�شبكة  ال�شجن  مبانى  تزويد  تم 

وكابالت  ومحولت  متو�شط  �شغط  ولوحات 

وكابالت  وقوى  اإنارة  واأعمال  توزيع  ولوحات 

وجميع  مركزي  ود�س  وانتركم  واإنذار  تليفون 

في  و�شارك  تهوية  ب�شفطات  مزودة  العنابر 

واإدارة  ن�شر  ومدينة  حلوان  فرعي  تنفيذه 

المهند�س  بذلك  �شرح  الكهربائية  الأعمال 

الكبري. القاهرة  قطاع  رئي�س  يون�س  �شليمان 
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في  الآثار  وزير  الدماطي  ممدوح  الدكتور  افتتح 

التا�شعة من م�شاء يوم الأربعاء15 يوليو م�شروع 

لما  وذلك  الجمالية،  ل�شارع  الح�شري  التطوير 

المتميز  لموقعه  نظرًا  خا�شة  اأهمية  من  يمثله 

بقلب القاهرة التاريخية اأحد اأكبر مواقع التراث 

العالمي، مو�شحا اأن افتتاح هذا الم�شروع 

الوزارة  تبذله  ما  على  دليل  خير  يعد 

المواقع  بكافة  للنهو�س  مجهودات  من 

الأثرية بمختلف حقبها التاريخية.

الدكتور  الإفتتاح  خالل  الوزير  رافق 

وال�شيد  القاهرة  محافظ  �شعيد  جالل 

الآثار  وزير  معاون  العزيز  عبد  محمد 

والقبطية  الإ�شالمية  الآثار  ل�شئون 

رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  والمهند�شان 

اإدارة  مدير  منير  وعماد  الإدارة  مجل�س 

�شيانة الق�شور والأثارالمنفذة لالأعمال.

تطوير  م�شروع  اأن  اإلى  الدماطي  واأ�شار 

اأن  حيث  كبيرة  اأهمية  يمثل  الجمالية  �شارع 

المباني  على  يقت�شر  ل  الآثار  على  الحفاظ 

على  الحفاظ  ي�شمل  واإنما  فح�شب  الأثرية 

وزارة  دفع  الذي  الأمر  له،  العمراني  المحيط 

التاريخية  القاهرة  م�شروع  في  متمثلة  الآثار 

وزير اآلثار يفتتح مشروع تطوير شارع الجمالية



31

لتطوير �شارع الجمالية خا�شة واأنه يمثل ثاني اأكبر �شوارع القاهرة التاريخية بعد �شارع المعز لدين 

اهلل الفاطمي.

من جانبه قال اأن الهدف من م�شروع التطوير الح�شري ل�شارع الجمالية هو الرجوع للمنا�شيب الأثرية 

لل�شارع واإيجاد �شيغة تفاهم مع الأهالي 

تجديد  وكذلك  بال�شارع،  المقيمين 

مرافقها  بكل  بالكامل  التحتية  البنية 

المعي�شي  الم�شتوى  تح�شين  ي�شمن  بما 

بالمنطقة وحماية المباني الأثرية من 

ال�شرف  �شبكات  من  الت�شربات  اأخطار 

والتغذية.

معاون  العزيز  عبد  محمد  واأ�شار 

الإ�شالمية  الآثار  ل�شئون  الآثار  وزير 

من  الثانية  المرحلة  اأن  اإلى  والقبطية 

�شملت  والتي  الجمالية  منطقة  تطوير 

الح�شري  والتطوير  المرافق  م�شروع 

جنيه  مليون   50 حوالى  تكلفتها  بلغت 

لتجديد  جنيه  مليون   20 اإلي  مق�شمة 

�شبكة المرافق و30 مليون جنيه للتطوير 

هذا  نتائج  اأهم  من   : وقال  الح�شري" 

الموجودة  الكوادر  تدريب  هو  الم�شروع 

خبرة  واكت�شابهم  التاريخية  بالقاهرة 

الح�شري  التن�شيق  مجال  في  مميزة 

للمناطق التراثية ت�شاف اإلي خبراتهم ال�شابقة في م�شروعات ترميم المباني الأثرية الإ�شالمية.
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البحر  محافظ  عبداهلل  اأحمد  اللواء  اأ�شاد 

محطة  تطوير  لم�شروع  زيارته  خالل  الأحمر 

العرب  المقاولون  باأداء  المياه  لتحلية  الي�شر 

القائمين  والعاملين  للمهند�شين  ال�شكر  ووجه 

علي الم�شروع وطالبهم ب�شرورة �شرعة الإنتهاء 

والتي  المحطة  تطوير  في  الأعمال  كافة  من 

لمياه  الإ�شتيعابيه  القدرة  زيادة  �شاأنها  من 

ال�شرب في المحافظة، رافق المحافظ وكان في 

ا�شتقباله اللواء م�شطفي �شدقي ال�شكرتير العام 

ال�شكرتير  تمام  عبدالفتاح  واللواء  للمحافظة 

رئي�س  فكري  اأبوالحمد  والمهند�شون  الم�شاعد 

ومحمد  ال�شعيد  و�شمال  الأحمر  البحر  قطاع 

الطاهر مدير فرع البحر الأحمر وبع�س قيادات 

�شركة مياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي.

بالم�شروع  العاملين  �شارك  قد  المحافظ  كان 

خالل  واأكًد  يونيو   27 ال�شبت  يوم  اإفطارهم  

روحية  خ�شو�شية  لها  الفعاليات  هذه  اأن  اللقاء 

المبارك  ال�شهر  هذا  جمال  من  تزيد  واإيمانية 

محافظ البحر األحمر
 يشيد بالمقاولون العرب 

ويوجه الشكر للعاملين بمحطة اليسر
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وتزيد من معاني التوا�شل مع العاملين م�شيرًا اإلى 

اأن هذا الإفطار الجماعى يعمل علي تهيئة بيئة 

عمل منا�شبة وت�شعر الجميع بالتكاتف و العمل 

معا بروح الفريق الواحد واأبدى اهتمامه الدائم 

المعنوية  الروح  رفع  علي  وحر�شه  لهم 

ما  باأق�شي  يقوموا  يجعلهم  والذي  لهم 

الم�شروع  لديهم من قدره لالإنتهاء من 

قبل الموعد المحدد له. 

يقوم  الذى  الم�شروع  اأن  يذكر 

بتنفيذه فرع �شمال ال�شعيد ي�شمل 

البحرى  الماأخذ  وتنفيذ  ت�شميم 

 " البحر  مياه  تحلية  لمحطة 

بطاقة  بالغردقة   " الي�شر 

يوم   / م3  األف   80 اإنتاجية 

جنيه  مليون   100 بتكلفة 

من  الإنتهاء  المقرر  ومن 

اأعماله منت�شف مار�س القادم 

البحر قطر  لمياه  �شحب  2 خط  وهو عبارة عن 

1200 مم بطول 300 م/ ط للخط الواحد منفذ 

الماأخذ  وبيارة  الموجه  الأفقى  الدفع  بطريقة 

الرئي�شية بم�شاحة 1100 م2 وبعمق12 م منفذة 

بطريقة الحوائط اللوحية )الديفرام( بعمق 

30م وبم�شطح 10000م 2 .
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مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  ا�شتقبل 

الإدارة بمكتبه يوم الإثنين الأول من مايو ال�شيد/ 

الأوغندي  الإ�شكان  وزير   Sam Engola
 Richard Laus Angnalia وال�شيد/ 

اللقاء  خالل  تم  بالقاهرة  اأوغندا  دولة  �شفير 

جديدة  عمل  اآفاق  لفتح  التعاون  �شبل  بحث 

ل�شركة المقاولون العرب بدولة اأوغندا من خالل 

الم�شاركة الفاعلة في كافة خطط الدولة لتنمية 

البنية التحتية وقطاع الت�شييد.

ن�شاطها  بداأت  العرب  المقاولون  اأن  بالذكر  جدير 

"المقاولون  في اأوغندا بتاأ�شي�س �شركة تحت ا�شم 

حجم  يقدر  و   1998 عام  الأوغندية"  العرب 

ومن  دولر  مليون   30 بحوالي  الحالي  اأعمالها 

الم�شرية  ال�شفارة  هناك  نفذتها  التي  الأعمال 

ومجموعة  اإ�شالمي  ومعهد  الم�شري  ال�شفير  وبيت 

مدار�س حكومية و�شوق في مدينة ليرا ويتم الآن 

تنفيذ م�شروع اإن�شاء مركز تجاري في كمبال و�شوق 

تجاري بمدينة بو�شيجا وم�شت�شفي بمالجو.

من منطلق تحفيز العاملين وبذل ق�شارى جهدهم للحفاظ 

خ�شر  طارق  المهند�س  قام  ال�شركة  وممتلكات  اأ�شول  على 

مدير اإدارة الأعمال الإعتيادية بح�شور المهند�شون احمد 

ر�شاد نائب مدير الإدارة لل�شئون الفنية واإمام �شرور مدير 

وال�شرور  الود  ي�شودها  احتفالية  فى  الميكانيكية  ال�شئون 

بتكريم ال�شائق جمال �شالح محمد زغلة ك�شائق مثالى عن 

�شهر مايو 2015 نظرًا لكفاءته فى العمل على مدار حياته 

دورية  �شيانة  بعمل  �شيارته  على  والحفاظ  الوظيفية 

ونظافتها والمظهر العام لها مما اأدى اإلى تر�شيد تكاليف اإ�شالح ال�شيارة ليكون هذا التكريم ت�شجيع من 

الإدارة للعاملين على اأن يحتذوا  حذوه واأداء عملهم بكفاءة عالية والحفاظ على المال العام .  

تكرمي ال�سائق املثاىل باإدارة الأعمال الإعتيادية

فتح آفاق عمل جديدة للشركة بأوغندا
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جدة  محافظة  اأمين  را�س  اأبو  هاني  الدكتور  اأ�شاد 

خالل افتتاحه كوبري تقاطع الأمير ماجد مع بني 

مالك بالمملكة العربية ال�شعودية بمعدلت الآداء 

للمهند�س  ال�شكر  ووجه  الأعمال  تنفيذ  وجودة 

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

المنفذة  بال�شعودية  ال�شركة  بفرع  والعاملين 

لالأعمال.

فرع  مدير  �شعد  مبارك  المهند�شون  الإفتتاح  ح�شر 

فرع  مٌدير  نائب  عبدالخالق  وع�شام  ال�شعودية 

واإبراهيم  الم�شروع  مدير  فتحي  وكمال  ال�شعودية 

ومن�شور  الكهرومكانيكية  الأعمال  مدير  محمد 

العمل  وفرق  الفرع  معلومات  مركز  مدير  �شحاته 

ومحمد  فهمي  محمد  اإيهاب  المهند�شين  بالم�شروع 

ومحمد  الدين  �شياء  محمود  ومحمد  عبدون  ح�شن 

عٌطة اأحمد ومحمد عبدالرازق وبهاء محمود .

اإ�شماعيل  �شعد  مبارك  المهند�س  اأو�شح  وقد  هذا 

الم�شروع يهدف  اأن  بال�شعودية  ال�شركة  مدير فرع  

اإلي تحرير المحاور والتقاطعات الرئي�شية لت�شهيل 

داخل  التنقل  زمن  وتقلي�س  المرورية  الحركة 

فقط  �شهر   18 خالل  اإنجازه  وتم  جدة  محافظة 

اإجمالية  بتكلفة  الكباري  بناء  اأنظمة  باأحدث 

ج�شر  من  وهويتكون  �شعودي  ريال  مليون   92 بلغت 

ماجد  الأمير  طريق  بتقاطع  منف�شلين  باتجاهين 

مع �شارع بني مالك بطول 700 متر لالإتجاه الواحد 

مرورية  حارات  )ثالث  اتجاه  لكل  متر   18 وعر�س 

كافة  اأعماله  و�شملت  الأر�شفة(   + اتجاه  كل  في 

الأعمال المدنية المتعلقة بالأ�شا�شات من خوازيق 

وقواعد منف�شلة من الخر�شانة الم�شلحة والأعمدة 

اإلى  ال�شب بالإ�شافة  والكمرات والبالطات م�شبقة 

اأعمال المرافق والأ�شفلت والإنارة والزراعة والري 

والت�شجير واأعمال �شرف الأمطار.

اأمين محافظة جدة ي�سيد باأداء المقاولون العرب خالل افتتاحه 
كوبري تقاطع الأمير ماجد مع بني مالك بالمملكة العربية ال�سعودية



جدة  محافظة  اأمين  را�س  اأبو  هاني  الدكتور  قام 

�شركة  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�شين  يرافقه 

ع�شو  طاهر  ر�شدي  والدكتور  العرب  المقاولون 

مجل�س الإدارة يوم الأربعاء 27 مايو باإفتتاح كوبري 

تقاطع طريق الملك فهد مع �شارع الرو�شة بميدان 

الدراجة بمدينة جدة  بالمملكة العربية ال�شعودية 

بهدف تحويله اإلي طريق حر والق�شاء على 

وعمل  جدة  بمدينة  المرورية  الإختناقات 

�شيولة مرورية باأماكن التقاطعات،

خالل  جدة   محافظة  اأمين  اأ�شاد  وقد  هذا 

الأعمال  تنفيذ  وجودة  بمعدلت  الإفتتاح 

قبل  الخدمة  الم�شروع  ودخول  بالكوبري 

الموعد المحدد له بحوالي اأ�شبوعين ووجه 

ال�شركة والمهند�شين مبارك  ال�شكر لرئي�س 

�شعد اإ�شماعيل مدير فرع  ال�شركة بال�شعودية 

فتح  واأ�شرف  عبدالخالق  ع�شام  ونائبه 

مدير  محمد  واإبراهيم  الم�شروع  مدير  اهلل 

العمل  وفريق  الكهروميكانيكية   الأعمال 

و  عاطف  وتامر  عز  محمد  المهند�شين  �شم  والذي 

ح�شام الهلوتي ومحمد ال�شيخ  محمد موؤمن وجميع 

في  الكبيرة  جهودهم  علي  بالم�شروع  العاملين 

الفلك  ميدان  تح�شين  يتبعه  الذي  الكوبري  اإنجاز 

اإلى  ال�شمال  من  الم�شار  وتحويل  الإ�شارات  باإلغاء 

اإن�شيابية  ت�شهيل  فى  وي�شاهم  والعك�س  الجنوب 

أمين محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية
 يفتتح كوبري تقاطع طريق الملك فهد

 مع شارع الروضة بميدان الدراجة 
المشروع نفذته المقاولون العرب في 15 شهراً 

فقط بتكلفة 76 مليون ريال

36
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الحركة لطريق الملك فهد بالكامل بعيدًا 

عدد  بلغ  حيث  المرورية  الإ�شارات  عن 

الإ�شارات المرورية الملغية اثناء تنفيذ 

من  مايقرب  الطريق  هذا  فى  الم�شاريع 

اأهمية تحرير  اإ�شارة مرورية وتكمن   22

فهد  الملك  طريق  فى  المرورية  الحركة 

زمن  تق�شير  فى  المرورية  الإ�شارات  من 

عبد  الملك  مطار  من  اليومية  الرحلة 

الإ�شالمى  جدة  وميناء  البلد  اإلى  الدولى  العزيز 

مكة  اإلى  المتجه  الفالح  بطريق  يرتبط  اأنه  كما 

المكرمة وطريق الليث.

مبارك  المهند�س  اأو�شح  اأو�شح  اآخر  جانب  علي 

اأعمال  اإنجاز  تم  اأنه  بال�شعودية  فرع  مدير  �شعد 

الكوبري في مدة خم�شة ع�شر �شهرًا وبلغت قيمتها 

76 مليون ريال �شعودي والم�شروع عبارة عن اإن�شاء 

ج�شر باتجاهين منف�شلين بميدان الدراجة بتقاطع 

طريق الملك فهد مع �شارع الرو�شة بطول 587 متر 

مرورية  حارات  )ثالث  متر   13.5 وعر�س  لالإتجاه 

الأعمال  كافة  اأعماله  �شملت  (وقد  اتجاه  كل  في 

بالأ�شا�شات من خوازيق وقواعد  المتعلقة  المدنية 

اإلى  بالإ�شافة  الم�شلحة  الخر�شانة  من  منف�شلة 

اأعمال المرافق والأ�شفلت والإنارة والزراعة والري 

والت�شجير واأعمال ت�شريف ال�شيول.
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وزير األشغال الكويتي يشيد بأداء
المقاولون العرب  في مستشفى جابر الصباح

الأ�شغال  وزير  الج�شار  اأحمد  المهند�س  اأ�شاد 

الكويت  بدولة  والماء  الكهرباء  ووزير  العامة 

م�شروع  في  العرب  المقاولون  باأداء  ال�شقيقة 

على  موؤكدًا  ال�شباح  الأحمد  جابر  م�شت�شفى 

هذا  تنفيذ  وجودة  الآداء  بم�شتوى  اإعجابه 

الإنجاز الكبير الذي تقوم به �شركة عربية من 

اأجل اإن�شاء �شرح طبي عمالق على اأر�س كويتيه 

الم�شت�شفي  المقررت�شغيل  من  اأنه  الوزير  واأكد 

مطلع العام القادم.

قام  تفقدية  جولة  خالل  ذلك  جاء 

مح�شن  المهند�س  بمرافقة  الج�شار  بها 

ال�شبت  يوم  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح 

الأعمال  �شير  لمتابعة  اأغ�شط�س   1

بالم�شروع.

فايد  ح�شام  المهند�شان  اأو�شح  جانبه  من 

ال�شيخ  م�شت�شفى   اأن  الكويت  فرع  مدير 

جابر الأحمد ال�شباح تعد اأكبر م�شت�شفى 

في ال�شرق الأو�شط و�شاد�س اأكبر م�شت�شفى 

الكوادر  وتدريب  للعلم  كمنارة  العالم  في 

الطبية وتقديم الخدمة الطبية لأكثر من 600 

األف ن�شمة ، اأقيمت الم�شت�شفي على م�شاحه كلية 

220 األف متر مربع و ت�شل م�شاحة المباني اإلي 

من  الواحد  الدور  وم�شطح  مربع  متر  األف   725

49 األف متر م�شطح بما يعادل  مبنى الم�شت�شفى 

 1168 الإ�شتيعابية  طاقتها  وتبلغ  اأفدنة  ع�شرة 

لطائرات  مهابط  بثالثة  مزودة  وهي  �شرير 

مكان  اآلف  خم�شة  توافر  عن  ف�شاًل  الهليوكبتر 
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اأخر  مكانًا   50 و  للمركبات 

ملجاأ  و  الإ�شعاف  ل�شيارات 

للحماية كما تحتوي على �شبعة 

ومركز  م�شعدًا  و150  مداخل 

الأول  يعد  والحوادث  للكوارث 

اإ�شافة  الكويت  في  نوعه  من 

على  يمتد  طبي(  )مول  اإلى 

محالت  ويت�شمن  كيلومتر  طول 

الخر�شانة  كمية  تبلغ  فيما  الم�شت�شفى  على  والمترددين  للمر�شى  متعددة  وا�شتراحات  متنوعة 

الم�شتخدمة بالم�شروع 650 األف متر مكعب وكمية حديد الت�شليح الم�شتخدمة 85 األف طن. 

قام الدكتور عبدالواحد النبوي وزير الثقافة بزيارة 

ق�شر  م�شرح  لم�شروع  يوليو   26 الأحد  يوم  تفقدية 

�شالح  مح�شن  المهند�س  خاللها  رافقه  الجيزة  ثقافة 

محمد  الم�شرحي  والكاتب  الإدارة  مجل�س  رئي�س 

لق�شور  العامة  الهيئة  رئي�س  نا�شف  عبدالحافظ 

الثقافة و المهند�شون اإمام عفيفي نائب رئي�س مجل�س 

الكبرى  القاهرة  قطاع  رئي�س  يون�س  و�شليمان  الإدارة 

للم�شروع  المنفذ  القاهرة  فرع  مدير  ال�شيخ  ومحمد 

واأول  واأر�شي  بدروم  من  الق�شرمكون  اأن  اأو�شح  والذي 

معر�س  عر�س-  قاعتي  وي�شم  مبيت  وجناح  وثاني 

�شالت  للمعر�س-  ا�شتقبال  �شالة  ت�شكيلية-  فنون 

كر�شي-   500 حوالي  �شعة  للم�شرح  قاعة   - تدريب 

ا�شتقبال م�شرح- ا�شتراحة لكبار الزوار-غرف لتغيير 

مبيت  غرفة  اجتماعات-  قاعة  -كافتيريا-  المالب�س 

اأر�شي  اأماجناج المبيت فيتكون من  الممثلين - مخازن 

الثاني  من  والأدوار  الممثلين  غرف  به  اأول  ودور 

وال�شاد�س  الخام�س  الدور  اأما  مبيت  غرف  بها  للرابع 

�شرير،وي�شيف   12 ب�شعة  للمبيت  جناح  منهما  فبكل 

ت�شمل  الت�شطيبات  اأعمال  اأن  القاهرة  فرع  مدير 

والبلكون  الم�شرح  قاعة  لزوم  لينيليوم  اأر�شيات  عمل 

وقاعتي العر�س بالبدروم ومعر�س الفنون الت�شكيلية 

والإ�شتقبال وعمل بالط بزاليون لزوم غرف الممثلين 

عزيزي  خ�شب  واأر�شيات  الممرات  وبع�س  والمخازن 

لأر�شيات  �شيراميك  واأر�شيات  الم�شرح  خ�شبة  لزوم 

ل�شالت   H.D.F واأر�شيات  والأوفي�شات  الحمامات 

من  واأر�شيات  الأن�شطة  و�شالة  بالبدروم  التدريب 

الرخام للمداخل واأي�شًا ال�شاللم وك�شوة فونيل لقاعتي 

العر�س بالبدروم وتك�شية بالمرايات ل�شالت التدريب 

الألومنيوم  قطاعات  من  زجاجية  وواجهات  بالبدروم 

الألبوليك  من  وتجاليد  للق�شر  الرئي�شية  للواجهة 

للواجهة الرئي�شية وقاعتي العر�س بالبدروم ودهانات 

الأ�شقف  اأما  والمخازن  المبيت  غرف  لزوم  بال�شتيك 

ال�شوف  من  لل�شوت  ما�شة  باألواح  تنفيذها  فيتم 

الزجاجي ل�شقف قاعة الم�شرح وترابيع ما�شة لل�شوت 

للغرف بالأدوار الأر�شي والأول والثاني واألواح ما�شة 

لل�شوت من ال�شوف الزجاجي ل�شقف المدخل الرئي�شي 

الإجتماعات  قاعة  ومدخل  الأر�شي  بالدور  للم�شرح 

لقاعتي  بورد  الجيب�شوم  من  واألواح  الثاني  بالدور 

العر�س بالبدروم وغرف واأجنحة المبيت وبالطات من 

الجيب�شوم بورد من النوع المقاوم للرطوبة للحمامات 

من  خ�شبية  فهي  الأبواب  اأما  المختلفة  بالأدوار 

P.VV واأبواب خ�شبية من  الخ�شب المو�شكي بق�شرة 

الخ�شب المو�شكي بق�شرة فورميكا للفراغات المختلفة 

بالم�شروع والأبواب ال�شوتية لقاعة الم�شرح والبلكون 

وغرفة كبار الزوار والإدارة واأبواب من ال�شلب مقاومة 

للحريق لممرات الهروب واأبواب من الإ�شتانلي�س �شتيل 

اأما ال�شبابيك فهى م�شتجدة  للمدخل الرئي�شي للق�شر 

 .  U.P.V.C من قطاعات الـ

وزير الثقافة يتفقد مشروع 
مسرح  قصر ثقافة الجيزة
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قام الدكتور ح�شام مغازي وزير الموارد المائية 

حجر  بو�شع  يونيو    6 ال�شبت  يوم  والرى 

اإحدى  ال�شواطئ،  حماية  لم�شروع  الأ�شا�س 

والكبرى  المهمة  الم�شروعات 

بمنطقة  الإ�شكندرية  فى 

فندق  وحتى  م�شعود«  »بئر 

المحرو�شة ب�شيدى ب�شر، �شرق 

تقوم  والذي  الإ�شكندرية 

يهدف  و  ال�شركة  بتنفيذه 

ال�شمالى  ال�شاحل  حماية  اإلى 

وتو�شيع  الإ�شتثمارات  وتنمية 

�شيوؤدى  مما  الكورني�س،  طريق 

الم�شطافين  اأعداد  زيادة  اإلى 

لل�شباب  العمل  وتح�شين فر�س 

بالمحافظة .

حجر  و�شع  مرا�شم  �شهد 

رمزي  ح�شين  اللواء  الأ�شا�س 

طلبة  فوؤاد  واللواء  المحافظة،  عام  �شكرتير 

الدلتا  غرب  لمنطقة  الداخلية  وزير  م�شاعد 

واللواء محمد ال�شرقاوي م�شاعد وزير الداخلية 

وزير الموارد المائية والرى يضع حجر أساس
مشروع حماية الشواطئ بكورنيش 
اإلسكندرية بتكلفة 189 مليون جنيه
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بمناسبة مرور 40 عامًا علي التعاون 
بينهما في مجال البناء والتشييد :
مجموعة أمان السويسرية تكرم 

المقاولون العرب

والمهند�شين  الإ�شكندرية  لأمن 

قطاع  رئي�س  الجارحي  علي 

الريفي  وح�شام  الأ�شكندرية 

المنفذ  الأ�شكندرية  فرع  مدير 

نائب  ال�شيد  وجميل  لالأعمال 

مدير الفرع مدير الم�شروع.

خالل  الوزير  اأو�شح   وقد  هذا 

م�شروع  باأن  للمنطقة  تفقده 

في  الإ�شكندرية  �شاحل  حماية 

 189 بقيمة  الأولى   مرحلته 

حاليًا  وجاري  جنيه،  مليون 

تنفيذ درا�شات المرحلة الثانية 

�شيدي  من  المنطقة  لحماية 

 4 بطول  ال�شل�شلة  وحتى  جابر 

كم  وبتكلفة قدرها 400 مليون 

المرحلتين  وبتنفيذ  جنيه، 

الم�شروع،  من  والثانية  الأولى 

قد  الإ�شكندرية  مدينة  تكون 

مرة  لتعود  �شواطئها  ا�شتعادت 

اأخرى عرو�س البحر المتو�شط  

اأحمد  المهند�س  ،واأ�شاف 

حماية  هيئة  رئي�س  اأ�شامة، 

حماية  م�شروع  اأن  ال�شواطئ، 

يتكون  الإ�شكندرية  �شاطئ 

الحواجز  من  حاجزين  من 

من  المنطقة  اأمام  الغاط�شة 

م�شعود  ببئر  ال�شيارات  نادى 

وحتى المحرو�شة بطول 1600 

 7 تنفيذها على عمق  يتم  متر، 

بنحو  المياه  �شطح  تحت  اأمتار 

40 متًرا،  75 �شنتيمتر وبعر�س 

بطول  بحرية  راأ�س  اإقامة  مع 

تغذية  �شيتم  حيث  متًرا   150

تلك  خلف  بالرمال  ال�شاطئ 

بعر�س  الغاط�شة  الحواجز 

حوالي 30 متر.

التنفيذي  الرئي�س  �شنايدر  كري�شتيان  هانز  ال�شيد  اأهدي 

�شالح  مح�شن  المهند�س  ال�شوي�شرية  اأمان  لمجموعة 

ل�شركة  التذكاري  الدرع  ال�شركة   اإدارة  مجل�س  رئي�س 

علي  عامًا   40 مرور  بمنا�شبة  الثقيلة  للمعدات  اأمان 

مجال  في  العرب  المقاولون  �شركة  وبين  بينها  التعاون 

خدمات بناء الطرق و�شناعة البناء والت�شييد وذلك  يوم 

�شركتي   وممثل  هانز  ال�شيد  زيارة  خالل  مايو   10 الأحد 

ال�شوي�شرية  اأمان  و�شركة  وال�شيانة  الهند�شة  تكنولوجيا 

بالمركز  بمكتبه  الإدارة  مجل�س  برئي�س  ولقاوؤهما  بم�شر 

تلك  خالل  اإنجازه  ماتم  عن  للحديث  بعدلي   الرئي�شي 

للتغلب  القادمة  الفترة  خالل  تقديمه  ومايمكن  الفترة 

علي تحديات �شناعات البناء والت�شييد واإن�شاء الطرق في 

م�شر باإعتبار �شركة المقاولون العرب من كبري ال�شركات 

الوطنية بم�شر وال�شرق الأو�شط .
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توقيع اتفاقية بين المقاولون العرب 
والقابضة للتشييد والتعمير

 لتأسيس وتطبيق األنظمة اآللية

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

المهند�س   مع  اأم�س  العرب  المقاولون  �شركة 

والع�شو  اإدارة   مجل�س  رئي�س  حجازى  محمود 

والتعمير  للت�شييد  القاب�شة  لل�شركة  المنتدب 

وتطبيق  لتاأ�شي�س  ال�شركتين  بين  اتفاقية 

باإن�شاء  القاب�شة  بال�شركة  الآليه  الأنظمة 

ال�شركة  بيانات  وربط  موحد  نظام  واإ�شتخدام 

التابعة  بال�شركات  والتعمير  للت�شييد  القاب�شة 

لها وعددها 21 �شركة وذلك من خالل الخبرات 

�شركة  تملكها  التي  والمتقدمة  المتميزة 

البرمجيات  �شناعة  مجال  في  العرب  المقاولون 

والأنظمة الآلية حيث �شتقوم ال�شركة ممثلة في 

بتنفيذ  والمعلومات  والمتابعة  التخطيط  قطاع 

بنود هذا الأتفاق خالل مدة اأق�شاها 24 �شهرًا.  

