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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

ترميم القنصلية اإليطالية
)صـ ٢٦ ، ٢٧(

تكريم اسم المهندس عثمان 
أحمد عثمان بنقابة

المهندسين ) صـ ١٦ ، ١٧ (

الرئيس يتفقد محطة التنقية 
الشرقية باألسكندرية

)صـ  ٦ ، ٧ (

الرئيس يصدر قرارًا بتعيين
المهندس إبراهيم محلب

مساعدا لرئيس الجمهورية
) صـ ٢ ، ٣ (

محلب يفتتح مستشفى 
األزهر بمدينة نصر

)صـ ٨ ، ٩ (

حوار المهندس
محسن صالح لجريدة 

الوطن ) صـ  ٣0 : ٣4 (

وزير اإلسكان يعلن إطالق 
تنفيذ مدينة العلمين 

الجديدة ) صـ٢٦ : ٢٧ (

)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 المرحلة األولى من 
العاصمة اإلدارية خالل عامين

 )صـ 4 ، ٥ (



قرارًا  ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س  اأ�شدر 

محلب  اإبراهيم  المهند�س  بتعيين  جمهوريًا 

م�شاعدًا لرئي�س الجمهورية للم�شروعات القومية 

يو�شف،  عالء  ال�شفير  و�شرح   ، وال�شتراتيجية 

ال�شيد  باأن  الرئا�شة  با�شم  الر�شمي  المتحدث 

الرئي�س التقى بمحلب حيث اأ�شاد بالجهود التي 

بذلها واأع�شاء حكومته في ظروف بالغة الدقة 

لديهم  ما  اأنهم قدموا كل  اإلى  واأ�شار  وال�شعوبة. 

في خدمة الوطن واأنه حر�شًا على ا�شتمرار عطاء 

محلب من اأجل الوطن وفي اإطار جهوده الدوؤوبة 

لتنفيذ العديد من الم�شروعات الوطنية الكبرى 

خالل المرحلتين الراهنة والم�شتقبلية فقد تم 

القومية  للم�شروعات  للرئي�س  م�شاعدًا  تعيينه 

بفاعلية  �شارك  ما  على  للبناء  وال�شتراتيجية 

في اإنجازه في العديد من الم�شروعات التنموية 

اأن  �شاأنها  من  والتي  م�شر  ت�شهدها  التي  الكبرى 

القومي وتوفير فر�س  ت�شاهم في نمو القت�شاد 

تو�شيع  اإلى  بالإ�شافة  ال�شباب  وت�شغيل  العمل 

الحيز الُعمراني وتحقيق النهو�س ال�شامل بكافة 

القطاعات الحيوية التي تم�س حياة المواطنين 

الم�شريين.

متابعة  اأهمية  على  اللقاء  خالل  الرئي�س  واأكد 

تنفيذها،  الجاري  القومية  الم�شروعات  كافة 

الجودة  معايير  باأعلى  اإنجازها  على  والعمل 

وباأقل التكاليف الممكنة وفي المواعيد المقررة 

لذلك.

الرئيس يصدر قراراً بتعيين المهندس 
إبراهيم محلب مساعداً لرئيس الجمهورية 

للمشروعات القومية واالستراتيجية
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● ع�شو مجل�س �شورى قبل ثورة 25 يناير
● نائب رئي�س مجل�س اإدارة ورئي�س لجنة
العالقات الخارجية لالإتحاد الم�شري 

لمقاولى الت�شييد والبناء

● ع�شو مجل�س اإدارة مركز بحوث ودرا�شات
الهند�شة المدنية بكلية الهند�شة - جامعة 

القاهرة

● ع�شو مجل�س اإدارة مركز بحوث ال�شكان
والبناء

● نائب رئي�س مجل�س اإدارة جمعية موؤ�ش�شات
الأعمال للحفاظ علي البيئة

● ع�شو مجل�س المحافظين بالمجل�س العربي
للمياه

● ع�شو مجل�س اإدارة �شركة الن�شر للم�شبوكات
● ع�شو مجل�س اإدارة بنك قناة ال�شوي�س

● ع�شو مجل�س اأمناء الجامعة الفرن�شية في
م�شر

● ع�شو المنظمة العالمية للكبارى والن�شاءات
الهند�شية - زيورخ - �شوي�شرا

● ع�شو جمعية المهند�شين المدنيين
● ع�شو اللجنة الدائمة للكود الم�شري لأ�ش�س
ت�شميم و�شروط تنفيذ المن�شاآت الخر�شانية

● ع�شو اللجنة الدائمة لكود الكبارى
● ع�شو المجل�س الرئا�شى الم�شري الفرن�شى
● ع�شو جمعية الأعمال الم�شرية الفرن�شية

● ع�شو الغرفة التجارية الأمريكية بم�شر

مواليد  من  محلب  ر�شدي  اإبراهيم  كاماًل  ا�شمه 

المدنية  الهند�شة  بكالوريو�س  على  ح�شل   1949

ب�شركة  والتحق   1972 عام  القاهرة  جامعة  من 

المنا�شب  في  وتدرج    1972 عام  العرب  المقاولون 

والإن�شاءات  الكباري  لإدارة  مديرًا  اأ�شبح  حتى  بها 

التخ�ش�شية ثم ع�شوًا ثم نائبًا لمجل�س الإدارة ثم 

رئي�شًا لمجل�س اإدارتها ثم عين في 9 يوليو عام 2013 

وزيرًا لالإ�شكان في حكومة الدكتور حازم الببالوي 

كلفه  ثم  من�شور  عدلى  الموؤقت  الرئي�س  عهد  فى 

الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي بت�شكيل وزارته الأولى 

 25 في  الم�شري  الوزراء  لمجل�س  رئي�شًا  لي�شبح 

فبراير 2014 ثم اأعاد الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي 

 2014 يونيو  في  الثانية  الوزارة  بت�شكيل  تكليفه 

عبدالفتاح  الرئي�س  اأ�شدر   2015 �شبتمبر  في  و 

لرئي�س  م�شاعدًا  بتعيينه  جمهوريًا  قرارًا  ال�شي�شي 

وال�شتراتيجية  القومية  للم�شروعات  الجمهورية 

تولها  التي  وال�شرفية  القيادية  المنا�شب  من   ،

نتيجة لجهده الدوؤوب وتاريخه الم�شرف :

محلب في �شطور
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الرئيس خالل إجتماعه 
بمحلب ووزير اإلسكان وقيادات 

الهيئة الهندسية
المرحلة األولي  من العاصمة اإلدارية 

الجديدة .. خالل عامين 

عقد الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي يوم الأحد11 

اإبراهيم  المهند�س  ح�شره  اجتماعًا  اأكتوبر 

القومية  للم�شروعات  الرئي�س  م�شاعد  محلب 

مدبولي  م�شطفى  والدكتور  والإ�شتراتيجية، 

وزير الإ�شكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 

الدفاع  وزير  م�شت�شار  اأحمد  �شيد  اأمير  واللواء 

للم�شروعات، واللواء عماد الألفي رئي�س الهيئة 

اأركان  رئي�س  الوزير  كامل  واللواء  الهند�شية، 

يو�شف  ال�شفير عالء  ،و�شرح  الهند�شية  الهيئة 

المتحدث الر�شمي با�شم رئا�شة الجمهورية باأن 

الخا�شة  الت�شميمات  ا�شتعر�س  الإ�شكان  وزير 

التي  الجديدة  الإدارية  العا�شمة  بم�شروع 

�شيتم تنفيذ المرحلة الأولى منها على م�شاحة 

ع�شرة اآلف وخم�شمائة فدان، حيث ت�شمل حيًا 

للمال  وحيًا  الوزارات،  من  عددًا  ي�شم  حكوميًا 

ومرحلة  عالميًا،  تجاريًا  ومركزًا  والأعمال، 
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ومدينة  العالمية،  الطبية  المدينة  من  اأولى 

ومجمع  دولية،  وجامعة  المعار�س،  اأر�س 

�شكنية،  وحدة  األف  ع�شر  وخم�شة  مدار�س، 

بالإ�شافة اإلى الحديقة المركزية التي �شتكون 

الأو�شط  ال�شرق  منطقة  في  حديقة  اأكبر 

وّجه  الرئي�س  اأن  الر�شمي  المتحدث  ،واأ�شاف 

بتنفيذ المرحلة الأولى خالل عامين بدءًا من 

العا�شمة الإدارية  اأن  اإلى  2016، منوهًا  يناير 

المعايير  باأحدث  اإن�شاوؤها  يتعين  الجديدة 

حديثة  خ�شراء  مدينة  لت�شبح  العالمية 

ومتطورة تعك�س طبيعة وح�شارة م�شر، وتقدم 

حياة جديدة للم�شريين، بما ي�شاهم في تحقيق 

من  كريمة  حياة  نحو  وتطلعاتهم  طموحاتهم 

و�شبكة  للمو�شالت  حديثة  طرق  اإن�شاء  خالل 

بنية تحتية متكاملة وع�شرية ،واأكد الرئي�س 

في  الدخل  لمحدودي  الهتمام  اإيالء  على 

العا�شمة الإدارية الجديدة التي �شت�شمل كافة 

الجودة وتقديم  معايير  بذات  الإ�شكان  اأنماط 

مختلف  في  قاطنيها  لكافة  الخدمات  جميع 

،وقالت  �شتت�شمنها  التي  الإ�شكان  م�شتويات 

محلب  اإبراهيم  المهند�س  اإن  رئا�شية  م�شادر 

الرئي�س  من  ال�شادرة  التوجيهات  اأهمية  اأكد 

ال�شي�شي، ب�شرورة من حيث الهتمام بمحدودي 

حالًيا  تنفيذها  يتم  التي  الم�شاريع  في  الدخل 

الإدارية  العا�شمة  راأ�شها  وعلى  م�شر  في 

اإلى �شرورة الهتمام باأن  الجديدة، بالإ�شافة 

يتم تنفيذ الم�شاريع باأعلى جودة واأقل تكلفة 

واأن يكون الت�شليم في المواعيد المحددة.

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

بتنفيذ  ال�شركة  فوز  عن  العرب  المقاولون 

لوط  الفنية  للمعاهد  مجمع  اإن�شاء  م�شروع 

غينيا  بدولة  مونجومو  بمدينة   4 رقم 

متر   80000 م�شاحة  على  الإ�شتوائية 

يموله  الم�شروع  اأن  �شالح  واأ�شاف  م�شطح 

ل�شالح   )BAD( للتنمية الأفريقي  البنك 

وزارة التعليم والعلوم الغينية  وتبلغ تكلفته 

 18 تنفيذه  دولرومدة  مليون   30 حوالي 

�شهرًا من تاريخ بدء الأعمال .

رئي�س  مبروك  اإبراهيم  المهند�س  واأ�شاف 

الم�شروع  اأن  الأفريقية  ال�شركات  قطاع 

واأول بم�شطح  اأر�شي  اإداري  يتكون من مبنى 

واأول(  )اأر�شي  درا�شية  وقاعات  متر   1500

العمل  وور�س  م�شطح  متر   1950 بم�شاحة 

وور�س  متر   1850 بم�شاحة  التكنولوجي 

فنية  وور�س  متر   770 بم�شطح  للنجارة 

2 مبنى �شكني للطالب مكون  مختلفة وعدد 

من اأر�شي وطابقين على م�شاحة 6000 متر 

اأر�شي  دور  التدري�س  طاقم  �شكن  مبنى  و15 

لمدير  �شكني  ومبنى  متر   135 م�شطح  علي 

المعهد بم�شاحة 291 متر بالإ�شافة لمطعم 

و�شالة األعاب واأعمال الموقع العام من طرق 

ومياه و�شرف. 

المقاولون العرب
تفوز بمشروع مجمع للمعاهد الفنية 

بغينيا اإلستوائية بتكلفة 30 مليون دوالر



السيسـى يتفقـد
محطـة معـالجـة الصـرف

بشرق اإلسكندرية
 ويوجه بتخصيص مليار جنيه

من "تحيـا مصـر" 
لتطوير شبكات الصرف

قام الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي، في 

 8 الأحد  يوم  �شباح  من  مبكرة  �شاعة 

لالإ�شكندرية  مفاجئة  بزيارة  نوفمبر 

المبذولة  الجهود  على  للوقوف 

لها  تعر�شت  التى  ال�شيول  لمواجهة 

الرئي�س م�شروع  المحافظة كما تفقد 

ال�شرف  معالجة  محطة  تو�شعة 

ال�شحي ال�شرقية بالإ�شكندرية والتي 

تهدف اإلى خدمة منطقة �شرق وو�شط 

الإ�شكندرية. 
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الإ�شكان  ووزراء  الوزراء  رئي�س  بح�شور  وذلك 

والموارد  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

وقائد  المحلية  والتنمية  والري  المائية 

المنطقة ال�شمالية الع�شكرية والقائم باأعمال 

محافظ ال�شكندرية والمهند�شين مح�شن �شالح 

رئي�س  الجارحي  وعلي  الإدارة  مجل�س  رئي�س 

فرع  مدير  الريفي  وح�شام  الأ�شكندرية  قطاع 

الأ�شكندرية. 

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

وّجه  الرئي�س  باأن  الجمهورية  رئا�شة  بِا�شم 

م�شر  من �شندوق تحيا  مليار جنيه  بتخ�شي�س 

لتمويل خطة عاجلة تنفذها الوزارات المعنية 

كفاءة  لرفع  الم�شلحة  القوات  مع  بالتعاون 

بمحافظتّي  والزراعي  ال�شحي  ال�شرف  �شبكة 

الإ�شكندرية والبحيرة .

ال�شرقية  التنقية  محطة  اأن  بالذكر  جدير 

اأكبر  من  تعد  بالأ�شكندرية  ال�شحي  لل�شرف 

محطات ال�شرف ال�شحي بالمحافظة والمحطة 

تقوم  والتي  الجمهورية،  م�شتوى  على   2 رقم 

األف متر مكعب مياه يوميا، حيث   850 بتنقية 

يتم معالجة المياه المنقاة بها معالجة ثانوية 

تدويرها  ليعاد  حديثة  تقنيات  با�شتخدام 

العامة  الحدائق  ري  في  اأخرى  مرة  لت�شتخدم 

وقد بلغت تكلفتها حوالي 1.5 مليار جنيه
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الوزراء  رئي�س  محلب  اإبراهيم  المهند�س  افتتح 

ال�شابق �شباح يوم 2 �شبتمبر يرافقه الدكتور اأحمد 

التخ�ش�شى  الأزهر  م�شت�شفى  الأزهر  �شيخ  الطيب 

بمدينة ن�شر الذي يعد اأكبر واأحدث �شرح طبى فى 

ال�شرق الأو�شط، يعمل وفقًا لأحدث النظم العالمية 

فى مجال الطب. 

ال�شحة  وزير  عدوى  عادل  الدكتور  الإفتتاح  ح�شر 

التخطيط  وزير  العربى  اأ�شرف  والدكتور  ال�شابق 

الدولي  والتعاون  الإداري  والإ�شالح  والمتابعة 

والدكتور  العدل  وزير  الزند  اأحمد  والم�شت�شار 

ال�شابق  العالى  التعليم  وزير  الخالق  عبد  ال�شيد 

والدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة ال�شابق 

الطبية  الخدمات  مدير  اأبوحطب  م�شطفى  واللواء 

والدكتور  الدفاع  وزير  عن  نائبًا  الم�شلحة  بالقوات 

جالل ال�شعيد محافظ القاهرة والدكتور عبد الحي 

عزب رئي�س جامعة الأزهر والدكتور عبا�س �شومان 

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

الإدارة.

التهنئة  البداية  في  الوزراء  رئي�س  وجه  وقد  هذا 

من  بالرغم  اأنه  اإلى  م�شيرًا  الم�شت�شفى  افتتاح  على 

والعزيمة  الأمل  اأن  اإل  كثيرًا  الم�شروع  ذلك  تعثر 

بالطبيب  اأ�شاد  كما  النجاح  اإلى  يو�شالن  ما  دائمًا 

الم�شرى الذى يثبت بالرغم من كل التحديات تفوقه 

حيث يحجز مكانًا دائمًا فى ال�شفوف الأولى عالميًا 

رائعة  الأزهر  جامعة  م�شت�شفى  اإن  محلب:  وقال 

الآن، ولكن تبقى منظومة الإدارة فهى الفي�شل فى 

�شنعمل  اأمانة  وهذه  الجيد،  الم�شتوى  هذا  ا�شتمرار 

معًا من اأجل الحفاظ عليها. 

محلب يفتتح مستشفى األزهر التخصصى بمدينة نصر  
ويكلف المقاولون العرب باإلنتهاء من المرحلة الثانية 

للمستشفى فى 8 أشهر بدالً من 16 شهراً
الم�ست�سفي تعد اأحدث �سرح طبى فى ال�سرق الأو�سط 

وتعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية فى مجال الطب
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"اأنا موقن باأن التحديات كثيرة، والمهمة  واأ�شاف: 

و�شن�شتطيع  ي�شتحق،  و�شعبنا  بلدنا  ولكن  �شعبة، 

التغيير باإذن اهلل بتكاتف جهود اأبناء هذا ال�شعب". 

وخالل الإجتماع، كلف رئي�س الوزراء رئي�س مجل�س 

اإدارة �شركة المقاولون العرب بالإنتهاء من المرحلة 

الثانية للم�شت�شفى فى 8 اأ�شهر بدًل من 16 �شهرًا.

المهند�س  اإلى  ال�شكر  الأزهر  �شيخ  وّجه  جانبه  من 

اإبراهيم محلب رئي�س الوزراء، الذي اعتبره الجندى 

ال�شورة  في  الم�شت�شفى  وظهور  نجاح  في  المجهول 

ما  على  محلب  »ن�شكر  قائاًل:  الآن  عليها  هي  التي 

قدمه، ون�شـاأل اهلل اأن يجزيه عنهم خيًرا«.

م�شت�شفى  افتتاح  في  كلمته  خالل  »الطيب«  واأ�شاف 

في  الجامعة  رئا�شة  تولى  اأنه  التخ�ش�شى  الأزهر 

واأراد  �شديد،  بحذر  منها  واقترب   ،2003 �شبتمبر 

هذا  في  بالبدء  قرارًا  ليتخذ  اأغامر،  اأن  لي  اهلل 

يد  مد  في  يق�شروا  لم  وم�شوؤلوها  وم�شر  ال�شرح، 

خالل  محلب  التقى  واأنه  الم�شروع  لإحياء  العون 

مد  الذي  العرب  المقاولون  �شركة  رئا�شة  توليه 

ج�شور التعاون بين الأزهر وبنك التنمية الإ�شالمي 

م�شيًفا:  الم�شت�شفى،  بتمويل  بداأ  الذي  بجدة 

ال�شخي  الدعم  على  الإمارات  لدولة  بال�شكر  اأتقدم 

منها  الم�شروعات  من  العديد  في  ال�شريف  لالأزهر 

هذا الم�شروع، وم�شروعات اأخرى مثل ت�شييد مباني 

وربط الأزهر بجميع مكاتبه في العالم، واأن التعاون 

اآل  زايد  ال�شيخ  العرب  حكيم  ر�شخه  البلدين  بين 

نهيان الذي يكمل الم�شوار اأبناوؤه الآن.

قطاع  رئي�س  يون�س  �شليمان  المهند�شون  �شرح  وقد 

مدينة  فرع  مدير  ل�شين  ومحمد  الكبرى  القاهرة 

الم�شت�شفي  اأن  الم�شروع  مدير  قرني  ووليد  ن�شر 

مبانى   8 من  وتتكون  فدانًا   25 م�شاحة  على  اأقيمت 

العيادة  مبنى  العام:  الموقع  اأعمال  خالف  رئي�شيه 

الخارجية  عبارة عن بدروم ،اأر�شى و�شطح مكون من  

"ق�شم الف�شل الكلوى ، ف�شول درا�شية ، عمليات اأنف 
ق�شم   ، ه�شمى  جهاز  مناظير  ،غرف  وحنجرة  واأذن 

ك�شف  غرفة   58  ، انتظار  اأماكن   ، الطبيعى  العالج 

وخدمات  مغناطي�شى  رنين   ، التخ�ش�شات  لجميع 

اأر�شى   ، بدروم  وي�شمل  الطوارىء  مبنى   - اأخرى" 

المعامل   " من  ويتكون  بنائى  �شطح  و  �شطح   ، اأول   ،

 3  ، عمليات  غرف   4  ، درا�شية  ف�شول   ، الدم  بنك   ،

غرف اإفاقة ، �شيدلية ، 3 م�شاعد وخدمات اأخرى" 

المر�شى  لغرف  التمري�شية  الوحدات  مبنى   -

اأدوار و �شطح  اأر�شى ميزانين و4   ، عبارة عن بدروم 



10

الهند�شية  لالإدارة  وهى 

�شئون   ، اإدارية  مكاتب   ،

ممر�شات ، �شنترال ، اإدارة 

تخ�ش�شية  مكتبة   ، اأمن 

كافيتريا   ، اأر�شيف   ،

منطقة   ، للزائرين 

للمر�شى وخدمات  ترفية 

اأخرى - مبنى الت�شخي�س 

الدارة  مبنى   - العالجى 

المكون من بدروم ، اأر�شى 

وي�شمل  �شطح   ، اأول   ،

مجل�س  رئي�س  "مكتب 
الإدارة ، قاعة اجتماعات 

كبرى  موؤتمرات  قاعة   ،

عدد 3 �شالة انتظار عدد 

غرفة  مدير،  مكتب   3

واإدارى  مالى  عام  مدير 

مبنى   - اأخرى  وخدمات 

عن  عبارة  الطباء  �شكن 

اأدوار   4، اأر�شى   ، بدروم 

و�شطح مق�شمة اإلى غرفة 

�شالة   ، الأطباء  لإقامة 

كافيتريا  قاعة   ، معي�شة 

مياه  دورات   ، الطبيبات 

 ، ،الم�شرف  ،اد�شا�س 

�شريان  مبنى   - المخزن 

بدروم  وي�شمل  الحركة 

و�شطح  اأول   ، ،اأر�شى 

 ، لالإنتظار  اأماكن  وهى 

والوحدات  العالجى  الت�شخي�س  بين  اأفقى  اإت�شال 

الكهروميكانيكية  الخدمات  مبنى   - التمري�شية 

مياه  معالجة  لوحدة  و�شطح  ،اأول  اأر�شى  من  يتكون 

الطبية  الغازات  غرفة   ، �شيانة  غرفة   ، ال�شرب 

الكهرباء  تغذية  غرفة   ، التبريد  اأبراج   ، العلوية 

ـ   محولت  غرفة   ، المركزى  التكييف  لوحدات 

ال�شابقة  الثمانية  المبانى  وي�شمل  العام  الموقع 

اأك�شاك   ، خ�شراء  م�شطحات   ، داخلية  و�شوارع   ،

200 �شرير  محولت هذا وتحتوى الم�شت�شفى  على 

رعاية مركزة، و25 غرفة عمليات على اأعلى م�شتوى، 

منها ثماني غرف تعرف بغرف الكب�شولة وهى فائقة 

الأعمال  بتنفيذ  وقام  لالآ�شعة  غرفة  و16  التعقيم 

فرع مدينة ن�شر بالتعاون مع اإدارة الم�شــروعـــــــات 

الكهــروميكـانيكيـة  للمباني العامة والمرافق . 

ر�شاد  �شالم  المهند�شين  اأو�شح  اأخر  جانب  على 

للمباني  الكهروميكانيكية  الم�شروعات  اإدارة  مدير 

العامة والمرافق و هاني ر�شدي نائب مدير الإدارة 

الكهروميكانيكية  الأعمال  مدير  ال�شنتوري  واأحمد 

اأعمال  بتنفيذ  قامت  الإدارة  اأن  بالم�شروع 

تم  كما  جنيه  مليون   164 بقيمة  كهروميكانيكية 

اإ�شناد اأعمال جديدة لها بمبنى الت�شخي�س العالجي 

تكييف  اأعمال  وت�شمل  جنيه  مليون   124 بقيمة 

وم�شاعد ومكافحة حريق و�شبكة غازات طبية. 
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الإ�شكان  وزير  مدبولي  م�شطفى  الدكتور  افتتح 

محمد  والدكتور  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

اأكتوبر   10 ال�شبت  يوم  البحيرة   محافظ  �شلطان 

يخدم  الذى  ال�شحي  وال�شرف  ال�شرب  مياه  م�شروع 

م�شروع 504 وحدة �شكنية بمدينة دمنهوروا�شتغرق 

تنفيذه عام  بتكلفة 5 ماليين جنيه مهداه من اإدارة 

،رافقهما  الم�شلحة  بالقوات  الكبري  الم�شروعات 

الدين  عز  ابراهيم  المهند�شون  الإفتتاح  خالل 

الجارحي  وعلي  الإدارة  مجل�س  رئي�س  م�شاعد 

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

فرع الأ�شكندرية المنفذ لالأعمال والذي �شرح باأن 

الم�شروع  يتم تنفيذه ل�شالح الهيئة القومية لمياه 

المياة  لخدمة  ويهدف  ال�شحي  وال�شرف  ال�شرب 

بالمنطقة  ال�شكنية  للتو�شعات  ال�شحي  وال�شرف 

وي�شمل �شبكات مياه وتو�شيالت للمنازل بطول 700 

وتو�شيالت  ال�شحي  ال�شرف  و�شبكات  طولي  متر 

طرد  وخطوط  طولي  كيلومتر   1.3 بطول  المنازل 

بطول 1.5 كيلومتر طولي ومحطة رفع.

بت�شليم  والمحافظ  الوزير  قام  اآخر  جانب  علي 

من  �شكنية  وحدة   80 لعدد  التعاقدات  باكورة 

م�شروع الـ 504 وحدة �شكنية والذى نفذته القوات 

وا�شهام  هدية  المحافظة  ار�س  على  الم�شلحة 

من  الم�شروع  ويتكون  ال�شكان  م�شكلة  حل  فى  منها 

وحدة   21 عمارة  كل  ت�شم  �شكنية  عمارة   21 عدد 

 84 تكاليف  باإجمالى  للوحدة  متر   80 بم�شاحة 

العمارات  بتلك  ويحيط  جنية  الف  و600  مليون 

ال�شكنية �شور ي�شم عدد 83 محل �شوف يتم طرحها 

لالأن�شطة التجارية المختلفة .

د. مصطفى مدبولى و د. محمد سلطان 
يفتتحان مشروع توصيل مياه الشرب والصرف 

لمشروع 504 وحدة سكنية بدمنهور
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يوم  الآثار  وزير  الدماطى  ممدوح  الدكتور  افتتح 

وترميم  اإنقاذ  م�شروع  اإنجاز  اأكتوبر   29 الخمي�س 

الجديد  بالوادى  الخارجة  بمدينة  هيب�س  معبد 

بتكلفة   ،2005 عام  منذ  به  العمل  بداأ  الذي 

اإجمالية تقدر بنحو 73 مليون جنيه وذلك بح�شور 

الجديد   الوادى  محافظ  ع�شماوى  محمود  اللواء 

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

الثار  قطاع  رئي�س  عفيفى  محمود  والدكتور 

قطاع  رئي�س  محمد  اهلل  وعد  والمهند�س  الم�شرية 

اإدارة  مدير  منير  عماد  والمهند�س  الم�شروعات 

واأحمد  لالأعمال  المنفذة  والآثار  الق�شور  �شيانة 

والمهند�س  الح�شاري  التن�شيق  اإدارة  مدير  �شوقي 

الم�شروع  مدير  ح�شن  عمرو 

مدير  �شومان  خالد  والمهند�س 

اأعمال الكهرباء بالإدارة.