ح�شر توقيع الإتفاقية قيادات ال�شركات التابعة 

لل�شركة القاب�شة والمهند�شين اإمام عفيفي نائب 

وح�شام  �شليمان  واإيمان  الإدارة  مجل�س  رئي�س 

مجل�س  اأع�شاء  طاهر  ر�شدي  ود.  الدايم  عبد 

الإدارة وعدد من الإعالميين.             

هذا  اأن  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأكد  وقد  هذا 

موؤتمر  تو�شيات  تطبيق  اإطار  فى  ياأتى  الإتفاق 

والبناء  الت�شييد  لمقاولى  العربى  الإتحاد 
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ب�شرورة  واأو�شى  القاهرة  فى  موؤخرًا  عقد  الذى 

توحيد النظم والأكواد الم�شتخدمة فى �شركات 

للعمل،  منا�شبة  بيئه  خلق  اأجل  من  المقاولت 

كبرى  لتنفيذ  بينها  فيما  تحالفات  ولتكوين 

بتاأ�شي�س  ال�شركة  بقيام  واأنه  الم�شروعات 

القاب�شة  لل�شركة  الآلية  الأنظمة  وتطبيق 

قطاع  يدعم  ذلك  فاإن  لها   التابعة  وال�شركات 

التي  الم�شاكل  يعالج  وكذلك  الم�شرى  الت�شييد 

تعيق العمل الم�شترك والتكامل في القطاع بين 

�شركات المقاولت العربية..  

من جانبه قال المهند�س محمود حجازي رئي�س 

هذا  اأن  والتعمير  للت�شييد  القاب�شة  ال�شركة 

الإتفاق جاء لتكملة الم�شيرة الناجحة ل�شركة 

ناجحة  اإدارة  من  تملكه  لما  العرب  المقاولون 

وخبرات وا�شعة  وباع طويل في هذا المجال .

اأن تطوير وتوحيد الأنظمة  اإلى  واأ�شار حجازي 

للت�شييد  القاب�شة  ال�شركة  ي�شاعد  �شوف  الآلية 

توفير  فى  لها  التابعة  وال�شركات  والتعمير 

البيانات والمعلومات الالزمة لدعم الإدارة العليا 

المنا�شب  الوقت  فى  �شائبة  قرارات  اتخاذ  فى 

ت�شتند اإلى لغة الأرقام والتي �شتترجمها عملية 

المقاولون  �شركة  بها  �شتقوم  التي  التطوير 

العرب.



44

"محلب" و8 وزراء يتفقدون عدداً 
من المشروعات التنموية بأسيوط

الوزراء  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  تفقد  

الم�شروعات  من  عددًا  يونيو  من  الأول  الأثنين  �شباح 

الزيارة  خالل  رافقه  اأ�شيوط   بمحافظة  التنموية 

والدكتور  المحلية  التنمية  وزير  لبيب  عادل  اللواء 

م�شطفى مدبولى وزير الإ�شكان والمجتمعات العمرانية 

الكهرباء والدكتور عادل  �شاكر وزير  والدكتور محمد 

عدوى وزير ال�شحة والدكتور ح�شام مغازى وزير الرى 

غادة  والدكتوره  النقل  وزير  �شاحى  هانى  والدكتور 

خالد  والمهند�س  الإجتماعي  الت�شامن  وزيرة  والى 

عبدالعزيز وزير ال�شباب والريا�شة و المهند�س يا�شر 

عبد  ح�شام  والمهند�شون  اأ�شيوط    محافظ  الد�شوقي 

المولي  عبد  ومحمود  الإدارة  مجل�س  ع�شو  الدايم 

رئي�س قطاع جنوب الوادي واأ�شيوط  ومحمد محفوظ 

مدير فرع اأ�شيوط.

م�شروع  محلب  اإبراهيم  المهند�س  تفقد  البداية  في 

بمدينة  الدخل  لمحدودي  الإجتماعي  الإ�شكان 

 28 عدد  بتنفيذ  الفرع  قام  والتي  الجديدة  اأ�شيوط 

عمارة منها بتكلفة 60 مليون جنيه.

�شرف بنى غالب

ثم تفقد رئي�س الوزراء م�شروع ال�شرف ال�شحي ببني 

بها  اأعمال  بتنفيذ  الفرع  قام  الذي  باأ�شيوط  غالب 

�شبكات  اأطوال  باإجمالي  جنيه  مليون   154 بقيمة 

 :  8 من  اأقطار  فخار  موا�شير  من  متر  كيلو   31 انحدار 

مربع  مطبق  و44  دائري  مطبق   996 بعدد  24بو�شة 

عدد  من  تتكون  رفع،الأولى  محطتين  الم�شروع  وي�شم 

 95 الطلمبة  قدرة  طلمبات  و3  ومبللة  جافة  بيارة   2

الرفع  ومحطة  متر   22 حتى  راأ�شي  ورافع  لتر/ثانية 

وعدد  ومبللة  جافة  بيارة   2 عدد  من  تتكون  الثانية 

لتر/ثانية   180 الواحدة  الطلمبة  قدرة  طلمبات   5

بالإ�شافة اإلى محطة رفع م�شاعدة وتتكون من عدد 2 

 180 الواحدة  الطلمبة  قدرة  طلمبات   5 وعدد  بيارة 

عنبر  رفع  محطة  وبكل  متر   37.5 ورافع  لتر/ثانية 

اإداري  ومبنى  وقود  وخزان  للمولد  ومبنى  طلمبات 

باإجمالي  فهى  الطرد  خطوط  اأما  و�شور  اأمن  وغرفة 

8090 متر طولي وخطوط الطرد الفرعية من موا�شير 

الطرد  خطوط  اأما  ملليمتر   450 قطر  اإثيلين  بولي 

الرئي�شية فهى من موا�شير GRP قطر 600 ملليمتر 

بحيرات  من  مجموعة  من  تتكون  المعالجة  ومحطة 

و برك  اإختبارية  و برك  الالهوائية  الأك�شدة وبرك 

غابة  ال�شرف  �شبكة  وتغذي  حماأة  برك  و  اإن�شاج 

�شجرية بم�شطح 700 فدان.

محطة مياه الوليدية

الوليدية  مياه  محطة  ومرافقيه  محلب  تفقد  ثم 

حي  تخدم  والتي  600لتر/ثانية  بطاقة  باأ�شيوط 

الوليدية وعدد 7 قرى �شمال محافظة اأ�شيوط بطول 

اأعمال  باإنجاز  الفرع  قام  وقد  كيلومتر   34 �شبكات 
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بقيمة 124 مليون جنيه وهى ت�شم عدد خزانين عالي 

�شعة 5 اآلف متر مكعب بقريتي بهيج ومنقباد وتتكون 

من الماأخذ وبيارة المياه العكرة وبئر التوزيع وعدد 2 

مروق مرحلة اأولى و2 مروق مرحلة ثانية ومر�شحات 

المر�شحة  للمياه  طلمبات  ومحطة  اأر�شي  وخزان 

رفع  طلمبات  ومباني  للكيماويات  واآخر  للكلور  ومباني 

الروبة وتكثيفها واأحوا�س تجفيف الروبة بالإ�شافة 

الوقود  وخزان  والمحول  للمولد  الملحقة  للمباني 

الإداري  والمبنى  والمخزن  للور�شة  اإدارية  ومباني 

عدد  اإلى  بالإ�شافة  وال�شور  الأمن  وغرفة  والم�شجد 

10 عدايات �شطحية وعداية نفقية اأ�شفل خط ال�شكة 

الحديد لم�شنع ال�شماد.

قناطر اأ�شيوط

كما تفقد رئي�س الوزراء م�شروع اإن�شاء قناطر ا�شيوط 

مزدوج  مالحي  هوي�س  من  يتكون  والذي  الجديدة 

وحدات   4 بها  كهرباء  توليد  ومحطة  متر   17 بعر�س 

× 8 ميجاوات و8 بوابات مفي�س بعر�س 17 متر لإمرار 
 4 بعر�س  للري  وكوبري  للنيل  الق�شوى  الت�شرفات 

النيل  مجرى  اإغالق  لإكمال  ترابي  قفل  و�شد  حارات 

تاأهيل  واإعادة  وخدمية  اإدارية  من�شاأت  جانب  اإلى 

 %64 الإنجاز  ن�شبة  وو�شل  الإبراهيمية  قناطر 

اأحمد عمر نائب  للم�شروع ككل،�شرح بذلك المهند�س 

مدير عام الم�شروع ممثل المقاولون العرب .

جدير بالذكر اأن الم�شروع ي�شارك في تنفيذه تحالف 

المقاولون العرب و�شركة فين�شي الفرن�شية واأورا�شكوم 

4 مليار جنيه وتقوم ال�شركة  الم�شرية وتبلغ تكلفته 

بتنفيذ الأعمال المدنية بتكلفة 2.5 مليار جنيه .

ن�شب واأرقام تعك�س حجم الأعمال

• اإجمالي كميات الحفر 2.5 مليون متر مكعب حفر 
    بالماء اأو على النا�شف.

• اإجمالي اأعمال الحماية والتدبي�س 327 األف متر 
    مكعب اأحجار حمايات.

• اإن�شاء 84 بئر جوفي بعمق 44 متر.
• تنفيذ 440 األف متر خر�شانة م�شلحة باأنواعها ت�شم 

    63 األف طن حديد ت�شليح.

• اأعمال �شتائر معدنية للم�شروع بحوالي 12 مليون جنيه.
• 1000 طن خوازيق معدنية لمر�شى ال�شفن.

• 150 طن اأعمال معدنية متفرقة.
• 103 وحدة �شكنية وا�شتراحات للعاملين.

الفروع الم�شاركة

فرع ا�شيوط - اإدارة الإن�شاءات البحرية

وحدة التجفيف - اإدارة تاأجير المعدات

والأعمال التخ�ش�شية - اإدارة المحاجر

منحت الدكتورة ناهد ع�شري وزيرة القوى العاملة 

والهجرة فرع اأ�شيوط �شهادة تقدير خالل م�شاركة 

الفرع باأ�شبوع ال�شالمة وال�شحة المهنية بالمن�شاآت 

العاملة  القوى  بمديرية  عقد  والذي  الكبرى 

والهجرة باأ�شيوط خالل الفترة من 31مايو وحتى 

4 يونيو وذلك تقديرُا لجهود الفرع في تطبيق نظم 

الجهات  مع  والتوا�شل  المهنية  وال�شحة  ال�شالمة 

محفوظ  محمد  المهند�س  بذلك  المختلفة،�شرح 

بـ18  الفرع احتفل  اأن  واأ�شاف  اأ�شيوط  مدير فرع 

بح�شور  التدريبية  دورتهم  اأتموا  حديث  مهند�س 

المهند�س محمد عبدالرحيم مدير معهد التدريب 

الفني والمهني باأ�شيوط .

في  اأ�شيوط  فرع  قيادات  �شارك  اآخر  جانب  على 

العاملين  وم�شاركة  الربيع  باأعياد  الإحتفال 

بالفندق  المنا�شبة  بهذه  ترفيهي  يوم  واأ�شرهم 

اهتمام  اإطار  وياأتي ذلك في  اأ�شيوط  بنيل  العائم 

اأوا�شر  وتعميق  الإجتماعي  بالبعد  ال�شركة 

الترابط بين العاملين والقيادات.

وزيرة القوى العاملة
 تمنح فرع أسيوط
 شهادة تقدير 
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المحلية  التنمية  وزير  لبيب  عادل  اللواء  قام 

الإ�شكان  وزير  مدبولى  م�شطفى  والدكتور 

والدكتور  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

ح�شام مغازي وزير الموارد المائية والري واللواء 

 29 اأ�شوان يوم الثنين  م�شطفى ي�شري محافظ 

العاجلة  يونيو بتفقد المرحلة 

الوادي  جنوب  تنمية  بم�شروع 

محافظة  جنوب  بتو�شكى 

اأ�شوان حيث كان في اإ�شتقبالهم 

المهند�شين مح�شن �شالح رئي�س 

عفيفي  واإمام  الإدارة  مجل�س 

الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب 

وح�شام عبد الدايم ع�شو مجل�س 

المولي  عبد  ومحمود  الإدارة 

الوادي  جنوب  قطاع  رئي�س 

واأ�شيوط  والذي اأو�شح اأن نطاق عمل المقاولون 

477 وحدة  العــــرب هو عبارة  عن تنفيذ عدد  

فدان   34.7 بم�شطح  متو�شط(  )اإ�شكان  �شكنية 

و�شبكات المياه والرى وال�شرف ال�شحى والطرق 

محطة  اأعمال  و  المتو�شط  ال�شكان  بمنطقة 

وزراء التنمية المحلية واإلسكان والري والصحة
 يتفقدون المرحلة العاجلة بمشروع

 توشكى بأسوان
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وعدد  ال�شحى  ال�شرف  معالجة 

تمثل%40  وهى  رفع  محطة   )1(

للمرحلة  الكلى  العمل  حجم  من 

العاجلة من الم�شروع.

اإ�شناد  اأمر  اأن  بالذكر  جدير 

مجل�س  بموافقة  �شدر  المدينة 

 12/  18 بتاريخ   24 رقم  الوزراء 

تنفيذ  اأعمال  )و�شمل   2014/

وخدمات  اإ�شكان  ومبانى  مرافق 

المدينة    من  الأولى  المرحلة 

بقيمة  اأفدنة،   105 بم�شاحة 

جنيه   مليون   500 تقديرية 

يقوم  التي  العاجلة  للمرحلة 

بتنفيذها اتحاد �شركات المقاولون 

بقيمة  اأعمال  تنفذ  والتي  العرب 

اإبراهيم  مختار  و  مليون،   200

واإيجيكو  مليون،   175 بقيمة  

بقيمة 125 مليون .



قام الدكتور ح�شام مغازي وزير الموارد المائية والري 

والدكتور محمد �شلطان محافظ البحيرة يوم الخمي�س 

اأ�شفل  الخيري  م�شر  �شحارة  م�شروع  بتفقد  يونيو   18

وتجديد  اإحالل  اإلى  يهدف  والذي  المحمودية  ترعة 

ال�شحارة القديمة والمقرر الإنتهاء من اأعماله في 20 

يوليو القادم بتكلفة 15 مليون جنيه. 

الزيارة بجودة  الأعمال  الوزير خالل  اأ�شاد  هذا وقد 

ب�شركة  العاملين  ال�شادة   : التالية  الكلمة  و�شجل 

خال�س  ال�شحارة  اإن�شاء  بم�شروع  العرب  المقاولون 

ال�شكر والتقدير بمجهوداتكم فى اإنجاز الم�شروع وهذا 

تقديرى  خال�س   .. الوطنية  ب�شركتنا  الدائم  عهدنا 

لكل اأيدى �شاهمت معنا فى هذا الم�شروع .

هندي  �شريف  المهند�شين  الجولة  خالل  الوزير  رافق 

رئي�س قطاع الأنفاق وال�شدات المنزلقة وعادل توفيق 

المنفذة  المنزلقة  وال�شدات  الأنفاق  اإدارة  مدير 

اأن  اأو�شح  الم�شروع والذي  ليلة مدير  واأحمد  لالأعمال 

متر   16 بطول  )الدفع(  دخول  بيارة  ت�شم  ال�شحارة 

وعر�س 12 متر وعمق 18 متر وقد تم �شبها بطريقة 

ال�شدة المنزلقة ثم تغوي�شها وبلغت كمية الخر�شانة 

الم�شروع بيارة  900 متر مكعب كما ي�شم  بها  المنفذة 

الخروج )الإ�شتقبال( بطول 16 متر وعر�س 10 وعمق 

18 متر وبلغت كمية الخر�شانة بها 760 متر مكعب كما 

2.5 متر تم  3 اأنفاق قطر داخلي  اإن�شاء  �شم الم�شروع 

تنفيذها بوا�شطة الدفع الهيدروليكي وقد بلغت كمية 

الحفر والتكريك بالم�شروع 15 األف متر مكعب واأعمال 

 70 250 متر مكعب واأعمال حماية المخرج  التدبي�س 

خازوق بعمق 20 متر وقطر 80 �شم . 

48

وزير الري يتفقد مشروع سحارة 
مصر الخيري  أسفل ترعة المحمودية
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التن�شيقى  المكتب  من  وفد  قام 

الإماراتية  التنموية  للم�شاريع 

 15 الإثنين  يوم  م�شر  فى 

�شوامع  م�شروع  بتفقد  يونيو  

برقا�س  بمنطقة  القمح  تخزين 

�شير  لمتابعة  الجيزة  بمحافظة 

تحقق  ما  على  والإطالع  العمل 

وذلك  تنفيذها  فى  اإنجاز  من 

الإعالميين  من  وفد  بح�شور 

عمرو  والمهند�شين  وال�شحفيين 

المنفذ  حلوان  فرع  مدير  حامد 

فهمي  اإبراهيم  واإيهاب  لالأعمال 

مدير الم�شروع والذي اأو�شح اأن الم�شروع بتكلفة 

مليون   4.5 اإلى  بالإ�شافة  جنيه  مليون   67

�شعته  وتبلغ  اأفدنة   8 على  ويقام  اأمريكي  دولر 

التخزينية 60 األف طن ويتكون من مباني خدمية 

)اأكثر من 20 مبنى خدمي( بلغت ن�شبة اإنجازها 

اإنجازها  ن�شبة  بلغت  تخزين  �شومعة  و12   %80

40% ومن المقرر نهوه نهاية يناير عام2016 .

تخزين  �شوامع  اإن�شاء  م�شروع  اأن  بالذكر  جدير 

الم�شروع  �شمن  ياأتي  برقا�س  بمنطقة  القمح 

والإ�شراف  بتمويله  الإمارات  دولة  تقوم  الذى 

محافظة   17 فى  القمح  لتخزين  تنفيذه  على 

م�شرية، بهدف زيادة �شعة تخزين القمح والغالل 

على الم�شتوى ال�شتراتيجى اإلى 1.5 مليون طن 

3 وزارات هى  ويتم تنفيذ الم�شروع بالتعاون مع 

الم�شروع  وي�شهم  والزراعة  والتموين  الإ�شتثمار 

الحاجة  خف�س  خالل  من  الإقت�شاد  دعم  في 

لإ�شتيراد الحبوب بالعملة ال�شعبة. .

وفد "املكتب التن�سيقى الإماراتى"
 يتفقد �سوامع تخزين القمح مبنطقة برقا�ش باجليزة
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ممي�س  مهاب  الفريق  اأ�شاد 

ال�شوي�س  رئي�س هيئة قناة 

البحرية  جولته  خالل 

الإ�شتعدادات  لتفقد 

قناة  لإفتتاح  الأخيرة 

ال�شوي�س الجديدة وتفقده 

الدنيا  اأم  من   " لجداريتي 

و"فرحة  الدنيا"  كل  اإلى 

م�شر" باأداء وجودة اأعمال 

في  العرب  المقاولون 

قيا�شي  وقت  في  تنفيذهما 

للمهند�س  ال�شكر  ووجه 

مح�شن �شالح رئي�س مجل�س 

الإدارة واأهدى له درع قناة 

ال�شوي�س.

جاء ذلك خالل ا�شتقباله بمكتبه ومتابعته لالأعمال 

العرب  المقاولون  وفد  مع  يوليو   29 الأربعاء  يوم 

ر�شدي  والمهند�شون  ال�شركة  رئي�س  �شم  والذي 

ومفيده  الإدارة  مجل�س  ع�شوا  �شقر  وطارق  طاهر 

حافظ  �شعيد  ومحمد  المعامل  قطاع  رئي�س  عالم 

مدير  من�شور  ومبارك  و�شيناء  القناة  قطاع  رئي�س 

فرع �شيناء المنفذ لالأعمال و�شامح ال�شيد مدير فرع 

القناة.

خالل تفقده لجداريات قناة السويس الجديدة
الفريق مهاب مميش يشيد بأداء المقاولون العرب 

ويهدي درع القناة لمحسن صالح 
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"من اأم الدنيا اإلى كل الدنيا"
اأن  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأو�شح  وقد  هذا 

الجداريتين من ت�شميم الفنان العالمي د.عبدال�شالم 

الجميلة  الفنون  بكلية  الجداريات  فن  اأ�شتاذ  عيد 

قناة  بهيئة  ال�شياد  مني  ود.  الأ�شكندرية  بجامعة 

ال�شوي�س وقام بت�شميمها اإن�شائيًا اإدارة الإ�شت�شارات 

الأولى  الجدارية  العرب،  بالمقاولون  الهند�شية 

وهى  الدنيا"  كل  اإلى  الدنيا  اأم  من   " ا�شم  تحمل 

عبارة عن كرة اأر�شية �شخمة  يتو�شطها رمز القناة 

�شاري   104 بها  ويحيط   23 وارتفاع  متر   12 بقطر 

ال�شوي�س  قناة  �شفنها  تعبر  التي  الدول  تمثل  علم 

وهى مق�شمة بواقع 52 �شاري يمين الكرة الأر�شية 

و52 �شاري �شمالها وارتفاع ال�شاري 18 متر من �شطح 

الأر�س. 

"فرحة م�شر"
م�شر"   "فرحة  با�شم  فهى  الثانية  الجدارية  اأما 

وتت�شم بالطابع الم�شري الأ�شيل في ا�شتلهام �شكلين 

والقوة  الأمومة  رمز  الم�شرية  لإيزي�س  متماثلين 

من  البراقة  بالألوان  المزينة  بردائها  والعطاء 

الأحمر والأزرق والذهبي بحليها الرائعة في التاج 

ملونًا  بريقًا  لتعطي  والخالخيل  والأ�شاور  والقالدة 

و�شط الرمال ال�شفراء و�شخونة ال�شم�س الم�شرية 

لتحمل بين يديها ميدالية تذكارية مج�شمة تحمل 

مبنى القبة الأثري ببور�شعيد ذي الطابع الإ�شالمي 

بقبابه الثالث الخ�شراء وهو رمز عالمي لهيئة قناة 

الميدالية  على  كتبت  التي  الكلمة  حملت  ال�شوي�س 

 26 تاريخ  وهو  تاريخيًا  وحدثًا  م�شريًا  قوميًا  رمزًا 

يوليو 1956 لتوؤكد للعالم اأن قناة ال�شوي�س م�شرية 

في اأر�س م�شرية بتمويل م�شري وتنفيذ م�شري في 

الجدارية  ارتفاع  ويبلغ  والبهجة  الحب  من  حالة 

حوالي 15 مترًا وعلى م�شاحة 130 متر وتطل على 

ال�شفة ال�شرقية للقناة.

لوحة �شرف

جدير بالذكر اأن الأعمال قد تم تنفيذها في وقت 

3 ورديات على مدار  قيا�شي في اأقل من �شهر بواقع 

وقطاع  �شيناء  فرع  تنفيذها  في  و�شارك  �شاعة   24

الت�شنيع - اإدارة التر�شانة البحرية بالإ�شماعيلية 

وقد  الهند�شية  الإ�شت�شارات  واإدارة  القناة  وفرع 

حديد  طن   250 المعدنية  الأعمال  حجم  بلغت 

مجلفن واأعمال التكا�شي الدب�س 25000 متر طولي 

متر   5000 والإحالل  مكعب  متر  األف   20 والحفر 

مكعب والأ�شا�شات 7000 متر مكعب. 
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وزير التعليم العالى يتابع الموقف التنفيذي
لالإن�ساءات الجديدة بجامعة دمياط

التعليم  وزير  الخالق  عبد  ال�شيد  الدكتور  عقد 

العالى يوم ال�شبت6 يونيو اإجتماعًا مو�شعا بجامعة 

م�شروعات  تنفيذ  فى  الإ�شراع  لبحث  دمياط 

الجامعة والكليات المزمع 

بذلك  لت�شبح  اإن�شاوؤها، 

وثقافى  تنويرى  مركز 

وعلمى وخدمى على اأعلى 

واأن  خا�شة  الم�شتويات، 

ياأتى  الجامعة  ت�شميم 

الت�شميمات  اأحدث  �شمن 

الموجودة حالًيا بم�شر 

ح�شر الإجتماع المهند�س 

مح�شن �شالح  رئي�س مجل�س 

المقاولون  �شركة  اإدارة 

رم�شان  والدكتور  العرب 

رئيــــــــــــ�س  الطنطـــــــاوى 

الجامعة وعدد من قيادات 

الهند�شية  الإ�شت�شارات  مركز  وممثلى  الجامعة 

عبا�س  اأحمد  والمهند�شين  المن�شورة  بجامعة 

فرع  مدير  الع�شار  واأحمد  الدلتا  قطاع  رئي�س 



فرع حلوان ينفذ اأعمال ال�سرف ال�سحي 
لقرى اأبو رجوان وال�سوبك ومزغونة 

بتكلفة 166 مليون جنيه
اأكد المهند�س �شليمان يون�س رئي�س قطاع القاهرة الكبرى اأنه جاري العمل 

علي قدم و�شاق بم�شروع ال�شرف ال�شحي المتكامل لقرى اأبو رجوان وال�شوبك 

اأكتوبر  في  منه  الإنتهاء  والمزمع  الجيزة  بمحافظة  بده�شور  ومزغونة 

بتكلفة 166 مليون جنيه 2016.

واأ�شاف المهند�س عمرو حامد مدير فرع حلوان المنفذ لالأعمال اأن الم�شروع 

يهدف اإلى الق�شاء على م�شكلة ال�شرف ال�شحي في هذه القرى الثالث التي 

تعاني من م�شكالت كثيرة وتخفي�س ن�شبة المياة الجوفية التي تهدد بانهيار 

باأقطار تتراوح من  انحدار  القرى وهو عبارة عن خطوط  المنازل في تلك 

بده�شور  ال�شحي  ال�شرف  لمعالجة  محطة  بالم�شروع  ويوجد  بو�شة   28:8

وعدد4 محطات رفع هى محطة رفع اأبو رجوان الرئي�شية ومحطة ال�شوبك 

الرئي�شية ومحطة رفع ال�شوبك الفرعية ومحطة رفع مزغونة الرئي�شية.

واأ�شار المهند�س اأمجد مر�شي مدير الم�شروع اإلى اأن محطة المعالجة بده�شور 

تتكون من مبنى المدخل والم�شافي واأحوا�س التهوية 2.1 واأحوا�س الكلور 

2.1 واأحوا�س تكثيف الحماأة واأحوا�س التجفيف ومبانى البلور والمحولت 

وبيارة  ال�شيارات  والم�شجد ومظالت  والمعمل  والإدارة   والكلور  والمولدات 

4محطات رفع كل محطة تتكون  الت�شافي والأ�شوار وغرف الحرا�شة وعدد 

من بيارة وعنبر طلمبات ومبنى المولدات والمحولت ومبنى الإدارة وال�شور 

وغرف الحرا�شة و خطوط الطرد من مزغونة اإلى محطة المعالجة بده�شور 

20 بو�شة" وخط طرد من اأبو رجوان الرئي�شية  "موا�شير زهر مرن ب�شمك 
اإلى محطة المعالجة بده�شور.
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ورا�شد  الدلتا  �شمال 

مدير  نائب  يون�س 

الفرع مدير م�شروعات 

اأو�شح  والذى  دمياط 

بتنفيذ  الفرع يقوم  اأن 

على  بالجامعة  اأعمال 

باأكثر  مراحل  عدة 

جنيه   مليون   400 من 

م�شيرًا اأنه تم الإنتهاء 

المرحلة  اأعمال  من 

وهى  بالكامل  الأولى 

 3 اإن�شاء  عن  عبارة 

 30 ت�شم  مدرجات 

المدرج  �شعة  مدرج 

مبنى   2 و  طالب   250

ف�شل   40 ت�شم  ف�شول 

الف�شل  �شعة  درا�شى 

تم  كما  طالب   150

اأعمال  من   % اإنجاز65 

وهى  الثانية  المرحلة 

نف�س مكونات المرحلة 

 %  25 واإنجاز  الأولى 

المرحلة  اأعمال  من 

ت�شم  وهى  الثالثة 

�شعه  مدرج   2 اإن�شاء 

طالب   850 المدرج 

اإ�شتكمال  اإلى  اإ�شافة 

بطول  الجامعة  اأ�شوار 

 15 تكلفه  كم   3.1

وقد  جنيه  مليون 

الإنتهاء  على  اأو�شكت 

الفرع  ويقوم  هذا   ،

البنيه  بتنفيذ  اأي�شًا 

للجامعة  التحتية 

مليون   215 بقيمة 

جنيه .
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محافظ القاهرة ورئي�ش المقاولون العرب
يتفقدان اأعمال ترميم العقارات المت�سررة 

بمحيط القن�سلية الإيطالية
تفقد الدكتور جالل م�شطفي �شعيد محافظ القاهرة 

للمنازل  الترميم  اأعمال  يوليو   19 الأحد  يوم 

القن�شلية  محيط  قنبلة  انفجار  من  تاأثرت  التي 

قبل  من  بها  الأعمال  بداأت  والتي  الإيطالية.. 