ممدوح  الدكتور  عبر  وقد  هذا 

�شكره  خال�س  عن  الدماطى 

وتقديره لكل من �شاهم فى اإنجاز 

بالواحة  هيب�س  معبد  م�شروع 

اإن هذه لحظة  الخارجة، قائاًل: 

ح�شاد جهود رجال �شابقين عملوا 

المعبد  اإنقاذ  م�شروع  اإتمام  على  عديدة  ل�شنوات 

رئي�س  محلب،  اإبراهيم  المهند�س  راأ�شهم  وعلى 

خالل  الآثار  وزير  ،واأ�شار  ال�شابق  الوزراء  مجل�س 

بعد  هيب�س  معبد  �شيدره  بما  توقعاته  اإلى  كلمته 

افتتاحه من موارد مالية نظرا لأهميته التاريخية 

والأثرية، الأمر الذي يوؤكد حر�س الوزارة الكامل 

على اكت�شاب مزارات اأثرية جديدة بما ي�شاهم في 

تن�شيط حركة ال�شياحة الوافدة اإلى م�شر. 

وقداأو�شح الدماطي اأن هذا الم�شروع ياأتي في اإطار 

حر�س الوزارة على �شيانة وترميم المعالم الأثرية 

بمختلف الع�شور، بما ي�شمن حماية الإرث الثقافي 

وزير اآلثار يوجه الشكر لـ"محلب" 
خالل افتتاح معبد هيبس األثري
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وي�شمن  الم�شري،  والح�شاري 

و�شوله اإلى الأجيال القادمة كما 

اإلى  م�شيرا  الأجداد،  لنا  تركه 

اأمام  المعبد  هذا  اأبواب  فتح  اأن 

حركة الزيارة يعمل على تن�شيط 

اإلى  الوافدة  ال�شياحة  حركة 

م�شر من خالل فتح مزارات اأثرية 

تحقيق  على  تعمل  كما  جديدة، 

المزيد  و�شع  في  الوزارة  خطة 

خارطة  على  المحافظات  من 

ال�شياحة العالمية.

واأ�شاف المهند�س وعد اهلل محمد 

بوزارة  الم�شروعات   قطاع  رئي�س 

وترميم  اإنقاذ  م�شروع  اإن  الآثار: 

اإعداد  بمرحلة  بداأ  هيب�س  معبد 

1999، ثم بداأ  الدرا�شات في عام 

الذي  بالم�شروع  الفعلي  العمل 

هامة  مراحل  عدة  على  ا�شتمل 

التي  الأ�شا�شات  مرحلة  بينها  من 

الحائط  تنفيذ  على  احتوت 

وملحقاته،  المعبد  حول  الفلتري 
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بعمق  �شم   80 عر�شه  يبلغ  حائط  وهو 

مياه  اأي  و�شول  منع  على  يعمل  م،   13

اأ�شا�شات المعبد ،كما ت�شمنت  اأ�شفل  ر�شح 

مراحل الم�شروع اأعمال تربيط الجدران 

اتخاذ  بعد  اإنه  حيث  "�شينتك"؛  بنظام 

والإبقاء  المعبد  ونقل  فك  بعدم  قرار 

عليه في موقعه الأ�شلي كان من ال�شروري 

بالفعل  تم  حيث  الجدران؛  تربيط 

البوابة  و�شقف  الحجرات  كل  تربيط 

الفار�شية والبطلمية حتى تاأكدت �شالمة 

ا�شتبدال  اإلى  بالإ�شافة  كافة،  الجدران 

الحجر  من  باأر�شيات  التالفة  الأر�شيات 

الرملي مماثلة لالأحجار الم�شتخدمة في 

طبيعة  مع  يتنا�شب  بما  المعبد،  ت�شييد 

الأثر. 

بناء  اإعادة  اأعمال  من  النتهاء  تم  كما 

العنا�شر المعمارية التي تم فكها في عام 

والماميزي  المر�شي  مبنى  مثل   ،2001

الرومانية  والبوابة  الولدة(،  )بيت 

الأثري  وال�شور  البطلمية  والبوابة 

اإن�شاء  اإلى  بالإ�شافة  بالمعبد،  المحيط 

بالمنطقة  المحيط  الخارجي  ال�شور 

الحفاظ  على  يعمل  الذي  الأثرية، 

طريق  عمل  جانب  اإلى  الأثر،  بنية  على 

الأرا�شي  لخدمة  الحديث  ال�شور  خارج 

المجاورة. 

الدقيقة  الترميم  اأعمال  ا�شتملت  كما 

وال�شور  النقو�س  وت�شوية  تن�شيق  على 

عالج  اإلى  بالإ�شافة  بالمعبد،  الجدارية 

الق�شور والطبقات المنف�شلة من النقو�س، 

كما ا�شتملت الأعمال على ا�شتبدال المون 

ال�شروخ  ملء  واأعمال  المعيبة  القديمة 

وا�شتكمال الأعمدة والكراني�س.

ومن جانبه قال المهند�س محمود عفيفي 

تم  اإنه  الم�شرية:  الآثار  قطاع  رئي�س 

الزوار  مبنى  ت�شييد  اأعمال  من  النتهاء 

على م�شاحة تقدر بنحو 1000م، كما تم 

�شد  الإنذار  اأجهزة  تركيب  من  النتهاء 
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مدخل  ت�شييد  اإلى  بالإ�شافة  الحرائق، 

من  النتهاء  تم  حيث  بالزوار؛  خا�س 

اأعمال تركيب اأجهزة التفتي�س والمراقبة 

الحماية  توفير  ي�شمن  بما  والإنذار، 

الكاملة للمنطقة الأثرية.

اأما عن اأعمال تجهيز الموقع العام للزيارة، 

فتم النتهاء من اأعمال رفع الرديم �شمال 

دون  يدوية،  بطريقة  البوابات  وجنوب 

على  حفاظا  ميكانيكية؛  اآلت  ا�شتخدام 

بالمنطقة،  المعمارية والأثرية  العنا�شر 

الزيارة  ممرات  كل  ت�شييد  اإلى  بالإ�شافة 

جانب  اإلى  وملحقاته،  المعبد  حول 

الممرات التي تربط بين مدخل الزائرين 

رحلة  يي�شر  بما  والمر�شي،  الزوار  ومبنى 

الزائر داخل المنطقة الأثرية.

كما تم النتهاء من جميع اأعمال الإ�شاءة 

وحدات  وتركيب  والخارجية،  الداخلية 

اإنذار، بالإ�شافة اإلى اإتمام تركيب منظومة 

التاأمين �شد الحرائق مع تركيب كاميرات 

متحركة بطريق البوابات وداخل المعبد، 

اإلى جانب تركيب الكاميرات الثابتة على 

منظومة  تكتمل  حتى  الخارجي،  ال�شور 

المراقبة للمعبد وملحقاته.

واأ�شارالمهند�س بهجت اإبراهيم مدير عام 

التاريخية  الأهمية  اإلى  الخارجة  اآثار 

من  الباقي  الوحيد  المعبد  فهو  للمعبد 

الع�شر ال�شاوي الفار�شي الأ�شرة 26، وقد 

ع�شر  في  المعبد  نقو�س  معظم  ا�شتكملت 

بهيب�س  المعبد  ت�شمية  وعن   ،27 الأ�شرة 

الخارجة،  لمدينة  القديم  ال�شم  فهو 

الم�شرية  للكلمة  اليوناني  وال�شم 

المحراث،  تعني  التي  هبت،  القديمة 

الثالوث  لعبادة  المعبد  هذا  كر�س  وقد 

بجانب  وخن�شو،  وموت  اآمون  المقد�س 

اإيزي�س وحور�س،  اأوزوري�س والإلهة  الإله 

كما ُبني بالطابق العلوي للمعبد مق�شورة 

خ�ش�شت لالإله اأوزيري�س.
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�شريف  المهند�س  رعاية  تحت 

مجل�س  رئي�س  اإ�شماعيل 

�شعد  اللواء  افتتح  الوزراء 

يوم  النقل  وزير  الجيو�شى 

يوم  موؤتمر  اأكتوبر  ال�شبت31 

تفوق المهند�س المدنى الثاني 

الذي اأقامته نقابة المهند�شين 

للموؤتمرات  الأزهر  بقاعة 

و�شارك فيه المهند�شين مح�شن 

الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح 

البحر  موانئ  هيئة  رئي�س  �شنة  اأبو  وه�شام 

لرئي�س  الأول  النائب  فاروق  و�شيد  الأحمر 

مجل�س الإدارة واإ�شماعيل النجدى رئي�س الهيئة 

ع�شو  طاهر  ر�شدى  ود.  �شابًقا  لالأنفاق  القومية 

مجل�س الإدارة ومجدى منير مدير م�شروع تنفيذ 

الأنفاق  لمترو  الثالث  الخط 

ال�شركات  روؤ�شاء  من  وعدد 

والمكاتب الإ�شت�شارية .

�شعد  اللواء  قام  وقد  هذا 

طارق  والمهند�س  الجيو�شى 

المهند�شين  نقيب  النبراوى 

عدد  بتكريم  الموؤتمر  خالل 

من رواد الهند�شة في م�شر وفي 

عثمان  المهند�س  مقدمتهم 

اأحمد عثمان الذى ح�شل على 

 ،1940 القاهرة  جامعة  من  هند�شة  بكالوريو�س 

المقاولون  �شركة  ادارة  مجل�س  وراأ�س  واأ�ش�س 

العديد  واأقام   ، التعمير  وزارة  وتولى  العرب 

المحلية  الكبرى  العمرانية  الم�شروعات  من 

العالي، ووقع عليه  ال�شد  وبناء ج�شم  مثل حفر 

وزير النقل يكرم اسم المهندس عثمان أحمد عثمان
في يوم تفوق المهندس المدنى الثانى
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عالميا  خبيرا   50 اأف�شل  من  كواحد  الإختيار 

للقطاعين الخا�س والعام وذلك من قبل منظمة 

الأعمال الدولية، ومنح الدكتوراه الفخرية من 

اإحدى الجامعات الأمريكية وقد ت�شلم الجائزة 

نجله المهند�س اأحمد عثمان ع�شو مجل�س اإدارة  

ال�شركة الأ�شبق.

خالل  اأي�شًا  تكريمها  تم  التي  الأ�شماء  ومن 

عبيدو  علي  اإبراهيم  المهند�شين  الموؤتمر 

الأولى  الطبقة  من  الإمتياز  نوط  على  الحا�شل 

1986 والدكتور اأحمد محرم والذي نال العديد 

توفيق  و  التقديرية  والجوائز  الأو�شمة  من 

اإ�شحق ب�شارة الذي عمل �شابطا ومهند�شا ب�شالح 

اأحمد  والدكتور  الم�شلحة  بالقوات  المهند�شين 

م�شطفى عبد الوارث و الذي بذل جهودًا بارزة في 

تكوين مدر�شة علمية جديدة في اأعمال ال�شرف 

وزير  ال�شعيد  حلمى  و  البيئة  وهند�شة  ال�شحي 

1970 والدكتور  الكهرباء الأ�شبق وال�شد العالى 

ح�شن محمد ح�شني من كبار المهند�شين ب�شركة 

لمياه  القومية  الهيئة  ورئي�س  العرب  المقاولون 

ال�شرب وال�شرف ال�شحي �شابقًا.

اأكد  الموؤتمر  خالل  كلمته  وفي  اآخر  جانب  علي 

اأن  النقل  وزير  الجيو�شي  �شعد  مهند�س  الدكتور 

الإ�شتثمار في بناء مهند�س موؤهل علميا هو اأغلى 

لدينا  يكون  :عندما  ،وقال  م�شر  في  ا�شتثمار 

وعلي  العلم  من  عالية  درجة  علي  مهند�شين 

عملهم  في  بالجودة  الإلتزام  من  عالية  درجة 

فهذا معناه اأننا ن�شير في الطريق ال�شحيح ، واأننا 

" نبني بلدنا �شح " واأن كل جنية يو�شع في مكانه 
ال�شحيح.

وقد ت�شمن الموؤتمر ندوة عن ثروة م�شر العقارية 

بالألياف  الم�شلحة  البوليمرات  با�شتخدام 

للترميم والتدعيم، كما ا�شتعر�س الح�شور اأحدث 

الجديدة  بالتكنولوجيا  الخا�شة  المنتجات 

ملتقى  اإطالق  اإلى  بالإ�شافة  الإن�شاء،  مجال  فى 

طالب  تخرج  م�شروعات  ومناق�شة  توظيفى 

الهند�شة المدنية.
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مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأعلن 

عن  الثالث  بالمركز  ال�شركة  فوز  عن  الإدارة 

مديري  لبرنامج  المتو�شطة  الم�شاريع  اأف�شل 

الطاقة الوربيين الذي نظمته غرفة ال�شناعة 

بجمهورية  موؤخرًا  وعقد  الألمانية  والتجارة 

اأول  يعد  الموؤتمر  اأن  �شالح  واأ�شاف   ، الت�شيك 

ملتقى دولي اأوروبي يعقد ب�شفة دورية �شنوية 

اإلى  ويهدف  الأوروبي  الإتحاد  دول  باإحدى 

تاأهيل مهند�شين متخ�ش�شين في مجال تر�شيد 

ع�شر  ثالثة  في  المتجددة  والطاقة  الطاقة 

م�شاريع  لإدارة  مجالت  و�شتة  هند�شي  مجال 

والنماذج  الم�شاريع  عر�س  خالل  من  الطاقة 

الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد  في  الناجحة 

العالم  في  الطاقة  مديري  مع  والتوا�شل 

المتخ�ش�شة في هذا  ال�شركات  من  والإ�شتفادة 

المجال ،واأ�شار اإلي اأن �شركة المقاولون العرب 

تعد ال�شركة الأولى في الوطن العربي واأفريقيا 

التي ت�شارك في هذا الموؤتمر وتح�شل فيه على 

جائزة.

واأ�شار المهند�س طارق �شقر ع�شو مجل�س الإدارة 

والم�شرف العام على قطاع الطرق اأن المقاولون 

العرب تعطي اأولوية خا�شة للطاقة باعتبارها 

مطلب اأ�شا�شي لتحقيق اأغرا�س التنمية والنمو 

م�شتوى  زيادة  من  تقت�شيه  وما  الإقت�شادي 

كفاءة ا�شتخدامات الطاقة في قطاع الإن�شاءات 

لما يحتويه من معدات ثقيلة كما ت�شهم كفاءة 

الآثار  من  والحد  التكاليف  خف�س  في  الطاقة 

من  والحد  التناف�شية  القدرة  وزيادة  البيئية 

انبعاثات الغازات واأ�شاف �شقر اأن قطاع الطرق 

تنظم  التي  الخا�شة  الإجراءات  كافة  يتخذ 

ا�شتهالك الطاقة تجاوبًا مع الزيادة الم�شتمرة 

بال�شركة  الطرق  ا�شعارها حيث كان لقطاع  في 

ال�شبق على م�شتوى جمهورية م�شر العربية في 

 ISO 50001 الطاقة  نظام  على  الح�شول 

م�شيرًا اأن تمثيل ال�شركة في الموؤتمرات وور�س 

الفوائد  من  يعد  والدولية  الم�شرية  العمل 

مما  الطاقة  ا�شتهالك  لتر�شيد  مبا�شرة  الغير 

الدعاية  اإلى  بالإ�شافة  ال�شركة  �شورة  يح�شن 

الت�شغيل  كفاءة  م�شتويات  وتح�شين  المجانية 

وتح�شين م�شتوى ال�شالمة وال�شحة المهنية.

بالجائزة  الفائز  فهمي  تامر  المهند�س  واأكد 

 150 اأن الموؤتمر�شارك فيه  ممثاًل عن ال�شركة 

م�شر  تمثيل  وكان  دوله  من27  طاقة  مدير 

تو�شيحي  عر�س  اعداد  تم  حيث  م�شرفًا  فيه 

مجال  في  العرب  المقاولون  تجربة  عن 

 Energy الـ  عن  درا�شة  تقديم  و  الطاقة 

المقاولون العرب تفوز بالمركز الثالث
المؤتمرالعالمي  في 

الطاقة  لمديري 
التشيك بجمهورية 
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... و تتقدم علي 165 شركة دولية
 في الترتيب العالمي للشركات

 لعام 2015

Efficient Building واأو�شح اأن عر�س 
الح�شور  من  اإيجابية  م�شاركة  �شهد  ال�شركة  

التي  العوائق  من  العديد  مناق�شة  خالله  وتم 

في  الإنجازات  لتلك  الو�شول  وكيفية  واجهتها 

المنظمة  اللجنة  دفع  الذي  الأمر  ق�شير  وقت 

المدير  هيرت  رينر  د.  برئا�شة  للموؤتمر 

لل�شناعة  العربية  الألمانية  للغرفة  التنفيذي 

بالم�شاركة  �شعادتها  عن  لالإعراب  والتجارة 

العرب  المقاولون  في  ممثلة  لم�شر  المتميزة 

موؤتمر  في  ت�شارك  عربية  �شركة  اأول  كونها 

الطاقة الأوروبي متمنية لها المزيد من التقدم 

في م�شاريع تر�شيد ا�شتهالك الطاقة .

مركزًا  العرب  المقاولون  �شركة  ح�شدت 

متقدمًا في التقرير ال�شنوي التي اأجرته مجلة 

اأظهر  وقد   ،  2015 لعام  الأمريكية   ENR
المقاولون  تقدم  للتقرير  النهائية  النتائج 

ح�شلت  حيث  دولية  �شركة   165 علي  العرب 

الم�شتوى  على  الـ85  المركز  على  ال�شركة 

ال�شابق بمقدار  الدولي متقدمة على ترتيبها 

المركز  فيه  تحتل  كانت  اأن  بعد  درجة   20

الـ105 في عام 2014.

 119 الـ  كما احتلت المقاولون العرب المركز 

علي  بح�شولها  مقارنة  العالمي  الم�شتوى  على 

الما�شي  العام  في  متقدمة  الـ136  المركز 

بنحو 17 درجه نحو الإرتفاع.

�شركة  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  واأو�شح 

 ENR مجلة  تقرير  اأن  العرب  المقاولون 

في  ال�شركات  بت�شنيف  معني  الأمريكية 

لموؤ�شرين؛الموؤ�شر  طبقًا  متعددة  مجالت 

�شركة   250 لعدد  الترتيب  وهو  الأول 

مقاولت حول العالم طبقًا لحجم م�شروعات 

الدولي  بالترتيب  المق�شود  وهو  الخارج 

 Top 250 International(
الترتيب  وهو  والثاني   ،)contractors
العالم طبقًا  250 �شركة مقاولت حول  لعدد 

وهو  والخارج  الداخل  م�شروعات  لحجم 

 Top 250( العالمي  بالترتيب  المق�شود 

.)Global contractors
كبري  من  العرب  المقاولون  �شركة  اأن  يذكر 

ومنطقة  بم�شر  والت�شييد  البناء  �شركات 

و�شركة  فرع   28 ولديها  الأو�شط  ال�شرق 

بقارتي اآ�شيا واأفريقيا ويبلغ حجم تعاقداتها 

بالقارة ال�شمراء فقط اأكثر من  3 مليار دولر .
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محلب يتفقد  مشروعات الدقهلية

المهند�س  الدقهلية قام  اإطار زيارته لمحافظة  في 

يوم  ال�شابق  الوزراء  مجل�س  رئي�س  محلب  ابراهيم 

من  لعدد  تفقدية  بجولة  اأغ�شط�س   23 الأحد 

بالمحافظة  العرب  المقاولون  �شركة  م�شروعات 

الدقهلية  اأمن  مديرية  مبنى  وتدعيم  ترميم  منها 

ومحطة �شرف �شحي ميت غمر بتكلفة 270 مليون 

جنيه وعدد من م�شروعات المياة �شملت محطة مياة 

منية الن�شر وبيارة الدراك�شة،رافقه خاللها الدكتور 

والمجتمعات  الإ�شكان  وزير  مدبولي  م�شطفى 

العمرانية والدكتور اأ�شرف العربي وزير التخطيط 

والمتابعة والإ�شالح الإداري والمحا�شب ح�شام اإمام 

رئي�س  �شالح  مح�شن  والمهند�س  الدقهلية  محافظ 

ع�شو  �شليمان  اإيمان  والمهند�شون  الإدارة  مجل�س 

الدلتا  قطاع  رئي�س  عبا�س  واأحمد  الإدارة  مجل�س 

واأحمد الع�شار مدير فرع �شمال الدلتا.

تدعيم  بم�شروع  الأعمال  �شير  بتفقد  ا�شتهلها 

يقوم  والذي  الدقهلية  اأمن  مديرية  مبنى  وترميم 

فرع �شمال الدلتا بترميمه على اإثر تعر�س المبنى 

على   2013 دي�شمبر  فى  اإرهابى  تفجير  لحادث 

وتدعيم  ترميم  عن  عبارة  الأولى  مراحل؛  ثالثة 

ودور  علوية  اأدوار   4 لعدد  المبنى  كفاءة  ورفع 

2200م2 للدور  اأر�شى ودور بدروم باإجمالى م�شطح 

وخزانات  الحريق  مكافحة  اأعمال  اإلى  بالإ�شافة 

والم�شاعد  التكيفات  واأعمال  والإطفاء  المياه 

المرحلة   ، جنيه  مليون   28.5 اإجمالية  بقيمة 

الثانية وهى اإ�شافة دور خفيف لالأمن العام بم�شطح 

1800م2 وت�شكل من 4 د�شم علوية للحرا�شة ومطبخ 

و�شالة طعام لأفراد الأمن بتكلفة 5.2 مليون جنيه 

، المرحلة الثالثة عبارة عن تدعيم وترميم ورفع 

وحجز  المن�شورة  اأول  لق�شم  دور   3 لعدد  كفاءة 

الرجال وال�شيدات بالإ�شافة لتدعيم وترميم ورفع 

وكلف  1500م2  بم�شطح  المعلومات  مركز  كفاءة 

ب�شرعة  �شالح  مح�شن  المهند�س  الوزراء  رئي�س 

الإنتهاء من الأعمال واإعادة ت�شغيله فى احتفالت 

اأكتوبر المقبل.

وفي ال�شياق ذاته تفقد رئي�س الوزراء محطة �شرف 
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الدلتا  �شمال  فرع  يقوم  والذى  غمر  ميت  �شحي 

 40 بطاقة  ن�شمه  مليون  ن�شف  تخدم  و  بتنفيذه 

محطة  من  الم�شروع  يوم،ويتكون  مكعب/  متر  األف 

والمدخل  الرمال  ف�شل  وحدة  ت�شم  للمعالجة 

والم�شافي وخزان التهوية والمعالجة البيولوجية 

اأحوا�س  مياة  تجميع  وبيارة 

تجفيف  واأحوا�س  التجفيف 

الحماأة ومبنى المحولت وغرف 

ومبنى  المنخف�س  ال�شغط 

ومبنى  الوقود  وخزان  المولد 

الإنحدار  و�شبكات  الكلور  حقن 

 25 حوالي  بطول  الرئي�شية 

175مم  من  باأقطار  كيلومتر 

وحتى 1000مم و�شبكات انحدار 

محطة )1( بميت غمر بالإ�شافة 

بالحفر  عداية   )2( عدد  اإلى 

التوفيقي  الرياح  اأ�شفل  النفقي 

)المن�شورة-  ال�شريع  والطريق 

النفقي  الدفع  وعداية  بنها( 

غمر-  )ميت  حديد  �شكة  اأ�شفل 

رفع  محطات  و3  الزقازيق( 

4.5كم من  وخطوط طرد بطول 

الخدمية  المباني  اأما  مم   700 بقطر  المرن  الزهر 

وم�شجد  العاملين  و�شكن  لالإدارة  مباني  من  فتتكون 

وال�شور  والور�شة  لل�شيارات  وموقف  والمخزن 

نهاية  فى  الأعمال  نهو  والمقرر  الحار�س  وغرفة 

العام الحالى .
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خالل زيارته اليوم لمحافظة البحر الأحمر تفقد 

والمرافق  ال�شكان  وزير  مدبولى  م�شطفى  الدكتور 

اللواء  المحافظ  يرافقه  العمرانية  والمجتمعات 

م�شروع  الأحمر  البحر  محافظ  عبداهلل  اأحمد 

)الي�شر(  بالغردقة  البحر  مياه  تحلية  محطة 

مرحلة اأولى طاقة 40 األف م3/ يوم. 

وزير  م�شاعد  عبا�س  خالد  بح�شورالمهند�س  وذلك 

الإ�شكان لل�شئون الفنية واللواء �شيد الع�شرى رئي�س 

مجل�س اإدارة الهيئة القومية لمياه ال�شرب وال�شرف 

قطاع  رئي�س  فكري  اأبوالحمد  والمهند�س  ال�شحى 

البحر الأحمر و�شمال ال�شعيد.

والمعوقات  الم�شاكل  �شرح  تم  العمل  موقع  وفى 

تعديل  تم  حيث  عليها  التغلب  تم  التى  ال�شابقة 

تعديل  تم  كما  المدينة  طلمبات  عنبر  ت�شميمات 

اإلى  اإ�شافة  البحر  من  للماأخذ  ال�شحب  خطوط 

تعديل الماأخذ من طاقة 40األف م3/ يوم اإلى 80م3 

/ يوم لينا�شب المرحلة الثانية للم�شروع.

وكلف وزير الإ�شكان ب�شغط الأعمال فى المحطة، 

ورديات  على  �شاعة  الـ24  مدار  على  والعمل 

المياه  ل�شرعة النتهاء من المحطة وحل م�شكالت 

بالمحافظة على اأن يتم توقيع بروتوكول المرحلة 

وم�شاعفة  الفور  على  بها  العمل  ليبداأ  الثانية 

اأعمالها  من  لالإنتهاء  للمحطة  النتاجية  الطاقة 

نهاية مار�س 2016.

الطاهر  محمد  المهند�س  اأو�شح  اأخر  جانب  على 

ماأخذ  ي�شم  الم�شروع  اأن  الأحمر  البحر  فرع  مدير 

بتكلفة 40 مليون جنيه ومحطة تحلية بتكلفة 64 

مليون جنيه واأ�شاف اأيمن حافظ مدير الم�شروع اأنه 

تم الإنتهاء من 40% من م�شروع الماأخذ والذي يتم 

الو�شطى على  الرئي�شية والبيارة  الماأخذ  من بيارة 

1200 مم بطول  ال�شاطئ و2 خط دافع نفقي قطر 

الو�شطى  البيارة  من   H.D.D خط  و2  متر   115

متر   120 بطول  مم   158 داخلي  قطر  البحر  من 

الإنتهاء  فتم  للمحطة  بالن�شبة  اأما  الواحد  للخط 

عمارة  و2  مكعب  متر  األف   20 �شعة  الخزان  من 

ومبنى  المولدات  لمبنى  المدنية  والأعمال  �شكنية 

لهما  الكهروميكانيكية  الأعمال  وجاري  المحولت 

اإ�شافة اإلى عنبر الطلمبات والموقع العام. 