عيد  اأيام  ثاني  �شباح  منذ  العرب  المقاولون  �شركة 

الفطر المبارك وقد اأكد المحافظ باأنه تم تقديم 

عدد من الإختيارات لأ�شحاب العقارات المت�شررين 

6 اأكتوبر وهي  بتوفير وحدات �شكنية لهم بمدينة 

اأو توفير  الم�شاكن المتاحة حاليًا لدي المحافظة 

باأنف�شهم باإيجار م�شاكن  اأن يقوموا  بدل نقدي علي 

موؤكدا  رغبتهم   ح�شب  المنطقة   من  بالقرب  لهم 

من  نقله  من  يت�شرر  �شوف  ال�شكان  من  اأحد  ل  باأن 

�شكنه و�شيتم تعوي�شه ك�شائر المواطنين المقيمين 

بالمنطقة في حال البدء في م�شروع تطوير منطقة 

مثلث ما�شبيرو.

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

الإدارة اأن ال�شركة توا�شل اأعمال ترميم الم�شاكن، 

البدء  ب�شرورة  ه  وَجّ الوزراء  رئي�س  اأن  اإلى  لفتًا 

الما�شي  الخمي�س  منذ  الترميم  اأعمال  في  الفوري 

العاملين  من   100 واإن  الفطر،  عيد  وقفة  الموافق 

قطاع  من  وعامل  وم�شرف  مهند�س  بين  ما  بال�شركة 

الت�شييد توجهوا اإلى الموقع بالفعل، وبداأوا اأعمال 

المواطنين  جانب  من  كبيرة  فرحة  و�شط  الترميم 

الذين اأ�شادوا ب�شرعة ال�شتجابة من قبل ال�شركة.
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55 منزل  الترميم ت�شمل  اأعمال  اأن  واأ�شاف  �شالح 

اإلى  باإعادتها  ال�شركة  تقوم  التفجير،  من  مت�شررًا 

الى  ال�شكان  عودة  اأجل  من  التفجير  قبل  حالتها 

منازلهم و تاأمين حياتهم، مو�شحا اأن الأعمال �شوف 

ت�شمل ترميم الواجهات المت�شررة، وكذلك ال�شرار 

الداخلية في الحوائط التي حدثت بفعل التفجير 

واأن اأعمال ترميم الواجهات �شوف ت�شتغرق حوالي 

10 اأيام، يتم بعدها بدء عالج التاأثيرات الداخلية 

من اأجل عودة ال�شكان الى منازلهم.

رافق المحافظ في جولته المهند�شان مح�شن �شالح 

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

عبدالتواب  اأيمن  محمد  واللواء  الإدارة   مجل�س 

نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء اإبراهيم 

عبدالهادي رئي�س حي بولق.
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اأنه  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأكد 

جنيه  1.4مليار  من  باأكثر  اأعمال  تنفيذ  من  الإنتهاء  تم 

ال�شحراوي  الأ�شكندرية  القاهرة  طريق  تطوير  بم�شروع 

من   ) ال�شابع  )بالقطاع  وذلك  حر  طريق  اإلى  وتحويله 

الكيلو 190 حتى التقاطع مع محور التعمير )كارفور( عند 

الوقت  في  الأ�شكندرية   القاهرة  طريق  من   220 الكيلو 

المحدد طبقًا لتعليمات رئي�س الوزراء المهند�س اإبراهيم 

اأن  م�شيرًا  �شاحي  هاني  المهند�س  النقل  ووزير  محلب 

2500 مهند�س وفني  الم�شروع �شارك في تنفيذه اأكثر من 

وعامل من جميع فروع واإدارات ال�شركة في ملحمة وطنية 

كبيرة وت�شمنت اأعماله رفع كفاءة الكباري الواقعة بهذا 

كوبري   - العامرية  )كوبري  وهى  الطريق  على  القطاع 

 - العرب  برج  مدخل  كوبرى  الخير-  اأبو  كوبري   - مرغم 

كوبرى مدخل العجمى ( .

كان رئي�س مجل�س الإدارة قد قام باأكثر من جولة للم�شروع  

خاللها  رافقه  لالأعمال  النهائية  اللم�شات  لمتابعة 

نائب  عفيفي  واإمام  الأول  النائب  فاروق  �شيد  المهند�شون 

رئي�س مجل�س الإدارة والدكتور ر�شدي طاهر وطارق �شقر 

ع�شوا مجل�س الإدارة و مفيدة عالم رئي�س قطاع المعامل 

فريد  ومحمود  الأ�شكندرية  قطاع  رئي�س  الجارحي  وعلى 

قطاع  رئي�س  عبدالمح�شن  وعادل  الت�شييد  قطاع  رئي�س 

القطاع ال�سابع ملحمة وطنية 
�سارك فيها 2500 مهند�ش وفني وعامل بالمقاولون العرب

الم�سروع يتجاوز 1.4مليار جنيه وي�سم اإن�ساء 5 كباري علوية
 و10 كباري �سطحية وخم�ش كباري م�ساه وتحويله اإلي طريق حر
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الطرق وخالد عي�شى رئي�س قطاع الت�شنيع ووائل ال�شيد 

واأ�شرف  التخ�ش�شية  والإن�شاءات  الكباري  اإدارة  مدير 

عطية مدير اإدارة الطرق ال�شريعة وح�شام الريفي مدير 

الأعمال  اإدارة  مدير  خ�شر  وطارق  الأ�شكندرية  فرع 

الإعتيادية.

لوحة �شرف

بالقطاع  تنفيذها  يتم  التى  الأعمال  اأن  بالذكر  جدير 

ال�شابع ت�شمنت تو�شيع الطريق من خالل اإن�شاء حارتين 

جديدتين بكل اتجاه لي�شبح بالطريق 4 حارات مرورية 

بكل اتجاه، وتعديل الميول الطولية والعر�شية للطريق 

للموا�شفات  وطبقًا  للطريق  الهند�شي  للت�شميم  وفقًا 

للخلف  الرجوع  دورانات  مواقع  كفاءة  ورفع  وتعديل 

واإن�شاء  كباري   10 وعددها  ال�شطحية  الكباري  وتو�شيع 

اإحداهما  علوي  كوبري   2 عدد  واإن�شاء  بديلة  كباري 

وتو�شيع  العجمي  بمدخل  والآخر  العرب  برج  بمدخل 

ورفع كفاءة عدد 3 كباري علوية والمتواجدة حاليًا على 

5 كباري م�شاه ، كما تم  طول م�شار الطريق واإن�شاء عدد 

والتي  بالكباري  الخا�شة  المعدنية  القطاعات  ت�شنيع 

ي�شل وزنها اإلي 12 األف طن بور�س المقاولون العرب .

والإن�شاءات  الكباري  اإدارة  الأعمال  تنفيذ  في  �شارك 

المعامل  قطاع  و  ال�شريعة  الطرق  واإدارة  التخ�ش�شية 

وفرع الأ�شكندرية وقطاع الت�شنيع ممثاًل في ور�س تر�شانة 

ممثاًل  الت�شييد  وقطاع  الإ�شماعيلية  وتر�شانة  المع�شرة 

في اإدارتي الأعمال الإعتيادية و�شيانة الق�شور والأثار .
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قام  القومي  بالعيد  المحافظة  اإحتفالت  اإطار  في 

المهند�س يا�شر الد�شوقي محافظ اأ�شيوط  بو�شع حجر 

اأ�شيوط   مدينة  بو�شط  الهاللي  كوبري  منزل  اأ�شا�س 

 12 25 مليون جنيه وينتهي العمل منه خالل  بتكلفة  

مدينة  داخل  جديد  مروري  محور  لخلق  وذلك  �شهرا 

الختناقات  حدة  الكوبري  يخفف  حيث  ا�شيوط 

المرورية بو�شط مدينة ا�شيوط ويربط �شرق المدينة 

ال�شكة  خطوط  اعلي  المنزل  لعبور  وذلك  بغربها 

الحديدية ' القاهرة - ا�شوان '  �شرح بذلك المهند�س 

منزل  ان  واأو�شح  اأ�شيوط  فرع  مدير  محفوظ  محمد 

كوبري الهاللي الجديد يمتد بطولة 300 متر وبعر�س 

المنزل  ان  م�شيفا  �شهرا   12 تنفيذه  وي�شتغرق  متر   7

 16 علي  محملة  خر�شانية  بالطة  عن  عبارة  الجديد 

بغال و2 حائط �شاند وج�شم الكوبري يتكون من عدد 

باكية   12 وعدد  الم�شلحة  الخر�شانة  من  باكيات   3

معدنية وال�شا�شات عبارة عن خوازيق بقطر 60 �شم.

�شرح المهند�س محمد 

فرع  مدير  محفوظ 

الفرع  باأن  اأ�شيوط 

فاز بتعاقدات جديدة 

مليون   319 باإجمالى 

عن  عبارة  جنيه 

العلوم  كلية  م�شروع 

الجديد  الوادى  بمحافظة  بالخارجة 

الهيكل  اإن�شاء  وهى  ال�شرقى"   "الجزء 
الخر�شانى والمبانى للجزء ال�شرقى والغربى 

والكيمياء  والفيزياء  الجيولوجيا  لأق�شام 

كلية  وم�شروع  جنيه  مليون   38 بقيمة 

"الجزء  بالوادى الجديد  العلوم بالخارجة 

الخر�شانى  الهيكل  اإن�شاء  وهى  الغربى" 

واأق�شام  والغربى  ال�شرقى  للجزء  والمبانى 

 38 بقيمة  والريا�شة  والحيوان  النبات 

بمنطقة  رفع  محطة  وم�شروع  جنيه  مليون 

باأ�شيوط  ال�شرقية  الجنوبية  التو�شعات 

مم   800 قطر   طرد  خط  لتنفيذ  الجديدة 

حتى  مم    400 طرد  وخط   "3" رافع  حتى 

وم�شروع  جنيه  مليون   34 بقيمة   "3" رافع 

الجديدة  اأ�شيوط  بمدينة  رفع  محطة 

لتنفيذ اأعمال رفع "3" وخط الطرد 1100 

 77 بقيمة  المعالجة  محطة  حتى  مم 

الملك  كوبرى  منزل  وم�شروع  جنيه  مليون 

22 مليون  في�شل بمحافظة اأ�شيوط  بقيمة 

بقيمة  حمادى  نجع  كوبرى  وم�شروع  جنيه 

الهيكل  اإن�شاء  وم�شروع  جنيه  مليون   47

بمدينة  �شكنية  عمارة   14 لعدد  الخر�شانى 

 38 بقيمة  الجديدة  الجديدة  اأ�شيوط 

الهاللى  كوبرى  منزل  وم�شروع  جنيه  مليون 

بمحافظة اأ�شيوط بقيمة 25 مليون جنيه . 

حمافظ اأ�سيوط ي�سع حجر اأ�سا�ش
 منزل كوبري الهاليل

 بتكلفة 25 مليون جنيه

�أعمال جديدة لفرع �أ�سيوط

 بـ 319 مليون جنيه
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مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  عقد 

اجتماعًا  مايو  من  الأول  الإثنين  يوم  الإدارة 

مو�شعًا  بم�شروع اإعادة تاأهيل قاعة الموؤتمرات 

بمدينة ن�شر ح�شره المهند�شين اإمام عفيفي 

ر�شدي  والدكتور  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب 

�شندي  و�شيد  الإدارة  مجل�س  ع�شو  طاهر 

اإدارة المن�شاآت المتميزة  رئي�س القطاع مدير 

والإ�شت�شاري العام  وقيادات العمل بالم�شروع 

500 مليون جنيه  والذي يبلغ تكلفته حوالي 

ويتم العمل فيه على مرحلتين،الأولى بقيمة 

اإزالة  مرحلة  وت�شمل  جنيه  مليون   200

بالكامل  وتمت  المخلفات  ورفع  الحريق  اآثار 

العنا�شر  جميع  وترميم  تدعيم  ومرحلة 

الحريق  جراء  من  المت�شررة  الإن�شائية 

خوفو  قاعة  وتاأهيل  تطوير  اإلى  اإ�شافة 

وتدعيم قاعات الجاليري وال�شاللت وخفرع 

والمناطق المحيطة بها بينما تت�شمن اأعمال 

المعمارية  الت�شطيبات  الثانية  المرحلة 

الموؤتمرات  لقاعات  والكهروميكانيكية 

جنيه  مليون   300 قيمتها  وتبلغ  المختلفة 

واأ�شاف المهند�س �شيد �شندي اأنه جاري اإ�شناد 

اأعمال الحماية المدنية لخم�س قاعات اأخرى 

للم�شروع بقيمة 84 مليون جنيه.

محسن صالح يتابع العمل بمشروع إعادة تأهيل
 قاعة المؤتمرات بمدينة نصر
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محلب  اإبراهيم  المهند�س  من  كل  رعاية  تحت 

النور  عبد  فخري  ومنير  الوزراء  مجل�س  رئي�س 

الخمي�س  يوم  والتجارة،انطلقت  ال�شناعة  وزير 

للموؤتمرات  الدولى  القاهرة  بمركز  يونيو   4

الر�شمى  الدولى  والموؤتمر  المعر�س  فعاليات 

 Egypt والت�شييد  للبناء  المتخ�ش�س  الوحيد 

المهند�س  بح�شور   Building Show
وال�شيدة  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن 

نجوى ر�شاد رئي�س مجل�س اإدارة الهيئة الم�شرية 

اإمام  والمهند�س  والموؤتمرات  للمعار�س  العامة 

عفيفي نائب رئي�س مجل�س الإدارة

وقد اأكد المهند�س مح�شن �شالح خالل الإفتتاح 

اأن المعر�س يمثل ال�شركات الم�شرية العاملة فى 

اأحد اأهم القطاعات الحيوية التى يفخر بها كل 

م�شرى والمقاولون العرب حر�شت على التواجد 

بالمعر�س من خالل جناح متميز لعر�س اإنجازات 

ال�شركة.

الهيئة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  ر�شاد  نجوى  واأكدت 

اأن  والموؤتمرات  للمعار�س  العامة  الم�شرية 

فى  ياأتى  المعر�س  تنظيم  على  الهيئة  حر�س 

التى  الراهنة  المرحلة  باأن  الهيئة  اإيمان  اإطار 

تمر بها جمهورية م�شر العربية تتطلب ت�شافر 

وزيادة  والتعمير  البناء  لإعادة  الجهود  كافة 

رئي�س  ال�شيد  روؤية  اإلى  وا�شتنادًا  الإ�شتثمارات، 

معركة  باأن  ال�شي�شى  عبدالفتاح  الجمهورية 

وبناًء  وتعمير  بناء  معركة  هى  الحقيقية  م�شر 

والتجارة  ال�شناعة  وزير  ال�شيد  توجيهات  على 

وا�شتكماًل  والمتو�شطة  ال�شغيرة  والم�شروعات 

محسن صالح يشهد إنطالق 
المعرض والمؤتمر

الدولى للبناء والتشييد 
"Egypt Building Show"
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وتنمية  دعم  معر�س  لنجاحات 

الإقت�شاد الم�شرى ب�شرم ال�شيخ 

العامة  الم�شرية  الهيئة  فاإن 

حر�شت  والموؤتمرات  للمعار�س 

محورى  بدور  الم�شاركة  على 

 Egypt معر�س  تنظيم  فى 

.Building Show
المعر�س  اأن  بالذكر  جدير   

الخبراء  اأهم  من  تواجدًا  �شهد 

م�شر  فى  ال�شناعة  ورجال 

اأهم  وم�شاركة  العربى  والعالم 

الأن�شطة  فى  العاملة  ال�شركات 

والت�شييد  بالبناء  المرتبطة 

العربى، وقدم  والعالم  فى م�شر 

على  لالإطالع  لزواره  فر�شة 

والتقنيات  المنتجات  اأف�شل 

البناء  اأن�شطة  فى  المتطورة 

هام�شه  علي  واأقيم  والت�شييد، 

موؤتمر علمى تحدث فيه العديد 

اآخر  حول  الم�شئولين  من 

الم�شتجدات.
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اأعلن المهند�س مح�شن �شالح الدين رئي�س مجل�س 

البرنامج  اإنتهاء   عن  العرب  المقاولون  �شركة 

الطرق  هيئة  من  مهند�شين   5 لـ  التدريبي 

لهند�شة  العرب  المقاولون  بمعهد  الأثيوبية 

التخرج  �شهادات  وت�شليمهم  والإدارة  الت�شييد 

وذلك في اإطار المبادرات التي يقوم بها الرئي�س 

وجهود  الجمهورية  رئي�س  ال�شي�شي  الفتاح  عبد 

محلب  اإبراهيم  المهند�س  برئا�شة  الحكومة 

والمرافق  الإ�شكان  ووزير  الوزراء  مجل�س  رئي�س 

م�شطفى  الدكتور  العمرانية  والمجتمعات 

واإقت�شادية  �شيا�شية  عالقات  لإقامة  مدبولى 

طيبة بين م�شر والأ�شقاء الأفارقة والتي ت�شهد 

تطورات هامة وتقاربا اأكثرمن ذي قبل وكان من 

الأفريقية  القت�شادية  القمة  اإجتماع  ثمارها 

وتجمع  وال�شادك  )الكومي�شا  الثالث  للتكتالت 

�شرق اأفريقيا( الذي عقد ب�شرم ال�شيخ  واختتم 

 26 بين  الحرة  التجارة  وثيقة  بتوقيع  اأعماله 

دولة اأفريقية .

الأثيوبيين  المهند�شين  اأ�شاد  اآخر  جانب  علي   

خالل لقائهم بالمهند�س اإبراهيم مبروك رئي�س 

العرب  بالمقاولون  الأفريقية  ال�شركات  قطاع 

تدريب 5 مهند�سين 
من هيئة الطرق الأثيوبية بالمقاولون العرب



63

بين  الممتدة  والتاريخية  والعميقة  الطيبة  العالقات  اإطار  في 

م�شر واأثيوبيا خا�شة بعد اأن اأعاد لها الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي 

ال�شقيقتين  بين  والثقة  والترابط  الأخوة  روح  الجمهورية  رئي�س 

المهند�س  بقيادة  الم�شرية  الحكومة  حر�س  ومع  واأثيوبيا  م�شر 

اإبراهيم محلب رئي�س الوزراء على بناء ج�شر من التوا�شل ودعم 

عجلة التنمية بدولة اأثيوبيا في ظل هذه العالقات المتنامية..

المقاولت  �شركات  كبري  العرب  المقاولون  ل�شركة  يطيب  فاإنه 

الرابع  القومي  بالعيد  الأثيوبي  ال�شعب  تهنئ  اأن  واأفريقيا  بم�شر 

والع�شرين لدولة اأثيوبيا الذي ي�شادف الثامن والع�شرين من مايو 

من كل عام .. تحت القيادة الر�شيدة لمعالي ال�شيد هيلي دي�شالين  

غيدي  درير  محمود  ال�شيد  تهنئ  ،كما  اأثيوبيا  وزراء  رئي�س 

الرخاء  من  المزيد  لهم  متمنية  بالقاهرة  اأثيوبيا  دولة  �شفير 

والتقدم،�شرح بذلك المهند�س مح�شن �شالح رئي�س ال�شركة واأكد 

اأن ما تقوم به �شركة المقاولون العرب حاليًا من تنفيذ لم�شروعات 

الم�شرية الأثيوبية ويوؤكد  العالقات  تنموية هناك يعك�س عمق 

الم�شاهمة الم�شرية الجادة في دعم خطط التنمية والبناء .

واأ�شار �شالح اإلى اأن �شركة المقاولون العرب الإثيوبية تقوم حاليًا 

قيمتهما  تبلغ  ال�شقيقة  اأثيوبيا  بدولة  طرق  م�شروعين  بتنفيذ 

111 مليون دولر وهما عبارة عن مرحلتين من الطريق  اأكثر من 

الم�شروع  من  جزء  يعتبر  والذي  اأبابا  اأدي�س  نيروبي-  الدولي 

جنوب  في  تاون  كيب  اإلى  القاهرة  من  الدولي  للطريق  الطموح 

اأفريقيا،الطريق الأول وهو طريق يابللو اأجريماريام بطول 94.5 

دولر  مليون   54.5 بتكلفة  الإنتهاء  علي  اأو�شك  والذي  كيلومتر 

 72 بطول  اأجريماريام  يرجات�شيفي  طريق  هو  الثاني  والطريق 

كيلومتر وقد بلغت ن�شبة اإنجازه حوالي 45 % وبتكلفة 56.5 مليون 

قامت  الإثيوبية  العرب  المقاولون  �شركة  اأن  �شالح  واأكد  دولر، 

دولر  مليون   30 بقيمة  عمل  حجم  بتنفيذ  الما�شي  العام  خالل 

مو�شحًا اأن العمالة الإثيوبية تمثل ن�شبة 90% بهذين الم�شروعين 

واأن ال�شركة تقوم حاليًا بدرا�شة م�شروع الإ�شكان الإقت�شادي في 

على  وهى  دور(   12.9،7 �شكنية  عمارات  )مجموعة  اأبابا  اأدي�س 

تنوي  التي  التنموية  الم�شروعات  تنفيذ  في  للم�شاركة  ا�شتعداد 

خا�شة  الحالية  المرحلة  خالل  طرحها  الأثيوبية  الحكومة 

الطيبة  والمبادرات  البلدين  بين  ال�شيا�شية  العالقات  بعد تح�شن 

الجمهورية  رئي�س  ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س  بها  قام  التي 

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

والمجتمعات  والمرافق  الإ�شكان  وزير  والدكتور م�شطفى مدبولي 

العمرانية نحو فتح اآفاق عمل جديدة لل�شركات الم�شرية بالقارة 

ال�شمراء.

المقاولون العرب تهنئ  �سعب اأثيوبيا 
بعيدها القومي الرابع والع�سرين

بح�شن ا�شتقبال وتنظيم الدورة 

ت�شمن  والذي  البرنامج  وقوة 

تدريبات نظرية بجانب زيارات 

م�شروعات  من  لعدد  ميدانية 

وخالطة  والمعامل  الطرق 

بالقطامية  ال�شركة  اأ�شفلت 

للحكومة  ال�شكر  ووجهوا 

المقاولون  و�شركة  الم�شرية 

العرب علي اإتاحة هذه الفر�شة 

لهم.

المقاولون  بالذكراأن  جدير 

بتنفيذ  حاليًا  تقوم  العرب 

اأثيوبيا  بدولة  طرق  م�شروعين 

ال�شقيقة تبلغ قيمتهما اأكثر من 

111 مليون دولر وهم عبارة عن 

الدولى  الطريق  من  مرحلتين 

الذى  و  اأبابا  اأدي�س   - نيروبى 

يعتبر جزء من الم�شروع الطموح 

للطريق الدولى من القاهرة اإلى 

اأفريقيا  جنوب  فى  تاون  كيب 

الطريق الأول هو م�شروع طريق 

 94.5 يابللو اأجريماريام بطول 

علي  اأعماله  اأو�شكت  وقد  كم 

مليون   54.5 بتكلفة  الإنتهاء، 

دولر و الطريق الثانى هو طريق 

يرجات�شيفى اأجريماريام بطول 

الإنتهاء  المتوقع  ومن  كم   72

 2016 يونيو  نهاية  اأعماله  من 

دولر  56.5مليون  بتكلفة 

الأثيوبية  العمالة  تمثل  و 

الم�شروعين  بهذين  ن�شبة%90 

عدد  العرب  المقاولون  وتدر�س 

التي  التنموية  الم�شروعات  من 

الأثيوبية  الحكومة  تنوي 

المرحلة  خالل  طرحها 

الحالية.
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المنشــآت المتميـــزة
 تنتهـي مـن أعمـال بأكثـر مـن  مليـار جنيه

خالل العام المالي 2015/2014
رئي�س  �شندي  �شيد  المهند�س  اأعلن 

القطاع مدير اإدارة المن�شاآت المتميزة 

اأن الإدارة انتهت من الت�شليم الإبتدائي 

العام  خالل  الم�شروعات  من  لعدد 

المالي 2015/2014 بتكلفة اإجمالية 

المليار  من  تقترب  الم�شروعات  لتلك 

ون�شف المليار جنيه منها م�شروع جراج 

اإن�شاءه  تكلفة  بلغت  والذي  التحرير 

من  ويتكون  جنيه  مليون   365 حوالي 

الأر�س  تحت  الطوابق  متعدد  جراج 

م�شطح  متر   20000 م�شاحة  على 

�شركة  وتملكه  �شيارة   1700 وب�شعة 

الإ�شتثمارية  للجراجات  التحرير 

م�شروع  ت�شليم  تم  اأنه  �شندي  واأ�شاف 

اإ�شكان الأ�شر الأولى بالرعاية بمدينة 

6 اأكتوبر ويتكون من عدد 7008 وحدة 

الأولى  المواطنين  لإ�شكان  �شكنية 

بلوك  بلوك،كل   146 )عدد  بالرعاية 

يتكون من عدد 2 عمارة باإجمالي 292 

اأر�شي  من  تتكون  عمارة  وكل  عمارة( 

و5 اأدوار متكررة ويحتوي الدور على 4 

وحدات �شكنية بم�شطح 42 متر م�شطح 

لكل وحدة بتكلفة اإجمالية بلغت 438 

مليون جنيه.

اإدارة  اأن  �شندي  �شيد  المهند�س  واأكد 

اإنجاز  في  �شاهمت  المتميزة  المن�شاآت 

الهامة  الم�شروعات  من  اأخر  عدد 

خالل العام المالي الحالي منها ت�شليم 

م�شروع مقر النائب العام بتكلفة 260 
م.�شيد �شندى

جراچ التحرير
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مليون جنيه وهو مبنى اإداري مقام على م�شطح 

53 األف متر م�شطح ومكون من بدروم واأر�شي 

و3 اأدوار متكررة بت�شطيبات داخلية متنوعة 

)اأر�شيات وتجاليد خ�شب - �شيراميك - رخام 

ب�شورة  العام  الموقع  تنفيذ  مع  وجرانيت( 

العدل،كما  وزارة  ل�شالح  تنفيذه  وتم  مميزة 

برو�س  التجاري  ال�شكني  المجمع  اإنجاز  تم 

ملك  اإداري  تجاري  مبنى  من  والمكون  الفرج 

ن�شف  العرب  بالمقاولون  العاملين  ل�شندوق 

جنيه  مليون   120 حوالي  بقيمة  ت�شطيب 

الذكية  بالقرية  القومي  الإ�شتثمار  وبنك 

بتكلفة 110 مليون جنيه وهو عبارة عن مبنى 

متر  األف   3 بم�شطح  بدروم   2 عدد  من  مكون 

م�شطح ودور اأر�شي و3 طوابق متكررة بم�شطح 

م�شطح،ومن  متر   6900 للمباني  اإجمالي 

خالل  منها  الإنتهاء  تم  التي  الم�شروعات 

العام المالي الحالي وتم ت�شليمها م�شروع �شوق 

محاط  �شوق  من  ويتاألف  مايو  بـ15  الجمعة 

طولي  متر   1165 بطول  خارجية  باأ�شوار 

واأ�شوار داخلية )اأ�شوار م�شاه بطول 912 متر 

للمحولت  ومبنى  بوابات   3 وعدد  طولي( 

50 متر م�شطح  مكون من دور واحد بم�شاحة 

وعدد 2 غرفة ومبنى المولدات مكون من دور 

واحد وعدد 2 غرفة واأبراج ل�شلكية ومجمع 

اليوم  ومبنى  للكافتيريات  ومباني  محالت 

الواحد بتكلفة اإجمالية لإن�شاء ال�شوق بقيمة 

م�شروع  ت�شليم  تم  وكذلك  جنيه  مليون   118

 43 بلغت  اإجمالية  بتكلفة  ال�شروق  باراديز 

فيالت  كمبوند  عن  عبارة  وهو  جنيه  مليون 

مع  ت�شطيب  ن�شف  �شكنية  فيال   80 من  يتكون 

ت�شطيب كامل للواجهات وداخلي على المحارة 

في  المتميزة  المن�شاآت  اإدارة  �شاهمت  واأخيرًا 

بالمقاولون  الخا�شة  العائمة  تجديد  اأعمال 

العرب والتي تتكون من اأر�شي ودورين وتمثلت 

من  الت�شطيبات  اأعمال  اإنجاز  في  الأعمال 

و�شبابيك  ووجهات  معلقة  واأ�شقف  اأر�شيات 

بقيمة  وخالفة  و�شتائر  ودهانات  األومنيوم 

اإجمالية بلغت 12 مليون جنيه.

إسكان األولى بالرعاية - السادس من أكتوبر

مقر النائب العام

إسكان األولى بالرعاية - العاشر من رمضان
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 لتنمية اأر�ش الفيروز باأكثر من 420 مليون جنيه
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الحالية  الدولة  خطة  اإطار  في 

على  �شيناء  جزيرة  �شبه  لتنمية 

كافة المحاور وفي �شوء الم�شروع 

القومي لإزدواج المجرى المالحي 

�شيناء  فرع  يقوم  ال�شوي�س  لقناة 

ال�شعيد  محمد  المهند�س  بقيادة 

من  العديد  بتنفيذ  و�شيناء  القناه  قطاع  رئي�س  حافظ 

الأعمال الخا�شة بم�شروع محور قناة ال�شوي�س متمثلة 

الميول  بحماية  القناة  جوانب  حماية  م�شروع  في 

وهى  الجديدة  للقناة  المالحي  للمجرى  الجانبية 

اأعمال الحفر والردم والأرنكة وفرد الن�شيج ال�شناعي 

والتغطية بال�شن والدب�س ب�شمك 135 �شم بمعدل 9 متر 

مليون   80 حوالي  تقديرية  وبقيمة  الطولي  المتر  في 

جنيه بالإ�شافة اإلى اأعمال �شمعات الرباط لل�شفن قوة 

بمعدل  الجديدة  ال�شوي�س  قناة  �شفتي  على  طن   150

 30 بتكلفة  �شمعة   250 حوالي  بعدد  متر   100 كل 

اأكتاف الكباري الخا�شة بالقوات  مليون جنيه واأعمال 

كتف   )11( الجديدة  القناة  �شفتي  على  الم�شلحة 

حديدية  �شتائر  من  ومكونة  جنيه  مليون   30 بقيمة 

مع  الأكتاف  تربط  التي  والطرق  الإحالل  واأعمال 

الأعمال  اإلى  بالإ�شافة  للقناة  الموازي  الطريق 

الخر�شانية واأعمال اأكتاف معدية 

اإ�شقاط  �شاحة  واأعمال  �شرابيوم 

بالكيلو  الم�شلحة  القوات  كباري 

الدولفينات  واأعمال   67.5 متر 

بالقوات  الخا�شة  المطورة 

الفنية  والأعمال  الم�شلحة 

القديم  وتاريخها  م�شر  عن  تعبر  التي  والجداريات 

والحديث بالكيلو 76 بقيمة 20 مليون جنيه.

واأ�شاف المهند�س مبارك من�شور مبارك مدير فرع �شيناء 

المنفذ لالأعمال اأن الهيئة الهند�شية للقوات الم�شلحة 

�شرم  بمدينة  الأو�شط  الطريق  م�شروع  للفرع  اأ�شندت 

ميدان  حتى  النور  بحي  الأوليمبية  القرية  من  ال�شيخ 

ال�شالم بطول 12 كيلومتر وبتكلفة تزيد على ربع مليار 

نتيجة  ياأتي  الإ�شناد  هذا  اأن  الفرع  مدير  واأكد  جنيه 

لمجهودها  العرب  المقاولون  �شركة  في  الكبيرة  الثقة 

الوا�شح في اإنجاح الموؤتمر الإقت�شادي وموؤتمر القمة 

العربي ب�شرم ال�شيخ ويعتبر من الم�شروعات العمالقة 

ال�شامل  التطوير  في  الدولة  خطة  �شمن  تدخل  التي 

المرتقبة  التجهيزات  واأحد  �شيناء  جزيرة  ل�شبه 

الدولي  الإقت�شاد  لموؤتمر  ال�شيخ  �شرم  لإ�شت�شافة 

دافو�س 2016.

مبارك منصور مباركمحمد السعيد حافظ
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اإلى  �شيناء  فرع  مدير  نائب  علي  وائل  المهند�س  واأ�شار 

اأن الفرع بداأ تنفيذ المرحلة الأولى من م�شروع تطوير 

منطقة اأثار عيون مو�شى وفقًا للمقترح الفني الذي اأعدته 

الهيئة العامة للتنمية ال�شياحية وهو الم�شروع الذي تم 

اإ�شناده ل�شركة المقاولون العرب بالأمر المبا�شر وي�شمل 

الجزء الأول من المرحلة الأولى اأعمال تن�شيق الموقع 

التذاكر  و�شباك  الرئي�شي  المدخل  ذلك  في  بما  العام 

وممرات الم�شاه وممرات �شيارات الجولف وخيام القما�س 

التفلون بجودة عالية بالإ�شافة اإلى فر�س الموقع العام 

وذلك بتكلفة اإجمالية للجزء الأول من المرحلة الأولى 

بقيمة 15 مليون جنيه.

تنفذ طريق ال�سط 
ومر�سي معدية �سرابيوم الجديد

 بمنطقة القناة
نائب  اأحمد  يا�شر  المهند�س  اأو�شح  اآخر  جانب  علي 

باإفتتاح  الإحتفالت  مواكبه  اإطار  فى  اأنه  الفرع  مدير 

باإنجاز  اأي�شًا  ال�شركة  قامت  الجديدة  ال�شوي�س  قناة 

الذى  الكوم  اأبو  ميت  ال�شط  طريق  من  الأولى  المرحلة 

ويعتبرالطريق  القناة  بمنطقة  للتنمية  �شريانًا  يعد 

المحورى لقناة ال�شوي�س الجديدة حيث يمتد بطول 54 

كم ليخدم مدينة القنطرة �شرق وتقاطع طريق العري�س 

فى  اإفتتاحها  والمقرر  الأمل  قرية  عليه  الواقع  الدولى 

ال�شوي�س  قناة  وكوبرى  الجارى  اأغ�شط�س  من  ال�شاد�س 

"6" المعدية الأ�شا�شية  ومعدية الفردان ومعدية نمرة 

،كما يخدم مدينة  �شيناء  اإلى  اأهالى الإ�شماعيلية  لعبور 

ومعدية  حاليًا  اإن�شاوؤها  الجارى  الجديدة  الإ�شماعيلية 

،واأ�شار  القناة  وغرب  �شرق  بين  تربط  والتى  �شرابيوم 

اإلى اأن الأعمال �شملت تقوية وتدعيم الطريق حيث تم 

واأر�شفة  وبردورات  اأ�شفلت  وطبقتى  اأ�شا�س  طبقة  و�شع 

فى مداخل القرى لرفع كفاءه الطريق وبلغت تكلفته 75 

مليون جنيه ،واأ�شاف المهند�س يا�شر اأن الفرع قام باإنجاز 

لهيئة  التابعة  الجديدة  �شرابيوم  معدية  مر�شي  م�شروع 

قناة ال�شوي�س القناة الجديدة فى وقت قيا�شى قدرة24 

يومًا فقط وهو عبارة عن مر�شى ب�شاطئ القناة الجديدة 

دق  اأعماله  و�شملت  الجديدة  القناة  المواطنين  لعبور 

�شتائر معدنية و�شب خر�شانات وتركيب هياكل حديدية 

بالأر�شفه علي جانبى المر�شى بتكلفه 5 ماليين جنيه .

قطاع  رئي�س  عبدالمح�شن  عادل  المهند�س  �شرح 

بتنفيذ  و�شاق  قدم  علي  يقوم  القطاع  اأن  الطرق 

الإمتداد  بمنطقة  الداخلية  الطرق  م�شروع 

الـ70  )منطقة  ال�شادات  لمدينة  الم�شتقبلي 

مدير  عطية  اأ�شرف  المهند�شان  ،واأ�شاف  فدان( 

اإدارة الطرق ال�شريعة المنفذة لالأعمال و ع�شام 

عبارة  الم�شروع  اأن  الإدارة  مدير  نائب  اإبراهيم 

الأ�شكندرية  طريق  بين  المح�شورة  الطرق  عن 

الم�شرية  الغابة  وطريق  غربًا  ال�شحراوي 

)الحزام  التحدي  وطريق  �شرقًا  ال�شينية 

ال�شكني  المدخل  من  والطريق  �شماًل  الأخ�شر( 

جنوبًا باإجمالي اأطوال 86 كيلو متر اإن�شائي جديد 

وتمثل 75% من م�شاحة مدينة ال�شادات.

الم�شروع  مدير  رفعت  محمد  المهند�س  واأو�شح 

والذي  الم�شروع  اأعمال  من   %30 اإنجاز  تم  اأنه 

ي�شمل ت�شميم وتنفيذ الطرق الداخلية لالأرا�شي 

بمدينة  فدان  الـ70  بمنطقة  عليها  المعتدى 

ال�شادات وينق�شم اإلى ثالثة اأنواع من الطرق؛اأولها 

الر�شف  )طبقات  مترًا   54 بعر�س  رئي�شية  طرق 

ح�شوي  اأ�شا�س  وطبقة  الفرمة  اأعمال  عن  عبارة 

6 �شم وطبقة  25 �شم وطبقة رابطة �شمك  �شمك 

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

الر�شف  )طبقات  متر   44 بعر�س  فرعية  طرق 

ح�شوي  اأ�شا�س  وطبقة  الفرمة  اأعمال  من  مكونة 

وطبقة  6�شم  �شمك  رابطة  وطبقة  �شم   20 �شمك 

من  مكون  الثالث  والنوع  5�شم(  �شمك  �شطحية 

الر�شف  )طبقات  متر   36 بعر�س  فرعية  طرق 

ح�شوي  اأ�شا�س  وطبقة  الفرمة  اأعمال  عن  عبارة 

6 �شم وطبقة  20 �شم وطبقة رابطة �شمك  �شمك 

�شطحية �شمك 5�شم( .

إدارة الطرق السريعة
تقوم بإنجاز %30 

من اإلمتداد المستقبلي 
لمدينة السادات

 )منطقة الـ70 فدان(



العالمية ورضاء العميل وإنطالقًا من  المنافسة  التفوق والتميز وتماشيًا مع سياسة الشركة نحو  إستمرارًا لمسيرة 
T.U.V  بالتوصية بإستمرار سريان شهادة  الحرص على تحقيق سياسة وأهداف الشركة فقد قامت الجهة المانحة 
الجودة لفرع شمال الدلتا طبقًا لمتطلبات المواصفة ISO 9001 /2008  حيث أشاد مراجعو الجهة المانحة باإللتزام 
التطوير والتحسين  الفرع والحرص على  المميز ألبناء  العليا وبالجهد  اإللتزام من قبل اإلدارة  العالى والتعهد بهذا 
المستمر وذلك تحت إشراف  وتوجيهات المهندس أحمد عباس رئيس قطاع الدلتا والمهندس أحمد العصار مدير فرع 

شمال الدلتا . 

استمرارًا لمسيرة التفوق والنجاح المستمر إلدارة الطرق السريعة ودعم المهندس طارق صقر عضو مجلس اإلدارة 
ومساندة المهندس عادل عبد المحسن رئيس قطاع الطرق وتوجيهات المهندس أشرف عطية  مدير إدارة الطرق 
السريعة وجهـود جميـع العاملين باإلدارة فقد تم تجديد شهادات الجودة والبيئة والسالمة إلدارة الطرق السريعة وقد 
أشاد ممثلوا الجهـة المانحـة )T.U.V( بكثـرة اإليجابيـات التـى ظهــرت أثنـاء المراجعـة وآداء العامليـن المتميـز 
والتزامهــم الكامـل بتطبيق أسس الجودة  والحفاظ على البيئة واتبـاع تعليمـات السالمـة والصحة المهنية وذلك أثناء 
زيارتهم لكبرى المشروعات القومية  التي تنفذها اإلدارة كمشروع تطوير القاهرة  اإلسكندريـة الصحـراوى )القطاع 

السابع( ومشروع الطريق الدائـرى اإلقليمى من طريق الواحات حتى طريـق اإلسكندرية الصحراوى.

وقد قام المهندس أشرف عطية  مدير إدارة الطرق السريعة بإصدار توجيهاتة إلى الكيميائى أيمن الجندى  مدير ضمان 
نظم الجودة والبيئة والمهندس سامح مجدى مدير السالمة بأن تكون إدارة الطرق السريعة من أولى اإلدارات التى 
يكون لها السبق فى الحصول على أنظمة أيزو الجودة والبيئة والسالمة الجديدة والتى سوف يتم إصدارها اعتبارًا من 

أكتوبر 2015 بمعرفة الشركة المانحة لأليزو.

من أجل اإلستمرار في مسيرة النجاح والتميز الدائم وحرصًا من اإلدارة العليا نحو اإللتزام بوسائل التطور والتحسين 
المستمر في جودة تنفيذ األعمال طبقًا للنظم العالمية وكذلك الحفاظ على بيئة العمل واإلهتمام بسالمة العاملين من 
أجل زيادة اإلنتاج وتحقيق ربحية، اجتاز وبنجاح تام فرع أسيوط المراجعة الدورية للجهة المانحة T.U.V وتم منح 
أشاد  حيث   ISO 14001/ 2004والبيئة  OHSAS 18001 /2007 المهنية والصحة  السالمة  شهادتي  اإلدارة 
أحمد  المهندسون محمود محمد  بالفرع تحت إشراف  العاملين  قبل  المبذول من  بالمجهود  المانحة  الجهة  مراجعوا 
عبدالمولى رئيس قطاع أسيوط وجنوب الوادي ومحمد محفوظ عبدالمجيد مدير فرع أسيوط ومحسن محمد حلمي 

مدير عام إدارة السالمة والصحة المهنية والبيئة والجودة..

والنجاح  التفوق  إطار مسيرة  العالمية وفى  المنافسة  نحو  الشركة  الحرص على سياسة  إنطالقًا من 
والرغبة فى الريادة إلدارة الشدات واألعمال التخصصية ونحو التميز وإستمرار التقدم فى تطبيق النظم 
العالمية والتطوير المستمر لرفع كفاءه األداء وبدعم المهندس أبو بكر أحمد كامل مدير اإلدارة وتحت قيادة المهندس 
  SGS سيد جابر محمد المشرف العام على الجودة والبيئة والسالمة قامت الجهة المانحة لشهادات نظم اإلدارة شركة
 ISO  9001/ ونظام الجودة  OHSAS 18001 /2007 بالمراجعة السنوية على نظام السالمة والصحة المهنية
2008 وقد تم إجتياز المراجعة بنجاح وبدون أى حاالت عدم مطابقة وأوصت الشركة  SGS بإستمرار صالحية 
األداء  بمستوى  أشادت  كما  لإلدارة,  المستمر  والتحسين  والتطوير  النظم  تطبيق  كفاءة  على  أثنت  حيث  الشهادات 

المهنى والجهد المبذول من جميع العاملين فى تطبيق النظم . 

تجديد شهادتي البيئة والسالمة والصحة المهنية لفرع أسيوط
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إستمرار سريان شهادة الجودة لفرع شمال الدلتا

تجـديــد شهــادات السـالمـة والجــودة
إلدارة الشـدات واألعمــال التخصصيـة

تجديد شهادات الجودة والبيئة والسالمة
 إلدارة الطرق السريعة



فى اإطار تنفيذ �شيا�شة ال�شركة نحو رفع كفاءة التنفيذ للم�شروعات وبناء على توجيه من المهند�س �شيد 

ول لرئي�س مجل�س الدارة وبالتن�شيق مع المهند�شة عفاف مبروك مدير جهاز الجودة فقد  فاروق النائب الأ

قام المعهد التكنولوجى لهند�شة الت�شييد و الإدارة برئا�شة ال�شيد المهند�س �شريف حمدى مدير المعهد 

يعاونه المهند�س كمال الدين م�شطفى مدير الدعم التدريبى للم�شروعات بالإ�شراف على ترتيب و ت�شميم 

حزمة من البرامج التدريبية فى الموقع لمهند�شى و م�شرفى م�شروع م�شنع 81 الحربى خالل الفترة من 

2015/4/26 اإلى  2015/6/11 من خالل ثالثة برامج تدريبية  تناولت اأ�ش�س التنفيذ واإ�شتالم الأعمال 

لبنود الت�شطيبات و ال�شحى واأعمال الحريق 

البرامج  خالل  تم  وقد  بالم�شروع  والطرق  

بنود  على   عملى  ب�شكل  التدريب  المذكورة 

مقاي�شات  فى  عليها  المن�شو�س  الأعمال 

لالأعمال  الفنية  الموا�شفات  و  الأعمال 

الجارى تنفيذها  بما يحقق جودة التنفيذ 

و متطلبات العميل.

 )T.U.V Rheinland( إجتازت بنجاح باهر إدارة الخرسانة الجاهزة مراجعات الجهة المانحة لنظم الجودة
وأشاد فريق المراجعين بمستوي األداء وجهود العاملين باإلدارة ومشاريعها في تطبيق النظم وجهود أقسام 
السالمة والبيئة والجودة وأقسام اإلدارة ودعم اإلدارة العليا وعلي رأسهم المهندسان سامي عبدالمنعم رئيس 
قطاع اإلدارات المنتجة ومحمود بهي الدين الحطيم مدير اإلدارة والجهد المبذول من المهندس أيمن عبداهلل 
  ISO 9001 / 2008 الجودة شهادات  وتجديد  منح  باستمرار  وأوصت  عمله  وفريق  الجودة  مدير ضمان 
والبيئة ISO 14001 / 2004 والسالمة والصحة المهنية OHSAS 18001 /2007 وذلك في إطار جهود 
اإلدارة في اإللتزام بالمعايير الدولية لتطبيق النظم العالمية للجودة أثناء التنفيذ وتحقيقًا ألهداف الشركة في 
إرضاء العمالء واإللتزام بالقوانين واللوائح المنظمة مع التحسين والتطوير لإلمكانيات والخبرات ونظم العمل.

تجديد شهادات الجودة والبيئة والسالمة إلدارة الخرسانة الجاهزة

م.كمال الدين مصطفىم.شريف حمدىم.إيمان سليمان
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اإنطالقا من �شيا�شة ال�شركة نحو المناف�شة العالمية و 

فى اإطار حر�س المعهد التكنولوجى لهند�شة الت�شييد 

بم�شتوى  التدريبية  الخدمة  تقديم  على  الإدارة  و 

الجودة  �شهادة  بتجديد  المعهد  قام  فقد  متميز 

 Quality management( الدارة  لنظم 

 ISO 9001:2008 طبقا للموا�شفة )system
 )TUV( و ذلك بناء على مراجعة الجهة المانحة

اإ�شراف المهند�شة  و لمدة ثالثة �شنوات وذلك تحت 

اإيمان �شليمان ع�شو مجل�س الإدارة وقيادة المهند�س 

�شريف حمدي مدير المعهد.

جدير بالذكر ان المعهد التكنولوجى لهند�شة الت�شييد 

التى  التدريبية  المعاهد  اأوائل  من  يعتبر  الإدارة  و 

ح�شلت على �شهادة الجودة فى التدريب والتقييم بما 

ي�شهم فى المناف�شة مع الجهات الخارجية  العاملة فى 

والمتمثل  العميل  ر�شاء  يحقق  بما  و  التدريب  مجال 

والمتدربين  لموظفيها  التدريب  طالبة  الجهات  فى 

حا�شرى البرامج التدريبية بالمعهد اأو بفروع ال�شركة 

اأو العمالء من خارج ال�شركة كما يعك�س الح�شول على 

هذه ال�شهادة حتمية التطوير والتجديد فى الخدمة 

العمالء  ل�شكاوى  الإ�شتجابة  و�شرورة  التدريبية 

كلها  تعتبر  والتى  العمالء  لر�شاء  الم�شتمر  والقيا�س 

قام  قد  و  ال�شهادة  هذه  على  الح�شول  �شروط  من 

اإ�شراف  تحت  بالجودة  العمل  فريق  المجهود  بهذا 

المهند�س كمال الدين م�شطفى مدير �شمان الجودة.

تصميم حزمة من البرامج التدريبية فى الموقع
 لمهندسى ومشرفى مشروع مصنع 81 الحربى

تجديد شهادة الجودة لنظم االدارة للمعهد التكنولوجى 



توجيه  ب�شاأن  الت�شاوؤل  الراهنة  بالفترة  يتردد 

اليمين الحا�شمة ل�شفة رئي�س مجل�س اإدارة ال�شركة 

بدعاوى ر�شيد الأجازات وبيان ذلك يتطلب تناول 

ورقابة  توجيهها  و�شروط  الحا�شمة  اليمن  مفهوم 

النق�س  محكمة  اإليه  انتهت  وما   ، ب�شاأنها  الق�شاء 

واأخيرًا مدى تطابق ذلك بدعاوى ر�شيد الإجازات :

اأوًل : مفهوم اليمين الحا�شمة :

غير  الإثبات  و�شائل  اأحد  الحا�شمة  اليمين  تعد 

الدليل  تقديم  تعذر  اإذا  اإليها  يلجاأ  والتى  العادية 

وذمته  خ�شمه  �شمير  اإلى  الخ�شم  يتحكم   وفيها 

بيمين حا�شمة يوجهها اإليه .

ثانيًا : �شروط توجيه اليمين الحا�شمة :

اليمين   1968 ل�شنة   25 رقم  الإثبات  قانون  تبنى 

للنزاع وقد نظمت  الحا�شمة قطعًا للخالف وح�شمًا 

المواد 114 اإلى 30 من قانون الإثبات تلك الو�شيلة 

بالتنظيم وباإ�شتقرار اأحكام الق�شاء واآراء الفقه فى 

الواجبة  ال�شروط  تحديد  اأمكن  المواد  تلك  �شاأن 

لتوجيهها من قبل اأحد الخ�شوم لالآخر وهى :

1-  اأن تكون اليمين متعلقة بمو�شوع النزاع ومنتجة 

فيه .

2- اأن تكون الواقعة محل اليمين من م�شائل الواقع 

ل من م�شائل القانون يجوز اإثبات عك�شها .

اليمين  اإذ  الإثبات  عن  المدعى  يعجز  اأن   -3

الحا�شمة و�شيلة من ل دليل على دعواه فهى اإقرارًا 

من طالبها باإنعدام اأدلته .

وقائع  اأو  واقعة  على  من�شبة  اليمين  تكون  اأن   -4

من  وذمة  ب�شخ�س  مبا�شر  ب�شكل  ومتعلقة  م�شتركة 

على  اإن�شبت  �شخ�شية  غير  كانت  فاإن  اإليه  وجهت 

مجرد علمه بها .

5- اأن يبين طالب اليمين وبدقة الوقائع التى يريد 

اإ�شتحالف خ�شمه عليها ولي�شت على وجه العموم .

6- اأن تتوافر الأهلية القانونية للت�شرف فى �شخ�س 

من نوجه اإليه .

7- األ يكون الخ�شم متع�شفًا فيها .

للنظام  مخالفة  واقعة  عن  توجيهها  يكون  األ   -8

العام اأو غير جائزة قانونًا . 

ثالثًا : �شلطة المحكمة ورقابة الق�شاء على توجيه 

اليمين الحا�شمة :

الحا�شمة  اليمين  توجيه  على  الرقابة  فى  يبقى 

حيد  اإذا  البينة  هذه  �شبط  فى  للق�شاء  بارزًا  دورًا 

استشـــــــارة قــانـونيــة
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اإعداد / ريا�س م�شطفي الربل�شي

رئي�س قطاع ال�شئون القانونية والعقارية

مدير الإدارة القانونية

المفهوم القانونى 
لليمين الحاسمة
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يت�شع  ،كما  باإذنه  اإل  توجيهها  يمكن  فال  عنها 

توجيهها  �شروط  توافر  وبحث  تقدير  فى  دوره 

ت�شتعيد  اأن  فللمحكمة  اأخرى  وبعبارة  عدمه.  من 

الدعوى  ووقائع  يتفق  بما  �شيغتها  بتعديل  �شلطتها 

والقانون )م123( ولها اأن تمنع توجيهها اإذا ارتاأت 

اأن �شفة المطلوب توجيه اليمين اإليه غير منتجة 

فى الدعوى اأو اأن الخ�شم متع�شفًا فى توجيهها واأن 

ل�شفة  الأدبى  المركز  واإحراج  الكيد  منها  المق�شد 

الموجه اإليه اليمين اأو كانت الوقائع المراد الحلف 

مجموعها  فى  ومجهله  محددة  غير  مبهمة  عليها 

كما اأن للمحكمة األ تتقيد بالخ�شم الذى توجه له 

اليمين .

جواز  لعدم  النق�س  محكمة  اأحكام  تاأييد   : رابعًا 

توجيه اليمين الحا�شمة ل�شفة رئي�س مجل�س اإدارة 

ال�شركة وفق الأ�شباب التالية : 

1- اإنتفاء ثمة تبعية مبا�شرة اأو وقائع م�شتركة اأو 

ال�شركة  اإدارة  مجل�س  ورئي�س  للم�شتحلف  �شخ�شية 

اأجازات  اإعتماد  �شاأن  فى  ب�شفته  عليها  المدعى 

الأول اأثناء خدمته .

العاملين  اأجازات  اإعتماد  �شلطة  اأن  ذلك   تف�شير 

ما  وفق  الأق�شام  لمديرى  عقدها  تم  بال�شركة 

باأجازات  الثابت  الأمر  ال�شركة  لئحة  ت�شمنته 

للهيكل  طبقًا  روؤ�شاءهم  من  المعتمدة  العاملين 

من  لها  لي�س  اليمين  طلب  فمحل  ثم  ومن  الوظيفى 

اأثر فى ح�شم النزاع .

فى  الن�س   " باأن  النق�س  محكمة  ق�شت  ذلك  وفى 

الإثبات  قانون  من   115 المادة  من  الثانية  الفقرة 

تنتج  حتى  ي�شترط  اأن  على  يدل   1968/25 رقم 

اأن يكون  النزاع  اأثرها على ح�شم  الحا�شمة  اليمين 

يتعين  ثم  ومن  �شخ�شية  واقعة  اليمين  مو�شوع 

فاإن  ب�شخ�شة  الواقعة  تعلقت  من  اإلى  توجيهها 

اأثر  اأو نكل ل يكون لها من  اإلى غيره فحلف  وجهت 

عليه فى ح�شم النزاع " ) الطعن رقم 16 و 92 ل�شنة 

54 ق جل�شة 1989/11/27 (

لوقائع  عليه  الإ�شتحالف  المراد  اليمين  ورود   -2

ي�شهل  اأو  محددة  غير  مر�شلة  ف�شفا�شة  عامة 

تحديدها لتكون اأ�شا�شًا للحلف .

الوقائع  لتاريخ  المدعى  تبيان  عدم  اأن  ذلك  بيان 

راف�شها  �شفة  اأو  واإ�شم  عليها  الإ�شتحالف  المراد 

وعلم الم�شتحلف بها من عدمه وكذا عدم منطقية 

اأو معقولية اإ�شتحالف رئي�س مجل�س الإدارة الحالى 

لوقائع �شابقة لتاريخ �شغل من�شبه على النقي�س من 

كنية اليمين الحا�شمة وكونها �شخ�شية .

للنظام  عليه  الم�شتحلف  اليمين  مخالفة   -3

القانونى لل�شركة والتع�شف بتوجيهها . يعد توجيه 

فى  اإل  ت�شح  فال  قانونيًا  ت�شرفًا  الحا�شمة  اليمين 

توجيهها  جاز  واإن  الت�شرف  اأهليه  له  من  مواجهة 

المعنوى فالأ�شل فى ذلك  لل�شخ�س  القانونى  للمثل 

األ تخالف النظام القانونى للكيان الأخير .

الإ�شتحالف  المراد  اليمين  توجيه  كان  ثم  ومن 

الأق�شى  للحد  المدعى  تجاوز  بعدم  متعلقًا  عليه 

ال�شركة  بلوائح  الأجازات  لر�شيد  النقدى  للمقابل 

اإليه  الموكول  القانونى  لنظامها  مخالفًا  ذلك  كان 

تع�شفًا  ذاك  اإذ  بتوجيها  المطالبة  وتعد  تطبيقهما 

�شرع  اأجلها  من  التى  الجوهرية  لالأ�شباب  ومخالفًا 

هذا  بتجاوز  اأهال  لي�س  الم�شتحلف  اإذ  اليمين  نظام 

الحد . وتطبيقًا لذلك ق�شى باأن " اليمين الحا�شمة 

ملك للخ�شم وللقا�شى اأن يجيب طلب توجيهها متى 

اأن طالبها يتع�شف فى  اإذا بان  اإل  توافرت �شروطها 

هذا الطلب " ) الطعن رقم 6611 ل�شنة 65 ق جل�شة 

 .) 1996/10/22

المطعون  الحكم  من  يبين  اإذ   " باأنه  ق�شى  كذلك 

اليمين  اأنه ق�شى برف�س طلب الطاعن توجيه  فيه 

ما  واأنه   ... الوفاء بمبلغ  �شاأن واقعة  الحا�شمة فى 

واإطالة  لخ�شمه  الكيد  �شوى  الطلب  بهذا  ا�شتهدف 

كافيًا  الحكم  اأورده  الذى  وكان  التقا�شى  اأمد 

فى  ق�شائه  لحمل  التقديرية  �شلطته  حدود  فى 

توجيه  طلب  لرف�س  المبرر  التع�شف  اإ�شتخال�س 

المطعون  الحكم  على  النعى  فاإن  الحا�شمة  اليمين 

الطعن   (  " اأ�شا�س  يكون على غير  الوجه  بهذا  فيه 

رقم 703 ل�شنة 47 ق جل�شة 1980/4/3 (

• خال�شة القول اأن توجيه اليمين الحا�شمة ل�شفة 
تتعلق  ل  لوقائع  ال�شركة  اإدارة  مجل�س  رئي�س 

العاملين  منح  على  الموافقة  عدم  ب�شاأن  ب�شخ�شه 

لل�شركة  القانونية  والطبيعة  يتنافى  اجازاتهم 

للقوانين  طبقًا  لمهامه  القانونى  الممثل  وممار�شة 

من  خلت  والتى  ال�شاأن  ذات  والالئحة  والقرارات 

العاملين  اجازات  باإعتماد  غيره  دون  اإخت�شا�شة 

�شخ�شيًا  منه  ت�شدر  لم  لوقائع  حلوله  فاإن  ثم  ومن 

يتنافى ومبررات توجيه اليمين الحا�شمة . 
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المقاولون  نادي  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأعلن 

العرب تم�شك اإدارة النادي بتعاقدها مع الكابتن ح�شن 

عقد  اأن  موؤكدًا  الكرة  لفريق  الفني  المدير  �شحاته 

المدرب ممتد حتى نهاية مو�شم 2015-2016  واأن اأبرز 

مخل�س  كمدرب  لتعاقداته  احترامه  �شحاته  يميز  ما 

لعمله يكن تقديرًا خا�شًا لرجال المقاولون العرب.