وزير الإ�سكان وحمافظ البحر الأحمر  يتفقدان 
م�سروع حمطة حتلية مياه البحر )الي�سر( بالغردقة
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اأركان حرب  في لفتة م�شرفة كرم اللواء بحري 

المهند�س  البحرية  القوات  قائد  منير  اأ�شامة 

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

البحرية  القوات  درع  واأهداه  العرب  المقاولون 

تقديرًا للدور القومي الذي تقوم به ال�شركة في 

البناء  والتعاون  البحري  العري�س  ميناء  تنفيذ 

في  البحرية  والقوات  العرب  المقاولون  بين 

اإدكو  ميناء  منها  الم�شروعات  من  العديد  اإنجاز 

البحري ور�شيف ميناء العين ال�شخنة 

اأن  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأو�شح  وقد  هذا 

المرحلة  باإن�شاء  حاليًا  تقوم  العرب  المقاولون 

ر�شيف  ت�شم  والتي  العري�س  ميناء  من  الأولى 

بحري وحاجز بقيمة اإجمالية 212 مليون جنيه 

اأغ�شط�س  في  اأعمالها  من  الإنتهاء  المقرر  ومن 

على  التفاو�س  جاري  اأنه  �شالح  اأو�شح   2016

مليون   120 تقديرية  بقيمة  الثانية  المرحلة 

جنيه.

ح�شر اللقاء اللواء اأركان حرب اأحمد خالد رئي�س 

القوات  قادة  من  وعدد  البحرية  القوات  اأركان 

البحرية ومن جانب المقاولون العرب المهند�شين 

على الجارحي رئي�س قطاع الأ�شكندرية وح�شام 

الريفي مدير فرع الأ�شكندرية.

قائـد القـوات البحريـة 
يكـرم المقـاولـون العـرب ألدائهـا المشـرف

 بمينــاء العـريـش
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�شكان  الإ وزير  مدبولى  م�شطفى  الدكتور  اأعلن 

اأولى  اإطالق  العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 

الخطوات التنفيذية لمدينة العلمين الجديدة، 

ال�شمالى  ال�شاحل  تنمية  بداية  تعتبر  والتى 

اأعمال  تقدم  متابعة  خالل  من  بالكامل  الغربى 

الرفع الم�شاحى للمدينة، وت�شميم �شبكة الطرق 

الأ�شابيع  خالل  تنفيذها  في  للبدء  الرئي�شية 

المقبلة.

يوم  الإ�شكان  وزير  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

الوزارة  عام  بديوان  اكتوبر   8 الخمي�س 

والمهند�شين  الوزارة  قيادات  من  بح�شورعدد 

مح�شن �شالح رئي�س مجل�س الإدارة واإمام عفيفي 

مجل�س  ع�شو  �شقر  وطارق  المجل�س  رئي�س  نائب 

العمرانية  المجتمعات  هيئتي  وم�شئولي  الإدارة 

واأع�شاء  العمراني،  والتخطيط  الجديدة، 

مخطط  باإعداد  المكلف  ال�شت�شاري  المكتب 

التنفيذية  لمناق�شة الخطوات  المدينة،  تنمية 

لإن�شاء المدينة.

تعمل  العرب،  المقاولون  �شركة  اإن  الوزير  وقال 

على تجهيز المواقع، تمهيدا لبدء تنفيذ الطرق 

الرئي�شية الموؤدية للمدينة، والطرق الداخلية، 

وذلك بعد انتهاء اأعمال الرفع الم�شاحي للمدينة، 

موؤكدا اأن هناك توجيهات رئا�شية ب�شرعة تنفيذ 

ال�شاحل  تنمية  انطالق  بداية  لتكون  المدينة، 

ال�شمالى الغربي.

الدكتور مصطفى مدبولى
 يعلن إطالق أولى الخطوات لتنفيذ 

مدينة "العلمين الجديدة"
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اأعمال  متابعة  �شيتم   "  : مدبولى  واأ�شاف 

التخطيط وبدء التنفيذ، خالل الأيام المقبلة، 

 " الطرق  في  البدء  خالل  من  التنفيذ  لإطالق 

�شتقوم  العرب،  المقاولون  �شركة  اأن  اإلى  م�شيرا 

والفرعية  الرئي�شية  الطرق  جميع  بتنفيذ 

الكهرباء،  وزارة  و�شتقوم  للمدينة،  والداخلية 

بنقل خطوط ال�شغط العالى من حدود المدينة.

جميع  تنفيذ  فيها  �شيتم  المدينة  اأن  اإلى  واأ�شار 

م�شتويات الإ�شكان، �شواء كان �شياحيًا اأو متو�شطًا 

ومتميزا اأو اإ�شكانا لمحدودي الدخل.

واأكد وزير الإ�شكان اأن منطقة ال�شاحل ال�شمالى 

ت�شتطيع  التى  المقومات  جميع  لديها  الغربى 

معها ا�شتيعاب اأكبر زيادة �شكانية فى م�شر، حيث 

مخطط لها ا�شتيعاب 30 مليون ن�شمة خالل الـ40 

مناطق  من  لقربها  نتيجة  وذلك  المقبلة،  عاما 

ال�شعيد،  و�شمال  الدلتا  مثل  الكبيرة  الكثافات 

بجانب مناخها والثروات الطبيعية فيها.

�شتكون  الجديدة،  العلمين  مدينة  اأن  واأو�شح 

بداية لتنمية جيل مختلف من المدن الجديدة 

العتماد  اأى  ال�شتدامة،  على  تعتمد  م�شر،  فى 

الب�شرية والثروات  للموارد  ا�شتغالل  اأف�شل  على 

ال�شتفادة  و�شيتم  وطاقة،  مياه  من  الطبيعية، 

تحلية  من  المياه  لتوفير  لها،  ال�شاحل  قرب  من 

الروافع وخطوط  البحر، بعيدا عن تكلفة  مياه 

ليكون  ال�شم�شية  الطاقة  ا�شتغالل  مع  المياه، 

هناك طاقة جديدة ومتجددة.

هيئة  رئي�س  الجزار،  عا�شم  الدكتور  واأ�شار 

المدينة  تنفيذ  اأن  اإلى  العمرانى،  التخطيط 

على  باإن�شائها  الجمهورى  القرار  �شوء  فى  ياأتي 

المدينة  اأن  مو�شحا  فدان،   88585.5 م�شاحة 

الجديدة  للمدن  الرابع  الجيل  باكورة  تعد 

و�شتكون  الم�شتدامة،  التنمية  نحو  الواعدة 

للتخطيط  �شاملة  ل�شتراتيجية  نموذج  بمثابة 

كبير  جزء  ا�شتيعاب  اإلى  الهادفة  العمرانى 

ال�شنوات  خالل  المتوقع  ال�شكانى  النمو  من 

الم�شتدامة،  ال�شاملة  التنمية  بمفهوم  المقبلة 

العمرانية  و�شاع  الأ على  ايجابيا  ينعك�س  وبما 

والبيئية والجتماعية والقت�شادية.
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يوم  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  الرئي�س  ا�شتقبل 

ال�شئون  لجنة  من  وفدًا  �شبتمبر   9 الأربعاء 

برئا�شة  الإيطالي  ال�شيوخ  بمجل�س  الخارجية 

وذلك  اللجنة،  رئي�س  كازيني  فرديناندو  بير 

دولة  �شفير  ما�شاري  موريزيو  ال�شيد  بح�شور 

فرديناندو  بير  ال�شيد  قدم   وقد   ، بم�شر  اإيطاليا 

قيام  على  للرئي�س  ال�شكر  اللقاء  خالل  كازيني 

القن�شلية  ترميم  باأعمال  الم�شرية  الحكومة 

المقاولون  وقيام  القاهرة  بو�شط  الإيطالية 

م�شيدًا  قيا�شي،  وقت  في  بتنفيذها  العرب 

مكافحة  مجال  في  البلدين  بين  القائم  بالتعاون 

الإرهاب، واأعرب عن خال�س تمنيات بالده لم�شر 

والزدهار. التقدم  والتوفيق،وتحقيق  الخير  بكل 

بمجل�س  الخارجية  العالقات  لجنة  رئي�س  كان 

الإيطاليين  البرلمانيين  ووفد  الإيطالي  ال�شيوخ 

في  الم�شروع  تفقدو  قد  الإيطالي  وال�شفير 

تنفيذ  في  ال�شركة  باأداء  واأ�شادو  ال�شابق  اليوم 

عن  واأعربوا  للقن�شلية  والترميم  التاأهيل  اأعمال 

بعد  واحد  �شهر  خالل  الأعمال  باإنجاز  اإعجابهم 

قبل  من  اأ�شهر  �شتة  في  تنفيذه  مخططًا  كان  اأن 

اللجنة  رئي�س  اإيطالي،واأ�شر  ا�شت�شاري  مكتب 

العاملين  م�شافحة  على  له  المرافق  والوفد 

معهم  التذكارية  ال�شور  واإلتقاط  بالم�شروع 

الكبير  لمجهودهم  وتقديرًا  اإعجابًا 

رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأو�شح  وقد  هذا 

قبل  من  ال�شركة  تكليف  عقب  اأنه  الإدارة  مجل�س 

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

على  متخ�ش�س  عمل  فريق  اإر�شال  تم  ال�شابق 

المخلفات  برفع  الفور  على  قام  م�شتوى  اأعلى 

لمبنى  �شلب  وعمل  الإنفجار  عن  الناتجة 

ت�شليح  اإلى  اإ�شافة  الخطورة  لدرء  القن�شلية 

وتربيطها  الإنفجار  اأ�شابها  التي  الخر�شانات 

 رئيس لجنة العالقات الخارجية بالبرلمان 
اإليطالى يشكر السيسي على سرعة تنفيذ 
المقاولون العرب ترميم القنصلية اإليطالية
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القديم  المن�شئ  لربط  الجديدة  بالخر�شانات 

الأعمال  وك�شف  ال�شروخ  وترميم  بالجديد 

للتعامل  خريطة  لو�شع  التالفة  الكهروميكانيكية 

المباني  اأعمال  جانب  اإلى  الراهن،هذا  الو�شع  مع 

والدهانات  والنجارة  والبيا�س  الحجرية 

اإمام  المهند�س  واأ�شاف  والألوميتال  والرخام 

�شب  تم  اأنه  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي 

مباني  متر   150 وبناء  خر�شانة  مكعب  متر   200

حجرية وتركيب 100 �شباك خ�شبي و120 �شباك 

و5  ورخام  بالط  متر  و600  باب  و20  الوميتال 

اآلف  و5  نقا�شة  متر  األف  و10  بيا�س  متر  األف 

اأ�شقف  م�شطح  متر  و2000   GRC طولي  متر 

�شاقطة اإ�شافة اإلى تزويد المبنى باأحدث اأجهزة 

التكييف  واأعمال  وال�شوتيات  والحريق  الإنذار 

خالل  من  �شاعة   24 الـ مدار  على  العمل  تم  وقد 

عمل  باأ�شلوب  ورديات  ثالث  على  الأعمال  تكثيف 

حدده  الذي  الوقت  في  الإنجاز  ل�شرعة  متزامن 

منير  عماد  المهند�شون  واأ�شاف  الوزراء  رئي�س 

الق�شور والآثار وبدوي زينهم  اإدارة �شيانة  مدير 

اأن  الم�شروع  مدير  �شالم  ومحمود  المنطقة  مدير 

ونجحت  لل�شركة  تحدي  بمثابة  كان  الم�شروع 

بم�شاركة  الجودة  م�شتويات  باأعلي  تنفيذه  في 

وال�شحي  والكهرباء  الإعتيادية  الأعمال  اإدارات 

.من  المركزية  والور�س  والم�شانع  والت�شطيبات 

مدير  النجار  يو�شف  محمد  المهند�س  اكد  جانبه 

اأنه تم مراجعة جميع  اإدارة الأعمال الكهربائية 

التيار  و�شبكات  الكهربائية  ال�شبكات  اأعمال 

�شيانتها  بعد  الأ�شاءة  وحدات  وتركيب  الخفيف 

اإ�شافية ولوحات توزيع  وتوريد وتركيب وحدات 

غنيم  اأحمد  محمد  المهند�س  واأ�شاف  جديدة 

اأنظمة  تركيب  اأي�شًا  تم  اأنه  الإدارة  مدير  نائب 

وكاميرات  ال�شرقة  �شد  واإنذار  حريق  اإنذار 

اإ�شتدعاء. ونظام  مراقبة 
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الهيئه  حرب  اأركان  رئي�س  الوزير  كامل  اللواء  قام 

مح�شن  والمهند�س  الم�شلحة  بالقوات  الهند�شية 

نوفمبر   7 ال�شبت  يوم  الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح 

قناة  اأنفاق  بم�شروع  التمهيدية  الأعمال  بمتابعة 

الزيارة  خالل  بور�شعيد،رافقهما  بمنطقة  ال�شوي�س 

لرئي�س  الأول  النائب  فاروق  �شيد  المهند�شون 

مجل�س الإدارة والدكتور ر�شدي طاهر ع�شو مجل�س 

الإدارة ومفيدة عالم رئي�س قطاع المعامل ومحمد 

اأبود�شي�س مدير عام الم�شروع وعدد كبير من روؤ�شاء 

القطاعات ومديري الفروع بال�شركة.

مركزعالمي

اإجتماعه  المهند�س مح�شن �شالح عقب  اأو�شح  وقد 

�شمن  ياأتي  الم�شروع  اأن  بالم�شروع  العمل  بقيادات 

ال�شوي�س  قناة  اإقليم  لتنمية  القومي  المخطط 

رئي�س  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  الرئي�س  د�شنه  والذي 

تعظيم  بهدف  الما�شي  اأغ�شط�س  في  الجمهورية 

متميزًا  عالميًا  مركزًا  وجعله  الإقليم   هذا  دور 

ومتكامل  وال�شناعية  اللوج�شتية  الخدمات  في 

اأن  الى  ،م�شيرًا  ومكانيًا  بيئيًا  ومتزن  اإقت�شاديًا 

واأخر  لل�شيارات  نفقين  ان�شاء  عن  عبارة  الم�شروع 

ويقوم  القناة  وغرب  �شرق  لربط  الحديد  لل�شكة 

العرب-  المقاولون  �شركات  تحالف  بتنفيذه 

للقوات  الهند�شية  الهيئة  اإ�شراف  تحت  اأورا�شكوم 

الم�شلحة بتكلفة تتجاوز الـ8 مليارات جنيه.

الأنفاق الثالثة

الثالثة  الأنفاق  اأن  فاروق  �شيد  المهند�س  واأو�شح 

تعد من اأكبر واأ�شخم الأنفاق بالمنطقة حيث ي�شل 

وقطره  متر   11.4 الواحد  للنفق  الداخلي  القطر 

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

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

ال�شيارات اأحدهما للقادم من بور�شعيد والمتجه اإلي 

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

ويبلغ اإجمالى طول النفق 4.5 كيلو متر بالمداخل 

 2.85 القناة  اأ�شفل  الفعلى  النفق  وطول  والمخارج 

 6.8 كيلو متر بينما يبلغ طول نفق ال�شكة الحديد 

كيلو   4 القناة  اأ�شفل  الفعلى  النفق  وطول  متر  كيلو 

متر طبقا للر�شومات الهند�شية للمكاتب الإ�شت�شارية 

العالمية الم�شممة للم�شروع،هذا وتت�شمن الأعمال 

تلك  ومخارج  لمداخل  لوحية  حوائط  اإن�شاء 

195 األف متر مكعب بالإ�شافة  الأنفاق بم�شطحات 

اللواء كامل الوزير والمهندس محسن صالح
يتابعان العمل بأنفاق قناة السويس ببورسعيد
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اإلي تنفيذ كباري وعدايات وطرق 

للربط مع �شبكة الطرق الموجودة 

حاليًا بالمنطقة.

منطقة الخدمات

اأبو  محمد  المهند�س  واأ�شاف 

قدم  علي  العمل  جاري  اأنه  د�شي�س 

منطقة  اإن�شاء  من  لالإنتهاء  و�شاق 

األف   350 م�شاحة  على  للخدمات 

تثبيت  يتم  حيث  م�شطح  متر 

التربة بالموقع العام لكون التربة 

عليها  �شيء  اإقامة  ولي�شلح  رخوة 

بها لإقامة عدد  يليها دق خوازيق 

من المن�شاآت الخدمية عليها حيث 

لت�شكيل  مركًزًا  المنطقة  �شت�شم 

الحديد وم�شنع )Segment( لإنتاج القطاعات 

الخر�شانية المكونة لج�شم النفق بمعدل يومي من 

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

ي�شل وزن الحلقة الواحدة اإلى 12 طن ومن المقرر 

الحوائط  لإنتاج  خر�شانة  خالطات   4 تركيب 

اللوحية بطاقة 120م3/�شاعة للخالطة الواحدة 

بحيث يتم تركيب خالطتين بكل جانب ويتم اإنتاج 

اإ�شراف  تحت  الخر�شانة  من  الكميات  هذه  و�شب 

مكاتب  اإن�شاء  اإلى  اإ�شافة  ال�شركة  معامل  قطاع 

والمهند�شين  للعاملين  و�شكن  ومطاعم  اإدارية 

والإ�شت�شاريين.

الم�شروع في �شطور

حوالى  يبلغ  بالم�شروع  الحفر  كميات  اإجمالى 

2.75 مليون متر مكعب واأعمال الردم لزوم تح�شين 

ومداخل  التجهيزات  بمنطقة  التربة  خوا�س 

ومخارج النفاق �شرق وغرب القناة 1.3 مليون متر 

  precast concrete مكعب بينما يبلغ كميات

مكعب   متر  األف   280   segment اأعمال  لزوم 

الحوائط  اأعمال  تنفيذ  لزوم  الخر�شانة  وكميات 

متر  األف   730 الأنفاق  ومخارج  ومداخل  اللوحية 

 30 ال�شناعية  لالأعمال  الخر�شانة  وكميات  مكعب 

األف متر مكعب . 
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قال المهند�س مح�شن �شالح، رئي�س �شركة »المقاولون العرب«، اإنه تم اإ�شناد م�شروع العا�شمة 

الإدارية الجديدة للهيئة الهند�شية ووزارة الإ�شكان، مع اخت�شار مدة تنفيذ المرحلة الأولى 

للم�شروع اإلى 3 �شنوات بدًل من 5 �شنوات وفقًا لتعليمات الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شى، مو�شحًا اأن 

تنفيذ الم�شروع �شيكون باأيد م�شرية %100

واأ�شاف فى حواره لـ»الوطن« اأن ال�شوق الم�شرية اأ�شبحت مجاًل خ�شبًا لوجود ال�شركات 

الأجنبية، وبالتالى ال�شركات الم�شرية عليها دور كبير فى تطوير اإمكانياتها وكوادرها 

وخبراتهم للتناف�س فى ال�شوق الم�شرية وخارجها.

واأكد: »بداأنا فى م�شروعات كبرى، منها اأنفاق قناة ال�شوي�س ومحور رو�س الفرج، و�شننتهى منها 

خالل عام«، م�شيفًا: »حجم اأعمال ال�شركة فى 28 دولة عربية واأفريقية يقدر بـ3.3 مليار 

دولر، وحجم الأعمال فى م�شر يبلغ 15 مليار دولر، بنهاية 30 يونيو الما�شى«..

رئي�س »المقاولون العرب« اإ�سناد العا�سمة 
الإدارية الجديدة للهيئة الهند�سية و"الإ�سكان"

ويوؤكد: »التنفيذ م�سري %100«

مح�سن �سالح لـ»الوطن«: تنفيذ المرحلة الأولى فى 
3 �سنوات بدًل من 5 �سنوات وفقًا لتعليمات »ال�سي�سى«
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■ فى البداية.. كيف ترى مقترح وزير الإ�شكان بدمج 
ح�شب  الوهن  اأ�شابها  بعدما  المقاولت  �شركات  بع�س 

ت�شريح للمهند�س اإبراهيم محلب رئي�س الوزراء؟

وهو  فيه،  اأتحدث  اأن  مجال  لى  لي�س  المو�شوع  هذا   -

من اخت�شا�س رئي�س الوزراء، لكن الجل�شة اأو الجتماع 

طبيعة  �شرح  على  تركز  الوزراء  رئي�س  مع  الأخير 

النتهاء  بمواعيد  يتعلق  فيما  واللتزامات  المرحلة 

الم�شرى،  لل�شعب  واأهميتها  القومية  الم�شروعات  من 

خ�شبًا  مجاًل  اأ�شبحت  الم�شرية  ال�شوق  اأن  خا�شة 

ال�شركات  وبالتالى  الأجنبية،  ال�شركات  لوجود  جدًا 

فى  وتبداأ  نف�شها  تطور  اأن  وهو  دور  عليها  الم�شرية 

ال�شوق  فى  للتناف�س  وخبراتهم  كوادرها  تطوير 

الم�شرية وخارجها.

»م�س عيب ن�شتعين بخبرات اأجنبية اأو اأنظمة حديثة 

اأبراجًا  ي�شم  الم�شروع  لأن  الإدارية  العا�شمة  فى 

ومبانى متعددة وت�شميمات هند�شية جديدة«

■ هل هناك اأزمة تواجه �شركات المقاولت الم�شرية 
عمومًا؟

تواكب  اأن  ت�شتطيع  دامت  ما  المقاولت  �شركات   -

المناف�شة،  ت�شتطيع  فهى  وخبراتها  بمعداتها  الع�شر 

�شركات  نناف�س  اأن  ن�شتطيع  مقاولت  ك�شركة  نحن 

الم�شرية،  بال�شوق  بالك  فما  الخارج،  فى  اأجنبية 

وهذه المناف�شة تحتاج منا اأن نركز فى التطوير الذى 

يم�س الأداء والكوادر والفكر والتعامل مع الم�شروعات 

بروجكت«  »الميجا  وم�شروعات  وال�شخمة،  القومية 

تحتاج  م�شروعات  وهذه  دولر،  المليار  تتعدى  التى 

اآلية مختلفة فى التعامل، وكلها يتم النتهاء منها فى 

توقيت غير عادى، وهذا يتبعه �شرورة تطوير الأداء 

الوقت  و�شغط  اأقل،  وتوقيت  عالية  بجودة  والتنفيذ 

�شعرها  يكون  الوقت  نف�س  للن�شف وفى  التنفيذ  ومدة 

منا�شبًا لالأ�شلوب الم�شرى وال�شوق الم�شرية واأل تكون 

خارجة عن ال�شياق العام، يجب اأن تتناف�س ال�شركات 

اأخرى،  �شركات  مع  التحالف  من  نف�شها  تمكن  اأو 

لتنفيذ  �شركات  مع  نتحالف  عرب«  كـ»مقاولون  نحن 

م�شروعات �شخمة، هذه التحالفات مع �شركات م�شرية 

�شخم  م�شروع  فى  ندخل  اأن  ن�شتطيع  لكى  واأجنبية 

بهذا  ون�شتطيع  ال�شوي�س،  قناة  اأ�شفل  اأنفاق  حفر  مثل 

التحالف ك�شب خبرة اأجنبية وال�شتفادة منها.

ال�شوق الم�شرية م�شروعاتها �شخمة ومدتها الزمنية 

م�شغوطة لتنفيذها وبالأ�شعار الم�شغوطة التى تكون 

فيها الربحية قليلة جدًا، فيجب اأن يقابل هذا تطوير 

القائمين  المهند�شين  وكوادر  والمعدات  الأداء  فى 

اإدارة  وطريقة  نف�شه.  الفكر  فى  وتطوير  العمل  على 

تعمل  هند�شيًا،  يدار  الم�شروع  اإن  حيث  من  الم�شروع، 

على الإنجاز وباأقل الأ�شعار.

لال�شتثمارات  خ�شب  مجال  الم�شرية  ال�شوق 

فى  كبير  دور  عليها  المحلية  وال�شركات  الأجنبية.. 

تطور اإمكانياتها وكوادرها

له  وزارة  وتخ�شي�س  القطاع  هذا  ف�شل  تف�شل  هل   ■
نظرًا لحجم هذه الم�شروعات؟

- �شركات المقاولت يجب اأن تتمتع ب�شىء من المرونة 

عن  الخا�س  القطاع  به  يمتاز  ما  وهذا  والحرية، 

الم�شتريات  فى  التحرك  و�شرعة  المقاولت،  �شركات 

الخا�س  فالقطاع  القرار،  واأخذ  العمالة  وا�شتجالب 

التى  اأو  الحكومية  ال�شركات  عن  يتقدم  اأن  ي�شتطيع 

متقدم  فهو  وبالتالى  المجال  هذا  فى  الدولة  تتبع 

بخطوة فى الناحية الزمنية وفى ناحية الكوادر التى 

الأطقم  اإن  حيث  العمل،  لحجم  منا�شبًا  عددها  يكون 

غير  عمالة  وت�شبح  العمل،  على  مح�شوبة  العمالية 

القطاع  اآخر،  م�شروع  اأو  لعمل  ينتقلوا  لم  اإذا  ثابتة 

ي�شتطيع �شغط  وبالتالى  المرونة،  لديه هذه  الخا�س 

اأن ينتقل لل�شركات  الأ�شعار والوقت، هذا الفكر يجب 

ال�شفافية،  اإطار  فى  المرونة  مبداأ  خا�شة  الحكومية، 

اأن تتخذ القرار بمرونة وا�شتجالب المواد  وت�شتطيع 

والفكر  التحرك  فى  �شرعة  يعطيك  وهذا  والعمالة، 

واأن تجلب كوادر على م�شتوى عال وخبرات كافية. كل 

�شركات المقاولت تتبع وزارة ال�شتثمار، وهى الجهة 

الم�شرفة عليها بجانب ال�شركة القاب�شة للت�شييد، عدا 

�شركة المقاولون العرب التى تتبع وزارة الإ�شكان، اإذن 

كل هذه ال�شركات تابعة لوزارة وتتحرك من خاللها.