واأ�شاف �شالح اأنه اتفق على كل التفا�شيل في الإعداد 

للمو�شم المقبل وتعرف على روؤية المدير الفني ووافق 

للمهند�س  الجزيل  بال�شكر  تقدمه  اإلى  م�شيرًا  عليها 

محمد عبدالكريم نائب رئي�س النادي والمهند�س محمد 

عادل الم�شرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب 

الذين عاونوا بقوة لكي يتقدم الفريق من المركز الـ18 

اإلى المركز ال�شاد�س وتعهد رئي�س النادي بنه�شة كبيرة 

داخل ناديه في كل المجالت تهدف اإلى ح�شول فريق 

دون  النادي  موارد  تعظيم  واأي�شًا  بطولة  على  الكرة 

زيادة اأ�شعار الإ�شتراكات.

من جانبه اأ�شاد محمد عادل الم�شرف العام على الكرة 

بنادي المقاولون العرب بالفريق وجهازه الفني معتبرًا 

المقايي�س  بكل  اإنجازًا  يعد  المو�شم  هذا  تحقق  ما  اأن 

�شالح  مح�شن  للمهند�س  الكبير  الف�شل  يرجع  حيث 

للعمل  المالئم  المناخ  يوفر  اأن  بخبرته  ا�شتطاع  الذي 

ويقود الم�شيرة بال تعثر كما اأ�شاد الم�شرف العام بدعم 

وقدم  بقوة  �شانده  الذي  عبدالكريم  محمد  المهند�س 

عادل ال�شكر الجزيل لجميع الالعبين على ما بذلوه من 

جهد مخل�س مع جهازهم الفني.
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الفني  المدير  ال�شي�شيني  �شعد  اأكد 

المقاولون  بنادي  ال�شباب  لفرق 

ال�شباب  فرق  تدريبات  اأن  العرب 

منتظم  ب�شكل  م�شتمرة  بالنادي 

قبل  خا�شة  ا�شتعدادت  وهناك 

بداية اإنطالق المو�شم الجدد.

ب�شدة  يرف�س  اأنه  ال�شي�شيني  وقال 

قرار اتحاد الكرة باإلغاء فريقي 95 

و96 م�شيرًا اإلى اأن هذا القرار لن يكون في �شالح الأندية 

و�شي�شرب الكرة الم�شرية في مقتل خا�شة اأن هذه الفرق 

تعد الممول الرئي�شي للفريق الأول في كل الأندية .

واأ�شار ال�شي�شيني اإلى اأنه متفائل هذا المو�شم وعلى يقين 

اأن قطاع النا�شئين بالمقاولون العرب �شيحقق العديد من 

البطولت في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع 

�شالح  مح�شن  المهند�س  برئا�شة  الإدارة  مجل�س  قبل  من 

النادي  رئي�س  نائب  عبدالكريم  محمد  المتاألق  والثنائي 

ومحمد عادل فتحي الم�شرف العام على الكرة.

 قرر مجل�س اإدارة نادي المقاولون العرب برئا�شة 

المهند�س مح�شن �شالح بعد الإطالع على التقرير 

المقدم من المهند�س محمد عادل فتحي الم�شرف 

عالء  الكابتن  بتعيين  بالنادي  الكرة  على  العام 

المقاولون  ولعب  ال�شابق  الدولي  الالعب  نبيل 

مديرًا  ال�شابق  م�شر  لمنتخب  والمدرب  العرب 

لقطاع النا�شئين خلفًا للكابتن حمدي نوح.

باختيار  لعالء  ال�شالحيات  كل  المجل�س  ومنح 

لقطاعات  والطبية  والإدارية  الفنية  الأجهزة 

للمو�شم  والبراعم  والنا�شئين  لل�شباب  النادي 

الجديد 2015-2016 وذلك بعد اعتذار الكابتن 

حمدي نوح عن قيادة القطاع للمو�شم الجديد.

ال�سي�سيني ا�ستعدادت خا�سة لفرق ال�سباب 
قبل اإنطالق المو�سم الجدد 

عالء نبيل رئي�سًا لقطاع النا�سئين

إدارة نادي المقاولون العرب
 تتمسك بالمعلم ... صالح يتعهد بنهضة 

كبيرةداخل النادي في كل المجاالت
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المقاولون  بنادي   " المغطاة  المهند�س ح�شين عثمان  �شالة   " تعد 

ا�شت�شافت  م�شروقد  باأندية  الريا�شية  ال�شروح  اأحدث  من  العرب 

التي  الإيقاعى  للجمباز  الجمهورية  بطولة  فعاليات  موؤخرًا 

الم�شرى  الإتحاد  رئي�س  الدكتور عالء حامد  اإ�شراف  اأقيمت تحت 

العرب  المقاولون  نادى  رئي�س  �شالح  مح�شن  للجمبازوالمهند�س 

عدد  بم�شاركة  النادي  رئي�س  نائب  عبدالكريم  محمد  والمهند�س  

 - الجزيرة   - الزهور   : اأندية  من  والالعبات  الالعبين  من  كبير 

ال�شيد - المعادى - هليوبولي�س - وادى دجله - ال�شكان والتعمير 

الإتحاد   - قير  اأبو   -

 - �شموحة   - ال�شكندري 

بذلك  �شرح  �شبورتنج  

الباجوري  ي�شري  الأ�شتاذ 

لنادي  التنفيذي  المدير 

المقاولون العرب.

اأنهى مجل�س اإدارة نادي المقاولون العرب برئا�شة المهند�س مح�شن �شالح اإجراءات �شم البوركيني علي رابو محور 

الإرتكاز الدفاعي بنادي اتحاد ال�شرطة ومحمد �شمير قلب دفاع الإتحاد ال�شكندري ومحمد عادل المدافع الأي�شر 

ا�شتعدادًا  الفني  المدير  �شحاته  ح�شن  طلب  على  بناء  الفريق  �شفوف  لتدعيم  البور�شعيدي  الم�شري  بالنادي 

للمو�شم الكروي الجديد وبذلك ي�شل عدد الالعبين الجدد في �شفوف ذئاب الجبل اإلى �شتة لعبين بعد اأن �شبق 

�شم الثالثي م�شطفى جعفر وحمادة الغنام ومحمود جابر ثالثي المريخ البور�شعيدي واألعاب دمنهور والألومنيوم 

�شابقًا بعد اأن قرر الجهاز الفني الإ�شتغناء عن عدد لي�س بالقليل من الالعبين اأبرزهم خالد عبدالرازق واأحمد 

�شادق ومحمد ح�شن والغاني اأ�شتون وفتحت اإدارة النادي قنوات التفاو�س مع عماد حلمي قلب دفاع اتحاد ال�شرطة 

لتدعيم مركز الم�شاك بناًء على رغبة المدير الفني.

" �سالة ح�سين عثمان المغطاة " اأحدث ال�سروح الريا�سية باأندية م�سر
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نجاح بــاهر لن�ساط التاأهيل الع�سكرى بالنادى 
للعام "الحادي ع�سر" على التوالى

�سمير وعادل ورابو في كتيبة ذئاب الجبل

فى  الراغبين  الطالب  من  كبيرًا  اإقباًل  النادى  �شهد 

وحقق   ، والريا�شية  الع�شكرية  بالكليات  الإلتحاق 

ن�شاط التاأهيل الع�شكرى نجاحًا باهرًا "  الحادي ع�شر" 

على التوالى �شواء لأع�شاء النادى اأو من خارجه .

التاأهيل  م�شئول  اإبراهيم  جمال  الكابتن  و�شرح 

الإمكانيات  كل  وفرت  الإدارة  اأن  بالنادى  الع�شكرى 

ووجه ال�شكر للمهند�س محمد عبد الكريم نائب رئي�س 

التنفيذى  المدير  الباجورى  ي�شرى  والأ�شتاذ  النادى 

تم  اأنه  جمال  كابتن  اأو�شح  و  العرب  المقاولون  لنادى 

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

اأعلى  اإلى  للو�شول  البدنية  كفاءتهم  لرفع  اأ�شبوع  كل 

الإختبار  لإجتياز  القوة  معدلت 

وتدريب  �شباحة  من  الريا�شى 

باإرتفاعاتها  الثقة  قفزة  على 

متر(   10  ،  5  ،  3( المختلفة 

وتدريب  زجزاج  م   90 و  1500م  والجرى"العدو" 

التوازن  عمود  على  وال�شير  تدريبية  محطات   7 على 

بالإ�شافة اإلى عقلة و�شغط وقفز من الثبات فى الزمن 

وحمام  الجيم  �شالت  اإعداد  مع   ، المحددة  وال�شرعة 

النهاية  ،وفى  التاأهيل  لبرنامج  الثقة  وقفزة  ال�شباحة 

خا�س  �شوؤال   120 اإجابة  على  بالتدريب  الطالب  يقوم 

باإمتحان القدرات وال�شمات .

كابتن جمال إبراهيم
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طبيبك الخاص 

من المعروف اأن مر�س ال�شكر يوؤثر على العينان و 

ي�شعف النظر ولذلك ين�شح مر�شى ال�شكر دائمًا 

بالك�شف الدورى على العيون وخا�شة ك�شف قاع 

م�شتوى  ب�شبط  بالإهتمام  اأي�شًا  وين�شح  العين 

هى  فما   . ال�شبكية  على  للحفاظ  بالدم  ال�شكر 

ال�شبكية ؟ وما تاأثير مر�س ال�شكر على العين ؟

الإ�شابه  ن�شبه  ال�شكر  مر�س  يزيد   : مالحظة 

 ) البي�شاء  الماء   ( العين  عد�شه  فى  بالعتامه 

واإرتفاع فى �شغط العين ) المياه الزرقاء (

وهى  للعين  الخلفية  الطبقة  هى  ال�شبكية   -

فى  م�شوؤله  خا�شة  ع�شبيه  خاليا  على  تحتوى 

اإ�شتقبال ال�شوء وال�شوره من خاليا عد�شه العين 

وتو�شيلها عبر الع�شب الب�شرى للمخ الذى يتولى 

 " ي�شمى  ما  وهذا  ال�شورة  هذه  تف�شير  بدوره 

بالإب�شار " ويوجد اأي�شًا �شعيرات دموية دقيقة 

وم�شوؤوله عن تو�شيل الأك�شجين والغذاء للخاليا 

الع�شبية الموجودة بال�شبكية .

- ما تاأثير ال�شكر على ال�شبكية ؟

عبر ال�شنوات يوؤثر مر�س ال�شكر على ال�شعيرات 

الدموية في�شعفها ثم يدمرها وهذا يوؤدى اإلى :

الدموية  الأوعية  فى  ب�شيط  تمدد   : اأوًل 

Micro aneurysm
ال�شعيفة   الأوعية  عبر  اإرت�شاح   : ثانيًا 

Exudates
 Hemorr المدمه  الأوعية  من  نزيف   : ثالثًا 

hages

د.ريم مو�شى 

اإ�شت�شارى الأمرا�س الباطنة وال�شكر 

Mpcp:uk

السكر والعيون
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�شعيفة  ولكن  جديدة  اأوعيه  تكون   : رابعًا 

ال�شابقة  ال�شعيرات  للتعوي�س عن  النزيف  �شهله 

 Proliferative retinopathy
ول  مح�شو�س  غير  التطور  هذا  يكون  ما  غالبًا 

اأعرا�س  باأى  ال�شكر  مري�س  ي�شعر 

الأمر  يتفاقم  عندما  اإل 

من  ال�شكوى  فى  ويبداأ 

قوة  فى  ال�شعف 

روؤيه  ثم  الأب�شار 

اأو  �شوداء  بوؤرة 

ال�شوء  من  وم�شات 

لفقد  الأمر  يتطور  ثم 

الب�شر ل قدر اهلل . وممكن 

اأي�شًا اأن يوؤدى ظهور ال�شعيرات الدموية 

الجديدة ال�شعيفة لإنف�شال فى ال�شبكية ونق�س 

حاد فى حده الإب�شار .

للم�شاعفات  عر�شه  الأكثر  المري�س  من   -

الب�شرية ؟

 ، الإ�شابة  ن�شبة  زادت  المر�س  مده  زادت  كلما 

عدم �شبط ال�شكر ي�شرع من حدوث الم�شاعفات 

اإلى  يوؤدى  اأي�شًا  الدم  �شغط  اإرتفاع   ، بال�شبكية 

الكلى  ، ق�شور فى وظائف  الإ�شابة  ن�شبه  زيادة 

ن�شبه   ، اإرتفاع   ، ال�شمنة   ، التدخين   ، الحمل   ،

الكولي�شترول . 

اإ�شابة  تجنب  يمكن  هل   -

ال�شبكية بم�شاعفات ؟

ن�شبه  �شبط  زاد  كلما 

ال�شكر فى الدم مع التحكم 

ون�شبه  الدم  �شغط  فى 

قلت  بالدم  الكولي�شترول 

اأن  كما   . بالإ�شابة  العر�شة 

يقلل  اأي�شًا  التدخين  عن  الإمتناع 

ن�شبه العر�شة لالإ�شابة بم�شاعفات ال�شبكية . 

ما هو العالج ؟  -

ين�شح  لذلك  الوقاية  هى  العالج  فى  نقطة  اأهم 

مر�شى ال�شكر بالك�شف على :

1- دقة الإب�شار .

2- قاع العين .

كل عام وقد يتطلب ذلك عمل اأ�شعة بال�شبغة 

 Flouresain العين  �شرايين  على 

�شالمة  من  للتاأكيد    angiography
الأوعيه الدموية لل�شبكية واإذا وجد ين�شح 

باإعادة الك�شف كل 6 اأ�شهر .

وب�شيطة  طفيفة  تغيرات  هناك  كان  اإذا 

ال�شكر  م�شتوى  �شبط  بب�شاطة  العالج  يكون 

بالدم و�شغط الدم ون�شبه الكولي�شتيرول مع 

كان  اإذا  اأما   ، العين  لقاع  الدورية  المتابعة 

الليزر  اأ�شعة  فت�شتعمل  خطورة  اأكثر  الأمر 

دمويه  اأوعيه  ظهور  و  الأمر  تطور  لوقف 

جديدة . 

اأما الجراحة فيتم اللجوء اإليها عند اإنف�شال 

فى ال�شبكية اأو نزيف بالعين . 
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رووؤ�س  على  تاج  هى  ال�شحة 

اإل من  الأ�شحاء ل يدرك قيمتها 

يفتقدها  ، هنا نتذكر اأن اهلل وهبنا 

الحياة لنحافظ عليها، ال�شحة هى 

 ، مراآتك التى يراك الأخرين بها 

الحياة  فى  ون�شتمر  نوا�شل  ولكى 

التعلم  علينا   ، تعب  اأو  كلل  دون 

التخ�ش�شات  كافة  على  والأطالع 

الإن�شان  ت�شيب  التى  والأمرا�س 

الطب  الجديد  فى عالم  ومعرفة 

، وهنا نقدم معلومات اأ�شتر�شادية فقط من كبري 

الآلم  ت�شخي�س  فى  لت�شاعدنا  الطبية  المواقع 

والأوجاع التى ن�شعر بها والتخ�ش�س الذى علينا 

التوجه اإليه .

جفاف الأنف :

لتقت�شر وظيفة الأنف على �شم الروائح اأو 

فالأنف   ، فح�شب  والزفير  ال�شهيق  عمليات 

جزء من اآلية معقدة خا�شة بالج�شم ، وهى 

اآلية الدفاع �شد اأى ميكروب خارجى ، اأو اأى 

 ، عامل اآخر قد ي�شبب الإ�شابة بالأمرا�س 

فالجدران الداخلية المبطنة لالأنف تحتوى 

على الخاليا الطالئية ، هذه الخاليا تقوم 

والذى   ، اللزج  القوام  ذو  المخاط  باإفراز 

ي�شاعد على ترطيب الأنف من جهة ، ومنع 

دخول اأى ج�شم غريب من جهة اآخرى. 

اللزج وحدوث  فاإن غياب هذا المخاط  لذا 

كما  ب�شيطة  بم�شكلة  لي�س  الأنف  جفاف 

يعتقد البع�س ، فجفاف الأنف قد يوؤدى اإلى 

ت�شقق الجدار الداخلى المبطن لها ، ليعانى 

يعرف  والذى  الأنف  نزيف  من  الم�شاب 

الأنف  من  يجعل  الجفاف  فهذا  اأي�شا   ، بالرعاف 

البكتريا  اأن تقوم  نقطة �شعف يمكن من خاللها 

والميكروبات ال�شارة الأخرى باإقتحام الج�شم ، 

م�شببًا العديد من  .الأمرا�س المعدية .

معلومات
 طبيـة
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بجفاف  م�شحوبًا  الأنف  جفاف  مايكون  وعادة 

، ليعانى المري�س من مجموعة من  الحلق والفم 

الأعرا�س المتفرقة ، لعل اأهمها : �شعوبة بالبلع 

، وجود طعم معدنى مر بالفم ، عالوة على  .زيادة 

اإحتمالية الإ�شابة باإلتهاب الحلق الجاف .

ولعالج جفاف الأنف ، ينبغى اإذًا ح�شر ومعرفة 

العامل الم�شبب لهذا الجفاف ، 

ولعل اأ�شهر واأهم هذه الأ�شباب : 

اإنخفا�س  اإلى  يوؤدى  والذى   : الجو  حرارة 

من  بحالة  اإ�شابته  وبالتالى  بالأنف  الرطوبة 

الجفاف .

اإ�شتخدام بع�س اأنواع من الأدوية ب�شورة مفرطة 

، ولعل اأ�شهر هذه الأدوية : 

م�شادات الهي�شتامين مثل الأليرجيل والفينادون 

مو�شعات   ، الفاركولين  مثل  الأنف  بخاخات   ،

ال�شعب الهوائية مثل برونكوفين اأو فينتولين .. 

يعانون  الذين  لالأ�شخا�س  بالن�شبة  يف�شل  لذا 

نزيف  اأو  الأنف  جفاف  من  �شابقة  حالت  من 

 ، الأدوية  هذه  مثل  عن  تمامًا  بالإبتعاد  الأنف 

حالت  فى  اإل  اإليها  اللجوء  وعدم 

اأن تكون  ،  .على  الق�شوى  ال�شرورة 

تحت اإ�شراف طبى متخ�ش�س 

الإ�شابة باإلتهاب قرنية العين :

اإلى  القرنية  اإلتهاب  يوؤدى  حيث   

الخا�شة   الدمعية  الغدد  جفاف 

الأنف  جفاف  جانب  اإلى   ، .بالعين 

والفم .

الإ�شابة بمتالزمة �شي�شجرين :

 وهو مر�س روماتيزمى ي�شبه اإلتهاب 

حد  اإلى  الروماتيزمية  المفا�شل 

اإلتهاب  المر�س  هذا  وي�شبب   ، كبير 

المخاطية  لالأغ�شية  وجفاف 

الموجودة بالج�شم ككل ، اأى وبعبارة 

بمتالزمة  الإ�شابة  يوؤدى  اأخرى 

والفم  العين  جفاف  اإلى  �شي�شجرين 

اإلى جانب جفاف  .الأنف كذلك 

الم�شبب  العامل  تحديد  اأوًل  فينبغى  للعالج  اأما 

التدابير  بع�س  مراعاة  مع   ، ذكرة  �شبق  لما 

الوقائية  التالية :

اأو  للح�شا�شية  اأدوية  اأى  اإ�شتخدام  عن  التوقف 

م�شادة للهي�شتامين 

 ، لالأنف  كمرطب  الفازلين  اإ�شتخدام  من  لمانع 

لكن ينبغى مراعاة عدم اإ�شتخدام كميات كبيرة 

منه ، كيال تنزلق اإلى الرئتين ، فو�شول الفازلين 

بالإلتهاب  الإ�شابة  اإلى  يوؤدى  قد  الرئتين  اإلى 

الرئوى الحاد.

على  ي�شاعد  حيث   ، كبيرة  بكميات  الماء  �شرب 

ترطيب الج�شم ككل ، والأنف الجاف بوجه خا�س 

الفواكه والخ�شروات  الإكثار من  ، كذلك ينبغى 

الطازجة لنف�س ال�شبب .. مع الإبتعاد عن .�شرب 

 ، للبول  مدر  تاثير  من  لهما  لما   ، والقهوة  ال�شاى 

والذى يوؤدى اإلى الإ�شابة بالجفاف .

.عالج اأى اأمرا�س موجودة ت�شبب جفاف الأنف : 

مثل اإلتهاب القرنية اأو متالزمة �شي�شجرين
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الأمرا�س  من  الرقبة   م�شاكل  و  الغ�شروفي  الإنزلق 

المعا�شرة ب�شكل كبير وقد زادت ب�شبب بع�س العادات 

التقدم  ومع  لل�شخ�س  المكت�شبة  الخاطئة  والأعمال 

العلمي وانت�شار اجهزة الحا�شوب 

الأعمال  بع�س  مع  الآليه 

لع�شالت  الم�شتمر  والإجهاد 

الإفراط  عبر  وذلك  الرقبة، 

�شاعات  كق�شاء  ا�شتخدامها،  في 

اأو  القيادة،  عجلة  خلف  طويلة 

المكتب،  في  اأو  الكمبيوتر،  اأمام 

الجلو�س  طريقة  ب�شبب  واأي�شًا 

واأجهزة  النوم.-  اأو  ال�شير  اأو 

وا�شتخدامه  الذكي  الهاتف 

اإلى  رقبتهم  يثنون  الأوقات  اأغلب  خاطئة  بطريقة 

الأمام ب�شكل مبالغ فيه عند ا�شتخدامها لفترات طويلة 

مما يوؤدي اإلى و�شع اإجهاد زائد على الغ�شاريف بداية 

مرور  ومع  الظهر.  باأ�شفل  وينتهى  الرقبة  اأعلى  من 

الوقت يوؤدي اإلى ا�شابتها ومر�شها واإلى احتمال ظهور 

الغ�شروف  اأ�شبح الإنزلق  مر�س 

منه  يعانى  منا  الكثير 

ب�شكل كبير جدًا حيث 

ممار�شة  يت�شبب في عدم 

العمل ب�شكل جيد اأو ي�شطر 

المري�س الى تغير نمط العمل 

يكون  واحيانًا  جهد  اأقل  اخر  اإلى 

م�شاحبه  باأمرا�س  الإ�شابة  في  �شبب 

خطورة  عن  المبالة  وعدم  وبالإهمال 

عن  البع�س  بمنع  يت�شبب  المر�س  هذا 

اهلل  حمانا  نهائيًا  اأعمال  باأي  القيام 

واإياكم منه. 

الإخالل  ولعدم  المو�شوع   لأهمية  ونظرًا 

بم�شمونه �شوف نتناوله على عدة حلقات :

اوًل : اأ�شباب اآلم الرقبة والعنق : 

للغاية،  ح�شا�شة  منطقة  الرقبة  تعد 

تحمل  فهي  حركة  الفقري  العمود  اأجزاء  اأكثر  وهي 

بقية  من  اأقل  بحماية  تحظى  الج�شم،و  وزن  من   %15

اأكبر.  حركة  مدى  تعطينا  كي  الفقري  العمود  اأجزاء 

كالفقرات  محمية  لي�شت  ولأنها 

فهي  بال�شلوع  المثبتة  ال�شدرية 

اأكثر تعر�شا لالألم والإ�شابة. 

الغ�شروف  اأو  الفقرات  خ�شونة 

يجب  ولكن  الع�شالت  تقل�س  اأو 

م�شتمرة  اآلم  اأنه هناك  نعلم  اأن 

بزوال  تزول  موؤقتة  واآلم 

الرقبة  اآلم  فاإن  عمومًا  ال�شبب 

المذكورة  الأ�شباب  اإما عن  ينتج 

عن  ناتجًا  األم  يكون  قد  اأو 

كنتيجة  الخ�شونة  وتحدث  العنقية  الفقرات  خ�شونة 

وحمل  الخم�شين  بعد  ما  ال�شن  في  التقدم  مع  طبيعية 

تزيد  وقد  الريا�شات   بع�س  اأومع  الثقيلة  الأ�شياء 

هذه الأعرا�س مع العمل الطويل في و�شع الجلو�س اأو 

الوقوف، وقد ي�شمع المري�س �شوت احتكاك 

�شداع  اأو   ، الرقبة  حركة  مع  طرقعة  اأو 

ال�شغط على جذور الأع�شاب  ، ومع  ودوار 

المري�س  ي�شعر  قد  العنقية  بالفقرات 

ع�شالت  في  ال�شعف  اأو  الألم  اأو  بالتنميل 

بع�س  وفي  والأ�شابع.  واليدين  الذراعين 

اإلى  المري�س  ي�شطر  قد  الأحوال 

لبع�س  اإ�شتخدام رقبة طبية 

حركتها  لتعوق  الوقت 

من  وتقلل  وتدعمها 

على  ال�شغوط 

جذور الأع�شاب 

 ، واإثارتها 

الأخذ  يجب  ولكن 

ال�شتخدام  اأن  الإعتبار  في 

اأن  يمكن  الطبية  للرقبة  الطويل 

الألم  حالت  وفي  ع�شالتها.  ي�شعف 

اإلنزالق الغضروفي و آالم الرقبة
 واهم طرق الوقاية منها  )الجزء األول (
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ع�شالت  وتقل�س  الحادة 

رقبة  عمل  يمكن  الرقبة 

بطريقة  البيت  في  طبية 

قطعة  لف  طريق  عن  يدوية 

ب�شكل  الكرتون  ورق  من 

الرقبة  حول  ا�شطواني 

ول�شق  فوطة  في  لفها  بعد 

ل�شق  ب�شريط  الأطراف 

مجموعة  لف  طريق  عن  اأو 

الرقبة  بطول  الجرائد  من 

ا�شطواني  ب�شكل  حولها  ولفها 

ول�شقها ب�شريط ل�شق .

اآلم  من  نعاني  ما  وغالبًا 

بعد  ال�شباح  في  الرقبة 

ال�شبب  يرجع   . هادئ  نوم 

العادات  بع�س  اإلى  ذلك  في 

البطن  على  كالنوم  الخاطئة 

اأو على و�شادة ل تحافظ على 

للرقبة  الطبيعي  الإنحناء 

النوم  اأو  جيد،  و�شع  في 

الو�شائد  من  مجموعة  على 

هذه  كل  وتوؤدي  العالية. 

الرقبة  جعل  اإلى  الأخطاء 

فت�شطر  متزن  غير  و�شع  في 

اأثناء  للعمل  الرقبة  ع�شالت 

الليل لتثبيت ومنع عدم اتزان 

يزيد  الليل  واأثناء   . فقراتها 

للغ�شاريف  المائي  المحتوى 

لل�شوائل  امت�شا�شها  نتيجة 

من حولها مع �شعف الجاذبية 

مما  النوم  و�شع  في  الأر�شية 

الإح�شا�س  اإلى  يوؤدي  قد 

وت�شلب  التيب�س  ببع�س 

ولذا  ال�شباح،  في  بع�شالتها 

وعدم  الحذر  توخي  يجب 

اأداء ما يجهد العمود الفقري 

بمجرد القيام من النوم. 

البقية العدد القادم
اإعداد الزميل

ح�سن عبد الوهاب عطا

" اإ�ستفت قلبك "
ْف�ُس  َعَلْيِه َو�َشَلَّم: )اْلِبُرّ َما �َشَكَنْت اإَِلْيِه الَنّ

ُ َّ
َلّى اهلل ِ �شَ

َّ
 َقاَل َر�ُشوَل اهلل

ْف�ُس َوَلْم َيْطَمِئَنّ  َواْطَماأََنّ اإَِلْيِه اْلَقْلُب ، َواْلإِْثُم َما َلْم َت�ْشُكْن اإَِلْيِه الَنّ

ْفَتاَك اْلُمْفُتوَن( رواه اأحمد . ْن اأَ  اإَِلْيِه اْلَقْلُب ، َواإِ

اأمرًا  على  بالحكم  يقوموا  حين  الحديث  هذا  فهم  في  النا�س  من  كثيرًا  يخطئ   

فيرتكبون   ، ورغباتهم  اأهواوؤهم  عليهم  تمليه  ما  وفق  التحريم  اأو  بالتحليل  ما 

الحالل  م�شائل  اأن  الحديث  معنى  ولي�س  قلبك)  )اإ�شتفت   : ويقولون  المحرمات 

بما  والأخذ  العلم،  اأهل  �شوؤال  من  فيها  بد  ل  بل  النفو�س  بفتوى  تاأخذ  والحرام 

هذا  باأن  مفٍت  اأفتاك  واإن  :"حتى  اهلل  رحمه  عثيمين  ابن  ال�شيخ  قال   ، يقولون 

جائز ، ولكن نف�شك لم تطمئن ولم تن�شرح اإليه فدعه ، فاإن هذا من الخير والبر 

 ، لهذا  تلتفت  فال  والتردد  وال�شك  الو�شوا�س  من  مر�شا  نف�شك  في  علمت  اإذا  اإل   ،

والنبي �شلى اهلل عليه و�شلم اإنما يخاطب النا�س اأو يتكلم على الوجه الذي لي�س 

في قلب �شاحبه مر�س" ولكى ي�شل الموؤمن اإلى تلك الدرجة و يثق فى ما يمليه 

العباد  اإل رب  اإلى اهلل ول ي�شكو  عليه قلبه ويطمئن له فعليه بالتقرب والتودد 

ويدعوه وي�شاأله من ف�شله بقلب خا�شع اأن يجعله من عباده ال�شالحين لكى ينزل 

عليه الرحمات وال�شكينة اإنه بعباده روؤوف رحيم  . 

َلَح  َلَحْت �شَ َغًة اإَِذا �شَ وقال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم : " اأَل َواإِنَّ ِفي اْلَج�َشِد ُم�شْ

البخاري  اْلَقْلُب"  }اأخرجه  َوِهَي  ل  اأَ ُكلُُّه،  اْلَج�َشُد  َف�َشَد  َف�َشَدْت  َواإَِذا   ، ُكلُُّه  اْلَج�َشُد 

في ال�شحيح{. ون�شتنتج من هذا الحديث اأن كلما �شلح قلب الموؤمن واإمتلئ بحب 

ف�شد  واإن  اأعماله  و�شائر  حياته  �شلحت  وال�شهوات  النف�س  حب  عن  اإبتعد  و  اهلل 

" :اإن في ذلك لآيات  القلب ف�شد كل �شئ . قال بع�س المف�شرين في قوله تعالى 

الم�شهور عن  الترمذي في تف�شيرها الخبر  . وروى  المتفر�شين  اأي   " للمتو�شمين 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم " اتقوا فرا�شة الموؤمن فاإنه ينظر بنور اهلل عز وجل " 

قال تعالى : " ُيوؤِْتي اْلِحْكَمَة َمن َي�َشاُء َوَمن ُيوؤَْت اْلِحْكَمَة َفَقْد اأُوِتَي َخْيًرا َكِثيًرا " 

}�شورة البقرة { اإن اهلل �شبحانه وتعالى يخت�س من عباده من ي�شاء فينزل عليه 

الحكمه والطمئنينة ويملئ قلبه بالتقوى والورع ، في�شعر الموؤمن عند اإتخاذ اأى 

قرار اأن اهلل �شبحانه وتعالى ير�شده اإلى ال�شواب فى حين اأنه لو �شاأل اأهل العلم 

�شيدلونه ولكن �شوف يكون فى حيره من اأمره ، اأما الذى اأنعم اهلل �شبحانه وتعالى 

عليه دله و اأراح قلبه واإ�شتقر فى نف�شه اليقين بالإجابة . روى الترمذي عن اأن�س 

مرفوعا : " من كانت الدنيا همه جعل اهلل فقره بين عينيه ، وفرق عليه �شمله ولم 

ياأته من الدنيا اإل ما قدر له ، ول يم�شي اإل فقيرا ول ي�شبح اإل فقيرا ، وما اأقبل 

عبد اإلى اهلل عز وجل بقلبه ، اإل جعل اهلل تعالى قلوب الموؤمنين تنقاد اإليه بالود 

والرحمة وكان اهلل بكل خير اأ�شرع ".

ن�شاأل المولى عز وجل اأن يجعلنا من عباده ال�شالحين المخل�شين واأن يملئ 

قلوبنا بالإيمان والهدى وبكل ما يقربنا اإليه وينزع من قلوبنا كل عماًل

 يباعد بيننا وبينه واأن ينير طريقنا واأن يجعلنا ممن

 ي�شتفتوا قلوبهم .           م�سطفى محمد على



من  اآيات  تف�شير  ال�شعراوى  ال�شيخ  يبداأ  اأن  قبل 

الم�شتمعين  من  حوله  لمن  قال  الأحزاب  �شورة 

وقائع  المنام  فى  راأى  اأنه  بالم�شجد  الجال�شين 

كاملة  الأحزاب  غزوة  فى  حدث  ما  وتفا�شيل 

واأكمل اهلل نق�شة فى الحلقة ال�شابقة حين تحدث 

فى  راأها  مواقف  ثالثة  الإمام  ذكر   . الغزوة  عن 

الغزوة الأول ق�شة حذيفة الذى اأمره ر�شول اهلل 

اأخبارهم  وتح�ش�س  الكفار  مع�شكر  اإلى  بالذهاب 

قري�س  فار�س  بين  ال�شهير  النزال  ق�شة  والثانى 

 " و  فار�س  باألف  يقدر  كان  الذى   " ود  بن  عمرو   "

" كرم اهلل وجهه الذى انتف�س  على بن اأبى طالب 

للم�شلمين  تحديه  بعد  قري�س  بطل  لمواجهة 

النبى �شلى اهلل  " هل من مباز ؟ ورغم منع  بقوله 

عليه و�شلم لعلى مرتين من مواجهة " عمرو بن ود 

" اإل اأنه فى الثالثة اأعطى عليًا �شيفه " ذو الفقار 
" لمبارزة " بن ود " وتمكن على كرم اهلل وجهه من 
�شيدنا  فيه  تحدث  الذى  الأخير  والموقف   . قتله 

اأن  قلت  لقد  وقال  ال�شعراوى  اإلى  معاذ  بن  �شعد 

الذى  لكن  الن�شر  بن  هو  اأكحلى  فى  �شربنى  الذى 

اأن  وبعد   . العرفة  بن  قي�س  بن  حيان  هو  �شربنى 

في ذكري رحيل الشعراوى الـ  17
مقتطفات من حياة اإلمام المجدد 

الذي يتربع في قلوبنا

راأى اأحداث غزوة الأحزاب

كاملة فى منامه
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وقال  يده  قبل  الروؤيا  هذه  ال�شعراوى  ال�شيخ  روى 

عبد  يروى  اأخرى  ناحية  من   . ولكم  لى  الحمدهلل 

موقفين  الخيرى  المجمع  مدير  البيا�شى  الرحمن 

لل�شيخ حدثا اأمامه ويرى اأنهما من كرامات الإمام .

فى  قال  ال�شعراوى  ال�شيخ  اأن   : الأول  الموقف 

 " وجود عدد من الأ�شخا�س ومازال بع�شهم اأحياء 

واهلل الذى ل اإله اإل هو لقد راأيت الأنبياء بترتيب 

 .. تعالى  اهلل  ر�شل  و�شف  فى  بداأ  ثم   . نزولهم  

اإبراهيم ومو�شى وعي�شى و�شفًا دقيقًا .

الفراغ  بعد  قال  ال�شعراوى  اأن   : الثانى  الموقف 

الجنة  اأرانى  ربنا   : رم�شان  اأيام  اأحد  تراويح  من 

اأطفال  اإنجاب  واأتمنى  المخلدون  الولدان  واأرانى 

باقى  الإمام  يكمل  ولم  مالب�شهم  نف�س  يرتدون 

المجل�س  اإلى  الأ�شخا�س  اأحد  دخول  بعد  كالمه 

ولم يكمل فى اأى وقت تال . 

ال�شعراوى  توا�شع 

عرف الإمام ال�شعراوى بتوا�شعه فى مواقف كثيرة 

اأحد  على  يدله  اأن  اأحمد  نجله  �شاأله  حين  لذلك 

ال�شعراوى  يكون  عندما  ليفتيه  العلماء  اأ�شدقائه 

ال�شعراوى  فاأجابه  م�شر  خارج  ال�شفر  فى  غائبًا 

مقيا�شًا  �شاأعطيك   " اأ�شيادنا  الم�شايخ  كل   " بقوله 

علمك  تاأخذ  ل  تحب  الذى  العالم  به  لتختار 

من  تاأخذ  ول  العلم  عك�س  الكبر  لأن  متكبر  من 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبى  لأن  الوجه  عبو�س 

 . الل�شان  بذئ  من  تاأخذه  ل  واأخيرًا  ب�شامًا  كان 

ال�شعراوى  حياه  فى  التوا�شع  مواقف  اأ�شهر  ومن 

حتى  الح�شين  بم�شجد  الحمامات  بتنظيف  قيامه 

جامعة  طلبة  قيام  بعد  الكبر  قلبه  اإلى  يت�شلل  ل 

القاهرة بحمل �شيارته باأيديهم والإمام بداخلها . 

اأقواله  اأ�شهر 

لن تكون الكلمة من الراأ�س حتى اللقمة من الفاأ�س 

يظل  الثائر  اأن  واحد  �شئ  الب�شر  من  الثائر  اأفه   ،

الف�شاد  ليهدم  يثور  الذى  هو  الحق  والثائر  ثائرًا 

راأيت فقيرًا فى بالد  اإذا   . ثم يهداأ ليبنى الأمجاد 

من   . ماله  �شرق  غنيًا  هناك  اأن  فاأعلم  الم�شلمين 

يقول عن م�شر اأنها اأمة كافرة !! اإذن اأين الم�شلمون 

البلد  اإلى  حتى  الإ�شالم  علم  �شدرت  التى  م�شر   .

اإذا كنت   " لمبارك  . قوله  الإ�شالم  فيه  نزل  الذى 

اهلل  فليعنك  قدرك  كنا  واإذا  اهلل  فليوفقك  قدرنا 

فكيف   ، اأب  له  كان  من  يقلق  ل   ." تتحمل  اأن  على 

يلق من كان له رب . 

برقية اأوقفت نقل " مقام اإبراهيم " من 

الحرم المكى

اأراد ملك ال�شعودية الراحل عبد العزيز اآل �شعود 

عليه  اإبراهيم  �شيدنا  مقام  وكان  الحرم  تو�شيع 

اإتخاذ  فتم  التو�شعة  م�شروع  اأمام  عائقًا  ال�شالم 

علم  وعندما  اأخر  مكان  اإلى  المقام  بنقل  قرار 

ال�شيخ ال�شعراوى بذلك اأر�شل برقية عاجلة لعاهل 

المملكة باأن هذا الأمر ل يجوز �شرعًا و�شاق الأدلة 

ال�شرعية الفا�شلة فى هذا الأمر فما كان من الملك 

الأمر  عليهم  وعر�س  المملكة  علماء  جمع  اأن  اإل 

وظل  ال�شعراوى  الإمام  راأى  ب�شحة  العلماء  فاأقر 

م�شداقًا  للم�شلمين  قبلة  ليكون  مكانه  فى  المقام 

لقوله تعالى " واإتخذوا من مقام اإبراهيم م�شلى " 

بعدعملية المرارة فى م�شت�شفى لندن 

فى  اإ�شتركت  الثالثة  الأديان  اإن  ال�شعراوى: 

عالجي 

بالمرارة  ال�شعراوى  ال�شيخ  تعب   1990 عام  فى 

اإجراء عملية  تبين وجوب  الفحو�شات  وبعد عمل 

المرارة علم العاهل ال�شعودى بالأمر فاأر�شل طائرة 

بنقل  وقامت  طبيًا  مجهز  م�شت�شفى  عن  عبارة 

اإلى لندن لإجراء العملية وهناك فى لندن  ال�شيخ 

الم�شئول  الطبيب  فكان  مده�شة  مفارقة  حدثت 

بينما  م�شيحيًا  م�شريًا  ال�شعراوى  ال�شيخ  حالة  عن 

طبيب  بها  والقائم  العملية  على  الم�شرف  كان 

يدعى  اأخر  م�شرى  طبيب  علم  وبال�شدفة  يهودى 

اأنه  اليهودى  الطبيب  �شديقة  من  �شويدان  محمد 

محمد  فا�شتاأذن  لل�شعراوى  عملية  باإجراء  �شيقوم 

ب�شفته  العملية  ح�شور  فى  �شديقة  من  �شويدان 

المفارقة  وكانت  �شويدان  ح�شر  وبالفعل  كجراح 

العملية  اإجراء  فى  ينجح  لم  اليهودى  الطبيب  اأن 

العملية  ونجحت  باإجرائها  �شويدان  محمد  فقام 

على يديه ولما اأفاق ال�شعراوى وعلم ما حدث علق 

فى  الثالثة  الأديان  ت�شترك  اأن  اهلل  �شاء   : قائاًل 

عالجى . 
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ُيوؤَْت  وَمن  َي�َشاُء  َمن  الِحْكَمَة  ُيوؤِْتي   } تعالى:  قال 

الِحْكَمَة َفَقْد اأُوِتَي َخْيرًا َكِثيرا ....ً.}

الحكمة: معنى 

ال�شنة  هي:  الدين  في  الحكمة   - اأ 

الر�شول  )قول  المطهرة  النبوية 

وعمله،  و�شلم،  عليه  اهلل  �شلي 

اآخرين(..  وعمل  لقول  واإقراره 

الِكَتاَب واْلِحْكَمَة  َعَلْيك   
ُ َّ
)واأَنَزَل اهلل

ُل  َف�شْ وَكاَن  َتْعَلُم  َتُكن  َلْم  َما  وَعلََّمَك 

هو  فالكتاب  َعِظيمًا(،  َعَلْيَك   ِ
َّ

اهلل

القراآن الكريم، والحكمة هى ال�شنة 

المطهرة. النبوية 

اهلل  �شرع  اأي�شا  تعني  قد  والحكمة 

والعلم  اأقوامهم،  اإلى  بتبليغه  الأنبياء  اأمر  الذي 

عن  تعالى  كقوله  ال�شالح،  للعمل  الموؤدي  النافع 

نبي اهلل داود :

ا َي�َشاُء}  الُمْلَك واْلِحْكَمَة وَعلََّمُه ِممَّ
ُ َّ
{ واآَتاُه اهلل

القول  في  الإ�شابة  تعنى  اللغة:  في  والحكمة  ب- 

الحق،  يوافق  بما  والنطق  الراأي  في  وال�شداد 

اآَتْيَنا  )وَلَقْد   ، ال�شحيح  موقعه  في  ال�شىء  وو�شع 

ُلْقَماَن الِحْكَمَة( - ولقمان لي�س بنبي.

والعلم  الدين  اأهل  عن  الماأثورة  الحكم  اإن   •
المواعظ  ينابيع  و�شتظل  زالت  وما  كانت  والخبرة 

لنا  ت�شىء  التي  الم�شتفادة  والدرو�س  البليغة 

اإلى اهلل تعالى، وتك�شف  الطريق لكل خير يقربنا 

والياأ�س  الزلل  عن  بعيدًا  وتاأخذنا  الحقائق،  لنا 

في  ي�شادفنا  لما  النظر  وق�شر  التقدير   و�شوء 

حياتنا من اأحداث قد نرى فيها التناق�س اأو البعد 

يتفق مع عقولنا  لها تبريرًا  المنطق، ول نجد  عن 

اأو  بالحزن  ي�شيبنا  قد  مما  المحدودة،  ونظرتنا 

الرباني  المنهج  عن  والبعد  الت�شاوؤم 

والم�شي في الطريق الم�شتقيم.

المطهرة  النبوية  وال�شنة   •
القد�شية  الأحاديث  في  المتمثلة 

الم�شطفى  الر�شول  يرويها  التي 

�شلي اهلل عليه و�شلم عن رب العزة، 

هي  ال�شريفة  النبوية  والأحاديث 

ال�شدق  عين  فهي  الحكمة،  راأ�س 

ول  فيها  لب�س  ل  التي  والحقيقة 

�شالل، فكلها وحي من عند اهلل

الَهَوى   َعِن  َينِطُق  وَما  َغَوى   وَما  اِحُبُكْم  لَّ �شَ َما �شَ  }

يلي  الُقَوى}،  �َشِديُد  َعلََّمُه  ُيوَحى   وْحٌي  اإلَّ  ُهَو  اإْن 

اأهل  ثم  والتابعين،  ال�شحابة  عن  ورد  ما  ذلك 

الدين والعلم والخبرة في كل زمان ومكان ومن اأي 

اأن  اإلى  ممتدة  الماأثورات  فمائدة  وعقيدة،  جن�س 

يرث اهلل الأر�س ومن عليها.

• فمن جوامع الكلم ماجاء في اأحاديث ر�شول اهلل 
�شلي اهلل عليه و�شلم ومنها:

اهلل  �شلي  للر�شول  جبريل  الأمين  الروح  قول   -

عليه و�شلم : )ع�س ما�شئت فاإنك ميت، واأحبب من 

محا�شب  فاإنك  ما�شئت  واعمل  مفارقه،  فاإنك  �شئت 

عليه( وقوله : ) �شل من قطعك واأعط من حرمك، 

واأعر�س عمن ظلمك( .

- )البر ل يبلى والذنب ل ين�شى والديان ليموت، 

مهندس / رزق الشناوى
 دبلوم الدراسات العليا

المعهد العالي للدراسات اإلسالمية
دبلوم معهد إعداد الدعاه
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83

اعمل ما�شئت كما تدين تدان(.

لعل  ب�شعفائكم(  اإل  وترزقون  تن�شرون  )هل   -

ابت�شامة في وجه فقير ترفعك عند اهلل درجات.

• ومن ماأثورات ال�شحابة والتابعين: عن عمر بن 
اأ�شابتني م�شيبة  الخطاب ر�شي اهلل عنه قال: ما 

اأنها لم تكن في  اإل وجدت فيها ثالث نعم: الأولى 

ديني، الثانية اأنها لم تكن اأعظم مما كانت، الثالثة 

اأن اهلل يجازي عليها الجزاء الكبير، ثم تال قوله 

اإَذا  اَلِذيَن   )155( اِبِريَن  ال�شَّ ِر  وَب�شِّ  }  : تعالى 

َراِجُعوَن  اإَلْيِه  واإنَّا   ِ
َّ

هلِل اإنَّا  َقاُلوا  يَبٌة  �شِ مُّ اَبْتُهم  اأَ�شَ

وَرْحَمٌة  ِهْم  بِّ رَّ ن  مِّ َلَواٌت  �شَ َعَلْيِهْم  اأُْوَلِئَك   )156(

واأُْوَلِئَك ُهُم الُمْهَتُدوَن} - اأي ثناء من ربهم وتمجيد 

ورحمة وغفران واأجر وهداية اإلى طريق ال�شعادة 

في الدنيا والآخرة.

- وعن عبداهلل بن عمر قال: اإعمل لدنياك كاأنك 

تعي�س اأبدًا، واعمل لآخرتك كاأنك تموت غدًا.

في  رغبتك  وجهه:  اهلل  كرم  على  الإمام  وقال   -

فيك  راغب  في  وزهدك  نف�س،  مذلة  فيك  زاهد 

نق�شان حظ.

ومن ماأثورات الحكماء:

- بدًل من اأن تلعن الظالم، حاول اإ�شالح الم�شباح.

الخبيث،  وتتجاوز  الطيب  على  تقع  كالنحلة  كن   -

ول تكن كالذباب يتتبع الجروح.

الآخرين  كتب  قراءة  عن  توقف  ما  مرحلة  في   -

لكتابك. وتفرغ 

من  يحرمنا  اأن  ينبغي  ل  الطريق  في  حجرا  اأن   -

اهلل  على  فتوكل  التقدم  واإحراز  ال�شير  متعة 

وا�شاأله العون، فاإن لكل نجاح ثمن وت�شحية.

- لتوجد م�شكلة غير قابلة للحل، المهم ا�شتخدام 

المنا�شبة.  الو�شيلة 

- الأف�شل من �شناعة الأزمة تجنبها.

- الف�شل لي�س نهاية الحياة، بل هو فر�شة لتجربة 

ولكن يمكن  ال�شدمات ليمكن تجنبها  اآخر،  طريق 

بداية  هو  نف�شك  عن  ر�شاك  عدم  عليها،  التغلب 

من  م�شتفيدًا  جديد  من  تبداأ  اأن  ويمكنك  التغيير 

اإلى  يقود  الحياة  في  طريق  فكل  الما�شي  تجارب 

طريق جديد، والمهم هو اختيار الطريق ال�شحيح، 

ومن ليعرف الهدف ي�شل الطريق.

مرحلة  كل  ن�شجًا،  اأكثر  يجعلك  جديد  يوم  كل   -

المواقف  تك�شب  اأن  يمكنك  خبرة،  اأكثر  تجعلك 

العمر  في  التقدم  القواعد،  تغيير  باإعادة  ال�شعبة 

من  مزيد  واإنما  الفكر،  في  ال�شيخوخة  ليعني 

الخبرات.

يكون  قد  الأ�شواأ  تظنه  وما  الممكن،  فن  الحياة   -

تريد  واأنت  اأريد  فاأنا  الإطالق،  على  الأف�شل  هو 

واهلل يفعل ما يريد.

الم�شتقبل  معها،  تعاي�س  الحياة �شعبة  مهما تكن   -

قا�شيًا،  تجعلك  الأحداث  تدع  ل  الما�شي،  من  اأهم 

كراهية  ول  فرحتك،  ت�شرق  اأن  للمرارة  ت�شمح  ل 

اأن تجعلك حاقدًا.

اإذا دعتك قدرتك على ظلم النا�س فتذكر قدرة   -

اهلل عليك.

من  اهلل  اإلى  اأحب  النادم  الكبيرة  �شاحب  اإن   -

�شاحب ال�شغيرة الذي ي�شر عليها.

ال�شخرة  على  ال�شماء  النملة  ين�شى  ل  اهلل   -

المل�شاء في الليلة الظلماء.

ِ ِرْزُقَها وَيْعَلُم 
َّ

ٍة ِفي الأَْر�ِس اإلَّ َعَلى اهلل {وَما ِمن َدابَّ

ِبيٍن}. َها وُم�ْشَتْوَدَعَها ُكلٌّ ِفي ِكَتاٍب مُّ ُم�ْشَتَقرَّ

وللحديث بقية اإن كان في العمر بقية.،،، 

م./ رزق ال�شناوي



• مفهوم الحرية :
- ينطوى مفهوم الحرية فى اللغة على معان كثيرة 

من  والفك  القيود  من  الخال�س  اإلى  اأغلبها  ترجع 

الأ�شر .

اأى  فى  ال�شرورية  الأ�ش�س  من  الإدارة  حرية  اإن   -

تعذر  فاإذا  الم�شئولية  اأ�شا�س  الحرية  لأن  مجتمع 

اإثباتها اأمكن للمذنبين اأن يفروا بذنوبهم .

• مفهوم الحرية فى الإ�شالم :
�شلطة  كل  من  التحرر  تعنى  الإ�شالم  فى  الحرية   -

غير اهلل تعالى .

كلمة  الحرية  عن  التاريخ  حفظه  ما  اأعظم  من   -

ا�شتعبدتم  متى   " عنه:  اهلل  ر�شى   - عمر  الفاروق 

" قالها عندما  اأحرارًا  اأمهاتهم  النا�س وقد ولدتهم 

وقال  حقه  للقبطى  واأخذ  م�شر  حاكم  ابن  عاقب 

ابنه  �شربك  فاإنما  العا�س  بن  عمرو  ا�شرب   : له 

ب�شلطان اأبيه .

حرية  ولي�شت  �شوابط  الإ�شالم  فى  للحرية   -

منفلتة ، بل حرية ل ت�شادم ثوابت الأمة اأو تعتدى 

على الأديان والمقد�شات اأو توؤذى م�شاعر العامة اأو 

توؤدى اإلى العبث باأمن المجتمع .

اإلى  توؤدى  �شوابط  بدون  المطلقة  الحرية   -

على  والإعتداء  العام  بال�شالح  والإ�شرار  الفو�شى 

اإن   " قديما ً  المفكرون  قال  وقد  الآخرين  حرية 

حريتك تنتهى عندما تبداأ حرية الآخرين "

• م�شادر الحرية فى الإ�شالم :
- اأوًل القراآن الكريم :

لقد احتوى القراآن الكريم على المبادئ الرئي�شية 

ل�شلوك  الخلقية  القيم  على  احتوى  كما  الكبرى 

الفرد تجاه نف�شه وتجاه الآخرين اأفرادًا وجماعات 

هذه  ومن  الحرية  عن  محكمة  كثيرة  اآيات  وفيه 

الآيات :

1- اآيات �شريحة دالة على حرية الإختيار واإ�شافة 

العمل اإلى العبد )ذلك باأن اهلل لم يك مغيرًا نعمة 

حتى  قوم  على  اأنعمها 

يغيروا ما باأنف�شهم(.

�شاء  )فمن  م�شيئتهم  على  العباد  اأعمال  تعليق   -2

فليوؤمن ومن �شاء فليكفر(

3- اآيات دالة على اإنكار من نفى الم�شيئة عن نف�شه 

ما  اهلل  �شاء  لو  )وقالوا  تعالى  اهلل  اإلى  اأ�شافها  ثم 

عبدناهم (.

4- ق�ش�س القراآن الكريم الدالة على اأخبار الأمم 

البائدة وعقاب اهلل لهم على ظلمهم )وتلك القرى 

اأهلكناهم لما ظلموا(.

اأن  الم�شركين والفا�شقين يوم الح�شاب  5- اعتراف 

�شوء اأعمالهم راجع اإلى اختيارهم )قالوا لم نك من 

الم�شلين . ولم نك نطعم الم�شكين(.

6- اآيات دالة على اأن الح�شاب يوم القيامة �شيكون 

ح�شب العمل )ذلك بما قدمت اأيديكم واأن اهلل لي�س 

بظالم للعبيد(.

ي�شخر القراآن الكريم من المقلدين الذين ين�شاقوا 

عقله  اأ�شلم  من  على  وعاب  وعى  دون  غيرهم  وراء 

اأو  لالأغلبية  الإختيار  فى  حريته  عن  وتنازل 

موقف  مع  يتنافى  موقف  وهو  النفوذ  لأ�شحاب 

الإن�شان الحر الذى يعى الخير ويفعله )وقالوا ربنا 

اإنا اأطعنا �شادتنا وكبراءنا فاأ�شلونا ال�شبيال(.

- ثانيًا : ال�شنة النبوية :

لما كانت ال�شنة النبوية تف�شيرًا وتو�شيحًا لمعانى 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  فاإن  الكريم  القراآن 

كان يدعو النا�س كافة اإلى الإيمان ولم تكن دعوته 

اإجبارًا اأو قهرًا ول �شلبًا لحرية الإن�شان فى اأن يختار 

عقيدته فيقول الحق تبارك وتعالى : )ل اإكراه فى 

باأن  الكريم  ر�شوله  اإلى  اأمره تعالى  الدين( وكذلك 

يدعو النا�س بالحكمة والموعظة الح�شنة )ادع اإلى 

الح�شنة وجادلهم  والموعظة  بالحكمة  �شبيل ربك 

بالتى هى اأح�شن(

اأفعاله  فى  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبى  م�شلك  كان 
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واأقواله وتقريراته اأكبر مثال على تاأكيد الحرية 

ال�شورة  هى  حياته  وكانت  الإ�شالم  فى  الإن�شانية 

مبادئ  تج�شد  التى  المثالية  والحياة  الفعلية 

الإ�شالم وقيمه.

بغير  الأعمى  الإتباع  بعدم  الكريم  الر�شول  اأمرنا  

تفكير وتدبر وذلك فى قوله �شلى اهلل عليه و�شلم 

اأح�شنا  النا�س  اأح�شن  اإن  تقولون  اإمعة  تكونوا  )ل 

اأح�شن  اإن  اأنف�شكم  وطنوا  ولكن  ظلمنا  ظلموا  واإن 

النا�س اأن تح�شنوا واإن اأ�شاءوا فال تظلموا(.

- ثالثًا : علم اأ�شول الفقه )ا�شتنباط الأحكام من 

الأدلة ال�شرعية( :

فى  وتتبعوها  الحرية  م�شاألة  الفقهاء  تناول 

�شرورة  يوؤيد  ما  منها  واإختاروا  الدينية  الن�شو�س 

توافر الإدارة الحرة اأو الق�شد الحر لالأعمال التى 

تقع تحت التكليف ومن هنا وجدناهم يربطون بين 

فى  العمل  اأ�شبح  واإل  والق�شد  النية  وبين  العمل 

راأيهم عماًل مجردًا ل يربطون بين العمل وبين النية 

والق�شد واإل اأ�شبح العمل فى راأيهم عماًل مجردا ل 

يقع تحت التكليف كما قال �شلى اهلل عليه و�شلم : 

)اإنما الأعمال النيات (

اأفعال  التكليف  من  يخرجون  الفقهاء  اأن  كما 

عن  ال�شادرة  الأفعال  وكذلك  والنائم  المجنون 

يتوافر  ل  اأعمال  اأنها  اأ�شا�س  على  والن�شيان  الخطاأ 

لقوله  الواعية  الحرية  بمعنى  والنية  الق�شد  فيها 

تعالى : ) ولي�س عليكم جناح فيما اأخطاأتم به ولكن 

ما تعمدت قلوبكم ( ولقوله �شلى اهلل عليه و�شلم : 

)رفع القلم عن ثالثة : عن ال�شبى حتى يحتلم وعن 

النائم حتى ي�شتيقظ وعن المجنون حتى يعقل( .

كما يخرجون من مجال التكليف تلك الأعمال التى 

ل يطيقها الإن�شان لقوله تعالى : ) فمن ا�شطر غير 

باع ول عاد فال اإثم عليه ( ولقوله �شلى اهلل عليه 

وما  والن�شيان  الخطاأ  اأمتى  عن  و�شع  )اهلل   : و�شلم 

ا�شتكرهوا عليه(.

• الحرية فى الفكر الإ�شالمى :
فعل  كرد  ظهرت  الإن�شان  حرية  اإثبات  فكرة  اإن   -

يتحملون  ثم  ياأثمون  قوم   : اأخالقى  غير  لتجاه 

على اهلل ذنوبهم )�شيقول الذين اأ�شركوا لو �شاء اهلل 

من  دونه  من  حرمنا  ول  اآباوؤنا  ول  نحن  اأ�شركنا  ما 

�شئ كذلك قال الذين من قبلهم( فاقت�شى الموقف 

�شلب  بنفى  التكليف  �شرعية  عن  الدفاع  الأخالقى 

يراه  الذى  الطريق  يختار  اأن  فى  اإن�شان  كل  حرية 

منا�شبًا له مع تحمله تبعة اإختياره وفى ذلك تاأكيد 

اإن�شان  كل  يحا�شب  باأن  وتعالى  �شبحانه  منه  للعدل 

على العمل الذى عمله عن اختيار حر لي�س مجبرًا 

عليه ولي�س فوق ما يطيق .