■ وما اأبرز الم�شروعات التى �شتنفذونها خالل الفترة 
المقبلة؟

كوبرى  اإن�شاء  فى  الأ�شعار  باأقل  فزنا  الكويت  فى   -

�شخم بحوالى 4.5 مليار جنيه، ولم يتم البت والإر�شاء 

عن  والإعالن  النهائى  البت  لحين  موؤجل  وهو  علينا، 

تنفيذه،  ون�شتطيع  العرب«  »المقاولون  حوزة  فى  اأنه 

مثل  م�شر  فى  جدًا  �شخمة  م�شروعات  لدينا  لكن 

والإ�شكان  المترو،  وم�شروعات  ال�شوي�س،  قناة  اأنفاق 

الجديدة،  الإدارية  العا�شمة  وم�شروع  الجتماعى، 

المهند�س م�شطفى مدبولى،  وبداأنا فى اجتماعات مع 

العا�شمة  فى  وال�شريع  الفورى  للبدء  الإ�شكان،  وزير 

ون�شعها  وقومية  �شخمة  م�شروعات  لدينا  الإدارية، 
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مواعيد  فى  منها  النتهاء  والم�شتهدف  الطريق،  على 

الفرج، ومحور ترعة  رو�س  وم�شروع محور  م�شغوطة، 

الزمر، وبداأنا فى م�شروعات منها اأنفاق قناة ال�شوي�س 

ومحور رو�س الفرج، لدينا الم�شروع القومى لل�شوامع، 

منها  و�شننتهى   ،25 اأ�شل  من  �شومعة   16 ن�شيبنا  كان 

خالل عام، هناك كم من الم�شروعات القومية العمالقة 

الم�شرى. ال�شعب  وتخدم  �شهور  خالل  منها  �شننتهى 

نتحالف مع �شركات اأجنبية لتنفيذ م�شروعات �شخمة 

مثل اأنفاق قناة ال�شوي�س.. ون�شعى لكت�شاب الخبرة

■ قلت اإنكم بداأتم فى تنفيذ اأنفاق قناة ال�شوي�س، ما 
هو الجدول الزمنى للتنفيذ؟

بجزيرة  الأم  الوطن  ربط  هى  الأنفاق  م�شروعات   -

الب�شائع  لحركة  جدًا  مهمة  م�شاألة  وهذه  �شيناء، 

وا�شتزراع  التعمير  وحركة  والمواطنين  والتجارة 

هناك  يكون  اأن  �شروريًا  فكان  �شيناء،  فى  الأر�س 

يكون  اأن  بل  كبارى،  اأو  بمعديات  لي�س  مبا�شر  ات�شال 

والتطوير  والغرب،  ال�شرق  بين  مبا�شرًا  ات�شاًل 

الب�شائع  حركة  لربط  بور�شعيد  �شرق  فى  جدًا  مهم 

والحاويات وخدمة محور ال�شتثمار بالوطن الأم، واأن 

فالرئي�س  الجانبين،  بين  مبا�شرة  �شلة  هناك  تكون 

ال�شي�شى طرح مجموعة اأنفاق فى بور�شعيد، عبارة عن 

منق�شمة  الإ�شماعيلية،  فى  اأنفاق  ومجموعة  اأنفاق   3

ونفق  وعودة  ذهابًا  لل�شيارات  نفقين  اأنفاق،   3 اإلى 

لل�شكة الحديد، وكان ن�شيبنا نحن وتحالف اأورا�شكوم 

وكونكورد  بتروجيت  �شركة  وتحالف  بور�شعيد،  اأنفاق 

اأنفاق  فى  العمل  بداأنا  وقد  الإ�شماعيلية.  اأنفاق 

�شتاأتى  الحفر  ماكينة  اأن  اأ�شا�س  على  بور�شعيد،  �شرق 

ال�شوي�س، هذه  اأ�شفل قناة  الحفر  العام وتبداأ  بنهاية 

م�شروعات عمالقة وغير متكررة عالميًا.

■ وكم تبلغ التكلفة؟
العمل  الم�شروع �شخم جدًا، لأن  ندر�س تكلفته لأن   -

الناحية  من  النفق  مدخل  مراحل،  لثالثة  ينق�شم 

الغربية وج�شم  الناحية  النفق من  ال�شرقية ومدخل 

النفق نف�شه اأ�شفل القناة، فكل مرحلة ُتعتبر م�شروعًا 

وله درا�شة وتكلفة ودرا�شات للتنفيذ، حاليًا نعمل فى 

الناحية ال�شرقية وندر�شها وندر�س الأ�شعار بالتفاق 

يفوتنى  ول  الم�شلحة،  للقوات  الهند�شية  الهيئة  مع 

تعمل  التى  والم�شروعات  الهند�شية  بالهيئة  اأ�شيد  اأن 

عليها، هى هيئة منظمة جدًا وتعطينا دافعًا للتحرك 

�شواء  �شعوبات،  فيها  نواجه  ل  اأعمالنا  وكل  بقوة، 

ا�شتيراد  اأى  فى  م�شاعدتنا  اأو  الم�شتحقات  تح�شيل 

للنظام  وتدعو  ومنظمة  معاونة  جهة  الهيئة  معدات، 

فى العمل، وقد وجهونا لتنظيمات معينة، لأن الحياة 

واأ�شبحنا  بها  اأخذنا  لكننا  دقيقة،  لي�شت  المدنية 

نعمل بنف�س دقة العمل الع�شكرى، ومع ا�شتيعابنا لهذا 

النظام �شلمنا الم�شروعات فى مواعيدها.

بداأنا فى حفر 3 اأنفاق اأ�شفل قناة ال�شوي�س والتمويل 

من الحكومة والهيئة الهند�شية

المحددة  الزمنية  والمدة  التمويل  جهة  هى  وما   ■
للتنفيذ؟

دامت  وما  الهند�شية،  الهيئة  اإلى  يرجع  التمويل   -

اأ�شرف  دمت  ما  ماب�شاأل�س  فاأنا  تمول  الحكومة 

مثاًل  الم�شروعات،  تتبعها  وزارة  من  م�شتحقاتى 

م�شروعات المترو تتبع وزارة النقل، وهناك م�شروعات 

مبا�شرة،  الهيئة  من  فاأ�شرف  الهند�شية  الهيئة  تتبع 

الم�شروعات كلها ممولة، وفيها العتمادات التعاقدية 

التعامل  فى  �شواء  م�شكلة  هناك  ولي�س  عليها،  المتفق 

م�شاألة  وتبقى  الهند�شية،  الهيئة  اأو  الحكومة  مع 

ن�شير  اأننا  واأعتقد  الزمنية.  والجداول  الدرا�شات 

الدافع  تعطى  الم�شتمرة  والمتابعة  جدًا،  جيد  ب�شكل 

مدار  على  فيها  نعمل  م�شروعاتنا  كل  تقريبًا  لالإنجاز، 

ال�شاعة والأ�شبوع، وهذا اأمر يجب اأن يكون من �شمات 

المرحلة، كل ال�شركات يجب اأن تعمل 24 �شاعة، لأن 

ذلك يعطينا مرحليًا ن�شف الوقت.

■ هل بداأتم فى تنفيذ م�شروع العا�شمة الجديدة بعد 
الف�شل فى التو�شل لتفاق مع رجل الأعمال الإماراتى 

محمد العّبار؟

- تم اإ�شناد الم�شروع للهيئة الهند�شية ووزارة الإ�شكان، 

مع  اجتماع  فى  كنا  بال�شدفة  الما�شى  الأحد  ويوم 

وزير الإ�شكان بخ�شو�س هذا الأمر، وتم التفاق على 

عدة نقاط، منها اأن نبداأ فورًا فى تفعيل الم�شروع من 

على  والعمل  الهند�شية  والهيئة  الإ�شكان  وزارة  خالل 

وزير  اأن  واأعتقد  واإخراجها،  التنفيذية  الر�شومات 

فى  جدًا  حديثة  طرق  عن  الكالم  فى  بداأ  الإ�شكان 

اأو  اأجنبية  خبرات  ن�شتورد  اإننا  عيب  و»م�س  المبانى، 

فيها  المدينة  لأن  حديثة«  اأنظمة  اأو  جاهزة  مبانى 

جديدة،  هند�شية  وت�شميمات  متعددة  ومبان  اأبراج 

طرق  حاليًا  وندر�س  مراحل،  لعدة  مق�شم  المو�شوع 

فى  المراحل  هذه  اأ�شبقية  اأي�شًا  وندر�س  التنفيذ، 

ومن  الوزارات،  اأم  ال�شكنية  المبانى  هل  التنفيذ، 

هذه  كل  والطرق،  المرافق  فى  نبداأ  اأن  ال�شرورى 

التق�شيمات �شنبداأ العمل عليها، طبعًا البنية التحتية 
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لها  �شيكون  كهرباء  اأو  �شحى  �شرف  اأو  طرق  �شواء 

الهند�شية  الر�شومات  اإنهاء  مع  بالتزامن  الأولوية، 

والبدء فى التنفيذ.

■ هل تق�شد ر�شومات هند�شية لتنفيذ الماكيت الذى 
ُعر�س فى الموؤتمر القت�شادى؟

هيتنفذ  اتعر�س  اللى  الماكيت  اإن  ماعتقد�س  ل،   -

بحذافيره.. هيبقى فيه تغيير.

■ هل التغيير يتم بما يالئم الهند�شة الم�شرية؟
والهيئة  الإ�شكان  وزارة  حوزة  فى  المو�شوع  ممكن،   -

الهند�شية للقوات الم�شلحة.

ال�شركات  يد  فى  تنفيذه  اأ�شبح  الم�شروع  هل   ■
الم�شرية فقط؟

- بالتاأكيد %100.

مليار   45 با�شتثمارات  الأولى  المرحلة  �شتكون  هل   ■
دولر فى 5 �شنوات؟

�شتكون  البداية  مراحل،  لعدة  مق�شم  الم�شروع  ل،   -

بـ20 اإلى 30 األف فدان، ومدة تنفيذها 3 �شنوات، والتى 

�شيكون  المالى  والتقدير  ال�شي�شى،  الرئي�س  حددها 

ال�شابقة وما كان محددًا مع الجانب  الفترات  اأقل من 

الأجنبى، التنفيذ الم�شرى �شيكون بتكلفة اأقل.

النموذج  ب�شاأن  كان  الأجنبى  الجانب  مع  الخالف   ■
التنفيذ  �شيكون  فهل  الم�شروع،  تمويل  واأطر  المالى 

الم�شرى بتمويل محلى؟

- لم اأ�شترك فى هذه التفاهمات، وهى كانت خطابات 

تفاهم لي�س اأكثر، والجانبان الم�شرى والإماراتى كانا 

اأو  عليه  التفاق  تم  وما  اأعلمها،  ل  اأمور  على  يتفقان 

الختالف حوله لي�س لى �شاأن به، ُطلب منى اأن اأتعاون 

اأول  و�شاأكون  الإ�شكان،  ووزارة  الهند�شية  الهيئة  مع 

قرار  التمويل  طريقة  الم�شروع.  هذا  فى  المجندين 

فيه  �شيدخل  فبالتاأكيد  نف�شه  الم�شروع  اإنما  �شيا�شى، 

مهمته  والمطور  اأجانب،  اأو  م�شريون  �شواء  مطورون، 

البحث فى ا�شتثمار اأى م�شروع، واإعداد درا�شة ت�شويقية 

اأو  النتفاع  حق  اأو  بالبيع  �شواء  بالكامل  للم�شروع 

ي�شتثمر  اأو  بى،  تريبل  اأو   t.O.P بنظام  ال�شتثمار 

التعاقد  �شيتم  المقدمة،  والخدمات  وال�شرف  المياه 

معهم من خالل وزارة الإ�شكان والهيئة الهند�شية.

■ لكن لي�س دور المطور تنفيذ الم�شروع.
الم�شرية  وال�شركات  باأيد م�شرية،  �شيكون  التنفيذ   -

التوقيت  فى  للرئي�س  الم�شروع  هذا  تقدم  باأن  كفيلة 

كانت  التى  نف�شها  هى  ال�شركات  هذه  لأن  طلبه،  الذى 

اأنه  فاأكيد  موجودًا،  الأجنبى  المطور  كان  لو  �شتنفذ 

اأو  ملكية  له  لي�س  والمطور  م�شرية،  ل�شركات  �شيلجاأ 

اإدارة، والأمر كله �شيكون للم�شريين.

مع  ُوجدت  ال�شيخ  �شرم  فى  الم�شروع  طرح  وقت  فى 

التفاق  وتم  معه  وتحدثت  للعبار  الهند�شى  الممثل 

اأو  معه على بدء العمل فى الم�شروع ف�شواء مع العبار 

الهيئة الهند�شية »كدا كدا هن�شتغل«.

■ هل هذا هو الأف�شل اأم اأنه خيار ن�شطر اإليه؟
ن�شتورد  اأن  ن�شتطيع  دمنا  ما  حاجة  اأى  نعمل  نقدر   -

نحتاجها  التى  الخبرة  ن�شتورد  اأن  ن�شتكبر  ول  خبرة 

اإن�شاء فى �شبيل  اأبراج ومبان وا�شتيراد طريقة  لبناء 

اأن يعمل اأبناوؤنا وفق هذا النظام، مك�شبى هو ا�شتيراد 

الخبرة وتدريب ولدى عليها، معظم المهند�شين اللى 

العربية م�شريين،  بالدول  الكابالت  �شغالين فى نظام 

الخر�شانة  فى  الحديد  الكابالت  زرع  طريقة  وهى 

وطريقة �شدها مثل الكوبرى المعلق فى رم�شي�س.

3.3 مليار دولر حجم اأعمالنا فى 28 دولة..   ■
و15 مليار جنيه داخل م�شر

■ هل �شتن�شم �شركات اأخرى لتنفيذ الم�شروعات؟
بع�س  ا�شتدعاء  �شيتم  �شخم،  الم�شروع  اأكيد،   -

الهيئة  مع  مبا�شرة  اأو  تحالفات  من  �شواء  ال�شركات، 

الهند�شية.

■ هل لديكم القدرة على اإنجاز الم�شروع فى مرحلته 
الأولى بمفردكم؟

ولزم  جدًا،  �شخم  الم�شروع  لأن  ماعتقد�س،  ل،   -

�شركات �شقيقة من م�شر.

■ لكن لم يتم تحديد طبيعة مبانى المرحلة الأولى؟
تغيير  وي�شحبه  اأيام،  من  �شدر  القرار  بالك،  خد   -

مرحلة  ا�شتهداف  وبالتالى  الأ�شا�شى،  الت�شميم  فى 

البداية وربطها مع المدن المجاورة، وكل هذا فى اإطار 

الـ3 �شنوات، الأمر يحتاج درا�شة للخطوات التنفيذية.

■ ما هى ن�شبة التغيير فى ت�شميم العا�شمة الإدارية؟
معدل  زيادة  الروؤية  لكن  كبيرة،  لي�شت  تغييرات   -

التغييرات فى  بع�س  الوزارات،  لنقل  الإدارى  الإ�شكان 

ن�شب وطبيعة كل مبنى.

■ البع�س قال اإن الم�شروع لي�س له جدوى اقت�شادية 
تعود على المواطن بقدر عوائده على القت�شاد ب�شفة 

عامة؟

العا�شمة  تفريغ  ويخدم  بحت،  ا�شتثمارى  الم�شروع   -

كما حدث فى بالد العالم كلها، وبع�شها بالد اأفريقية 

التكد�س  من  العا�شمة  وتفريغ  وغينيا،  نيجيريا  مثل 

تفريغ  �شيتبعه  الوزارات  من  التفريغ  والزدحام، 
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لل�شفارات والمبانى التابعة لها، وتبداأ فى مجال 

العا�شمة يخدم  م�شروع  واأحدث.  واأو�شع  اأخ�شب 

اقت�شادًا و�شعبًا، ول اأتفق مع اأن م�شروع العا�شمة 

م�شروع �شيا�شى ولي�س اقت�شاديًا، اأى م�شروع ينفق 

عليه يكون م�شروعًا ا�شتثماريًا يخدم المواطن اأو 

الإقت�شاد القومي.

عن   2018 اأغ�شط�س  فى  الإعالن  يمكن  هل   ■
العا�شمة  لم�شروع  الأولى  المرحلة  من  النتهاء 

الإدارية؟

هذا  فى  العاملين  وكل  اأنا  بنجتهد  ي�شهل،  ربنا   -

الم�شروع.

■ براأيك لماذا التاأخير فى النتهاء من الم�شروع 
م�شروع  اإ�شناد  تم  اأنه  خا�شة  للطرق،  القومى 

ال�شركات  تاأخير  بعد  اإليكم  العلمين  طريق 

المنفذة اأي�شًا؟

- يعنى م�س تاأخير ول حاجة، التاأخير لو ح�شل 

اإعاقات طبيعية لي�س لأحد دخل  بيكون نتيجة 

فيها، منها اأمور نزع ملكية وطبيعة الأر�س، هناك 

اأرا�شى وتربة ل ت�شلح، اأو معوقات هند�شية، اإنما 

�شُينفذ  وانطلق  م�شاكله  كل  اتحلت  الم�شروع  لو 

فى الموعد المحدد، وهناك اأجزاء من الم�شروع انتهت 

فى المدة المطلوبة، مثل طريق القاهرة الإ�شكندرية 

من  بدءًا  الإ�شكندرية،  مدخل  فيه  بما  ال�شحراوى 

اإجازة العيد، الكل لم�س هذا، كان فيه بع�س المعوقات 

فى طريق وادى النطرون، وكلنا بنجتهد اأن ننتهى منه 

نهاية ال�شهر، ونحن ن�شاعد ال�شركات المنفذة فى هذا 

بيطالب  كله  ال�شعب  لأن  ونقدر،  ي�شهل  وربنا  الأمر، 

بتكرار تجربة حفر قناة ال�شوي�س.

■ كم يبلغ حجم اأعمال ال�شركة خارج م�شر؟
عام  فى  ولي�س  عمل  حجم  وهذا  دولر،  مليار   3.3  -

واحد بل مق�شم ح�شب العقود وهى ا�شتثمارات العقود 

للم�شروعات فى الدول العربية والأفريقية وتبلغ 28 

دولة.

■ وحجم الأعمال فى م�شر؟
 30 بنهاية  دولر،  مليار   15 يبلغ  اأعمالنا  مجموع   -

يونيو الما�شى.

■ وما دوركم تحديدًا فى م�شروع الإ�شكان الجتماعى؟
على  اأكثر  تركيزنا  لكن  محافظات،  عدة  فى  نعمل   -

المرافق  اأعمال  ومعظم  الجتماعى،  الإ�شكان  مرافق 

معنا، ونحاول تو�شيل المرافق قبل انتهاء البناء.

»العّبار«  مع  لتفاق  التو�شل  عدم  تف�شر  كيف   ■

وم�شكالت بناء مليون وحدة �شكنية مع �شركة اأرابتك؟

بالتطوير  تقوم  جهة  مع  التفاق  بين  فرق  هناك   -

اأجنبية،  بخبرات  ن�شتفيد  اأن  وبين  الم�شروع  واإدارة 

اأى  فيه  ومفي�س  وارد  اأمر  بالخبرات  ال�شتفادة 

مع  نتحالف  ال�شخمة  م�شروعاتنا  كل  وفى  م�شكلة 

المقاولت  �شوق  فى  منها  لال�شتفادة  اأجنبية  خبرات 

الكابالت  مثل  التنفيذ  طرق  اأو  المعدات  فى  �شواء 

حديثة  اأفكار  هذه  كل  التجهيز،  �شابقة  والخر�شانة 

مع  للعمل  بخبرات  وناأتى  بها،  بال�شتعانة  ومرحب 

على  التفاق  بخ�شو�س  اأما  منها.  لال�شتفادة  ولدنا 

الم�شروع،  اإدارة  على  قادرون  فنحن  الم�شروع  اإدارة 

نحن ن�شتغل خبرة اأجنبية فى التنفيذ، فيجب اأن نعود 

فى  الهند�شية  العلوم  اإليه  و�شلت  ما  اآخر  على  ولدنا 

العالم.

■ هل هناك ت�شريعات تقّو�س عملية ال�شتثمار خا�شة 
فى ظل غياب البرلمان؟

- قطاع المقاولت قطاع ا�شتثمارى، وقانون ال�شتثمار 

بالئحته التنفيذية جيد، والقانون به فوائد، ومكافاآت 

والأر�س  �شالحة  القوانين  م�شتثمر،  لأى  وحوافز 

خ�شبة لأى م�شتثمر �شياأتى يناف�شنا فمرحبًا به وباأى 

�شركة عالمية، زى ما بنروح نناف�س فى الخارج.

اأجري الحوار محمد عمارة جريدة الوطن 
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�شركة  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأعلن 

اأعمال  لمتابعة  جولته  خالل  العرب  المقاولون 

ال�شركة بدولتي اأثيوبيا وزامبيا  اأنه تم اإنجاز %95 

من اأعمال م�شروع اإعادة تاأهيل طريق اآجريماريم - 

يابللو باأثيوبيا والذي يبلغ طوله 95.5كم وتكلفته 

54.7 مليون دولر واأ�شار�شالح اإلى اأن الطريق يربط 

بين مدينتي اأدي�س اأبابا عا�شمة اأثيوبيا ومومبا�شا 

و�شيكون  الرئي�شي،  وميناوؤها  كينيا  مدن  اأكبر  ثاني 

له دور كبير في تفعيل العالقات بين اأثيوبيا وكينيا 

رئي�س  ،واأ�شاف  بينهما  التجاري  التبادل  وتعزيز 

م�شروع  حاليا  تنفذ  ال�شركة  اأن  العرب  المقاولون 

اآخر باأثيوبيا وهوم�شروع اإعادة طريق برجت�شاني - 

اآجريماريم بطول 72 كم بتكلفة 65.5 مليون دولر 

ومن المقرر الإنتهاء من اأعماله نهاية العام القادم 

باإذن اهلل.

كما �شرح �شالح باأنه تم اإنجاز 30% من م�شروع هدم 

واإعادة بناء دار مكاتب �شفارة م�شر بلو�شاكا عا�شمة 

الم�شروع  اأن  م�شيرًا  دولر  ماليين   5 بتكلفة  زامبيا 

ي�شم اإن�شاء مبني لل�شفارة مكون من دور اأر�شي واأول 

علي  خدمية  ومباني  مربع  متر  م�شطح1000  علي 

الموقع  واأعمال  وخزانات  مربع  متر   208 م�شطح 

اأوائل  في  اأعمالها  من  الإنتهاء  المقرر  ومن  العام 

اإبريل 2016.

يذكر اأن �شركة المقاولون العرب من كبري �شركات 

الأو�شط  ال�شرق  ومنطقة  بم�شر  والت�شييد  البناء 

ولديها 28 فرع و�شركة بقارتي اآ�شيا واأفريقيا ويبلغ 

حجم تعاقداتها بالقارة ال�شمراء فقط اأكثر من  3 

مليار دولر .

العمل  فرق  العرب  المقاولون  �شركة  اأر�شلت 

اإثر  اإمبابة على  الخا�شه بها على الفور لمنطقة 

اأغ�شط�س  ال�شكنية منت�شف  اأحد العقارات  انهيار 

محلب  ابراهيم  المهند�س  تكليف  بعد  الما�شي 

العقار  اأثار  رفع  ب�شرعة  ال�شابق  الوزراء  رئي�س 

المنهار وترميم المنازل المت�شررة جراء الإنهيار.

ال�شركة  بذلته  الذي  بالمجهود  الأهالي  واأ�شاد 

اأغلقت  التي  العقار  مخلفات  رفع  في  و�شرعتها 

ال�شوارع  على  واثرت  اأيام  عدة  وقطعته  ال�شارع 

المجاورة )�شارعي عبدالعال وبالل( موؤكدين اأن 

خبراء المقاولون العرب يقومون باإ�شالح المنازل 

المت�شررة واأن ال�شركة تعمل بجد لت�شليم البيوت 

الأهالي  اأن  اإلى  م�شيرين  ممكن  وقت  اأ�شرع  في 

ا�شتلموا مبالغ مالية ل�شتئجار �شقق موؤقتة بديلة 

لحين الإنتهاء من اأعمال الإ�شالح والترميم.

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

الكاميرونيه  العرب  المقاولون  �شركة   اأن  العرب 

�شانميليما   - منجونج  طريق  تنفيذ  في  فعليًا  بداأت 

بدولة الكاميرون والذي يبعد عن العا�شمة ياوندي 

مليون  الـ98  تتعدى  بتكلفة  كيلومتر   180 بحوالي 

مبروك  اإبراهيم  المهند�س  ،واأ�شاف  اأمريكي  دولر 

رئي�س قطاع ال�شركات الأفريقية اأن الم�شروع ي�شمل 

اأمتار   10 وبعر�س  كيلومتر   74 بطول  طريق  اإن�شاء 

كيلومتر   1 حوالي  يبعد  كوبري  اإن�شاء  بالإ�شافة 

10 متر اإلي  32.5 متر وعر�س  من �شانميليما بطول 

جانب عدد من الأعمال ال�شناعية على طول الطريق 

ل�شالح  يتم تنفيذه  الم�شروع  اأن  اإلى  ،واأ�شار مبروك 

الدولة  ميزانية  من  بتمويل  العامة  الأ�شغال  وزارة 

لالإ�شتثمار العام  )B.I.P( ومدة تنفيذه 30 �شهرًا.

محسن صالح :إنجاز95%  من طريق آجريماريم 
الجديد الطريق بطول 95.5كم و يربط أثيوبيا بكينيا

وتنقذ سكان امبابة بعد سقوط أحد العقارات

المقاولون العرب تنفذ طريق جديد بالكاميرون 
بتكلفة 98 مليون دوالر
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اأكد المهند�س مح�شن �شالح رئي�س �شركة المقاولون 

اأول م�شروع  العرب باأنه تم البدء فعليًا في تنفيذ 

الإدارية  للعا�شمة  لالإن�شاءات  مياه  خط  لمد 

الجديدة ويتم العمل فيه علي مدار ال�شاعة بناًء 

وزير  مدبولي  م�شطفى  الدكتور  توجيهات  على 

الإ�شكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واأو�شح 

المبا�شر  بالأمر  اإ�شناده  تم  الم�شروع  اأن  �شالح 

لل�شركة بتكلفة اإجمالية 285 مليون جنيه وي�شل 

ل�شالح  تنفيذه  ويتم  كيلومتر   18.5 الخط  طول 

ال�شحي  وال�شرف  ال�شرب  لمياه  التنفيذي  الجهاز 

قطر  المرن  الزهر  موا�شير  من  قطاعاته  وكامل 

الن�شر  �شركة  بتوريده  تقوم  و  ملليمتر   1000

للم�شبوكات.

 واأ�شار رئي�س �شركة المقاولون العرب اأن الم�شروع 

رم�شان  من  العا�شر  مياة  محطة  ربط  اإلى  يهدف 

بالمياه  ومدها  الجديدة  الإدارية  بالعا�شمة 

الالزمة لأعمال الإن�شاءات بها من خالل مرحلتين؛ 

الأولى تقوم على الأخذ من خط قائم بقطر 1500 

تلك  وتنق�شم  ال�شوي�س  خليج  رافع  من  ملليمتر 

المرحلة لجزئين؛الجزء الأول عبارة عن خط )اأ( 

بطول 5500 متر موازى للطريق الدائري الإقليمي 

اأما  الجديدة  الإدارية  للعا�شمة  مبا�شرة   لي�شل 

حتى  ال�شوي�س  خليج  رافع  من  فيبداأ  )ب(  جزء 

منطقة الميكرويف بالعا�شر من رم�شان بطول 4.5 

كيلو متر لتعوي�س المياه الماأخوذة من خط )اأ( اأما 

المرحلة الثانية فهى بطول 8.5 كيلومتر وتمتد من 

محطة مياة العا�شر من رم�شان وحتى الميكرويف 

متر  اآلف   4 �شعة  وخزان  للطلمبات  عنبر  وت�شمل 

كمية  لتعوي�س  ال�شوي�س  خليج  رافع  داخل  مكعب 

المياه الوا�شلة للعا�شمة الإدارية الجديدة بما ل 

يوؤثر على تغذية المناطق القائمة حاليًا وتركيب 

القائمة  الطلمبات  مبنى  داخل  طلمبة   )2( عدد 

داخل رافع خليج ال�شوي�س وبنهاية الخط خزانات 

اأعمال الإن�شاءات وتتم  ومحطة تعبئة مياه لزوم 

اأعمال الربط للخط قطر 1000 ملليمتر من خالل 

رم�شان  من  العا�شر  مياه  بمحطة  اأر�شية  خزانات 

بما يوفر 100 األف متر مكعب مياه يوميًا لإن�شاءات 

العا�شمة الجديدة.

محسن صالح : مد   العاصمة  اإلدارية  بأول  خط  للمياه
من  محطة  مياة  العاشر  لبدء  اإلنشاءات  الجديدة
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قام المهند�س �شيد فاروق النائب 

الإدارة  مجل�س  لرئي�س  الأول 

عبد  ح�شام  المهند�س  يرافقه 

الإدارة  مجل�س  ع�شو  الدايم 

يوم  اأ�شيا  قطاع  على  الم�شرف 

ال�شبت 19�شبتمبر بزيارة لدولة 

خاللها  تفقدا  ال�شقيقة  العراق 

مياه  تحلية  محطة  م�شروع 

م3  الف   199 بطاقة  الب�شرة 

بتنفيذ  يقوم  والذي  ال�شاعة   /

بال�شافة  المدنية  الأعمال 

للمعدات  التركيبات  اعمال  الى 

فرع  الكهروميكانيكية   والمهمات 

مع  بالتعاون  بالعراق  ال�شركة 

العراقية  العرب  المقاولون  �شركة 

بتكلفة 223 مليون دولر .

�شيد  المهند�شان  عقد  ذلك  عقب 

الدايم  عبد  ح�شام  و  فاروق 

الرئي�شية  القيادات  مع  اإجتماعًا 

المهند�شين  بح�شور  للم�شروع  

ا�شامه مر�شي المدير المفو�س لل�شركة العراقية 

على  للوقوف  العراق  فرع  مدير  راجح  محمد  و 

اأى معوقات ثم عقدا لقاء  واإزالة  ما تم تنفيذه 

ال�شحى  بعيد  لتهنئتهم  العاملين  كافة  مع  اآخر 

مفتوح  حوار  خالل  من  لهم  وال�شتماع  المبارك 

وحثهم على المزيد من العمل و�شدد على اأهمية 

اإعداد تقرير نهاية كل ا�شبوع لدفع عجلة العمل 

لدولة  والإ�شتراتيجي  القومى  الم�شروع  بهذا 

العراق ال�شقيق 

عزت  المهند�س  بذلك  �شرح 

للم�شروع  العام  المن�شق  محمود 

والذي بداأ العمل به بداية عام 

ثالثون  تنفيذه  ومدة   2014

المقاولون  اأن  واأو�شح  �شهرًا 

الأعمال  كافة  تنفذ  العرب 

 P4 , لم�شروعي  المدنية 

جانب  اإلي  بالمحطة      ،P3
اإن�شاء محطات خلط الخر�شانة 

الرئي�شي  الم�شروع  لخدمة 

  P3 م�شروع  اأعمال  اأن  واأ�شاف 

جديد  ماخذ   اإن�شاء  من  تتكون 

و  يوم  م3/    )  540،000( بقدرة  

محطة معالجة بقدرة )360،000( 

م3/ يوم و اإعادة تاهيل للم�شخات 

القديمة  المعالجة  بمحطة 

والموجودة بالموقع واإن�شاء �شبكة 

الرئي�شية  والتوزيع  النقل  خطوط 

بطول حوالي 5 كم واقطار تتراوح 

مم   1500 حتى  مم   400 من  

 Transmission pipelines, and(
)distribution mains

اأما م�شروع P4  فهو ي�شمل ت�شميم و اإن�شاء محطة 

تحلية RO Plant بقدرة 199،000 م3/ يوم 

 KV/33KV  132 كهرباء   محطة  اإن�شاء  و 

مكونات  اإ�شتكمال  و   GIS Substation
 .   P3 و  ال�شابق  بالم�شروع  المعالجة  محطة 

الأمن  مباني  و  علوي  وخزان  الداري  المبنى 

وال�شور .

المهند�سان �سيد فاروق وح�سام عبد الدايم 
يتفقدان محطة تحلية مياه الب�سرة بدولة العراق ال�سقيقة

م. �شيد فاروق

م. ح�شام عبدالدايم
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الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  قام 

م�شت�شفى  م�شروع  بزيارة  اكتوبر   22 الخمي�س  يوم 

تفقد  حيث  بالكويت  ال�شباح  الأحمد  جابر  ال�شيخ 

ومبنى  بالم�شروع  الجارية  الأعمال 

الحالت  ومبنى  المركزية  المحطة 

اأ�شاد  وقد  العام  الموقع  و  الحرجة 

ووجه  الأعمال  تنفيذ  بجودة  �شيادته 

بالم�شروع  العاملين  لجميع  ال�شكر 

الأعمال  باقى  اإنهاء  �شرعة  منهم  وطلب 

النهائى فى  الم�شت�شفى فى ثوبها  لتظهر 

الزياره  خالل  ممكن،رافقه  وقت  اأقرب 

المهند�شان ح�شام فايد مدير فرع الكويت 

ور�شا ربيع نائب رئي�س �شركة المقاولون 

نائب  توفيق  وعوني  الكويتية  العرب 

مدير الم�شروع والذي اأو�شح اأن م�شت�شفى 

ال�شيخ جابر مكون من مبنى رئي�شى ي�شم 

�شيارة   5000 ي�شع  لل�شيارات  وجراج  �شرير   1200

الأر�س  �شطح  تحت  كلها  منا�شيب  ثالث  من  مكون 

األف   660 للمبانى  الإجمالية  الم�شاحة  وتبلغ 

رئيس مجلس اإلدارة 
يزور مستشفي الشيخ جابر الصباح
ويوجه الشكر للعاملين بالمشروع
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الدور  وم�شطح  م�شطح  متر 

الواحد من مبنى الم�شت�شفى  

بما  مربع  متر  األف   49

ع�شرة  م�شاحة  يعادل 

الم�شروع  ي�شم  كما  اأفدنة 

المركزية  الوحدة  مبنى 

م�شاحة   على  يقع   و  للقوى 

وعيادة  مربع  متر  األف   12

م�شاكن  ومبنى  الأ�شنان 

والأعمال  التمري�س  هيئة 

الخارجية واأعمال التاأ�شي�س 

والمغا�شل   المطابخ  ومعدات 

وال�شيانة  الت�شغيل  واأعمال 

مهبطين  اأي�شًا  ي�شمل  كما   ،

و�شي�شبح  للهليكوبتر،هذا 

اإنجازه  بعد  الم�شت�شفى 

من  والأكبر  عالميًا  �شرحًا 

الأو�شط  ال�شرق  فى  نوعة 

وتدريب  للعلم  كمنارة 

وتقديم  الطبية  الكوادر 

من  لأكثر  الطبية  الخدمة 

600 األف ن�شمة.

وزير  مغازي  ح�شام  الدكتور  قام 

يرافقة  والري  المائية  الموارد 

الدكتور ر�شا عبد ال�شالم محافظ 

عمالقة  �شحارة  بتفقد  ال�شرقية 

عبارة  بلبي�س  م�شرف  تحت  تقام 

قطرها  عمالقة  موا�شير   5 عن 

�شيتم  �شم  و20  امتار   3 الداخلي 

المقبل  العام  اأواخر  الإنتهاء منها 

بتكلفة ت�شل اإلى 98 مليون جنيه. 

الجولة  خالل  الوزيران  رافق 

مدير  توفيق  عادل  المهند�شون 

المنزلقه  وال�شدات  النفاق  ادارة 

واأيمن عبد اهلل نائب مدير الإدارة 

الم�شروع  مدير  رم�شان  واأحمد 

الماكينة  مدير  الباز  ومحمد 

ومحمود عبد الحليم  مدير وحدة 

ال�شدة المنزلقة ووليد �شالم مدير 

فني الم�شروع.

وزير الري ومحافظ الشرقية يتفقدان 
سحارة مصرف بلبيس العمالقة 
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الإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح  مح�شن  المهند�س  قام 

يوم الأثنين 17 اأغ�شط�س يرافقه المهند�شون ح�شام 

عز  ابراهيم  و  الإدارة  مجل�س  ع�شو  الدايم  عبد 

الدين م�شاعد رئي�س مجل�س الإدارة لقطاع المتابعة 

ال�شحى  وال�شرف  المياه  لم�شروعات  الفنية 

اأ�شيوط وجنوب  رئي�س قطاع  المولى  ومحمود عبد 

الم�شروعات  اإدارة  مدير  ال�شعيد  ورجب  الوادى 

جنوب  فرع  مدير  جاهين  وح�شن  الكهروميكانيكية 

عدة  فيها  تفقد  بجولة  لالأعمال  المنفذ  الوادى 

تم  ما  على  للوقوف  الأق�شر  بمحافظة  م�شروعات 

مياه  محطة  م�شروع  تفقد  البداية  فى   ، اإنجازه 

فى  األف م3/يوم وت�شل   60 الجديدة بطاقة  اإ�شنا 

المرحلة الم�شتقبلية اإلى 120 األف م3/يوم بقيمة 

وت�شمل  ن�شمة  األف   350 مليون جنيه وتخدم   350

اإن�شاء �شبكات مياه واأعمال كهروميكانيكية متنوعة.     

اإ�شنا  لمدينة  ال�شحى  ال�شرف  م�شروع  تفقد  كما 

وت�شمل   "6 رقم  الرئي�شية  الرفع  "محطة 
16500م/ط   اإنحدار  �شبكات  اإن�شاء  اأعمال 

من  والإنتهاء  منها  15500م/ط   تنفيذ  تم 

خط الطرد وجميع الغرف والعدايات و�شول 

اإلى برك الأك�شدة .

واأختتم رئي�س محل�س الإدارة جولته  بتفقد 

لقرية  المتكامل  ال�شحى  ال�شرف  م�شروع 

4000م3/يوم  بطاقة  الجديدة  الطود 

3.5كم  بطول  اإنحدار  �شبكات  عن  عبارة 

طرد  وخط  5م  بقطر  رفع  محطة  واإن�شاء 

ميكانيكية  معالجة  ومحطة  2.5كم  بطول 

مليون   22 بقيمة  4000م3/يوم  بطاقة 

بتنفيذ  فيه  ال�شركة  تقوم  والذى  جنية 

الأعمال المدنية لمحطة المعالجة .

المهنـدس محسـن صـالح 
يتفقــد مشـروعــات األقصـــر
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واإمام  الأول  النائب  فاروق  �شيد  المهند�شان  قام 

ال�شبت  يوم  الإدارة  مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفي 

�شير  لمتابعة  تفقدية  بجولة  اكتوبر   24

مدينة  من  العاجلة  المرحلة  بم�شروع  الأعمال 

المهند�شون  خاللها  ،رافقهم  الجديدة  تو�شكى 

الوادي  جنوب  قطاع  رئي�س  محمودعبدالمولي 

القاهرة  قطاع  رئي�س  يون�س  و�شليمان  واأ�شيوط 

الكبرى واأحمد عبا�س رئي�س قطاع الدلتا ومحمود 

مدير  جاهين  وح�شن  الت�شييد  قطاع  رئي�س  فريد 

مدير  ال�شيخ  اهلل  فتح  ومحمد  الوادي  جنوب  فرع 

فرع القاهرة. 

في  ت�شارك  العرب  المقاولون  اأن  بالذكر  جدير 

تنفيذ واإنجاز المرحلة العاجلة من م�شروع مدينة 

 10 م�شاحة  على  تقام  والتي  الجديدة  تو�شكى 

اآلف فدان بكل مراحلها وتبلغ التكلفة التقديرية 

للم�شروع ن�شف مليار جنيه وتم تخطيط المرحلة 

الأولى لتقام على م�شاحة 2973 فدان ليتم تنميتها 

بتنفيذ  العرب  المقاولون  وتقوم  مراحل  اأربع  على 

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

نوم  3 غرف  والوحدة مكونة من عدد  34.4 فدان 

133 متر  2حمام ومطبخ بم�شطح  وا�شتقبال وعدد 

بالإ�شافة اإلى تنفيذ �شبكات الري لري الم�شطحات 

عن  تغذيتها  يتم  كيلومتر   20 بطول  الخ�شراء 

محطة  من  الناتجة  العكره  المياه  �شخ  طريق 

تتيح  ت�شرفات  وجود  لحين  موؤقتة  ب�شفة  المياه 

مياه �شرف �شحي معالجة اإ�شافة اإلى �شبكة �شرف 

�شحي بطول 11كيلومتر بموا�شير اأقطار من 200-

 5 بطاقة  �شحي  �شرف  رفع  ومحطة  ملليمتر   700

اآلف متر مكعب /يوم ومحطة معالجة �شرف �شحي 

�شبكة طرق  واإن�شاء  الطاقة وخطوط طرد  بنف�س 

ت�شمل  العاجلة  المرحلة  �شمن  ورئي�شية  فرعية 

اأعمال )الفرمة - الأ�شا�س - الر�شف  - البردورات - 

الأر�شفة( بطول 23 كيلومتر بالإ�شافة اإلى ازدواج 

الطريق ال�شحراوي اأمام المدينة ويتم العمل على 

قدم و�شاق وب�شكل مكثف بورديات متوا�شلة ل�شرعة 

الإنتهاء من الأعمال طبقًا للمواعيد المقررة.

المهند�سان �سيد فاروق واإمام عفيفي يتفقدان
 اأعمال المرحلة العاجلة لمدينة تو�سكى الجديدة
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�شالح  مح�شن  المهند�س  اأعلن 

ال�شركة  اأن  الإدارة  مجل�س  رئي�س 

في  اأكتوبر  اأول  من  فعليا  بداأت 

والذي  الفرج  رو�س  محور  تنفيذ 

الهامة  اأكبرالم�شروعات  من  يعد 

المقاولون  تنفذها  التي  والكبري 

الهيئة  ل�شالح  حاليًا  العرب 

الهند�شية للقوات الم�شلحة "اإدارة 

و�شيتم   " الع�شكريين  المهند�شين 

تنفيذه با�شتخدام تكنولوجيا حديثة تحت اإ�شراف 

العمرانية  والمجتمعات  والمرافق  الإ�شكان  وزارة 

ومن المقرر الإنتهاء من اأعمال هذا ال�شريان الحيوي 

الهام خالل عام ون�شف من بدء التنفيذ وبمعني اأدق 

في اأوائل اإبريل عام 2017 طبقا لتعليمات الرئي�س 

عبد الفتاح ال�شي�شي رئي�س الجمهورية.

علي جانب اآخراأو�شح المهند�س ح�شين عبد ال�شميع 

اأن هناك  الم�شروع  الكباري مدير عام  رئي�س قطاع 

متابعة م�شتمرة من اللواء اأركان حرب كامل الوزير 

رئي�س اأركان الهيئة الهند�شية للقوات الم�شلحة ومن 

جانب ال�شركة المهند�شين �شيد فاروق النائب الأول 

�شيد  المنعم  عبد  ومحمد  الإدارة  مجل�س  لرئي�س 

عقبات  اأي  لتذليل  الإدارة  مجل�س  رئي�س  م�شاعد 

تواجه الم�شروع.

اأن  اإلي  ال�شميع  عبد  ح�شين  المهند�س  واأ�شار 

العرب  المقاولون  تنفذها  التي  المرحلة  طول 

والمطالع  والكباري  الطرق  �شاملة  كم  حوالي10.5 

الم�شروع  وهذا  جنيه  مليار   3.9 بتكلفة  والمنازل 

هو طريق جديد يربط بين محافظة القاهرة عند 

منطقة رو�س الفرج ومدينتى ال�شيخ زايد وال�شاد�س 

المحور  طول  ويبلغ  الجيزة  بمحافظة  اكتوبر  من 

30 كيلومتر تقريبا ويبدا من كورني�س النيل  الكلى 

ليعبر  القاهرة  بمحافظة  الفرج  رو�س  بمنطقة 

النيل  نهر  ومنها فوق  الوراق  الى جزيرة  النيل  نهر 

العرب  ووراق  الح�شر  وراق  مناطق  الى  اخرى  مرة 

انطالق العمل بمشروع محور روض الفرج
المقاولون العرب تنفذ 10.5 كم

من المحور بتكلفة 3.9 مليار جنيه

م. حكيم ظريفم. حسين عبد السميع م. سيد فاروق
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وجزيرة محمد بمحافظة الجيزة لي�شتمر فى م�شارة 

ال�شكندرية   - القاهرة  طريق  مع  يتقاطع  حتى 

ال�شيخ  لمدينة  ال�شمالى  المدخل  عند  ال�شحراوى 

زايد . ويتقاطع مع م�شار طريق محور رو�س الفرج 

والم�شارف  والترع  الطرق  من  العديد  المقترح 

وخطوط البنية التحتية و�شوف يتم ان�شاء العديد 

من العمال ال�شناعية )كبارى او عدايات/انفاق( 

لت�شهيل  بهدف  ،وذلك  التقاطعات  هذة  اماكن  عند 

تنمية  مناطق  وخلق  والمواطنين،  ال�شيارت  عبور 

وغرب  �شمال  بين  الرحالت  زمن  وتقليل  وا�شتثمار، 

الجمهورية.

الكباري  اإدارة  مدير  ال�شيد   وائل  المهند�س  واأعلن 

من   %80 اإنجاز  تم  اأنه  التخ�ش�شية  والإن�شاءات 

اأعمال كوبري الكيلو " 39 " الذي يربط محور رو�س 

عند  ال�شحراوي  الأ�شكندرية  م�شر  بطريق  الفرج 

نهاية  اأعماله  من  الإنتهاء  المقرر  ومن   40 الكيلو 

الفرج  رو�س  لتقاطع  بالن�شبة  اأما  الجاري  العام 

ماكينة   12 بـ  الدفع  تم  فقد  الدائري  الطريق  مع 

والتي  المنطقة  بهذه  اإنجاز  ل�شرعة  للخوازيق 

 23 تنفيذ  تم  ،كما  بها  القواعد  �شب  حاليًا  يجري 

خازوق بكوبري النيل الغربي من اإجمالي 68 خازوق 

ول�شرعة الإنجاز تم و�شع 2 ماكينة للخوازيق على 

كل �شاطئ من )الجزيرة- الوراق(. 

م�شروع  مدير  ظريف  حكيم  المهند�س  واأو�شح 

منطقة الدائري اأن الم�شروع تم تق�شيمه اإلي خم�س 

الدائري  تقاطع  منطقة  الأولي  المنطقة  مناطق 

مع  رو�س الفرج حتي النيل ويتولي تنفيذها اإدارة 

فني  مديرمكتب  التخ�ش�شية  والإن�شاءات  الكباري 

المنطقة المهند�س اإكرامي ندي ويعاونه المهند�س 

وهما  والثالثة  الثانية  المنطقة  زيد،  اأبو  م�شطفي 

ال�شرقي  النيل  ومنطقة  الغربي  النيل  منطقة 

والإن�شاءات  الكباري  اإدارة  تنفيذهما  ويتولي 

اأيمن  المهند�س  الأول  الم�شروع  مدير  التخ�ش�شية 

ن�شار  خالد  المهند�س  الثاني  ومديرالم�شروع  عبده 

 ، اإبراهيم  ح�شن  المهند�س  الم�شروعين  فني  مكتب 

وتتولي  الوراق  جزيرة  منطقة  الرابعة  المنطقة 

تنفيذها اإدارة الإن�شاءات البحرية مدير الم�شروع 

المهند�س اأ�شامة نوار مدير الم�شروع  -  مدير المكتب 

الفني المهند�س محمد ر�شدي ، المنطقة الخام�شة 

فرع  تنفيذها  ويتولي  عبود  حتي  المظالت  منطقة 

الأ�شكندرية مدير الم�شروع المهند�س اأ�شامة �شوكت 

مدير مكتب فنى مهند�س يا�شر �شادق .
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مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  المهند�س  قام 

الإدارة يوم الثالثاء 13 اأكتوبر بزيارة لدولة ت�شاد 

العرب  المقاولون  ب�شركة  الأعمال  �شير  لمتابعة 

الت�شادية وفرع ال�شركة بت�شاد رافقه خاللها وكان 

رئي�س  يون�س  �شليمان  المهند�شون  ا�شتقباله  في 

الكبرى  القاهرة  قطاع 

رئي�س  العاطى  وا�شرف عبد 

وحازم  افريقيا  فروع  قطاع 

�شركة  مدير  الملك  عبد 

الت�شادية  العرب  المقاولون 

ومحمد فتحى مدير م�شروع 

ومحمد  الخارجية  وزارة 

م�شروع  مدير  القيعى 

الأفريقى  المركزى  البنك 

والأ�شتاذ وجدى عبد العليم 

المراجعة  اإدارة  مدير 

البداية  فى  الداخلية 

وزارة  مبني  م�شروع  عفيفى  اإمام  المهند�س  تفقد 

تو�شيحى  عر�س  و�شاهد  الت�شادية  الخارجية 

تكلفته  تبلغ  والذي  بالم�شروع  الأعمال   لكافة 

67.7 مليون يورو وتقوم بتنفيذه �شركة المقاولون 

العرب الت�شادية كما تفقد م�شروع البنك المركزى 

المهندس إمام عفيفى
 يتفقدمشروعي وزارة الخارجية التشادية

والبنك المركزى األفريقى
 ويلتقي سفير مصر بدولة تشاد
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الأفريقى بمدينة اب�شا والتي تبعد 1000 كم عن 

العا�شمة الت�شادية اأنجامينا وتبلغ تكلفته حوالي 

عفيفى  اإمام  المهند�س  عقد  كما  دولر،  مليون   29

الت�شادية  ال�شركة  قيادات  مع  تنفيذى  اجتماع 

على  والعمل  والمعوقات  الم�شكالت  على  للوقوف 

بالجودة  الم�شروع  ت�شليم  على  للحفاظ  تذليلها 

توجه  ذلك  عقب  المحدد  الوقت  وفي  العالية 

ال�شفير  للقاء  للعا�شمة  عفيفى   اإمام  المهند�س 

واأع�شاء  بت�شاد  �شفير م�شر  اأدهم نجيب   الم�شرى 

ال�شفارة الم�شرية هناك وقد اأ�شاد �شعادة ال�شفير 

العرب  المقاولون  �شركة  اأعمال  وجودة  باأداء 

اأنها خير �شفير لم�شر بالخارج ووعد  بت�شاد وقال 

على  ال�شركة  لح�شول  التعاون  �شبل  كل  بتقديم 

اأعمال جديدة هناك .     
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اإمام عفيفى يزور فرع الجزائر وي�سيد باآداء العاملين 
 تعاقدات جديدة للفرع بـ450 مليون دولر

نائب  عفيفى  اإمام  المهند�س  اأ�شاد 

خالل  الإدارة  مجل�س  رئي�س 

فرع  لم�شروعات  التفقدية  زيارته 

بالفرع  العاملين  باأداء  الجزائر 

الآداء  هذا  علي  ال�شكر  لهم  ووجه 

لت�شليم  جهد  اأق�شى  ببذل  وطالبهم 

الم�شروعات بجودة عالية لت�شريف 

�شيادته  ،رافق  هناك  ال�شركة  ا�شم 

دارم  المهند�شون  الزيارة  خالل 

زبيب  وممدوح  الفرع  مدير  دب�شى 

عامر  وهيثم  الفرع  مدير  نائب 

�شعد  عالء  وال�شيد  الفنى  المدير 

اأحمد  والمهند�شون  المالى  المدير 

الأعمال  ق�شم  مدير  المنعم  عبد 

ال�شحية و�شبحى بالل مدير ق�شم الإلكتروميكانيك 

واحمد ممدوح مدير ق�شم الت�شميمات ومي�شر عبد 

مدير  الراعى  وعمرو  المعدات  �شئون  مدير  الهادى 

ال�شئون  مدير  �شالح  طارق  وال�شيد  الم�شروعات 

الم�شروعات  مديرى  اإلى  بالإ�شافة  ،هذا  الإدارية 

المهند�شون اإيهاب يو�شف مدير م�شروع 1500 وحدة 

�شكنية بعين المالحة ومحمد حمدى مدير م�شروع 

1500 وحدة �شكنية ب�شيدى عبد اهلل وخالد عبد 

العزيز مدير م�شروع 2140 وحدة �شكنية بم�شتغانم 

�شكنية  وحدة   1500 م�شروع  مدير  �شابر  وجالل 

بب�شار.
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علي جانب اآخر �شرح المهند�س دارم دب�شى اأن فرع 

م�شروعات  منها  جديدة  بتعاقدات  فاز  الجزائر 

الإ�شكان لعدد 8140 وحدة بوليات الجزائر وب�شار 

با�شتخدام  تنفيذها  �شيتم  اأنه  م�شيرًا  وم�شتغانم 

ال�شدات  ا�شتخدام  في  متمثلة  حديثة  تكنولوجيا 

الخر�شاني  الهيكل  و�شب  تنفيذ  في  النفقية 

،كما  ال�شكنية  للم�شروعات 

من  عدد  على  الفرع  تعاقد 

المبانى العامة منها م�شروع 

ال�شرطان  عالج  م�شت�شفى 

م�شرح  ان�شاء  و  لالأطفال 

مك�شوف على �شاطيء البحر 

اأن  درام  واأو�شح  بالعا�شمة 

حجم الم�شروعات القومية 

الفرع  عليها  تعاقد  التي 

الجزائرية  الحكومة  من 

دولر  مليون   450 بلغ 

المهند�س  اأمريكي،واأ�شاف 

الفرع  اأن  زبيب  ممدوح 

م�شروع  بتنفيذ  حاليًا  يقوم 

ببوفاريك  ال�شحى  ال�شرف  مياه  تنقية  محطة 

الليدو  �شاطيء  لتهيئة  البحرية  الأعمال  وم�شروع 

التحتية  البنية  وم�شروعات  الجزائر  بولية 

والمدية  الجلفة  بوليتي  ال�شناعية  للمناطق 

 800 حوالي  يبلغ  بالفرع  عددالعاملين  اأن  م�شيرًا 

عامل م�شري و2000 عامل جزائري.
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ع�شو  �شقر  طارق  المهند�س  اأعلن 

مجل�س الإدارة اأنه تم اإنجاز %80 

الفرافرة  طريقي  م�شروع  من 

البحرية  والواحات  ديروط 

و�شاق  قدم  على  الأعمال  وتجري 

نهاية  تنفيذهما  من  لالإنتهاء 

مليون   360 بتكلفة  الجاري  العام 

�شمن  اأعمالهما  ياأتي  حيث  جنيه 

اإحدى  للطرق  القومي  الم�شروع 

الم�شروعات القومية التي اأطلقها 

الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي.

قطاع  رئي�س  المح�شن  عبد  عادل  المهند�شين  واأ�شاف 

ال�شريعة  الطرق  اإدارة  مدير  عطية  واأ�شرف  الطرق 

م�شروع  اأن  الم�شروعات  مدير  ال�شنو�شي  ومجدي 

مليون   250 بتكلفة  ديروط  الفرافرة  طريق  اإن�شاء 

جنيه ويبلغ طوله 25 كيلومتر وت�شمل اأعماله طبقة 

وطبقة  رابطة  وطبقة  متر   12.5 بعر�س  اأ�شا�س 

تو�شعته  و�شيتم  متر   11.5 بعر�س  اأ�شفلتيه  �شطحية 

باإزدواج  تنفيذه  يتم  كما  مرورية،  حارات   3 بعدد 

بالن�شبة  اأما  الإتجاهين  في  الحركة  بتي�شير  ي�شمح 

ازدواج  عمل  حاليًا  فيتم  البحرية  الواحات  لم�شروع 

انجاز 80 %  من اأعمال طريقي
 الفرافرة ديروط والواحات البحرية

م. طارق صقر
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لإن�شاء  كيلومتر   40 بطول  للطريق 

بعر�س  اأ�شا�س  وطبقة  ترابي  ج�شر 

وطبقة  رابطة  وطبقة  متر   12.5

 11.5 بعر�س  اأ�شفلتية  �شطحية 

هذا  جنيه  مليون   110 بقيمة  متر 

 260 �شعة  خالطة  الم�شروع  وي�شم 

 100 �شعة  وك�شارة  ال�شاعة  في  طن 

اإدارة  بت�شغيلها  يقوم  طن/�شاعة 

المحاجر.