- اأقر الإ�شالم الحرية و�شورها المتعددة  فى الحياة 

الدينية والفكرية وال�شيا�شية وال�شخ�شية وظهرت 

�شورها فى الحياة العملية ومار�شها الم�شلمون حكامًا 

ورعية باإعتبار اأن الإ�شالم ل يكون �شحيحًا اإل اإذا 

اكتملت فيه اأركان الحرية ولكن لما تغيرت الأحوال 

بالأو�شاع  الدينية  المفاهيم  واختلطت  بالم�شلمين 

اإلى  ال�شيا�شية  الجماعات  بع�س  ولجاأت  ال�شيا�شية 

تاأكيد مواقفها باإدخال  عقائد غريبة على الم�شلمين 

توافق  بتاأويالت  الدينية  الن�شو�س  بتاأويل  واأي�شًا 

الأخالقى  التحلل  بداي  اإلى  ذلك  فاأدى  م�شالحها 

بدعوى اأن مايحدث من رذائل لي�س بالإختيار واإنما 

هو قدر مكتوب على المذنب لي�س له فرار منه .

- للعقل الدور الأ�شا�شى فى المعرفة فالعقل هو الذى 

يحكم على الفعل باأنه خير اأو �شر والإن�شان ل تكون 

المادية  القيود  من  بالتحرر  اإل  حرة  اإرادة  لديه 

اأى  عند  الإرادة  حرية  تتحقق  ل  كما  وال�شهوات 

اإن�شان بالحرية النظرية فقط بل ل بد اأن تتحول 

هذه المعرفة اإلى عمل وبذلك يكون �شرط اإكت�شاب 

ويفعله  الإن�شان  اأن يختاره  رذيلة  اأو  ف�شيلة  الخلق 

باإرادة حرة غير مجبر ول مقهور على فعلها .

اأن  فى  تامة  حرية  حر  الإن�شان  اأن  اأحد  قال  لو   -

يختار طريق الهداية اأو طريق الغواية لكان م�شيبًا 

واإرادته  راأيه  من جهة �شعور الإن�شان بقدراته  فى 

الداخلية  المقاومة  عن  النظر  ب�شرف  الم�شتقلة 

)ونف�س  اإختياره  تنفيذ  تعيق  قد  التى  والخارجية 

وما �شواها فاألهمها فجورها وتقواها(.

- وكذلك فاإن الإن�شان م�شير من جهة اأنه مخلوق واأن 

بموؤثرات  تتاأثر  اأفعاله  واأن  تعالى  اهلل  من  قدرته 

بع�س  عبر  ولذلك  اإرادته  تنفيذ  تعيق  قد  كثيرة 

المفكرين عن موقف الإن�شان من الحرية باأنه حر 

فى ميدان القيود.



يوم  ال�شادر  عددها  في  الأخبار  جريدة  ن�شرت 

اآراء  �شفحة   2015  /6/10 الموافق  الأربعاء 

ال�شعدنى  محمد  للدكتور  رائع  من  اأكثر  مقال  حرة 

كتاب  من  فكرته  ا�شتلهم 

التفكير"  نف�شك  علم   "
الكاتب  فيه  ينتقد 

المنطق  يكون  اأن 

الوحيد  ال�شبيل  هو 

رغم  الم�شكالت  لحل 

اإقراره بمدي فاعليته 

اإل اأن بع�س الم�شاكل 

حلها  يمكن  ل 

بالمنطق المعتاد..

ن�س  يلي  وفيما 

المقال: 

اإحدي  وفي  قري قديمًا 

�شيئ  منكود  مزارع  هناك  كان  ال�شغيرة،  الهند 

كبيرًا  مبلغًا  يقتر�س  اأن  الظروف  الطالع،ا�شطرته 

اأحد المرابين في القرية، كان عجوزًا  من المال من 

ابنة  علي  عينه  وكانت  والمخبر،  المظهر  قبيح 

المزارع الفاتنة الجميلة، وكان يعرف بالطبع اأنه من 

المحال اأن تقبل به زوجًا، لذا قدم عر�شًا بمقاي�شة 

تبدو غير عادلة ول �شريفة، فيها من الخ�شة قدر ما 

باأنه  الظروف.عر�س  وا�شتغالل  الإنتهازية  من  فيها 

ابنته.ارتاع  زوجه  اإذا  القر�س  من  المزارع  �شيعفي 

عندها  العر�س.  هذا  من  ابنته  روعت  كما  المزارع 

وابنته  والمزارع  باأن يحتكم هو  بمكر ودهاء  اقترح 

ح�شاتين  �شي�شع  باأنه  اأخبرهم  ماي�شاء.  يقرر  للقدر 

النقود،  كي�س  في  بي�شاء  والأخري  �شوداء  واحدة 

التقطت  الح�شاتين.اإذا  اإحدي  التقاط  الفتاة  وعلي 

ال�شوداء، ت�شبح زوجته ويتنازل عن قر�س  الح�شاة 

تتزوجه  ل  البي�شاء،  الح�شاة  التقطت  اأبيه،واإذا 

اأي  التقاط  رف�شت  اإذا  اأما  اأبيها.  ويتنازل عن قر�س 

ح�شاة، �شي�شجن والدها. 

علي  واقفين  الجميع  كان  حولهم،  النا�س  تحلق 

وحينما  المزارع،  اأر�س  في  بالح�شي  مفرو�س  ممر 

ليلتقط  العجوز  المربي  انحني  جاريًا،  النقا�س  كان 

الرجل  اأن  الب�شر  حادة  الفتاة  انتبهت  ح�شاتين، 

�شوداوين  ح�شاتين  و�شرعة  وخفة  مهارة  في  التقط 

د�شهما في الكي�س دون اأن يلحظ ذلك اأحد، ثم طلب 

من الفتاة التقاط الح�شاة من ذلك الكي�س المغ�شو�س، 

لالتفاق.طبقًا 

تاأمل لحظة في هذه الحكاية، 

وقت  لملئ  لن�شردها  فنحن 

للت�شلية،  ول  الفراغ 

لغر�س  ن�شردها  اإنما 

اأهم،وحتي  معرفي 

التفكير  بين  الفرق  نقدر 

التلقائي  ال�شطحي 

والتفكير  المتعجل، 

المدرو�س.  المنطقى 

اإن  توافقني  ولعلك 

ل  الفتاة  هذه  ورطة 

اإذا  منها  الإفالت  يمكن 

ولعلك  المعتاد.  المنطقي  التفكير  ا�شتخدمنا 

عليه  ما�شتقدم  ونتائج  عواقب  تقدير  للتو  بداأت 

الفتاة التي هي اأمام خدعة ماكرة لم يلحظها غيرها، 

واأنها اأمام خيارات كلها �شعب ومر. واإذا ماطلبت منك 

اأن تن�شح الفتاة، فماذا ع�شاك تن�شحها؟ الأمر �شعب، 

حيرة  في  اأتركك  ولن  حولها.  من  ت�شيق  والدائرة 

من اأمرك واأمرها، ولننظر ماذا فعلت الفتاة الذكية. 

وهنا مكمن الفكرة، لقد اأدخلت يدها في كي�س النقود 

وتنظر  يدها  تفتح  اأن  وبدون  ح�شاة،  منه  و�شحبت 

اإلي لون الح�شاة تعثرت عن عمد، واأ�شقطت الح�شاة 

من يدها في الممر المملوء بالح�شي،ثم �شاحت: »يا 

الجميع  �شاح  الح�شاة«.وهنا  اأ�شعت  حمقاء  من  لي 

التقطتها  التي  الح�شاة  بلون  الجزم  يمكن  ل  باأنه 

الفتاة، التي جاءت اإجابتها علي �شيحاتهم: »ولكننا 

ن�شتطيع النظر في الكي�س للح�شاة الباقية، وعندئذ 

نعرف لون الح�شاة التي التقطتها«. وبما اأن الح�شاة 

جميعًا  الح�شور  فاإن  �شوداء،  الكي�س  في  المتبقية 

الفتاة و�شقطت  التقطتها  التي  �شيقرون بان الح�شاة 

البي�شاء،  هي  كانت  الأر�س  علي  الح�شي  و�شط  منها 

عدم  ف�شح  علي  يجروؤ  لن  القبيح  المربي  اأن  وبما 

اأمانته اأمام الجميع ، فعليه الت�شليم بما فعلته الفتاة. 

الدين  عبء  من  والدها  اأعفت  قد  بذلك  هي  وتكون 

واأنقذت نف�شها من م�شير محتوم. ولعلك ت�شاألني ماذا 

الفتاة  الحكاية؟. والرد: لقد حولت  حدث في هذه 

لكل مشكلة .. قبعة نرتديها
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ما يبدو اأنه موقف م�شتحيل الت�شرف فيه، اإلي موقف 

الق�شة،  من  الم�شتفاد  والدر�س  الحدود،  لأبعد  نافع 

نحاول  ل  ولكننا  الم�شاكل،  لأعقد  حال  هناك  اأن  هو 

الإبداع في التفكير، واأن العمل بذكاء اأهم من العمل 

ب�شكل مرهق.

فكرة  قدمت  الحكاية؟  هذه  في  لكم  قدمت  ماذا 

لواحد من اأهم كتب »اإدوارد دي بونو« �شاحب �شيحة 

نف�شك  عّلم   « كتاب  وهو  ال�شندوق«،  خارج  »التفكير 

المنطق  اأن يكون  الكاتب  التفكير«، حيث ينتقد فيه 

اإقراره  رغم  الم�شكالت  لحل  الوحيد  ال�شبيل  هو 

الم�شاكل ل يمكن حلها  بع�س  اأن  اإّل  فاعليته،  بمدي 

بالمنطق المعتاد وحده، وبذلك يعطينا بديال ً اأكثر 

اأهمية،تري ماهو وكيف ؟ اإنه »قبعات التفكير ال�شت« 

�شمنها كتابًا بنف�س ال�شم، يتناول الأنماط المختلفة 

للتفكير، ويرمز لكل نمط بقبعة ذات لون محدد، بهدف 

نمط  في  تفكيره  ح�شر  عدم  علي  الإن�شان  تدريب 

الإرتباك  اإلي  يوؤدي  مما  التفكير،  اأنماط  من  واحد 

البي�شاء  فالقبعة  مثمرة،  لنتائج  الو�شول  وعدم 

والحقائق،  المعلومات  بجمع  المعني  للتفكير  ترمز 

والنطباعات،  بالأحا�شي�س  خا�شة  والحمراء 

والزرقاء  البناء،  الإبداعي  للتفكير  والخ�شراء 

لل�شيطرة علي عمليات التفكير ذاتها، وال�شفراء ترمز 

التفكير  اإلي  وال�شوداء ترمز  الإيجابي،  التفكير  اإلي 

كل  علي  �شت،  عددها  قبعات  وكاأنها  وهكذا،  ال�شلبي، 

والتفكير  ارتداءه  يجب  منها  من  يعرف  اأن  اإن�شان 

ولقد  ومتي.  م�شكالت،  من  يواجهه  فيما  بمقت�شاها 

حيث  الغربي؛  الفكر  نمط  تغيير  في  الكتاب  �شاهم 

نقلهم من محدودية الفكر النقدي ذي البعد الواحد 

اإلي نمط ر�شم خرائط التفكير ذات الأبعاد والألوان 

التفكير  اأنماط  من  نمط  اأي  تغفل  ل  التي  المتعددة 

الإن�شاني الخالقة المتنوعة.

عددًا  لك  اأنقل  اأكثر،  ال�شورة  لك  تت�شح  وحتي 

من  نمطًا  اأو  لونًا  منها  كل  تمثل  التي  الأمثلة  من 

عدد  لدينا  البي�شاء:  القبعة  علي  القبعات:مثال 

بنتًا.مثال  و25  ولدًا   30 المدر�شة،  في  طالبًا   55

والمو�شيقي،  الزهور  اأحب  الحمراء:اأنا  القبعة  علي 

فكرة  عن  نبحث  الخ�شراء:دعونا  القبعة  مثال  اأما 

الآن  لدينا  الزرقاء:  القبعة  علي  ومثال  جديدة، 

مثال  ؟،  القادمة  الخطوة  هي  فما  اقتراحات،  اأربعة 

عدة  لديها  الفكرة  ال�شفراء:هذه  القبعة  علي 

القبعة  علي  مثال  اأما  بديل.  حل  كوجود  اإيجابيات 

قلة  مع  �شلبيات  عدة  لديها  الفكرة  هذه  ال�شوداء: 

عدد الموارد المتاحة لدينا.

مالطا  في  ولد  نف�س،  وعالم  طبيب  بونو  دي  اإدوارد 

1933 ودر�س في جامعات كامبردجواأك�شفورد، ولندن 

التفكير  في  وموؤلف  كباحث  معروف  وهارفارد.وهو 

الإبداعي، يدر�س حاليًا في عديد من الجامعات كما 

يعمل م�شت�شارًا لعدد من ال�شركات العالمية.

واإذا اأردنا تلخي�س كل ماقدمنا، فلي�س اأف�شل مما جاء 

في كتاب اإدوارد دي بونو نف�شه"الإبداع الجاد"

»اإن  يقول:  اإذ   Serious Creativity  ،1992

التفكير له اأنماط �شتة نعبر عنها بقبعات �شت، وكل 

تتحدث  وعندما  النمط،  هذا  يميز  نوع  لها  قبعة 

هذه  من  نمطًا  ت�شتعمل  فاأنت  اأوتفكر  تناق�س  اأو 

وعندما  معين،  لون  من  قبعة  تلب�س  اأي  الأنماط 

قبعته،  يبدل  فهو  نمطه  اأوالمناق�س  المتحدث  يغير 

اإن متعة  والتدرب عليها.  المهارة يمكن تعلمها  وهذه 

من  التفكير  بخلو  اإل  يتحققان  ل  التفكير  وفاعلية 

الذي  الفكري  الت�شوي�س  ت�شبب  قد  التي  التداخالت 

يعيق الو�شول اإلي قرار اأف�شل، ويعتبر التفكير البناء 

حيث  اأومتداخل،  م�شو�س  غير  فكر  لتحقيق  و�شيلة 

في  فقط  التفكير  من  واحد  نوع  علي  بالتركيز  نقوم 

الكافي  النتباه  اإعطاء  من  والتاأكد  الواحد  الوقت 

لكل الأمور.«

للتفكير  علمي  منهج  خالل  من  العالم  يتقدم  هكذا 

كله  ذلك  من  نكتفي  نحن  بينما  والمبادرة،  والإبداع 

اأكثر من م�شمياتها،  با�شتخدام عناوين لنعرف عنها 

فنتحدث عن التفكير خارج ال�شندوق، بينما نحن لم 

اأن  �شح  اإذا  هذا  ونتعلم،  حولنا  لننظر  اأ�شاًل  نغادره 

لدينا ذلك ال�شندوق من الأ�شا�س.
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اأعدها لكم / جمال اأبو الإ�شعاد

مدير الإعالم �شابقًا

  باإدارة العالقات العامة

- " اإن كان الراجل بحر تكون المراأة ج�شر "

بمعنى اأن اإذا كان الرجل فى طغيانه و�شوء خلقه كالنهر يخ�شى منه فلتكن المراأه العاقلة 

مياه  الج�شر  يمنع  كما   ، �شيا�شتها  بج�شر  جماحه  وتكبح  اأذاه  تمنع  له  كالج�شم  المدبره 

النهر من الفي�شان .

- " اإن كان الكدب حجه يكون ال�شدق اأنجى "

ي�شرب فى التحذير من الكذب والحث على ال�شدق .

- " اإن كان لك قريب ل ت�شاركه ول تنا�شبه "

وذلك اإبقاء على مودته ، لأن الم�شاركة والم�شاهره ل يوؤمن فيها من الخالف .

- " اإن كنت ع البير اإ�شرف بتدبير "

اأى اإقت�شد ول تغتر بال�شعة ولو كنت م�شتمدًا من بئر كثير ماوؤها .

- اإن ماكن�س لك اأهل نا�شب "

لعلهم  الطيبين  بم�شاهره  فعليك  الحاجة  وقت  اإليهم  تلجاأ  وع�شيره  اأهل  يكن  لم  اأن  اأى 

يكونوا لك اأهال .

- " الأيد التعبانة �شعبانه " 

اأى اليد التعبة من العمل �شبعى والمراد اأن العمل يدفع الحاجة . 

من كتاب األمثال العامة 

لألستاذ الدكتور أحمد تيمور

الأمثال ال�شعبية هى فل�شفة ال�شعوب تمثل تاريخها ومن خالل هذه الأمثال يمكننا اأن نقيم 

هذه ال�شعوب فهى تراث الما�شى ومن لي�س له ما�س فلي�س له حا�شر اأو م�شتقبل ، ولقد قام 

جمع   )527( ال�شعبية  الأمثال  عن  كتاب  بتاأليف  تيمور  اأحمد  الدكتور  العالمه  الأ�شتاذ 

فيها كل الأمثال المتداولة بين النا�س والتى من خاللها ت�شتطيع اأن تعرف طبيعة ال�شعب 

الم�شرى الذى حير العالم بتاريخة وح�شارته وحا�شره وفيما يلى بع�شًا من هذه الأمثال 

التى جاءت من حكمة ال�شابقين .
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- " بارك اهلل فى المره الغريبة والزرعة القريبة "

تكون  اأن  المراد  القريبة  والزرعه  الأقارب  غير  من  الزوجة  الغريبة  بالمراأه  المق�شود 

قريبة من دار �شاحبها وهذا معنى قولهم ) اللى غيطه على باب داره هنياله (.

- " بدال ما اأقول للعبد يا �شيد اأق�شى حاجتى باإيدى "

اأى تعبى فى ق�شاء حاجتى بيدى خير لى من التذلل لأحد وي�شرب هذا المثل من تف�شيل 

التعب مع العزة على الراحة مع الذله .

- " البطن ما تجب�س عدو "

معناه الولد ل يكون عدوًا لوالد به مهما يظهره من البغ�س لهما اأو �شوء خلق .

- " بنت الأكابر غالية ول تكون جارية "

ي�شرب فى اأن النفي�س نفي�س ولو حط الزمان قدره وقيمته .

- " بيت النتا�س ما يعال�س "

النت�س يعنى الكذب والمعنى اأن دار الكذوب ل تعلو لأنه يكذب فيما يحدث به عنها وعن 

بنائها .

- " تبات نار ت�شبح رماد لها رب يدبرها "

ي�شرب فى تهوين الم�شائب والتذكير بلطفه تعالى وعنايته بخلقه فكم من م�شيبة عظمت 

واإ�شتعلت النار فلم ياأت عليها ال�شباح حتى خمدت و�شارت رمادًا . 

- " جارك قدامك ووراك اإن ما �شاف و�شك ي�شوف قفاك "

اأى اأنه مطلع عليك �شواء فى ذهابك واإيابك .

- " الجارى فى الخير كفاعلة "

اأى من يجرى وي�شعى فى الخير فهو كفاعلة لأن ت�شبب فيه .

- " حد يبقى فى اإيده العلم ويكتب نف�شه �شقى " 

المعنى هل ي�شقى الإن�شان نف�شه وفى ايده اإ�شعادها .

- " حر�س من �شاحبك ول تخونه "

اأى اإحتر�س من �شاحبك ول تظن به الخيانة فذلك اأحوط لك وابقى لل�شحبه بينكما .

- " حط رجلك مطرح ال�شعيد ت�شعد "

اأى �شع قدمك مو�شع قدم ال�شعيد ت�شعد مثله وهذا من التفاوؤل .

- " خد ال�شيلة ولو كانت عالح�شيرة "

بمعنى تزوج الطيبة الأ�شيلة ولو كانت فقيرة .

- " الخ�شارة اللى تعلم مك�شب "

اأى الخ�شارة التى تنبه الإن�شان تر�شده اإلى اإجتناب اأ�شبابها تعد مك�شبًا . 
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�شورة  من  الكريمه  الأية  هذه  اأتاأمل  كثيرًا  وقفت 

العنكبوت واأتدبر معانيها  وعلي الرغم من �شماعها 

لأبحث  �شرعت  حينما  اأنني  اإل  قبل  من  وقراأتها 

اأ�شاهدها لأول مرة  وكثيرًا  في تف�شيرها وجدتني 

مايحدث لي ولك هذا الأمر دون اأن ندري ما ال�شبب 

اأغو�س  وجدتني  معني  من  اقتربت  ...وكلما   !!

واأبحر في معني اآخر و �شبحان اهلل علي هذا الإعجاز 

العلمي واللغوي الذي وجدته في تف�شيرها في اأكثر 

وجل  عز  اهلل   �شربه  مثل  باإيجاز  وهو  مرجع  من 

لمن يتخذ من دونه اآلهة اأ�شنام يعبدونها ويعتمدون 

عليها ،  ويرجون نفعها و�شفاعتها ،  كمثل العنكبوت في 

اتخاذها بيتًا واهيًا من ن�شيجها ل يغني عنها في حر 

ول برد ،  ول يحدث ظاًل  ،  ول يقي من مطر  ،    ول من 

اأخطار    اإلي هنا و�شحت الر�شاله الربانية من الآيه 

وبداأ الإعجاز العلمي منذ اأكثر من 1400 عام يبوح 

بجزء من اأ�شرار هذه الأية  البديعة ، فبعد درا�شات 

ح�شرة  طبيعة  وعن  الح�شرات  علم  في  م�شتفي�شة 

العنكبوت خا�شة  ات�شح لنا عدة حقائق: 

اأذى  ت�شبب  ل  الح�شرة  هذه  اأن  الأولي:  الحقيقة 

من   200 )حوالي  الأنواع  بع�س  با�شتثناء  لالإن�شان، 

ال�شوداء  الأرملة  اأ�شهرها  ومن  فقط(  نوع   40.000

محبوبة  غير  مخلوقات  كانت  واإن  فالعناكب،   ..

لدى الإن�شان، اإل اأنها �شديقة له لأنها تق�شي معظم 

وقتها في ا�شطياد الح�شرات والفتك بها.. فلولها 

والياب�س  الأخ�شر  على  واأتت  الح�شرات  لتكاثرت 

من  اأزواج  واأربع  اأرجل  ثمانية  لها  الح�شرة  وهذه 

فرائ�شها  على  للقب�س  الخيوط  ت�شتخدم  العيون، 

وخيوطه تعتبر من اأقوى الألياف الطبيعية.

المولي عز وجل اخت�س في  اأن   : الثانية  الحقيقة 

اأنثي العنكبوت بالذكر ولم يذكر الذكر  هذه الأيه 

َبْيتًا( و�شبحان  َخَذْت  قال تعالي)َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اتَّ

بحيث  لمراده  المنا�شبة  الألفاظ  اختيار  في  اهلل 

بمثله،  الإتيان  الخلق  على  ويتعذر  الإعجاز  يكتمل 

واأن بيت العنكبوت كما يقول العلماء من اأكثر البيوت 

الإعجاز العلمي  في بيت العنكبوت
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وانعدامًا  ووح�شية ،   �شرا�شة 

لأوا�شرالقربى ، ومعاني 

يقوم  التي  والرحمة  المودة 

�شعيد  بيت  كل  اأ�شا�شها  على 

العنكبوت  بيت  عن  هذا  كل   ..

ل  فذكرالعنكبوت   !! نعم  ؟ 

واأن  بيتًا،  يبني  اأن  ي�شتطيع 

هي  البيت  ببناء  تقوم  التي 

اأنثى العنكبوت فقط من خالل 

نهاية  في  موجود  خا�س  مغزل 

عند  مثله  يوجد  ول  بطنها، 

بيتها  ببناء  تقوم  الذكر،وهي 

بتداخالت  من�شوجة  بخيوط 

بحيث  خا�شة  وهند�شية  فنية 

الح�شا�شية لأية  �شديدة  تكون 

وهذه  خارجية،  اهتزازات 

بها  تلت�شق  �شمغية  لزجة  بمادة  م�شبعة  الخيوط 

اأية ح�شرة بمجرد مرورها عليها اأو الإقتراب منها، 

تاأتي  حتى  الح�شرة  بتكبيل  تقوم  الخيوط  وهذه 

مرحلة  تتم  اأن  ،وبعد  فتفتر�شها  العنكبوت  اأنثى 

الأنثى  ، تذهب  تلقيحها  الذكر من  وينتهي  التزاوج 

اإلى مكان بعيد اآمن حيث ت�شع بي�شها وبينما الذكر 

عليه  تنق�س  بالأنثى  اإذا  بالأمان،  ي�شعر  بيته  في 

فتاأكله، لهذا يطلق على اأنثى العنكبوت لقب »الأرملة 

ال�شوداء« لأقدامها على التهامها الذكر بعد الإنتهاء 

من ات�شالها الجن�شي معه،وهذا الأكل ل بد اأن يتم!! 

لماذا ؟ لأن اأن�شجة الذكر كما يقول العلماء مهمة في 

لي�س ذلك فقط بل في بع�س  البي�س  اإن�شاج  عملية 

الحالت تلتهم الأنثي �شغارها دون اأدني رحمة ، وفي 

بع�س الأنواع تموت الأنثي بعد اإتمام اإخ�شاب بي�شها 

الذي عادة ما تحت�شنه في كي�س من الحرير ،وعندما 

يفق�س البي�س تخرج )) Spiderlings((   فتجد 

داخل  بالأفراد  الإزدحام  �شديد  مكان  في  نف�شها 

الإقتتال  في  الأ�شقاء  الإخوة  فيبداأ  البي�س ،   كي�س 

من اأجل الطعام اأو من اأجل المكان اأو من اأجلهما معا 

حتي تنتهي المعركة ببقاء عدد قليل من العنيكبات 

البي�س  جداركي�س  وتمزق  جلدها ،   من  تن�شلخ  التي 

تعي�شه  بذكريات  الأخرى  تلو  الواحدة  لتخرج 

لت�شتكمل بعدها دورة الحياه .

من  يتكون  العنكبوت  بيت  :اأن  الثالثة  الحقيقة   

في  منها  الواحدة  �شمك  يبلغ  جداً ً،   دقيقة  خيوط 

المتو�شط واحدًا في المليون من البو�شة المربعة ،  

ال�شعرة  �شمك  من  جزء  اآلف  اأربعة  من  جزءًا  اأو 

من  الرغم  على  وهي  الإن�شان ،   راأ�س  في  العادية 

عرفها  بيولوجية  مادة  اأقوى  فهي  ال�شديدة  دقتها 

الإن�شان حتى الآن ، ويتمدد الخيط الرفيع منه اإلى 

خم�شة اأ�شعاف طوله قبل اأن ينقطع، ولذلك اأطلق 

اأو"الفولذ  الحيوي"  "الفولذ  ا�شم  عليه  العلماء 

البيولوجي" 

اهلل  اأن  نالحظ  القراآن  اآيات  تاأملنا  كلما  وهكذا 

تبارك وتعالى قد و�شع كل كلمة في مكانها الدقيق 

على  ت�شهد  معجزة  فيها  ونرى  مذهل  اإحكام  وفي 

العي�شة  وهذه  البيت  !!هذا  اهلل  ف�شبحان  �شدقه 

نعم  الب�شرمن  بني  علي  به  اهلل  مااأنعم  مع  لتتفق 

لتعد ولتح�شي من الموده والألفه والتراحم بين 

  الزوج والزوجة والأبناء و�شدق اهلل اإذ يقول )ومن 

اآياته اأن خلق لكم من اأنف�شكم اأزواجًا لت�شكنوا اإليها 

اإن فى ذلك لآيات لقوم  وجعل بينكم مودة ورحمة 

اْلَحْمُد  )َوُقِل  تعالي  وقال   21 الروم:   . يتفكرون( 

ا  َعمَّ ِبَغاِفٍل  َك  َربُّ َوَما  َفَتْعِرُفوَنَها  اآََياِتِه  �َشُيِريُكْم   ِ
َّ

هلِل

َتْعَمُلوَن( . النمل: 93 .                 ■  عمرو �شبري
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اأن تخاف من اأ�شد حين تراه يزاأر من خلف الق�شبان 

بحديقة الحيوان فهذا اأمر طبيعي، اأن ت�شاهد ثعبان 

الزواحف  بيت  في  زجاجي  �شندوق  عبر  بعيد  من 

�شم  ذات  "اأفعى  بجواره  مكتوب  لوحة  على  وتقراأ 

فتاك" وت�شعر بق�شعريرة من تلك الجملة ت�شري في 

جلدك ب�شبب ارتفاع ن�شبة الأدرينالين في الدم 

الأفعي  هذه  بروؤيتك  المرتبط 

اللوحة  تلك  بجوار  تتلوي 

فعل  رد  اأي�شًا  فهذا 

طبيعي.

اأن  الطبيعي  فمن 

الإن�شان  يخاف 

يمثل  �شئ  كل  من 

خطورة  حياته  على 

على  داهمة،وق�س 

الحيوانات  اأنواع  كافة  ذلك 

اأن  من  اأكثر  نجرب  لم  التي  المفتر�شة 

محبو�شة  اأو  مثاًل  التلفزيون  عبر  بعد  عن  ن�شاهدها 

محكمة  �شناديق  حتى  اأو  اأقفا�س  اأو  اأ�شوار  خلف 

الإغالق.