الفرافرة  م�شروع  اأن  بالذكر  جدير 

عمرانية  مجتمعات  خلق  اإلي  يهدف 

الخريطة  ت�شكيل  واإعادة  جديدة 

والق�شاء  النيل  لوادي  ال�شكانية 

الكبيرة  ال�شكانية  الكثافات  على 

من خالل اإقامة مجتمعات عمرانية 

جديدة خا�شة واأن منطقة الفرافرة 

ب�شدد انف�شالها عن الوادي الجديد 

محافظة  باإن�شاء  قرار  �شدور  بعد 

الفرافرة  ت�شم  والتي  الواحات 

تحتوي  كما  البحرية  والواحات 

مياه  مخزون  اأكبر  على  الفرافرة 

جوفي والذي �شيتم من خالله ان�شاء 

اآلف   10 وا�شت�شالح  لزراعة  اآبار 

ون�شف  المليون  م�شروع  �شمن  فدان 

مليون فدان التي اأطلقها الرئي�س.
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الدين  ن�شر  مجدي  اللواء  اأ�شاد 

�شركة  بدور  بور�شعيد  محافظ 

الذي  الوطني  العرب  المقاولون 

�شرعة تنفيذها  به من خالل  تقوم 

اإليها  الموكلة  القومية  للم�شروعات 

حياة  على  الإيجابي  ذلك  وتاأثير 

المقاولون  اإن   " قائاًل:  المواطنين 

العرب �شركة كل الم�شريين و�شيظل 

ال�شد العالي �شاهدًا تاريخيًا عظيمًا 

ال�شركة"،جاء  هذه  وطنية  على 

عقده  الذي  الإجتماع  خالل  ذلك 

مبارك  المهند�شون  مع  المحافظ 

�شيناء  فرع  مدير  مبارك  من�شور 

مدير  نائب  عبدالعال  ويا�شر 

مدير  عبدالمح�شن  ومح�شن  الفرع 

ومديري  بور�شعيد  م�شروعات 

والإدارة  والمتابعة  التخطيط 

الهند�شية بمحافظة بور�شعيد حيث 

ا�شتعر�س ن�شر الدين معدلت تنفيذ الم�شروعات 

ببور�شعيد  العرب  المقاولون  �شركة  تنفذها  التي 

من طرق ومياه و�شرف �شحي .

خالد  حرب  اأركان  اللواء  اأكد  اأخر  جانب  على 

المقاولون  اأن  �شيناء  جنوب  محافظ  فوده 

بما  م�شيدًا  بالمائة  مائة  وطنية  �شركة  العرب 

ذلك  عمالقة،جاء  اإنجازات  من  ال�شركة  تقدمه 

البحري  نويبع  ميناء  المحافظ  تفقد  خالل 

اإطار  في  بالميناء  المياه  تحلية  محطة  وافتتاح 

ا�شتعدادت المحافظة ل�شتقبال حجيج بيت اهلل 

الحرام والإطمئنان المبا�شر بالخدمات المقدمة 

�شنه  ابو  ه�شام  اللواء  خاللها  للمواطنين،رافقه 

والمهند�س  الأحمر  البحر  موانئ  هيئة  رئي�س 

المنفذ  �شيناء  فرع  مدير  مبارك  من�شور  مبارك 

لالأعمال.

المائية  الموارد  وزير  المغازى  ح�شام  الدكتور  قام 

محافظ  الدين  ن�شر  مجدى  اللواء  يرافقه  والرى 

اأ�شتون  بوغاز  تطهير  م�شروع  بتفقد  بور�شعيد 

تهدف  والتي  بالبوغاز  التكريك  واأعمال  الجميل 

الحفاظ  وكذا  التاأكل  من  ال�شواطئ  حماية  اإلى 

،�شرح  المنزلة  بحيرة  فى  ال�شمكية  الثروة  على 

فرع  مدير  مبارك  من�شور  مبارك  المهند�س  بذلك 

اأن الوزير طلب عمل درا�شة �شريعة  �شيناء واأ�شاف 

وتخطيط �شامل عن كيفية حماية وتنمية �شواطئ 

المدينة البا�شلة .  

محافظا بورسعيد وجنوب سيناء يشيدان 
بدور المقاولون العرب الوطني

الدكتور حسام مغازى واللواء مجدى نصر
يتفقدا أعمال مشروع تطهير بوغاز أشتون الجميل
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جهاز الجودة ينظم دورة عن 
Awareness and internal auditor

ال�شركة  وقيادات  العليا  الإدارة  حر�س  اإطار  فى 

لنظم  العالمية  الموا�شفات  فى  التطور  لمواكبة 

من  وبدعم  والطاقة  والجودة  والبيئة  ال�شالمة 

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

تم  الجودة  جهاز  من  المبذولة  والجهود  الإدارة 

تنظيم دورة :

     Awareness and internal auditor
مع   iso 9001:2015 الجديدة   للموا�شفة 

�شركة  TUV Rheinland Egypt �شرحت 

جهاز  مدير  مبروك  عفاف  المهند�شة  بذلك 

المهند�س  مع  التن�شيق  تم  اأنه  واأ�شافت  الجودة 

�شريف حمدى مدير المعهد التكنولوجى للت�شييد 

لعقدها  محا�شرات  قاعة  لتوفير  والإدارة 

حتى   2015/10/11 من  الفترة  خالل  بالمعهد 

الجودة  مراجعى  مديرى  لل�شادة   2015/10/13

م�شيرة  الرئي�شى  المركز  واأجهزة  واإدارات  بفروع 

على  للتدريب  ور�شة  عمل  فيها  تم  الدورة  اأن 

تاأثيرها  ومدى  الجديدة  الموا�شفة  بنود  �شرح 

المبا�شر على النجاح المتكامل لإدارة الم�شروعات 

المختلفة .
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في  العرب  المقاولون  �شركة  �شعي  اإطار  في 

بالبنية  للنهو�س  الحكومة  خطة  تنفيذ 

المقدمة  الخدمات  وتح�شين  الأ�شا�شية 

عددًا  بتنفيذ  القناه  فرع  يقوم  للمواطنين 

البنية الأ�شا�شية بمحافظة  من م�شروعات 

تتعدى  بتكلفة  وال�شرقية  الإ�شماعيلية 

المهند�س  بذلك  جنيه،�شرح  مليار  الـ4.5 

القناة  قطاع  رئي�س  حافظ  ال�شعيد  محمد 

و�شيناء واأ�شاف اأن تلك الم�شروعات تتمثل 

في محطات مياه �شرب وخطوط تغذية لها 

باأبو  ال�شناعية  للمنطقة  اأ�شا�شية  وبنية 

تلك  اأهم  اأحد  بالإ�شماعيلية،وعن  خليفه 

ال�شيد  �شامح  المهند�س  يقول  الم�شروعات 

مدير فرع القناه المنفذ لالأعمال اأن الفرع 

يقوم حاليًا بتنفيذ منظومة متكاملة لمياه 

رم�شان  من  العا�شر  بمدينة  ال�شرب 

والروافع  العكرة  للمياه  ماأخذ  ت�شمل 

مياه  محطة  من  الأولى  والمرحلة 

العا�شر وخطوط المياه المر�شحة من 

تغذي  والتي  المحطة  من  الخارجة 

والمنطقة  رم�شان  من  العا�شر  مدينة 

وخطوط  الم�شتقبلية  ال�شناعية 

 8.5 بطول  ملليمتر   1200 قطر 

ال�شروق  مدن  اأي�شًا  وتغذي  كيلومتر 

كيلومتر   9 طوله  بخط  والعبور 

ويخدم  ملليمتر   1400 قطر  والخط 

ال�شوي�س  وخليج  المطورين  منطقة 

بتكلفة  اإ�شافيه  كيلومتر   8.5 بطول 

بحوالي  تقدر  للمنظومة  اإجمالية 

2.5 مليار جنيه.

فـرع القنـاة ينفـذ مشروعـات بنية 
أساسية بـ  أربعة ونصف مليـار جنيـه

م. �شامح ال�شيد على 

م. محمد ال�شعيد حافظ
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محطة العا�شر 

ويقول المهند�س محمد البدري نائب مدير القناه اأن 

المرحلة الأولى من محطة مياه العا�شر من رم�شان 

اأعمال  ت�شمل  و  مكعب/يوم  متر  األف   600 بطاقة 

الإنتهاء  تم  وقد  جنيه  مليون   548 بقيمة  مدنية 

باماج  �شركة  تنفذها  كهروميكانيك  واأعمال  منها 

بقيمة 630 مليون جنيه اأما تكلفة منظومة الروافع 

للمياه العكرة  فهى بتكلفة تتعدى 1.2 مليار جنيه 

المر�شحة  المياه  خطوط  اأما 

فهى  المحطة  من  الخارجة 

وهى  جنيه  مليون   140 بتكلفة 

 1200 قطر  خطين  عن  عبارة 

كيلومتر   8.5 وبطول  ملليمتر 

 1500 قطر  لخط  بالإ�شافة 

ملليمتر بطول 9 كيلومتر وخط 

بطول  ملليمتر   1400 قطر 

عداية  يتخللهم  كيلومتر   8.5

ا�شماعيلية  م�شر  طريق  اأ�شفل 

متر   110 بطول  ال�شحراوي 

الأنفاق  اإدارة  بتنفيذها  قامت 

التر�شانة  اإدارة  مع  بالإ�شتراك 

البحرية .

م�شاعفة طاقة المحطة

الإ�شكان  وزير  اأن  البدري  محمد  المهند�س  واأكد 

رم�شان  من  العا�شر  لمحطة  الأخيرة  زيارته  خالل 

الثانية  المرحلة  تنفيذ  في  بالبدء  وعد  قد  كان 

من المحطة لم�شاعفة طاقة المحطة فور الإنتهاء 

�شركة  قامت  قد  حيث  الأولى  المرحلة  وت�شغيل 

المقاولون العرب بالفعل في تنفيذ خطوط المياه 

وبقطر  كيلومتر   22 بطول  المرحلة  لتلك  العكرة 

قاعة االجتماعات بجامعة قناة السويس
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ومن  بها  الخا�شة  الرفع  ومحطات  ملليمتر   2500

المتوقع اأن تتكلف المرحلة الثانية للمحطة مليار 

جنيه.

اأعمال اإ�شافية 

م�شروع  مدير  عبدالوهاب  محمد  المهند�س  واأ�شار 

اإ�شناد اأعمال  اأنه تم  اإلى  محطة العا�شر من رم�شان 

اإ�شافية للفرع وهى تنفيذ عدد )4( عمارات �شكنيه 

للعاملين بالمحطة وقد تم البدء في تنفيذهم على 

الروبه وقد تم  اإ�شناد تنفيذ خط  واأي�شًا تم  الفور 

اأعمال  اإلى  بالإ�شافة  اأعماله  من   %95 من  الإنتهاء 

اإجمالية  بتكلفة  للم�شروع  العام  الموقع  تن�شيق 

لالأعمال الإ�شافية بقيمة 40 مليون جنيه.

المنطقة ال�شناعية باأبو خليفة

كما يقوم فرع القناة بتنفيذ اأعمال البنية الأ�شا�شية 

بالإ�شماعيلية  باأبوخليفة  ال�شناعية  للمنطقة 

658 مليون جنيه ويتكون  )�شاحية الأمل( بقيمة 

لتر/ثانية   400-200 بطاقة  مياه  محطة  من 

و�شبكة مياه اأقطار من 100 -600 ملليمتر  باأطوال 

ت�شل الى 15 كيلومتر و�شبكة حريق تغطي المنطقة 

بالكامل على م�شاحة 193 فدان ومحطة رفع قدرة 

ال�شحي  لل�شرف  و�شبكة  مترمكعب/�شاعة   180

بخطوط انحدار قطر من 200-700 ملليمتر بطول 

متر  مليون   1.5 بم�شطح  طرق  و�شبكة  كيلومتر   9

ال�شيب  وخط  ال�شحي  لل�شرف  معالجة  ومحطة 

ومنطقة  مترمكعب/يوم   35000 بطاقة  النهائي 

ووحدة  م�شجد  عن  عبارة  المتكاملة  للخدمات 

اطفاء وبنك ومبنى خدمات رجال الأعمال ومبنى 

ومعر�س  �شرطة  ونقطة  للمنطقة  ومرافق  اإداري 

المهند�شان  بذلك  ا�شعاف،�شرح  ووحدة  منتجات 

على  والم�شروف  الفرع  مدير  نائب  د�شوقي  �شريف 

الم�شروع واأحمد معو�س مدير الم�شروع.

محطة مياه مدينة الم�شتقبل 

وي�شيف المهند�س فوؤاد ال�شيد مدير م�شروع محطة 

يقوم  الم�شروع  اأن  الم�شتقبل  لمدينة  ال�شرب  مياه 

اأن  على  جنيه  مليون   120 بقيمة  بتنفيذه  الفرع 

لتر/ثانية   800-400 من  بطاقة  المحطة  تكون 

الطلمبات وخط  ومبنى  الماأخذ  اأعمال  من  وتتكون 

المياه العكرة المغذي لها وخط ك�شح الروبة واأعمال 

الأر�شية  والخزانات  المر�شحات  ومبنى  المروقات 

التغذية  و�شبكة  والمعمل  الإدارية  والمباني 

الربط  واأعمال  المحيطة  للمناطق  والخطوط 

الكهروميكانيكية  والأعمال  القائمة  ال�شبكات  على 

بالإ�شافة لأعمال �شور المحطة والموقع العام.
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محمود  المهند�س  �شرح 

قطاع  رئي�س  عبدالمولي 

واأ�شيوط  الوادي  جنوب 

على  تعمل  ال�شركة  اأن 

مكثف  وب�شكل  و�شاق  قدم 

علي  متوا�شلة  بورديات 

لتعليمات  طبقًا  اليوم  مدار 

ل�شرعة  الإ�شكان  وزير 

اإنجاز المرحلة العاجلة من 

على  تقام  والتي  الجديدة  تو�شكى  مدينة  م�شروع 

م�شاحة 10 اآلف فدان بكل مراحلها وتبلغ التكلفة 

التقديرية للم�شروع ن�شف مليار جنيه وتم تخطيط 

فدان   2973 م�شاحة  على  لتقام  الأولى  المرحلة 

اأربع مراحل واأ�شاف عبدالمولى  ليتم تنميتها على 

تنفيذ  عن  عبارة  العرب  المقاولون  عمل  نطاق  اأن 

477 وحدة �شكنية )اإ�شكان متو�شط( بم�شطح 34.4 

فدان والوحدة مكونة من عدد 3 غرف نوم وا�شتقبال 

بالإ�شافة  متر   133 بم�شطح  ومطبخ  2حمام  وعدد 

اإلى تنفيذ �شبكات الري لري الم�شطحات الخ�شراء 

يتم  كيلومتر   20 بطول 

�شخ  طريق  عن  تغذيتها 

من  الناتجة  العكره  المياه 

محطة المياه ب�شفة موؤقتة 

تتيح  ت�شرفات  وجود  لحين 

معالجة  �شحي  �شرف  مياه 

�شرف  �شبكة  اإلى  اإ�شافة 

11كيلومتر  بطول  �شحي 

-200 من  اأقطار  بموا�شير 

 5 بطاقة  �شحي  �شرف  رفع  ومحطة  ملليمتر   700

اآلف متر مكعب/ يوم ومحطة معالجة �شرف �شحي 

طرق  �شبكة  واإن�شاء  طرد  وخطود  الطاقة  بنف�س 

ت�شمل  العاجلة  المرحلة  �شمن  ورئي�شية  فرعية 

)الفرمة-الأ�شا�س-الر�شف-البردورات- اأعمال 

الأر�شفة( بطول 23 كيلومتر بالإ�شافة اإلى ازدواج 

الطريق ال�شحراوي اأمام المدينة.

المهند�س ح�شن جاهين مدير  اأكد  اأخر  على جانب 

جديدة  باأعمال  فاز  الفرع  اأن  الوادي  جنوب  فرع 

لمنطقة  الكهرباء  �شبكة  اأعمال  تنفيذ  في  تمثلت 

ملحمة عمل مشرفة للمقاولون العرب 
إلنجاز المرحلة العاجلة من مشروع توشكى .. 

وآداء متميز ألبناء جنوب الوادي بقنا واألقصر وأسوان

م.ح�شن جاهينم.محمود عبد المولى

مدرسة النيل المتميزة بقنا
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فدان   620 الثانية  بالمرحلة  الإجتماعي  الإ�شكان 

جنيه  مليون   53 بقيمة  الجديدة  طيبة  بمدينة 

واأ�شاف جاهين اأن الفرع يقوم حاليًا بتنفيذ عدد من 

بقيمة  قنا  �شحي  �شرف  تو�شعات  منها  الم�شروعات 

المخادمة  مياه  محطة  وم�شروع  جنيه  مليون   350

على  وتحتوي  جنيه  ماليين   9 بتكلفة  المدمجة 

قرية  اأهالي  لخدمة  30لتر/ثانية  بطاقة  محطة 

الوقف  مياة  محطة  خزانات  واإن�شاء  المخادمة 

لخدمة اأهالي مدينة الوقف و�شواحيها بتكلفة 10 

مليون جنيه وت�شمل اإن�شاء عدد 2 خزان �شعة 250 

مترمكعب وخزان اأخر �شعة 400 مترمكعب.

 اإلى جانب انجازها لعدد من الم�شروعات على اأر�س 

والموؤتمرات  النيل  قاعة  اإن�شاء  منها  المحافظة 

بقنا على اأحدث طراز على كورني�س النيل مبا�شرة 

وهى قاعة زجاجية من جميع وجهاتها على م�شاحة 

والم�شاحات  المباني  �شاملة  م�شطح  متر   40000

مليون   8 بتكلفة  الخ�شراء 

جنيه وتم تدعيمها باأنظمة 

والعر�س  لل�شوتيات  حديثة 

على  وتحتوي  والإ�شاءة 

بم�شاحة  اجتماعات  قاعة 

 52 ب�شعة  م�شطح  متر   350

وقاعة  وانتريهات  كر�شي 

على  وترا�س  الزوار  لكبار 

عن  ف�شاًل  مبا�شرة  النيل 

الزوار  كبار  مياه  دورات 

مترم�شطح   60 بم�شاحة 

الأغرا�س  متعددة  و�شالة 

 132 ب�شعة  مترم�شطح   540 بم�شاحة  لالإحتفالت 

بم�شاحة  وا�شتعالمات  ا�شتقبال  و�شالة  كر�شي 

ومخزن  متر   50 بم�شاحة  ومطبخ  مترم�شطح   100

يوجد  كما  متر   50 م�شاحة  على  كهرباء  وغرفة 

 15 م�شاحة  على  مبنى  كل  خدمات  مبنى   4 عدد 

ودورات  ومخزن  اآوي  وتيك  مطبخ  من  يتكون  متر 

مياه �شيدات ورجال بالإ�شافة اإلى م�شاحات انتظار 

�شيارات بم�شاحة 1000 مترم�شطح وت�شع 80 �شيارة 

وم�شاحات خ�شراء على م�شاحة 12000 مترم�شطح 

)المدر�شة  الم�شرية  النيل  مدار�س  واإن�شاء 

المتميزة( على م�شاحة 20000 متر م�شطح وت�شمل 

مبنى ابتدائي ومبنى اإعدادي ومبنى ثانوي وقاعة 

متعددة الأغرا�س بتكلفة 65 مليون جنيه.

فرع  مدير  نائب  الزوق  عماد  المهند�س  واأ�شاف 

جنوب الوادي ومدير م�شروعات قنا اأن الفرع يقوم 

بمدينة  ال�شحي  ال�شرف  معالجة  تو�شعات  بتنفيذ 

مــركــز األورام

محطة معالجة صرف صحى قنا
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قنا بطاقة 55 األف مترمكعب/يوم للمرحلة الأولى 

وهى  الثانية  للمرحلة  مترمكعب/يوم  األف  و110 

ت�شمل اإن�شاء محطة معالجة لخدمة اأهالي قنا تقام 

بم�شاحة  خ�شبية  ومزرعة  فدان   38 م�شاحة  على 

200 فدان واإن�شاء  250 فدان واأخرى على م�شاحة 

مدر�شة لخدمة اأهالي اإبراهيم الفاو بقيمة 4 مليون 

جنيه مكونة من 3 اأجنحة كل جناح مكون من دورين 

فرع  مدير  نائب  نادي  اأمين  بدري  المهند�س  واأكد 

الأق�شر  محافظة  م�شروعات  ومدير  الوادي  جنوب 

اأن ال�شركة تقوم بتنفيذ م�شروع مركز عالج الأورام 

بالأق�شر �شعة 150 �شرير بتكلفة 111 مليون جنيه 

الأحمر  والبحر  وقنا  الأق�شر  محافظات  لخدمة 

ويتم  الخر�شاني  الهيكل  من  الإنتهاء  وتم  واأ�شوان 

حاليًا العمل على الت�شطيبات الداخلية والخارجية 

من  للم�شروع  جزئي  افتتاح  المنتظر  ومن  للمبنى 

خالل ت�شغيل العيادات نهاية �شهر نوفمبر 2015.

عبدالدايم  ح�شام  المهند�س  قام 

عدد  بتفقد  الإدارة  مجل�س  ع�شو 

فرع  ينفذها  التي  الم�شروعات  من 

جنوب الوادي في جولة ا�شتغرقت 

وحتي  الأثنين  من  بداأت  3اأيام 

خاللها  رافقه   ، نوفمبر   4 الأربعاء 

عبدالمولى  محمود  المهند�شين 

رئي�س قطاع جنوب الوادي واأ�شيوط 

اأ�شيوط  فرع  مدير  جاهين  وح�شن 

ونائبه بدري اأمين حيث زار �شيادته 

بالأق�شر  الأورام  معهد  م�شروع 

وم�شروعات الجامعة بمدينة اأ�شوان 

،كما  كيما  �شرف  وم�شروع  الجديدة 

م�شروع  العاجلة من  المرحلة  تفقد 

وطالب  الجديدة  تو�شكى  مدينة 

بالإلتزام  الم�شروعات  قيادات 

من  لالإنتهاء  المحددة  بالمواعيد 

الأعمال .

المهنــدس حســـام عبــد الـدايــــم
يـزور مشـروعـات جنـوب الـوادي
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�شرح المهند�س رجب ال�شعيد مدير اإدارة الم�شروعات 

بان  والم�شانع  وال�شرف  للمياه   الكهروميكانيكية 

محطة  وتو�شعات  تاأهيل  باإعادة  حاليًا  تقوم  الإدارة 

تنقية مياه العا�شر من رم�شان القديمة ورفع قدرتها 

الإنتاجية من 225 األف متر مكعب/ يوم اإلى 275 األف 

متر مكعب/يوم بطاقة اإنتاجية للتو�شعات 50 األف متر 

مكعب/يوم، واأ�شاف اأن مكونات اأعمال تاأهيل المحطة 

والذي  القديم  التوزيع  بئر  تاأهيل  ت�شمل  القديمة 

ي�شمل مرحلته الأولى مبنى المر�شحات بواقع )12( 

مر�شح  ومباني المروقات )2،1( اأما المرحلة الثانية 

ومباني  مر�شح   )20( بواقع  المر�شحات  مبنى  فت�شمل 

المر�شحة  المياه  طلمبات  ومبنى   )4،3( المروقات 

ولوحة الجهد المتو�شط وا�شار ال�شعيد اإلى اأن مكونات 

اأعمال التو�شعات ت�شمل اأعمال بئر للتوزيع وعدد )2( 

 )10( على  يحتوي  للمر�شحات  ومبنى  للمروقات  بئر 

مر�شحات ومبنى للكهرباء ومبنى لل�شبه واأخر للكلور . 

للمهند�س  �شبتمبر   15 الثالثاء  يوم  ا�شت�شارى  مهند�س  �شهادة  الم�شرية  المهند�شين  نقابة  منحت   **
محمود بهى الدين محمد الحطيم  فى مجال الإ�شراف على تنفيذ المن�شاآت الخر�شانية و تمنياتنا القلبية 

للمهند�س محمود بمزيد من النجاح والتقدم . 

درجة  على  القناة  بفرع  الفنية  بالإدارة  ال�شافورى  ح�شن  اأ�شرف  المهند�س  ح�شل  م�شرفة  لفتة  في   **
كلية  من  المدنية  الهند�شة  فى  الدكتوراة 

عنوان  وكان  الزقازيق  جامعة  الهند�شة 

الر�شالة  " �شلوك الخر�شانة الم�شلحة بالألياف 

 Behavior  " ال�شدم  اأحمال  تاأثير  تحت 

 Of Fiber reinforced concrete
تمنياتنا   under empact loads

للمهند�س اأ�شرف بمزيد من الرفعة والتقدم.

** كما ح�شل المحا�شب عبد الوهاب اأحمدعلي عثمان بفرع �شيناء على دبلوم الدرا�شات العليا فى الإدارة 
العامة والحكم المحلى من كلية التجارة جامعة قناة ال�شوي�س .