كل ذلك قد يكون منطقيًا وبديهي ول �شئ فيه ولكن 

ماذا لو اأ�شبت بالرعب من نملة؟

من  لحظة  في  مثاًل  نف�شك  تخيلت  نملة،هل  اأجل 

واأنت  النمل  من  �شرب  ظهر  على  محموًل  اللحظات 

فيه  ليخزنوك  مخباأهم  اإلى  بك  يتجهون  وهم  نائم 

ثم ياأكلوك في ف�شل البيات ال�شتوي لهم،هل تخيلت 

وترى  فمك  وكمموا  بحبالهم  اأوثقوك  وقد  نف�شك 

وت�شاهد نف�شك واأنت مخطوف من قبل �شرب ل بداية 

وم�شر  �شارم  نظام  ي�شير في  النمل  من  له  نهاية  ول 

اإعدامك  تاأجيل  معلنًا  منزلك  من  يخطتفك  اأن  على 

حتى ال�شتاء؟

هذا لي�س حلمًا ولكنه قد يكون توقع اأ�شبح بالن�شبة 

لي محتمل الوقوع لما يمكن اأن يحدث لي في اأي لحظة 

فقط،فمثلما  الب�شر  ي�شكنه  ل  اللحظات،فمنزلي  من 

تتاألف الكرة الأر�شية من ن�شبة كبيرة من المحيطات 

منزلي  الياب�شة،كذلك  من  اأخرى  ون�شبة  والأنهار 

يتاألف �شكانه من ن�شبة كبيرة من النمل ون�شبة اأخرى 

قليلة من الب�شر، وكاأنه اأ�شبح م�شتعمرة قومية لقوم 

راأت  حين  قالت  التي  النملة  اأن  اأ�شك  النمل،وكدت 

ْمُل  َها الَنّ ُيّ جيو�س �شيدنا �شليمان قادمة نحوهم { َيا اأَ

ُكْم �ُشَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُهْم  اْدُخُلوا َم�َشاِكَنُكْم َل َيْحِطَمَنّ

اأن  قبل  اأو�شت  قد    -  18 النمل:  َي�ْشُعُروَن}  َل 

م�شاكن  تكون  باأن  نحبها  يق�شى 

النمل مقرها منزلي.

حقيقية  م�شكلة  هذه 

تقابل  قد  بالتاأكيد 

الكثير منا حين يجد 

جيو�س  من  احتالًل 

اأو  لمنزله  النمل 

كيف  يعرف  ول  �شقته 

ذلك،اأنا  من  يتخل�س 

اأنواع  نف�شي جربت معهم كافة 

اإل  تعدو  ل  ولكنها  الح�شرية  المبيدات 

اأن تقوم مقام المانع اللحظي الب�شيط ثم تعود ريمه 

بعدها  النمل  منك  ينتقم  وربما  القديمة  لعادتها 

بهجوم اأ�شد �شراوة وباأعداد م�شاعفة،بل واأ�شبحوا 

وكاأنهم ي�شعون اأقنعة كيماوية واقية من المبيدات 

األجاأ  اأن  ي�شتخدمونها حين اأهاجمهم بها فا�شطررت 

اأ�شئلهم  الح�شرية  المبيدات  لمحالت  اأخرى  مرة 

تلك  مثل  العجيبة  بالعجينة  فن�شحوني  الم�شاعدة 

لم  النمل  ولكن  ال�شرا�شير  لإبادة  ت�شتخدم  التي 

يتعجب منها و�شار في م�شاراته وكاأنه ل يراها.

اأخيرًا قررت البحث على الإنترنت عن طرق للتخل�س 

من النمل ووجدت 10 طرق لذلك هى: الخل ، الزيوت 

عجينة   ، الطبا�شير   ، الكحول   ، التوابل   ، العطرية 

البوريك�س ، عجينة ال�شودا ، الماء وال�شابون ، ق�شر 

الخيار وال�شم�شم وكلها في كومة وال�شم�شم في كومة 

اأخرى فقد ذكر النت اأن ال�شم�شم يعطل حا�شة ال�شم 

يوؤخره عن  يعتبر م�شدر خطر  وبالتالي  النمل  عند 

المكان  هذا  من  يهرب  وبالتالي  غذاءه  ا�شتك�شاف 

ولكن عجب العجاب اأن النمل حين راأي ال�شم�شم نقله 

لمخباأه واختفت كومة ال�شم�شم خالل �شاعات،وكافة 

هزمتنى
      نملــة
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مع  كالعادة  تفلح  لم  الع�شرة  المكافحة  اأنواع 

لي  الكامل  تحديه  �شر  هو  وما  هذا  نمل  النمل،اأي 

اأن  اإل  اأمامي  يعد  لم  المنزل؟!!  في  ب�شر  ولوجود 

اأحدهم  لي  اأوعز  اأن  بعد  متخ�ش�شين  �شيوخ  اأ�شاأل 

باأن هذه قد تكون عينًا حا�شدة ت�شببت في ظاهرة 

الهجوم المتعمدة وكدت اأعتقد الآن اأن هذا النمل 

ماهو اإل جن يريد اأن ينغ�س علي حياتي وربما لن 

�شيخ  اإح�شار  اأو  زار  جل�شة  اإل  المنزل  من  يطرده 

ليغادورا  يطلبون  ماذا  وي�شاألهم  اأرواحهم  يح�شر 

منزلي.

غير  بع�شها  يكون  قد  ذكرتها  التي  طرق  الع�شرة 

التي  الفاعلية  بتلك  لي�شت  كلها  تكون  وقد  فعال 

واأني  خا�شة  المنزل  من  النمل  اإبادة  عن  تتحدث 

اكت�شفت اأن هناك �شركات ان�شاأت واأ�ش�شت من اأجل 

تك�شب  واأ�شبحت  خا�شة  ب�شفة  النمل  مكافحة 

لقمة عي�س العاملين فيها من ذلك ولو كانت الطرق 

تلك  لأفل�شت  بكفاءة  النمل  على  تق�شي  ال�شابقة 

ال�شركات و�شحتت على باب ال�شيدة اأو باب �شيدنا 

الح�شين وانهارت منذ زمن بعيد.

يفتح  اأن  اأجل  من  النمل  اهلل  يخلق  اأن  ممتاز 

اأن  في  اأنا  ذنبي  ما  ولكن  اآخرين  لب�شر  رزق  م�شدر 

مكان  كل  في  النمل  باأ�شراب  محا�شر  نف�شي  اأجد 

نملة  تلدغك  حين  �شعورك  يكون  وكيف  بالمنزل 

ل تكاد تري بالعين المجردة تجعلك ت�شعر بالألم 

اأفعى  وكاأن  ويتورم  يلتهب  جلدك  وتجعل  وتتلوى 

قد لدغتك.

حجمها  �شغر  على  النملة  اأن  اأعترف  اأنا  الآن 

ت�شتطيع اأن تهزمني،بل هى فعاًل هزمتني وتحولت 

ول  اكت�شفته  الذي  ال�شر  وربما  كبير  عمالق  اإلى 

حكاية  من  نتعلمه  اأن  ونريد  الكثير  اإليه  يلتفت 

حال  حالها  مخلوقات  الإتحاد،فالنمل  هو  النمل 

الإتحاد  هى  م�شتركة  �شفات  ثالث  لديهم  النحل 

والتعاون والنظام،فاإن اتحد قوم بيد واحدة مهما 

كانت  مهما  اأقوى  �شيكونون  اأحجامهم  �شاآلة  كانت 

اأج�شامهم �شعيفة فما بالك لو غلف هذا الإتحاد 

بالتاأكيد  متكامل؟  بنظام  والعمل  التعاون  ب�شمة 

�شيكون تاأثيرهم قوي وكبير مثلما يفعلون بي الآن 

اأن  المحنة  هذه  من  تعلمت  نافعة،فقد  �شرة  وُرب 

قوة  ي�شاهيها  ل  قوة  والنظام  والتعاون  الإتحاد 

ولعل هذا ماجعل نملة تهزمني بال رحمة.

          ■  وفقي فكري

من اأهم الن�شائح والو�شايا التى اأر�شدنا اإليها الر�شول 

واإ�شتقرار  ال�شعادة  ل�شمان  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

هذه   على  مقبلين  عرو�شين  كل  بين  الزوجية  الحياة 

الحياة الجديدة المحيطة بهما : -

- الدعاء للعرو�شين ليلة الزفاف : لقد كان ر�شول اهلل 

�شلى اهلل عليه و�شلم يقول لمن تزوج ) َبارك اهلل َلك 

َوَبارك َعَلْيك َوجمع َبْينُكَما ِفي خير(

- ح�شن الع�شرة من الزوج لزوجته حتى ي�شود البيت 

ِ ْبِن ُعَمَر 
َّ

الهدوء والطماأنينة والإ�شتقرار َعْن َعْبِد اهلل

َعَلْيِه   
ُ َّ
لَّى اهلل ِ �شَ

َّ
اأَنَُّه �َشِمَع َر�ُشوَل اهلل  َعْنُهَما 

ُ َّ
َي اهلل َر�شِ

ِتِه َفاْلإَِماُم  َو�َشلََّم َيُقوُل : " ُكلُُّكْم َراٍع َوَم�ْشُئوٌل َعْن َرِعيَّ

ُجُل ِفي اأَْهِلِه َراٍع َوُهَو  ِتِه َوالرَّ َراٍع َوُهَو َم�ْشُئوٌل َعْن َرِعيَّ

ِتِه َواْلَمْراأَُة ِفي َبْيِت َزْوِجَها َراِعَيٌة َوِهَي  َم�ْشُئوٌل َعْن َرِعيَّ

َوُهَو  َراٍع  ِدِه  �َشيِّ َماِل  ِفي  َواْلَخاِدُم  ِتَها  َرِعيَّ َعْن  َم�ْشُئوَلٌة 

ِتِه" متفق عليه . َم�ْشُئوٌل َعْن َرِعيَّ

الزوجة  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  واأو�شى   -

 "  : و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  يقول  زوجها  بحق  بالقيام 

َوَحِفَظْت  �َشْهَرَها،  اَمْت  َو�شَ َخْم�َشَها،  ُة  اْلَمْراأَ لَِّت  اإَِذا  �شَ

ِمْن  َة  اْلَجنَّ اْدُخِلي  َلَها:  ِقيَل  َزْوَجَها،  َواأََطاَعْت  َفْرَجَها، 

ِة  �ِشْئِت " رواه اأحمد .  اأَيِّ اأَْبَواِب اْلَجنَّ

بحق  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  اأو�شى  كما   -

الق�شيري  معاوية  بن  حكيم  عن  زوجها  على  الزوجة 

ِ ! َما َحقُّ َزْوَجِة 
َّ

عن اأبيه قال : ) ُقْلُت : َيا َر�ُشوَل اهلل

اأََحِدَنا َعَلْيِه ؟ َقاَل : اأَْن ُتْطِعَمَها اإَِذا َطِعْمَت ، َوَتْك�ُشَوَها 

َوَل   ، اْلَوْجَه  ِرْب  َت�شْ َوَل   ، اْكَت�َشْبَت  اأَْو   ، اْكَت�َشْيَت  اإَِذا 

ْح ، َوَل َتْهُجْر اإِلَّ ِفي اْلَبْيِت ( رواه اأبو داود وقال :  ُتَقبِّ

ْح (: اأن تقول : " قبحك اهلل ".  ) ول ُتَقبِّ

هلل  ركعتين  �شالة  باآداء  يقوم  اأن  للزوج  ي�شتحب   -

ذلك  فاإن  به  بالإئتمام  زوجته  وتقوم  تطوعًا  تعالى 

 ، َم�ْشُعوٍد  ْبِن   ِ
َّ

اهلل َعْبِد  َعْن   ، ليلتهما  فى  للبركة  اآتم 

 َعَلْيِه َو�َشلََّم َكاَن ُيَعلُِّمُهْم اإَِذا َدَخَلِت 
ُ َّ
لَّى اهلل ِبيَّ �شَ اأَّن النَّ

ُجُل ، َفَتُقوُم ِمْن َخْلِفِه ،  اْلَمْراأَُة َعَلى َزْوِجَها اأَْن َيُقوَم الرَّ

لَِّياِن َرْكَعَتْيِن ، َوَيُقوُل : " اللَُّهمَّ َباِرْك ِلي ِفي اأَْهِلي  َفُي�شَ

ي ، َواْرُزْقِني ِمْنُهْم  ، َوَباِرْك لأَْهِلي ِفي ، اللَُّهمَّ اْرُزْقُهْم ِمنِّ

ْق َبْيَنَنا اإَِذا  ، اللَُّهمَّ اْجَمْع َبْيَنَنا َما َجَمْعَت ِفي َخْيٍر ، َوَفرِّ

والحمد هلل رب العالمين        ْقَت اإَِلى َخْيٍر "   َفرَّ

و�ألف مبروك للعرو�سين
■ غانم محمود اأحمد

نصائح نبوية لكل عروسين



عقب  المكان  �شادت  والمرج  الهرج  من  حالة 

 .... البلدية   .... األحقوا   " ينادى  �شوت  �شماع 

ُتجر  وهى  العربات  عجالت  واأ�شوات   " البلدية 

م�شرعة لالإختباء فى اأحد ال�شوارع الجانبية مع 

الخ�شار  "م�شنة"  على  وخوفهم  الفالحات  لهث 

اأ�شوات  مع   ... عمارة  مدخل  اأقرب  اإلى  وحملها 

المكد�شة  ب�شاعتهم  تلملم  المحالت   اأ�شحاب 

ب�شارع  واإذ   ...... بالكامل  الأر�شفة  والمحتلة 

الجائلين  والباعه  النا�س  من  خالى  ال�شوق 

ليذوب الزحام وال�شجيج اإل من اأ�شوات جهورية 

لتاأخذ   .... واأكثر  اأكثر  تقترب  البلدية  لحملة 

قف�س   ، معدنية  "لوحة  ال�شارع  فى  تبقى  ما 

" ونظرات  ، ميزان ......  ، كر�شى مك�شور  قديم 

الحملة  لمغادرة  والمتحفزة  المختفية  الباعة 

اأر�س ال�شوق ....... واإذ ب�شوت هند القادمة من 

تهم�س  المدينة  هذه  من  القريبة  القرى  اأحدى 

لجارتها زينب التى اأقنعتها ب�شراء خ�شار لبيعه 

فى ال�شوق بعد تنظيفه وو�شعه فى اأكيا�س وكان 

�شدرها  على  هند  دبت  وهنا  لها  يوم  اأول  هذا 

وقالت هما مين  دوول !!!! 

فى اليوم التالى لهند فى ال�شوق وبجوارها ابنها 

محمود تارة يعبث فى َلم كل ما يقع عليه عينيه 

حجرها  من  الت�شلق  يحاول  وتارة  الأر�س  على 

طرحتها  ل�شد  راأ�شها  اإلى  بالخ�شار  الملىء 

لتركها  له  وتو�شالتها  اأكتافها  فوق  والجلو�س 

الليمون  من  �شغيرين  بكوبين  واإذ   ...... تعمل 

يحمله رجل فى �شنيه قديمة "اأتف�شلوا اأ�شربوا 

" وتلتهم زينب كوب الليمون فى نف�س واحد  
زينب : اأ�شربى يا هند �شاحب القهوة اللى ورانا 

ليكى  هنا  وتقعدى  يحمينا  ع�شان   ، يكرمه  ربنا 

كوباية �شاى و�شاعات ليمون بـ 5جنيه فى اليوم .

هند : ت�شرب بكف يديها على خدها ... اليوم 5 

جنيه ... ليه؟!!! هو اأنا هيطلعى كام ؟!

زينب : زى ما اأنتى هتاكلى .... غيرك لزم ياكل 

الذى  الواقع  الأمر  على  مجبرة  هند  و�شمتت 

اأخر وهو  قام  يمر وقت حتى  ولم   .... تكت�شفه 

"الب�شل ده يخل�س ب�شرعة  يوجه كالمه لزينب 

راأ�شها  زينب  هزت   ... دلوقتى  عايزه  الحاج   ...

الب�شل  تق�شير  فى  بالبدء  و�شارعت  بالموافقة 

نخل�شه  ب�شرعة  معايا  يال  لهند  تقول  وهى 

للحاج فريد الجزار بيعمل الحووا�شى بيه ..... 

وبتنهيده الكاره ترد هند... ده للحماية !! .... 

الســــــــــوق
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يا�شالم اأنتى خدتى على الجو ب�شرعه .

 • • • • • • • • • • • • • •
الثالث  يومها  هند  بداأت  التفا�شيل  بنف�س  و 

محمود  تحمل  وهى  الكارو  عربة  من  بالنزول 

ب�شاعتهن  يحملن  اأخريات  ومعها  اأكتافها   على 

على  النا�س  توافد  زيادة  ومع  ال�شوق  فى  لبيعها 

ال�شوق يزادد ال�شغط على هند وهى منهمكة فى 

تنظيف الخ�شار مع حركة ابنها ال�شغير ورغبته 

 ...... رجليها  على  الجلو�س  اأو  لحمله  دائمًا 

وتمد زينب يديها لهند و  تقول وهى ت�شير لأحد 

طعمية  ناكل  عايزين  رجلك  "اأخطفى  المطاعم 

  "... الطر�شى  تن�شى  واأوعى  رغيف  كام  ومعاهم 

واقفة حول طا�شة  نا�س كثيرة  مثل  وقفت هند 

الزيت الم�شبع بال�شواد فى انتظار قلى الطعمية 

ب�شخونتها  عابئة  غير  كثيره  اأيادى  لتتلقفها 

اأخرى فى �شراع للوقوف  .... وتنتظر هند مرة 

فى المقدمة ، وتنجح هذه المرة فى الفوز بكام 

انت�شارها  معلنة  خلفها  لتلتفت  طعمية  قر�س 

خارج  حولها  من  تبخر  فقد   ...... المره  هذه 

ونا�س  وهي�شة  �شخب  بحالة  واإذ   ..... المطعم 

تجرى بب�شاعتها هنا وهناك ..... ت�شمرت هند 

حملة  اأنها  بعدها  اأدركت   ، للحظات  مكانها  فى 

للبلدية .... واندفعت هند وهى تلتفت  جديدة 

يمينًا وي�شاًر بحثًا عن زينب و�شط الهي�شة واللمة 

واختالط الحابل بالنابل .

زينب : اأتاأخرتى ليه

هند : المطعم كان زحمة قوى

هند : هى البلدية بتيجى ال�شوق كل يوم 

كده  وبعد  يظهروا  يوم  كام  كل  هما  لأ   : زينب 

يختفوا 

كلها  الحاجة  اأ�شيل  م�س عارفة  اأنا كنت   : زينب 

لوحدى 

هند : الحمد هلل .... ديه كانت تبقى م�شيبة لو 

خدوا الخ�شار منى ... اأ�شدد تمنه منين ؟!

البلدية  ت�شاهد  وهى  �شمت  لحظة  بعد   : هند 

.... محمود .. محمود فين ؟؟؟؟

زينب : اأيوه محمود ... كان واقف هنا .. 

فين  �شنايا  تردد  وهى  هند  تمتلك  برجفة  واإذ 

وهى تنادى محمود ... محمود تاه فى ال�شوق ... 

ويزادد �شراخها وهرولتها فى كل اتجاه وتجرى 

�شغير  ده  اهلل...  �شاء  اإن  "هتلقيه  ورائها  زينب 

تالقيه هنا ول هنا "

 • • • • • • • • • • • • • •
هند  ج�شد  حمل  على  قادرة  غير  وباأقدام 

الأر�س  على  تزحف  تكاد  والتى  الهزيل  الوهن 

المارة  بلمة من  واإذ   ...... اأن خارت قواها  بعد 

الحمد هلل  .... يرددون  وت�شمعهم  لتقترب هند 

ج�شدها  قبل  بقلبها  لتقفز  كوي�س.....  الولد 

.......... لت�شمه اإلى �شدرها وهى تبكى وتتاأمل 

وتقول    .... ابنها  لي�س  اأنه  تعلم  وهى  مالمحه 

وو�شط   ....  !!!! �شاع  محمود  ؟!!!  محمود  فين 

طاحونة �شائقى التوك توك وهم يتكالبون على 

 .... لها  ح�شر  ل  ب�شرية  وعجنة  الزبائن..... 

تنادى هند اأنت فين يا محمود ، لت�شاأل الماره وهى 

غير ...  تنتحب من كثرة البكاء  اأبنى  ... ابنى �شُ

العثور على  الياأ�س من  اإح�شا�س  وتغرق هند بين 

ابنها.... لتفيق على اأمل العثور على محمود ....  

وت�شتمر فى ال�شير كالقطار الذى فقد ق�شبانه ، 

يترنح فى جميع الإتجاهات .... تهرول من �شارع 

يا  فينك  �شرعة   خطوتها  وتزداد   ..... لأخر  

محمود .... وزينب تحاول اللحاق وهى تناديها 

اأن يخفت �شوتها رويدًا ...  اإلي  اأن تتوقف .... 

حملة  قائد  بال�شابط  واإذ   ......  ..... رويدًا 

ليتح�ش�س  مترجاًل  ال�شوق  اإلى  ياأتى  البلدية 

ويرى بنف�شه ال�شوق على حقيقته ...... حائرًا 

كيف يطبق القانون على الع�شوائية ..... ويعيد 

الذين  الباعة  طوفان  من  ال�شارع  ل�شكان  الهدوء 

ا�شتوطنوا ال�شارع ، ويفح�س ويتمح�س فى وجوه 

�شغيره  بدفعة  واإذ   ...... والبائعين  الماره 

بطرفى  دموعها  تم�شح  وهى  لل�شابط  هند  من 

طرحتها وبنظرة منك�شرة ت�شتمر هند فى رحلة 

البحث عن محمود وهى تتمتم ..... كان نف�شى 

اآه ..... اآه كان نف�شى ..... ب�س ترجعلى ......

■  الهام المليجى
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هلت ليالى الفرح لبالدى .. و اإرتفعت رايات الن�سر

لما تحقق اأمل بالدى .. واأنجزنا حفر القناة لم�سر

بعزيمة واإ�سرار ولدك .. �سابقة دايمًا كل ع�سر

وعدنا وتحدينا الزمن .. والتحدى �سعارنا فاق كل ح�سر

واهلل ي�ستحقوا ولدك .. ي�سكنوا دايمًا فى ق�سر

وفخورة دايمًا بيهم .. ما اأنتى اأم الدنيا يا م�سر

بالعزيمة والإرادة والإ�سرار .. والعمل بالليل والنهار

الجبل اإنك�سر فيها واإنهار .. اأمام الأ�سد الم�سرى المغوار

الم�سرى الأ�سيل لما يوعد باإيديه القرار.. وي�سرب الأر�ش تطلع �سرار

وفى �ستة اأغ�سط�ش هانزيل ال�ستار .. وهانقول للعالم هيه دى البداية باإخت�سار

وبكرة هانبنى اأجمل مدينة .. وهاي�سطر التاريخ فيها اأجمل واأجراأ قرار

ور�سمنا اأجمل لوحة بديعة .. فيها ال�سفينة فى المينا والفنار

والف�سل لربنا ثم ال�سعب .. اللى قال كلمته واأح�سن الإختيار

وعهدًا علينا لنكمل الم�سوار .. وهانجعل �سعارنا دايمًا الإنت�سار

وهانجعل �سعارنا دايمًا الإنت�سار

كلمات ال�شاعر : عادل عوي�س اأبو الهنا

مدير مالى كوبرى جرجا  - اإدارة الكبارى

قناة السويس الجديدة
إنجاز العصر ومستقبل مصر



لوحة تجريدية  من وحي خيال المهند�ش محمد عبد العظيم فرع �سمال الدلتا
 تعبر عن قناة ال�سوي�ش الجديدة " م�سروع القرن "
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أفراح المقاولون العرب

محمد على وعروسه والء خميس

اكــرامــى ورشــــا

احمد دعبس وشيماء السعيد

سليمان عبد الحفيظ وعروسه

ابراهيم محمد ونور الهدى

د.هيثم الشرقاوي ورغدة محمد فؤاد احمد محمد بشير وشيماء صقر احمد زكى وعروسه

حسن سيد احمد علي وعروسه

مينا مجدى غالى وعروسه

محمود محمد فؤاد وعروسه رانياحماده حنفى وعروسه هناء

ألف مبروك للعروسين

جنة هانى جابر روان اسالم السيداحمد يحي جمال فريده تامر فاروق عمار عمر صديق اشرف محمود العربى



99

لمار حسن محسن

محمود محمد فوزى

منه اهلل شريف حسين

حسن ياسر عبدالرحمن

عدنان عمر صديق

ياسين محمد عبدالمنعم

عمر محمد فاروق

بسنت عماد الدين

مصطفى محمد رفعت

كريمة جمال عفيفى

ادهم احمد فوزى

ملك رضا عربى النجار

السيد حسن سيد محمد

سلمى محمد عاصم

رؤى ابراهيم محمد فتحى

زينب ابراهيم ابراهيم

ياسمين على سالمة

رحمه سمير

مصطفى عبد الرؤف سالمة

محمد و جاسر و حبيبة شريفعمر احمد فوزى

يوسف محمد سمير

ادهم مصطفى حسين الفتورى

زياد محمود العربى

فرحة محمد رفعت

امينه هشام محمد سرور

محمد ربيع سالمة ابراهيم

رحمه عماد الدين

شروق محمد فوزى

ملك ومريم محمد جودةملك شريف قطب

روان هانى ابو هاشمنورهان محمد فوزى

الياس اسالم

اياد سامح احمد

محمد احمد السعدى

بالل محمد فوزىياسين وجودى محمد ربيع

سيف صبرى عبد السالمسمير على سمير

كريم سمير

سارة اشرف منصور

فؤاد توفيق

جسيكا نسيم عبدالمالك حسين مصطفى حسين الغتورى رنا شريف حسين

ريتاج امين عبدالعظيم

يوسف نسيم عبدالمالك
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منطقة  اإن�شاء  ت�شتهدف  القناة  منطقة  تنمية  اإن 

اإقت�شادية عالمية .. ت�شمل عددا من الموانىء والمدن 

والتى   .. والتجارية  اللوج�شتية  والمراكز  الجديدة 

م�شــــر  بين  التجارى  التبادل  لمعدلت  زيادة  تحقق 

تحقيق  فى  باإ�شتمرارنا  ونحن   .. العالم  دول  وجميــع 

كافة  فى  اأ�شدقائنا  م�شاركة  اإلى  نطمح  الهدف..  هذا 

ربوع العالم فى حلمنا الطموح ببناء م�شر الم�شتقبل .. 

ت�شتهدف  الم�شروعات  من  حزمة  م�شر  فى  تنطلق  حيث 

اإن�شاء �شبكة قومية للطرق العمالقة .. وتنمية زراعية 

من  عدد  واإن�شاء   .. فدان  مليون  ِل�شت�شالح  تطمح 

ال�شــكانيـــة  الزيـــــادة  لت�شـــتوعب  الجديـــدة  المدن 

الموانىء  من  عدد  تد�شين  في  البدء  اإلى  بالإ�شافة   ..

ت�شجيع  خالل  من  ال�شناعية  والتنمية  والتو�شع   ..

جميعا  لكم  واأوؤكد   .. والمتو�شطة  ال�شغيرة  ال�شناعات 

قدما  الم�شى  على  عزمها  تجدد  الم�شرية  الدولة  اإن 

لتحقيق   .. والإجتماعى  ال�شيا�شى  الإ�شالح  خطى  على 

الإجتماعية  العدالة  فى  اأبنائها  وطموحات  اأهداف 

. الإن�شانيـــة  والكرامة 

لكم  اأتوجه  اإننى   .. الكريم  الح�شور  وال�شادة  ال�شيدات 

اأن  وجل  عز  اهلل  واأ�شكر   .. والتقدير  بالتحية  جميعا 

عظم  الذى  الكبير..  الحلم  هذا  لإنجاز  جميعًا  وفقنا 

لم�شرنا  الإنجازات  من  المزيد  لتحقيق  الدافع  لدينا 

حملني  الذي  العظيم  الوطن  ذلك   .. الغالية  الحبيبة 

اأن  ي�شتحق  الوطن  هذا  اإن   .. قيادته  وم�شئولية  اأمانته 

اإلى  ي�شل  اأن  اأجل  من  ون�شحى  الكثير  اأجله  من  نبذل 

في  �شدقا  جميعا  منا  ينتظر  الوطن  هذا   .. ي�شتحقه  ما 

المبادئ  على  وثباتا   .. العمل  في  واإخال�شا   .. النوايا 

 .. ون�شاء  رجال   .. و�شيوخا  �شبابا   .. جميعًا   .. والقيم 

وم�شيحيين. م�شلمين 

الخام�س  ثورتي  مع  اإرادتها  ا�شتعادت  التي  م�شر  اإن 

والع�شرين من يناير والثالثين من يونيو .. قد اختارت 

�شبيلها .. واأنارت دربها .. واإن كانت لم ت�شل بعد اإلى كل 

ما تريد.. فاإنها عرفت كل ما تريد وتم�شي في طريقها 

لتحقيقه.. واإذا كانت ال�شعوب قادرة على الحلم .. فاإن 

الإنجاز.  القادرة على  الحرة فقط هي  ال�شعوب 

ناأذن   .. اهلل  بركة  على   .. الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�شم 

م�شـر  جمهورية  رئي�س  ال�شي�شى  الفتاح  عبد  نحن 

 .. العربية 

الجديـــدة. ال�شويـ�س  قنـاة  ت�شــغيل  ببدء 

.. تحيا م�شر .. تحيا م�شر  تحيا م�شر 

مبادئ  وتحيا   .. لل�شالم  المحبة  العالم  �شعوب  وتحيا 

الم�شترك والتعاي�س  الت�شامح  وقيم  الإن�شانية 

وبركاته. اهلل  ورحمة  عليكم  وال�شالم 

الرئيس يعطي إشارة بدء تشغيل قناة السويس الجديدة .. بقية