إدارة المشروعات الكهروميكانيكية للمياه والصرف 
والمصانع تطور محطة تنقية مياة العاشر من رمضان القديمة

لوحة شرف

عبد الوهاب احمد علىم.اشرف حسنم. محمود بهى الدين
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الم�شروعات  مديراإدارة  ر�شاد  �شالم  المهند�س  �شرح 

اأن  والمرافق  العامة  للمباني  الكهروميكانيكية 

جنيه  مليار  الن�شف  يتعدى  الإدارة  اأعمال  حجم 

الأعمال  تنفيذ  الم�شروعات  تلك  من  اأن  واأ�شاف 

ال�شالم  بدار  هرمل  لم�شت�شفى  الكهروميكانيكية 

والملحق  التعليمي  والمبنى  مليون جنيه   36 بقيمة 

الأ�شكندرية  لجامعة  التابع  الموا�شاه  بم�شت�شفى 

الطوارئ الجديد  8 مليون جنيه وم�شت�شفى  بتكلفة 

بق�شر العيني )185( بقيمة 20 مليون جنيه ومركز 

والمركز  جنيه  مليون   27 بتكلفة  الطبي  ا�شكاي 

الطبي للمقاولون العرب باأكثر من مليون جنيه ،اإلي 

منها  القومية  الم�شروعات  من  عدد  تنفيذ  جانب 

مليون   125 بتكلفة  الأنفاق  بمترو  الثالث  الخط 

قطارات  محطة  ا�شتغالل  وتحديث  وتطوير  جنيه 

نويبع  وميناء  جنيه  مليون   27 بقيمة  جابر  �شيدي 

بن  خالد  ونفق  جنيه  مليون   32 بتكلفة  البحري 

الوليد لعبور الم�شاة بالأ�شكندرية بقيمة 35 مليون 

كهرباء  بمحطة  الكهرباء  �شبكات  وتنفيذ  جنيه 

،وفي  جنيه  مليون   122 بتكلفة  البخارية  ال�شوي�س 

الأعمال  تنفيذ  فيتم  التعليمية  الأبنية  مجال 

الكهربائية للمدار�س المتميزة بمدينة ال�شاد�س من 

اكتوبر بتكلفة 11 مليون جنيه وبالمنيا بقيمة 20 

مليون جنيه وبالعبور بتكلفة تتعدى 10 مليون جنيه 

بالأميرية  التكنولوجي  التعليمي  المجمع  وتاأهيل 

ال�شرطة  اأكاديمية  و  جنيه  مليون   26 بقيمة 

و�شجن  جنيه  مليون   50 بقيمة  الجديدة  بالقاهرة 

وادي النطرون بقيمة 1.5مليون جنيه وهيلتون طابا 

وم�شجد الم�شير طنطاوي بالتجمع الخام�س بتكلفة 

بقيمة  جرج�س  ماري  وكني�شة  جنيه  ماليين   8

مليون جنيه. ،كما تقوم الإدارة باأعمال التوريدات 

والتهوية  التكييف  لأعمال  وال�شيانة  والتركيب 

باختالف اأنواعها)مركزي-مدمج- منف�شل( واأعمال 

الم�شاعد وال�شاللم المتحركة والغاليات وحمامات 

وبوابات  الحريق  مكافحة  واأنظمة  ال�شباحة 

و�شبكات  اأنواعها  باختالف  الحريق  من  وقاية 

البنية  لم�شروعات  والإت�شالت  الكهربائية  القوى 

الجهد  ذات  الكهربائية  القوى  ومحطات  التحتية 

الكهربائية  والمحولت  والمنخف�س  المتو�شط 

حتى 22 ك.اأ واأنظمة التحكم �شاملة لوحة التحكم 

الإنذار  اأنظمة  واأعمال   PLC الكمبيوتر  واأنظمة 

والمباني  للم�شروعات  الحريق  واإطفاء  الدخان  عن 

الكهربائية  القوى  اأعمال  اإلى  اإ�شافة  المختلفة 

ال�شوتية  الأنظمة  وت�شمل  الخفيف  التيار  واأنظمة 

الإنارة  في  التحكم  واأنظمة  الإ�شتدعاء  واأنظمة 

واأنظمة  المغلقة  التلفزيونية  الدوائر  واأنظمة 

التوقيت المركزية ومراقبة ال�شوت.

الم�سروعات الكهروميكانيكية للمباني العامة والمرافق
 يتعدي حجم اأعمالها الن�سف مليار جنيه



تجديد شهادات الجودة والبيئة والسالمة إلدارة ترسانة المعصرة

تجديد شهادات الجودة والبيئة والسالمة 
والصحة المهنية إلدارة صيانة القصور واآلثار 

تجديد شهادتى البيئة والسالمة لفرع القاهرة

إستمرارًا لمسيرة النجاح إلدارة ترسانة المعصرة وتأكيد لسياسة الشركة نحو اإلهتمام بأعمال التطوير والتحسين 
للجودة  وصواًل  األداء  كفاءة  وزيادة  المستمر 
البشرية  القدرة  علي  الحفاظ  وكذالك  الشاملة 
أجتازت  فقد  الشركة  بها  تتميز  التي  الكبيرة 
تجديد  المانحة  الجهة  مراجعات  بنجاح  اإلدارة 
لمدة   )Iso 9001 / 2008( الجودة  شهادة 
ثالثة سنوات وكذالك نجحت اإلدارة في الحصول 
اإلدارة  نظم  شهادة  صالحية  إستمرار  علي 
)Iso /14001 / 2004( كما وافقت  البيئية 

 )OHSAS 18001:2007( الجهة المانحة بإستمرار صالحية شهادة تطبيق نظام إدارة السالمة والصحة المهنية
حيث أشادت الجهة المانحة بالمستوي المتميز في اآلداء وتطبيق النظم الثالث وحاز هذا المستوي الرائع تحت قيادة 
المهندس محمد سامي محمد حامد مدير  قبل  التصنيع والمساندة والدعم من  المهندس خالد عيسي رئيس قطاع 
اإلدارة  ولم يكن الوصول إلي هذا المستوي إال بجهود جميع العاملين باإلدارة والمسئولين عن النظام بدعم األستاذ  

حسن عبد الحليم مدير ضمان الجودة والنظم البيئية.

صيانة  إدارة  اجتازت 
بنجاح  واألثار  القصور 
المانحـة  الجهة  مراجعات  باهر 
وأوصت   TUV Rheinland
إدارة  نظام  تطبيق  شهادة  بمنح 
قادمة  أعوام  لثالثة   QMS الجودة 
تطبيق  شهادتي  تجديد  واستمرارية 
نظامي إدارة البيئة EMS والسالمة 

والصحة المهنية OHSMS طبقًا للمواصفات القياسية الدولية ISO 9001/ 2008 و ISO 14001/2004 و
OHSAS 18001 /2007 كما أشاد فريق المراجعين بجهود كافة العاملين باإلدارة نحو التطبيق بفاعلية للنظم 
وخبراتهم السابقة المتراكمة منذ خمسة عشر عامًا بأقسام ومشروعات اإلدارة في ظل دعم اإلدارة العليا تحت قيادة 
المهندسون إمام عفيفي نائب رئيس مجلس اإلدارة ومحمود فريد رئيس قطاع التشييد واألعمال التخصصية وعماد 
الجودة والبيئة واألستاذ عادل  السيد مدير ضمان  نيرة محمود  المهندسة  المبذول من  اإلدارة والجهد  منير مدير 

بيومي مدير السالمة والصحة المهنية وفريق العمل.

استمرارًا لمسيرة التفوق والتميز وتماشيًا مع سياسة الشركة نحو المنافسة 
العالمية ورضاء العميل وإنطالقًا من الحرص على تحقيق سياسة وأهداف 
بالتوصية   T.U.V Rheinland المانحة  الشركة  قامت  فقد  الشركة 
 OHSAS 18001/ 2007و  ISO 14001/ 2004 باستمرار شهادتى
المبذول  الكبير  بالجهد  المانحة  الجهة  مراجعوا  أشاد  حيث  القاهرة  لفرع 
وأثنت على التطوير المستمر لكفاءة األداء المتكامل لنظم السالمة والصحة 
المهندسين  بالفرع وذلك تحت إشراف  العاملين  المهنية والبيئة من جميع 
سليمان يونس رئيس قطاع ومحمد الشيخ مدير الفرع وهالة عبد الناصر 

مدير السالمة والصحة المهنية وناصر سيد عبد الناصر مدير البيئة . 

حسن عبد الحليمم. محمد سامىم. خالد عيسى

م. نيره محمودم. محمود فريدم. عماد منيرم. امام عفيفي

م. محمد الشيخم. سليمان يونس
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اأحمد  ال�شيد  اأمين  الدكتور  الأ�شتاذ  وجه 

ال�شكر  �شويف  بنى  جامعة  رئي�س  لطفى 

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

التنمية  كلية  م�شروع  ال�شركة  اإنجاز  علي 

المجتمعية والأ�شرية بجامعة بنى �شويف 

وخ�س بال�شكر المهند�شون اأبوالحمد فكرى 

رئي�س قطاع �شمال ال�شعيد والبحر الأحمر 

�شمال  فرع  مدير  كامل  م�شطفى  وح�شن 

الفرع  مدير  نائب  اأبوزيد  وفريد  ال�شعيد 

وجميع  الم�شروع  مدير  الحاجرى  وهانى 

الدوؤوب  وعملهم  اإخال�شهم  على  العاملين 

فى  العالية  والجودة  �شاعة   24 مدار  على 

التنفيذ.. وفي ال�شورة الدكتور اأمين لطفى 

اأبوالحمد  للمهند�س  الجامعة   درع  يهدي 

فكرى .

مجل�س  رئي�س  نائب  عفيفى  اإمام  المهند�س  اأ�شاد 

طوال  �شلبى  هالة  المهند�شة  باأداء  الإدارة 

فى  الكهربائية  الأعمال  اإدارة  م�شئولية  توليها 

المعا�س  �شن  بلوغها  بمنا�شبة  تكريمها  حفل 

عودتنا  كما  والمودة  الحب  ي�شوده  جو  فى 

اأحد  ت�شكر  اأن  العرب  المقاولون  �شركة 

عملها  فى  تفانت  والتى  المخل�شين  اأبناءها 

الدوؤوب  والعمل  الجهد  من  الكثير  واأعطت 

الدين  عز  ابراهيم  المهند�شون  بح�شور  وذلك 

الم�شروعات  قطاع  على  الم�شرف  القطاع  رئي�س 

م�شاعد  المر�شفى  واحمد  الكهروميكانيكية 

رئي�س مجل�س الإدارة لل�شئون الكهربائية ومحمد 

وعبد  الكهربائية  الأعمال  اإدارة  مدير  يو�شف 

ومدير  الأ�شبق  الإدارة  مدير  احمد  محمد  اهلل 

�شركة اليوم�شر واإمام حمودة مدير اإدارة �شيانة 

الم�شروعات  ومديرى  �شابقا  والآثار  الق�شور 

الكهروميكانيكية  الم�شروعات  قطاع  واإدارات 

وجميع العاملين باإدارة الأعمال الكهربائية .   

الدكتور اأمين لطفى
يوجه ال�سكر 

للمقاولون العرب
ويهدي درع جامعة 

بني �سويف  للمهند�س 
اأبوالحمد فكرى

المهند�س اإمام عفيفى 
ي�سهد حفل تكـــريم
المهند�سة هالة �سلبى
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فيا�شة  دينية  وبم�شاعر  كبير  اإحتفال  و�شط 

والمهند�س  الجمهورية  مفتي  عالم  �شوقي  د.  �شهد 

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

م�شاء  الأ�شبق  الإدارة  رئي�س مجل�س  نائب  ال�شناوي 

العرب  المقاولون  بنادي  �شبتمبر  الخمي�س11  يوم 

اهلل  بيت  حجاج  توديع  الأخ�شرحفل  بالجبل 

   "42 رقم  البعثة   " بال�شركة  العاملين  من  الحرام 

تي�شير  العام من جمعية  48حاجًا هذا  ت�شم  والتى 

الحج والعمرة وتمنوا لهم الو�شول ب�شالمة اهلل اإلى 

والعودة  الحج  فري�شة  واأداء  الحجازية  الأرا�شى 

ب�شالمة اإلى اأر�س الوطن.

وفي كلمته بهذه المنا�شبة اأكد الدكتور �شوقي عالم 

من  وهى  مباركة  رحلة  الحج  اأن  الجمهورية   مفتى 

اأجمل العالقات بين الإن�شان وربه واأ�شار اإلى اأهمية 

ومدي  الأعظم  الحج  ركن  لأنه  بعرفه  الوقوف 

المكان  الإن�شان في هذا  ي�شعر به  الذي  الإطمئنان 

وكاأنه ببيته وعلى من كتب له الحج اأن يتذكر لبيك 

خف�س  من  للحجاج  دعوة  من  فيها  لما  لبيك  اللهم 

شوقي عالم و محسن صالح 
يشهدان حفل توديع حجاج المقاولون العرب



والتعاون  للرحمة  ودعوة  الرحمة  من  الذل  جناح 

بين الجميع. 

 ثم تحدث المهند�س مح�شن �شالح عن دور المقاولون 

العرب في بناء ح�شارة م�شر الآن واأن الدولة تعتمد 

عليها في مجال الت�شييد والبناء ، وطلب من الحجاج 

الدعاء لم�شر بالتقدم والإزدهار .

عقب ذلك تحدث د. مجدي عا�شور م�شت�شار المفتي 

عن منا�شك الحج واأجاب عن ت�شاوؤلت الحجاج.

رئي�س  نائب  عفيفي  اإمام  المهند�شين  الحفل  ح�شر 

الب�شوتي  ود.اأن�شي  �شقر  وطارق  الإدارة  مجل�س 

بيومي مدير  والأ�شتاذ �شالح  الإدارة  ع�شوا مجل�س 

من  كبير  وعدد  الب�شرية  للموارد  العامة  الإدارة 

اإذاعة  عبر  الحفل  نقل  تم  وقد  ال�شركة  قيادات 

القراآن الكريم
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اأ�شيوط  محافظ  الد�شوقى  يا�شر  المهند�س  �شهد 

يوم الأحد الموافق 20 �شبتمبر احتفال اأ�شرة فرع 

اأ�شيوط بيوم العمل الإجتماعى بح�شور المهند�شين 

الفرع وحمدى ثابت وحنفى  محمد محفوط مدير 

الود  ي�شوده  جو  وو�شط  الفرع  مدير  نائبا  برعى 

بتكريم  م�شرفة  لفتة  في  المحافظ  قام  والبهجة 

العاملين  واأ�شر   ، والمحالين  بالفرع  المثالى  العامل 

المتوفين ، وحفظة القراآن الكريم  واأبناء العاملين 

 ، الإعدادية  الإبتدائية،  بال�شهادات  المتفوقين 

جميع  الإحتفال  فى  �شارك  والجامعية  الثانوية 

العاملين واأ�شرهم وا�شاد المحافظ خالل الإحتفال 

بالدور الذي تقوم �شركة المقاولون العرب في تنفيذ 

اإلى  باأ�شيوط لفتًا  العديد من الم�شروعات الكبرى 

اأن قيام ال�شركة بتكريم عامليها له اأثر اإيجابي في 

حثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء . 

مدير  محفوظ  محمد  المهند�س  اأو�شح  جانبه  من 

من  العديد  تقديم  على  تحر�س  ال�شركة  اأن  الفرع 

يعينهم  بما  واأ�شرهم  للعاملين  المتميزة  الخدمات 

وتحمل  العمل  خدمة  في  جهودهم  تكري�س  على 

  )135( كرم  الفرع  اأن  محفوظ  واأ�شاف  الم�شئولية 

 )55( التكريم  قوائم  و�شم  ال�شركة  اأبناء  من 

راأ�شهم  على  المعا�س  ل�شن  المحالين  العاملين  من 

المهند�شون عا�شم اإدوارد اإيليا رئي�س قطاع اأ�شيوط 

رئي�س  عامر  ح�شن  واأحمد  ال�شابق  الوادي  وجنوب 

ال�شابق  والكهربائية  المكيانيكية  ال�شئون  قطاع 

�شئون  مدير  محمد  طليبه  عبداهلل  وعبدالمعبود 

م�شاعد  �شليمان  محمد  �شيد  وعلي  ال�شابق  المعدات 

رئي�س القطاع ال�شابق وجمال الدين عبداهلل محمد 

�شليمان وعلي ال�شيد محمود عبدالمجيد نائبا مدير 

حماد  علي  محمد  محمد  واأ�شامة  ال�شابقين  الفرع 

العمال  من   )38( و  ال�شابق  الإحتياجات  مدير 

رئي�س  عبادي  فكري  �شحاته  راأ�شهم  على  المثاليين 

اأمناء مخازن وح�شمت اإبراهيم محمد نحات ومحمد 

اأحمد محمود عمر عامل ماهر وال�شيد �شابر اأحمد 

و  �شائق  حمادي  اأحمد  وعبدالحفيظ  ماهر  عامل 

اأثناء  الفرع  من  المتوفين  العاملين  اأ�شر  من   )30(
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الما�شي  الدرا�شي  العام  خالل  الخدمة 

منهم في الإبتدائية محمد اأ�شامة محمد 

عبدالوهاب  ح�شن  علي  واآلء  عثمان 

ومرام بهجت رم�شان اأمين ومن المرحلة 

واأحمد  باهي  في�شل  ا�شالم  الإعدادية 

�شالح  الدين  عالء  واآيه  رم�شان  بهجت 

محمد  العامة  الثانوية  مرحلة  وفي 

قاعود  واأميرة  عبدالحفيظ  عاطف 

عبدالرحمن  الجامعات  ومن  فاروق 

فتحي  اأحمد  ودعاء  عبدالهادي  محمد 

ها�شم ومن حفظة القراآن الكريم محمود 

عبدالمنعم  وعمر  اأحمد  عبدالحفيظ 

من   )13( ا�شم  تكريم  تم  محمود،كما 

الخدمة  اأثناء  الفرع  من  المتوفين 

خليل  يني  بليغ  عدلي  المهند�س  منهم 

محمود  عوي�س  نورالدين  الدين  وعالء 

اأحمد  محمود  وراأفت  مالي  مدير  نائب 

عبدالعال م�شرف فني تنفيذ ممتاز.  

يا�شر  المهند�س  قدم  الحفل  نهاية  وفي 

الد�شوقى محافظ اأ�شيوط درع المحافظة 

بدوره  قام  الذي  اأ�شيوط  فرع  لمدير 

بتقديم الم�شحف ال�شريف للمحافظ .



رئيـس نـادي إتحـاد جـدة
يكـرم المهنـدس محسـن صـالح

في لفتة م�شرفة قام ال�شيد اإبراهيم 

نادي  اإدارة  مجل�س  رئي�س  البلوي 

مح�شن  المهند�س  بتكريم  الإتحاد 

نادي  اإدارة  مجل�س  رئي�س  �شالح 

نادي  العرب واهداءه درع  المقاولون 

اإتحاد جدة الريا�شي ، كما قام ال�شيد 

اإبراهيم البلوي اأي�شًا بتكريم الكابتن 

ال�شابق  الفني  المدير  �شحاتة  ح�شن 

المرافق  الفني  والجهاز  للفريق 

الهدايا  وتقديم  والالعبين  له 

اآخر  جانب  ،علي  لهم  التذكارية 

درع  �شالح  مح�شن  المهند�س  اأهدي 

نادي  العرب لرئي�س  المقاولون  نادي 

بح�شن  �شيادته  اأ�شاد  ،وقد  الإتحاد 

الود  وروح  �شهده  الذي  الإ�شتقبال 

م�شئولي  بها  ا�شتقبل  التي  والأخوة 

نادي  بعثة  ال�شعودي  الإتحاد  نادي 

توجهت  وقد  ،هذا  العرب  المقاولون 

لمكة  المباراة  بعد  الفريق  بعثة 

المكرمة لأداء منا�شك العمرة وزيارة 

الأماكن المقد�شة.

تلبية  تاأتي  الزيارة  هذه  اأن  يذكر 

لدعوة نادي اإتحاد جدة الريا�شي لتوثيق العالقات 

لمو�شم  ا�شتعداداتهما  اطار  وفي  الناديين  بين 

الدوري الممتاز بين الناديين للوقوف علي م�شتوي 

الالعبين رافق رئي�س النادي خالل الزيارة المهند�س 

ال�شعودية و الأ�شتاذ ي�شري  مبارك �شعد مدير فرع 

الباجوري المدير التنفيذي للنادي.
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اإدارة نادى المقاولون العرب  قرر مجل�س 

تعيين  �شالح  مح�شن  المهند�س  برئا�شة 

الكابتن طارق الع�شرى مديرًا فنيًا للفريق 

الكابتن ح�شن �شحاته  الأول بعد اعتزار 

تم  للفريق،وقد  ال�شابق  الفنى  المدير 

نوفمبر   15 الأحد  يوم  العقد  توقيع 

الم�شرف  عادل  محمد  بح�شورالمهند�س 

ي�شري  والأ�شتاذ  الكرة  على  العام 

،من  للنادي  التنفيذي  المدير  الباجوري 

الع�شرى  طارق  الكابتن  اأعرب  جانبه 

المقاولون  نادى  اإدارة  بثقة  �شعادته  عن 

فى  الفريق  م�شئولية  لتولى  فيه  العرب 

اأ�شماء  عن  اأعلن  وقد  المقبلة  المرحلة 

العا�شرى  طارق  كابتن  الفنى  الجهاز 

مدرب  عوده  محمد  وكابتن  فنيًا  مديرًا 

وكابتن  مدرب  محمودعطا  وكابتن  عام 

وكابتن  اأحمال  مدرب  كامل  عبدالحليم 

خالد خليل مدرب حرا�شى المرمى.

" طارق العشري"
مديراً فنيًا لفريق المقاولون العرب
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الإيمان القوي ي�شنع العزيمة والإرادة ،وحب الأم 

لأولدها ي�شنع المعجزات فكم من اأم عظيمة دفعت 

اأبنائها للتفوق في الدرا�شة واإعتالء اأهم المنا�شب 

الذين  الأبطال  م�شاف  في  وو�شعتهم  القيادية 

�شهدت لهم الميادين الريا�شية في كل مكان وداخل 

اأم  فهناك  كثيرة  الأمثلة  العرب  المقاولون  قلعة 

مروة  واأم  �شند�س  واأم  فادي  واأم  �شهاب  واأم  اإينا�س 

واأم �شارة واأم محمود واأم يو�شف واأم محمد واأم معتز 

الرحمن  واأم عبد  واأم جورج  اآ�شر  واأم  واأم م�شطفي 

اأبنائهم من ذو  امهات �شنعوا من  واأم عمر  زياد  واأم 

اأبطاًل  والمثابرة  بال�شبر  الخا�شة  الإحتياجات 

لم�شر فا�شتحقوا منا كل التحية والتقدير.. ،ولقد 

المهند�س  برئا�شة  العرب  المقاولون  نادي  �شرف 

الأبطال  هوؤلء  واإعداد  دعم  في  �شالح  مح�شن 

المالعب  بتوفير  الخا�شة  الإحتياجات  ذوي  من 

النجوم  �شناع  والإداريين  المدربين  اأف�شل  وانتقاء 

الفني  المدير  الم�شري  وفي مقدمتهم كابتن كريم 

للفريق والنخبة المتميزة من المدربين معه كابتن 

اأحمد الم�شري م�شاعد المدير الفني وكابتن محمد 

ن�شير وكابتن علي عبد العليم وكابتن محمد جابر 

اأحمد  �شيماء  وكابتن  ال�شياد  اإبراهيم  وكابتن 

�شركاء  كلهم  الفريق  مدربي  يو�شف  �شوقي  وكابتن 

ومخابيء  الذهب  مناجم  اكت�شاف  وفي  النجاح  في 

الياقوت والمرجان وا�شتخراجها من داخل مالئكة 

الب�شر من ذو الحتياجات الخا�شة.

المالئكية  مالمحها  م�شطفي  اإينا�س  الالعبة 

والعزيمة  جمالها  �شر  ال�شاحرة  وابت�شامتها 

لم  لتاألقها  �شببا  كانا  اللذان  العامالن  هما  والإرادة 

كانت  بل  اأحالمها  تحقيق  من  يوما  اعاقتها  تمنعها 

اأهلتها لأن تكون بطلة   التي  الخفية  القوة  بمثابة 

 " الريا�شية  اللعاب  من  العديد  في  الجمهورية 

وح�شدت  �شله"   -  ) )جري  قوي  العاب   " �شباحة 

في  برونزية  و4  ف�شية  و4  ذهبية  ميداليات   8

البطولت المختلفة ففي بطولة العاب القوي فازت 

بالمركز الول وح�شدت ميدالية  اينا�س  المتالقة 

�شباق  2012في  عام  الجمهورية  ببطولة  ذهبية 

متر  و800  جري  متر   1500 الطويلة  الم�شافات 

والميدالية  الأول  المركز  علي  ح�شلت  ،كما  جري 

م�شافات   2013 عام  الجمهورية  ببطولة  الذهبية 

100 متر و200 متر عدو

الحد  هذا  اإلي  اينا�س  النجمة  طموح  يتوقف  ولم 

الذهبية  الميداليات  من  العديد  علي  ح�شدت  بل 

الميدالية  علي  ح�شلت  حيث  ال�شباحة  ريا�شة  في 

الذهبية في �شباق 50 متر �شدر والميدالية الف�شية 

في �شباق  "25  ، 100 متر حرة"

لكن اإ�شرارها و اأحالمها و�شعيها لتحقيق الأف�شل و 

اإ�شم م�شر عاليًا في المحافل الريا�شية  رفع علم و 

يدفعها دومًا لالإ�شتمرار في التدريب الم�شتمر لتثبت 

وهبها  تعالي  اهلل  اأن  كله  والعالم  وا�شرتها  لذاتها 

قدرات بالحدود.
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الثالث فى  المركز  باأ�شوان على  العرب  المقاولون  نادى  2014 ح�شل فريق  لعام  م�شرلل�شطرنج   كاأ�س  بطولة 

اأغ�شط�س  منت�شف  اأقيمت  التي   2015/

الم�شرى  بتنظيمهاالتحاد  وقام  الما�شي 

لل�شطرنج حيث خا�س فريق النادي مناف�شات 

بالبطولة  16الم�شاركة  الـ  الفرق  مع  قوية 

ونادى  الحواربالمن�شورة  اأندية  ومنها 

الورد بالمن�شورة  للدخان وجزيرة  ال�شرقية 

و�شموحة  وامبابة  الحوامدية  و�شكر 

وهليوبلي�س والرواد )بالمعادى( وتغلب على 

كافة ال�شعوبات التى واجهته تمنياتنا للفريق بدوام الفوز والنجاح 

تحت اإ�شراف المهند�س محمود عبد المولى رئي�س نادى اأ�شوان وقيادة 

المهند�س رفعت مكرم الم�شرف علي الفريق والذي حقق معه العديد 

من النتائج المبهرة خالل الموا�شم الما�شية.

الدوري  العرب  بالمقاولون  التجديف  فريق  ح�شد 

-2015 الريا�شي  للمو�شم  التجديف  لريا�شات  الأول 

ال�شباقات  اإجمالي  من  الـ%95  تتعدى  بنتائج   2016

�شالح  مح�شن  المهند�شين  من  كامل  واإ�شراف  بدعم 

رئي�س النادي و محمد عبدالكريم نائب رئي�س النادي 

والكابتن عماد الجنزوري مدير الجهاز ومحمد �شعبان 

مدير  الرويعي  اأحمد  الكابتن  ،واأ�شاف  الفريق  اإداري 

الأولى  المراكز  ح�شد  الفريق  اأن  التجديف  نادي  

وفريق  رجال  �شنه   23 تحت  وفريق  الرجال  لفريق 

اأول  36 مركز  النا�شئين والبراعم والآن�شات باإجمالي 

هذه  اأن  الرويعي  واأكد  �شباق  من40  ثاني  مراكز  و4 

المدربين  قبل  من  الجيد  لالإعداد  نتيجة  تاأتي  النتائج 

مايلزم  وتوفير  البدنية  باللياقة  والإهتمام  الموؤهلين 

للقوارب لخو�س ال�شباقات بدون عوائق،كما ي�شتعد الفريق 

الإتحاد  �شينظمها  التي  القادمة  البطولت  في  لالإ�شتراك 

الم�شري للتجديف.

من ناحية اأخرى اأ�شار الرويعي اإلى اأنه تم اإختيار غالبية 

لعبي منتخب م�شر للتجديف من عنا�شر نادي التجديف 

للمقاولون العرب حيث ا�شتركوا ببطولة الأفريقية بتون�س 

اإبراهيم  وهم  البطولة  واأحرزوا  متقدمة  مراكز  وحققوا 

حمتو وعبدالرازق اأبو�شيف وعمر ال�شبحي واأحمد �شعيد 

وابراهيم ح�شن الروجي والالعبة هبه لل�شيدات .

وال�شراع يعود لل�شدارة

الجديد  بثوبه  للنادي  ال�شراع  فريق  عاد  اأخر  جانب  على 

ونائبه  النادي  رئي�س  المهند�س مح�شن �شالح  تحت رعاية 

الجنزوري  عماد  والمهند�س  عبدالكريم  محمد  المهند�س 

مدير الجهاز والكابتن اأحمد الرويعي الم�شرف على الفريق 

تم  عبدالوني�س،حيث  واأيمن  عبدالمنعم  اأحمد  والكابتن 

خاللها  من  تم  للنادي  مدر�شة  اإن�شاء  بعد  جديد  ن�شاأ  فرز 

ال�شباقات  في  لالإ�شتراك  المتفوقة  العنا�شر  اختيار 

النادي  راية  لرفع  لل�شراع  الم�شري  الإتحاد  ينظمها  التي 

وال�شركة حيث بداأ الفريق المو�شم بالإ�شتراك في جميع 

ال�شباقات بمدينة الإ�شماعيلية وراأ�س �شدر لكل الطرازات 

الألواح   - ريديال  والليزر   4.7 )الأوبتم�شت-الليزر 

ال�شراعية  )R.S.X( وحقق بها نتائج م�شرفة كما ح�شد 

وي�شتعد  الأوبتم�شت  لطراز  م�شر  كاأ�س  بطولة  الفريق 

بمر�شى  الجمهورية  لبطولة  الأخيرة  المرحلة  لخو�س 

مطروح.

كما ي�شم الالعبين الم�شتركين باللعبة الكابتن محمد عفت 

الذي يخو�س بطولت دولية با�شم النادي من خالل اإقامته 

يونيو  �شهر  الأوروبية  البطولة  في  �شارك  حيث  باأمريكا 

وح�شل على المركز الـ85 عالميًا بفارق 14 مركز عن اأقرب 

دورة  في  ا�شترك  كما  الم�شتركين  الم�شريين  الالعبين 

اأغ�شط�س  �شهر  بالبرازيل  التجريبية  الأوليمبية  الألعاب 

الما�شي  �شبتمبر  �شهر  بمارينا  الدولية  والبطولة   2015

لخو�س بطولة العالم بعمان ومن المنتظر ا�شتراكه وتمثيل 

م�شر في دورة الألعاب الأوليمبية بالجزائر �شهر دي�شمبر 

.2015
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وا�شترداد  لالإنت�شارات  رمز  هو  اأكتوبر  �شهر  �شيظل 

ترك  فقد  الم�شريين  عند  والكرامة  الأر�س 

المجيدة   اكتوبر  حرب  فى  اإ�شرائيل  على  انت�شارنا 

اكتوبر  من   45 بالذكري  نحتفل  والذي    1973

المعا�شر  تاريخنا  فى  م�شيئة  وعالمة  ب�شمة 

واأ�شبح در�س يدر�س لالأجيال كيف قهرنا الم�شتحيل 

الن�شر  ابناءنا  وب�شواعد  الحرة  باإرادتنا  وحققنا 

هو  اأكتوبر  �شهر  دائمًا  ويبقى  م�شر  الغالى  لوطننا 

بالإنت�شار  والإحتفالت  وال�شموخ  للرفعة  رمزًا 

اأكتوبر يحمل الكثير من العالمات  ..... ولكن �شهر 

والفخر  للزهو  تدعو  اأحداث  التاريخ   فى  الهامة 

نجيب  العالمى  لالأديب  الأداب  فى  نوبل  جائزة  من 

الأوبرا  ودار  الإ�شكندرية  مكتبة  وافتتاح  محفوظ 

العربية ومباحثات  اللغة  واإن�شاء مجمع  بالجزيرة 

يتوقف  التى  المحطات  لأهم  �شرد  وهنا  ال�شالم  

عندها تاريخ ذاكرة م�شر والعالم :

م�شطفي  الوزراء  رئي�س  بين  اإتفاق   1936/10/7  

معاهدة  اإلغاء  على  حكومته  اأقطاب  و  النحا�س 

الموقعة  لل�شودان  الثنائي  الحكم  ومعاهدة   1936

عام 1899 مع بريطانيا.

�شلطان  فوؤاد"ي�شبح  الأمير"اأحمد     1917/10/9

علي م�شر بعد اأخيه    ال�شلطان"ح�شين كامل".

"اإرن�شتو  الثائر الأرجنتينى  اإعدام     1967/10/9

من  واحد  يوم  بعد  وذلك  بوليفيا  في  جيفارا" 

اإعتقاله ومحاكمته في محكمة ميدانية �شريعة.

1973/10/9   اإ�شرائيل تعلن اإنها فقدت ال�شيطرة 

عن خط بارليف الدفاعي علي �شاطئ  قناة ال�شوي�س 

واإ�شتيالء القوات الم�شلحة الم�شرية علية بالكامل 

وذلك بعد 3 اأيام من بدء حرب اأكتوبر.

1988/10/10   اإفتتاح مبني دار الأوبرا الم�شرية 

بالجزيره .

 7 يخ�شر  الإ�شرائيلي  الجو  �شالح    1973/10/12

ب�شواريخ  فوجئ  اأن  بعد  بور�شعيد  في  طائراته  من 

الدفاع الجوي الم�شري .

1978/10/12   بداأ اولي جل�شات مباحثات ال�شالم 

الم�شرية الإ�شرائيليه في وا�شنطن.

1792/10/13   و�شع حجر ال�شا�س لمبني البيت 

دائم  مقر  ليكون  المتحدة  الوليات  في  الأبي�س 

ذاكرة مصر فى شهر أكتوبر
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لإقامة الرئي�س الأمريكي.

بجائزة  محفوظ"  "نجيب  فوز     1988/10/13

نوبل في الأدب.

1918/10/14   اإعالن الدولة العثمانية اإ�شت�شالمها 

في الحرب العالمية الأولي .

1933/10/16   الملك "فوؤاد" يوقع ر�شوم بتاأ�شي�س 

واإن�شاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

1970/10/16 تولي "ال�شادات"رئا�شة م�شر ر�شميًا 

تولي  اأن  بعد  وذلك  النا�شر"  عبد  لـ"جمال  خلفًا 

الرئا�شة بالنيابة  منذ وفاته ب�شفتة نائب الرئي�س.

2002/10/16اإفتتاح مكتبة ال�شكندرية.

1954/10/19 "جمال عبد النا�شر" يوقع اإتفاقية 

الجالء البريطاني عن م�شر خالل  20�شهر. 

1879/10/21   "توما�س اإدي�شون" يعر�س الم�شباح 

الكهربائي لأول مرة في عر�س خا�س.

الوطني  الحزب  تاأ�شي�س  اإعالن     1907/10/22

الم�شري برئا�شة "م�شطفي كامل".

وزارة  اأول  ي�شكل  زغلول"  "�شعد     1924/10/28

منا�شروه  فيها  فاز  اإنتخابات  بعد  م�شر  في  �شعبية 

بمعظم مقاعد البرلمان.

الق�شطنطينية  اإتفاقية  توقيع   1888/10/29

الخا�شة بحرية المالحة في قناة ال�شوي�س.

1956/10/31   فرن�شا وبريطانيا تبداأن في  حملة 

ال�شوي�س  قناة  فتح  علي  لإرغامها  م�شر  علي  ق�شف 

اإنجلترا  مع  الدبلوما�شية  عالقاتها  تقطع  وم�شر 

اإلغاء  عن  اأعلنت  كما  الثالثي  العدوان  اأثر  وفرن�شا 

اإتفاقية الجالء الموقعة عام 1954. 

وعبور  اأكتوبر  حرب  ن�شوب    1973 اأكتوبر   6

القوات الم�شلحة الم�شرية قناة ال�شوي�س والقوات 

ال�شورية لخط اآلون في الجولن وحققت الجيو�س 

العربية اإنت�شارات كبيره حيث يبقى اإنت�شار اأكتوبر 

هو الحدث الأهم والعالمة فى تاريخنا والذى نفرد 

له هذه ال�شطور للتعرف على تفا�شيله :

اأحداث ما قبل حرب اأكتوبر

للحرب  م�شر  ا�شتعداد  تو�شح  هامة  اأحداث  مرت 

يطلق  ما  وهو  اأكتوبر  حرب  من  قليلة  �شنوات  قبل 

عليه حرب الإ�شتنزاف وهى ح�شب ترتيب حدوثها  

ب�شواريخ  ايالت  ال�شرائيلية  المدمرة  اغراق 

عبدالمنعم  الفريق  ا�شت�شهاد    ، الم�شرية  الزوارق 

ريا�س رئي�س اركان حرب القوات الم�شلحة الم�شرية 

حرب  اركان  رئي�س  ا�شماعيل  احمد  اللواء  تعيين   ،

القوات الم�شلحة الم�شرية ، م�شر ت�شعد ال�شتباكات 

على خطوط وقف اطالق النار ، مبادرة وليام روجرز 

 ، النار  اطالق  لوقف  المريكى  الخارجية  وزير 

ال�شرئيلية  للطائرات  ال�شريع  الت�شاقط  ا�شبوع 

على جبهة القناة ، وفاة الرئي�س جمال عبدالنا�شر 

عقب انتهاء موؤتمر القمة العربى فى القاهرة لحل 

م�شكلة ال�شتباكات الردنية - الفل�شطينية ، مبادرة 

ال�شادات لحل م�شكلة ال�شرق الو�شط ، تعين اللواء 

الم�شلحة  للقوات  العمليات  لهيئة  رئي�شا  الجم�شى 

وزيرا  ا�شماعيل  احمد  اللواء  تعيين   ، الم�شرية 

حيوى  دور  العرب  للمقاولون  كان  وقد   ، للحربية 

قبل الحرب واأثناء حرب الإ�شتنزاف وبناء قاعدة 

�شواريخ والذى ا�شت�شهد خاللها اأكثر من 500 �شهيد 

والتعمير لمدن  بالبناء  القيام    ، ال�شركة  اأبناء  من 

القناة ب�شواعد اأبناءنا لإعادة �شعب القناة لديارهم 

بعد رحلة تهجير لمدة 7 �شنوات .  

اأهم اأحداث حرب اأكتوبر 73

البرية  القوات  األف جندي في   300  ح�شدت م�شر 

والجوية والبحرية 6 اكتوبر بداأت الحرب ال�شاعة 

ال�شاعقة  عنا�شر  من  مزيد  دفع   ، ظهرا  الثانية 

الم�شاة   18 الفرقة   ، �شيناء  عمق  الى  الم�شرية 

المهمة  تحقيق   ، �شرق  القنطرة  مدينة  تحا�شر 

من  كم   5-4 بعمق  اول  ن�شق  للوية  المبا�شرة 

القناة ، 7اكتوبر ان�شاء اول كوبرى خفيف للفرقة 

اكتوبر   8  ، القنطرة  مدينة  تحرير   ، الم�شاة   19

 9   ، بارليف  لخط  قوية  نقطة   17 على  ال�شتيالء 

-12 للجيو�س  المبا�شرة  المهمة  تحقيق  اكتوبر 

15كم  وتوحيد روؤو�س كبارى الجيو�س ، الفرقة 16 

الم�شاة   7 ،الفرقة  المر  ت�شتولى على جبل  الم�شاة 

ت�شتولى على النقطة القوية فى كبريت ، ا�شرائيل 

،ا�شرائيل  ال�شورية  للجبهة  الرئي�شي  جهدها  تنقل 

 10  ، بالطيران  دم�شق  ال�شورية  العا�شمة  تق�شف 

 ، مو�شى  عيون  على  ت�شتولى   19 الفرقة  اكتوبر 

الم�شرية تتوقف وتن�شىء  القوات  اكتوبر   13-10

اكتوبر   12 العملياتية"   "الوقفة  عاجلة  دفاعات 
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لتخفيف  �شرقا  بالتطوير  ياأمر  ال�شادات  الرئي�س 

معارك  اكتوبر   14، ال�شورية  الجبهة  على  ال�شغط 

الدبابات الكبرى ،17 اكتوبر الدبابات ال�شرائيلية 

الم�شادة  ال�شواريخ  قواعد  تهاجم  الغرب  فى 

المدرعة  الرابعة  الفرقة  اكتوبر   19  ، للطيران 

تتولى مهمة الدفاع عن النطاق العملياتى للجي�شين 

اكتوبر �شدور قرار مجل�س المن   22    ، الغرب  فى 

 23  ، 12 �شاعة  338 لوقف اطالق النار خالل  رقم 

لوقف   339 رقم  المن  مجل�س  قرار  �شدور  اكتوبر 

 25  ، اكتوبر   22 الخطوط  العودة  و  النار  اطالق 

�شيناء  فى  الدولية  الطوارىء  قوة  ت�شكيل  اكتوبر 

مراقبى  وو�شول  الفعلى  النار  اطالق  وقف    28  ،

المم المتحدة ، بدء مباحثات كم 101 للف�شل بين 

القوات . 

الم�شرى  الجي�س  اإنت�شار  الحرب  نتائج  من  وكان 

بارليف  خط  تهاوى   ، الإ�شرائيلى  الجي�س  على 

دفاعى  خط  اأقوى  اإنه  عنه  قيل  الذى  الإ�شرائيلى 

جوى  ج�شر  اأكبر  باإن�شاء  امريكا  قيام   ، التاريخ  فى 

بعد  التام  الإنهيار  من  ا�شرائيل  لإنقاذ  التاريخ  فى 

تحطم   ، الم�شرى  الجي�س  اأمام  ع�شكريًا  �شقوطها 

اأ�شطورة اأن جي�س اإ�شرائيل ل يقهر داخل ا�شرائيل 

ال�شوي�س،  قناة  على  الكاملة  ال�شيادة  ا�شترداد   ،

�شيناء،  جزيرة  �شبه  في  الأرا�شي  جميع  وا�شترداد 

وا�شترداد جزء من مرتفعات الجولن ال�شورية بما 

ال�شورية،  لل�شيادة  وعودتها  القنيطرة  مدينة  فيها 

كامب  لتفاق  الطريق  مهدت  الحرب  هذه  اأن  كما 

ديفيد بين م�شر واإ�شرائيل والتي عقدت في �شبتمبر 

التاريخية  ال�شادات  اأنور  مبادرة  اإثر  على  1978م 

الحرب  واأدت  للقد�س،  وزيارته  1977م  نوفمبر  في 

اأي�شا اإلى عودة المالحة في قناة ال�شوي�س في يونيو 

1975م.



المركزية  الم�شتريات  اإدارة  من  اإ�شتف�شار  اإلينا  ورد 

البريد  طريق  عن  بالمرا�شالت  العتداد  مدي  عن 

الإلكتروني " e-mail " في المخاطبات المتبادلة 

الدارة  راأي  كان  و   ... والموردين  ال�شركة  بين 

القانونية في هذا ال�شدد كالتالي :-  نظرا لخطورة 

البريد اللكتروني و التي تتجلي في الآتي :

1 - اأن الدخول اإليه من غير �شاحبه يوؤدي اإلي ف�شح 

يحمله  و  ج�شيمة  باأ�شرار  ي�شيبه  نحو  علي  اأ�شراره 

الم�شئولية تجاه الغير .

2 - بع�س ر�شائل البريد الإلكتروني ل تظهر توقيع 

�شبكة  الإلكتروني  البريد  اأن  و ذلك حيث   ، �شاحبها 

بالطريق  م�شبقا  العلم  يمكن  ل  كالأنترنت  مت�شعبة 

ح�شن  من  التاأكد  اأو  الر�شالة  ت�شلكه  �شوف  الذي 

الآخر  الطرف  اأنكر  اذا  ا�شتالمها  اثبات  اأو  ا�شتالمها 

الموجهة اليه هذه الر�شائل .

تظل  ل�شاحبها  توقيع  تحمل  التي  الر�شالة  ان   -  3

�شورة ل�شند عرفي قابل لالإنكار و الطعن بتزويره و 

الدخول في متاهة المحاكم القت�شاددية و ال�شركة 

في مناأي عن ذلك .

مجال  في  ال�شركات  كبري  من  هي  ال�شركة  لأن  و   -

ان  لها  لبد  و  التحتية  البنية  اأعمال  و  المقاولت 

اجراءات  علي  الإلكتروني  بالبريد  التعامل  تقبل 

المناق�شات و المزايدات تم�شيا مع التطور الهائل في 

المجال التكنولوجي و الثورة المعلوماتية .

- و لأن البريد الألكتروني اإذا لم يتم اإدراك خطورته 

�شيوؤثر ب�شكل ملحوظ علي �شير اجراءات المناق�شات 

اأن يوؤثر بال�شلب في مدى  و ي�شبب لغط �شديد يمكن 

جدية الخطابات و المرا�شالت بين الموردين و عقود 

المقاولت و غيرها من الأمور المتعلقة بال�شركة .

لذا فاإن الراأي يتلخ�س في الأتي :

اأن  الموردين  من  الكتروني  بريد  قبول  حال  اأنه   -

يعززوا ذلك بفاك�س و ال فال يعتد بهذا البريد حتي  

ل يت�شبب ذلك في ظهور العديد من الم�شاكل التي ل 

يمكن تداركها معهم .

- جواز اجراء ات�شال تليفوني للمورد للتاأكد من اأنه 

من  النتهاء  ل�شرعة  الإلكتروني  البريد  �شاحب  هو 

الجراءات.

تقرير  في  الأدوار  اأهم  التجارية  ال�شندات  تلعب 

الئتمان التجاري و تر�شيخه بين التجار كون غالبية 

بقيمتها  الوفاء  و  الإفادة  �شبل  لها  تكون  تعامالتهم 

اختالف  مع  الدول  كل  نجد  لذلك  ال�شتحقاق  عند 

تتعامل  ال�شيا�شية  مناهجها  و  القت�شادية  انظمتها 

بهذه ال�شندات لما توؤديه من دور في �شرعة الحركة 

التجارية و ثقة في نفو�س المتعاملين بها .

واأنها لي�شت وليدة هذا العمر بل ن�شاأت قديما و مرت 

البيئات  بح�شب  فيها  تطورت  و  متعددة  بمراحل 

لما  الموال  تداول  مجال  في  خ�شو�شا  و  التجارية 

يمتاز به هذا المجال من �شرعة و مرونة .

وكذلك في مجال المقاولت لت�شمن �شرعة و جدية 

التعامل ما بين المقاولين و الموردين المتعاملين مع 

ذلك  يظهر  و  مجالتها  �شتى  في  المقاولت  �شركات 

التي  الفروق  و  الخ�شائ�س  معرفة  خالل  من  بجالء 

تمتاز بها تلك الوراق التجارية عن بع�شها البع�س .

ن�شتكمل باإذن اهلل الحديث فى العدد القادم

استشـــــــارة قــانـونيــة

اإعداد / ريا�س م�شطفي الربل�شي

رئي�س قطاع ال�شئون القانونية والعقارية

مدير الإدارة القانونية

انتبه !! .. في المخاطبات المتبادلة بين الشركة والموردين

73
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طبيبك الخاص 

"تليف الكبد" اإ�شطالح كثيرًا ما ن�شمعه ونقراأه وهنا 
�شنحاول اأن نو�شح ما هو المق�شود من هذا الم�شطلح 

تحديدًا، ولكن يجب اأن نذكر اأن هذا المقال عن تليف 

  "Cirrhosis  " الكبدى  للف�شل  الم�شاحب  الكبد 

بالكبد  المزمن  الإلتهاب  عن  الناتج  التليف  ولي�س 

"Fibrosis" كما �شبق اأن و�شحنا .
* ما هى اأهمية الكبد بالن�شبة للج�شم ؟

الكبد من اأهم الأع�شاء حيث اأنه : ـ 

1- يعتبر مخزن الوقود بالن�شبة للج�شم 

هيئة  على  ال�شكر  الج�شم  يخزن  وفيه 

. "Glycogen " ن�شويات مركبة

2- ي�شاعد على التمثيل الغذائى للدهون 

والبروتين من الغذاء .

الم�شوؤولة  للبروتينات  م�شنع  يعتبر   -3

عن تجلط الدم .

4- يقوم بالتعامل مع كثير من الأدوية 

اأو  منها  الفعالة  المادة  با�شتخراج  اأما 

العمل على اخرجها من الج�شم .

5- ي�شتخل�س ال�شموم من الج�شم .

6- هو م�شنع للع�شارة ال�شفراوية التى 

من  للتعامل  الجهازاله�شمى  يحتاجها 

الدهون .

* ماهى اأ�شباب التليف 
ـ تعتبر الفيرو�شات الكبدية  CوB اأهم الأ�شباب .

ـ فى الغرب يفوقها ال�شراف فى �شرب الكحوليات .

والقنوات  الكبد  تهاجم  التى  المناعة  اأمرا�س  ـ 

المرارية وهى من الأ�شباب التى توؤدى للتليف ولكنها 

نادرة .

د.ريم مو�شى 

اإ�شت�شارى الأمرا�س الباطنة وال�شكر 

Mpcp:uk

تليــف الكبــد
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* ما هى اأعرا�س تليف الكبد 
اأى  بدون  بدايته  فى  �شامت  المر�س  يكون  ما  عادة 

القادرة  الكبد  خاليا  من  جزء  هناك  لأن  اأعرا�س 

على القيام بوظائفه الحيوية ولكن مع تقدم المر�س 

على  قدرته  الكبد  ويفقد  الخاليا  هذه  اعداد  تقل 

القيام بهذه الوظائف مما يوؤدى اإلى :

مثل  البروتينات  ت�شنيع  على  الكبد  قدرة  عدم  1ـ 

الألبيومن وعنا�شر التجلط .

و  ال�شموم  من  التخل�س  على  قدرته  عدم   -1

فى  الغذائى  التمثيل  عن  الناتجه  الكيماويات 

الج�شم اأو الأدوية مما يوؤدى لتراكمها داخل الج�شم 

والدورة الدموية وبالتالى ي�شعر المري�س بالأتى :ـ 

- الوهن وعدم القدرة على المجهود .

ال�شاقين  لتورم  يوؤدى  مما  بالج�شم  الماء  تراكم   -

وال�شت�شقاء بالبطن .

- فقدان ال�شهية والتهاب بالمعدة والقىء .

- فقدان الوزن .

- النزيف وزيادة الكدمات .

- اإ�شفرار الجلد والعينين .

- الحكة بالجلد .

ثم  النوم  وا�شطرابات  التركيز  على  القدرة  عدم   -

تطور الحالة لمراحل الغيبوبة الكبدية 

ال�شغط  لزيادة  والمعدة  بالمرىء  دوالى  حدوث   -

داخل الوريد البابى .

* ما هى طرق العالج 
1- عالج ال�شبب اإن اأمكن واأهمها الإمتناع عن تعاطى 

اأى كحوليات وعالج الفيرو�شات اإذ وجدت .

2- الحذر ال�شديد من اأخذ اأى اأدوية .

عن  الناتجة  والم�شاعفات  الأعرا�س  عالج   -3

التليف والهتمام بالتغذية وخا�شة 

كافية  حرارية  �شعرات  واأخذ  كافية  �شوائل  �شرب  ـ 

الملح  من  الإقالل  والبروتين  الن�شويات  طريق  عن 

والدهون .

الغيبوبة   ، الأ�شت�شقاء  مثل  الم�شاعفات  عالج  ـ 

الكبدية اأو نزيف دوالى المرىء .

"www.patient.co.uk" عن موقع
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النزلق  مو�شوع  عن  ال�شابق  العدد  فى  تحدثنا 

الخاطئة  والعادات  الرقبة  واآلم  الغ�شروفي 

التي ت�شبب هذه اآلم والتي اإن اأهملناها قد توؤدى 

القدرة  وعدم  العجز  منها  ج�شيمه  اخطار  الى 

يجب  لهذا  طبيعي  ب�شكل  الحياه  ممار�شه  على 

المبادرة للك�شف الطبي فور ال�شعور بهذه اللم 

،و ن�شكمل باقي الن�شائح وطرق العالج المبدئية 

والوقاية  ال�شفاء  على  المري�س  ت�شاعد  التي 

ال�شحية .

اول: العالج المبدئي لآلم الرقبة وطرق العالج

من�شفة  ا�شتخدام  يجب  الرقبة  بتمارين  القيام 

التمرين.  بهذا  القيام  الدافئ قبل  بالماء  مبللة 

جميع  في  بالرقبة  دائرية  حركات  عمل 

التجاهات وعلى مدى وا�شع خم�س مرات في كل 

جل�شة، ثالث جل�شات في اليوم الواحد لتخفيف ومنع 

والكمادات  ال�شاخنة  المياه  اكيا�س   - الرقبة  اآلم 

الدافئ  بالماء  مبللة  من�شفة  با�شتخدام  الدافئة 

بالراحة  ال�شعور  حتى  مده  الرقبة  على  وو�شعها 

في  المجرو�س  الثلج  ا�شتخدام   . اللم  لتخفيف 

من  خفيفة  بقطعة  وتغطيته  البال�شتيك  من  كي�س 

�شد  دقيقة.   15 لمدة  العنق  على  وو�شعه  القما�س 

واتبع  متتالية،  مرات  ارخائها  ثم  الرقبة  ع�شالت 

وذلك  الج�شم.  ع�شالت  باقي  مع  الخطوات  نف�س 

النوم  طريق  عن  الع�شاب  على  ال�شغط  لتخفيف 

لبع�س  والفكري  الع�شلي  ال�شترخاء  الظهر.  على 

تدليك   . الع�شبية  ال�شغوط  عن  والبتعاد  الوقت 

راحة  واإعطاء  الع�شالت  توتر  لتخفيف  الرقبة 

موؤقتة. ممكن اخذ حماًما �شاخًنا ل رخاء الع�شالت. 

ملت�شق  وظهرك  بالوقوف  التوازن  تمرين  ممار�شة 

للحائط،  والكتفين  الج�شم  لم�س  مع  بالحائط، 

مع  الحائط  من  قريب  راأ�شك  من  الخلفي  والجزء 

الحفاظ على م�شتوى الذقن. ثم، ابتعد عن الجدار 

خطوة واحدة وارجع مرة اأخري. كرر التمرين حتى 

تتمكن من العودة كل مرة الى نف�س النقطة . تمارين 

لتقوية ع�شالت الرقبة : مقاومة الرقبة فى جميع 

التجاهات مع المحافظة على عدم حركة الرقبة. 

ع�شالت  تقوية  يجب  بالذراع  تنميل  وجود  عند 

الذراع برفع اليد للجنب. الوقوف مع فتح الرجلين 

والم�شاك بع�شا امام الج�شم مع مرجحة اليد يمين 

لفترة  الكتابة  او  القراءة  تجنب   . ولفوق  و�شمال 

طويلة و تجنب الو�شادات الناعمة جدا او العالية 

جدا. . الجلو�س فى او�شاع مريحة عند النوم على 

ا�شفل  اخرى  وو�شادة  الرقبة  ا�شفل  و�شادة  الظهر 

الكتف واخرى ا�شفل الركبة . الجلو�س على كر�شي 

بظهر حتى ت�شتند الرقبة والرا�س والظهر وو�شادة 

�شغيرة تو�شع عند ا�شفل الظهر والقدم مثبتة على 

اأيدي  والأيدي مثبتة على  او كر�شي �شغير  الر�س 

الكر�شي. لب�س الرقبة لتخفيف اللم وال�شغط على 

الرقبة خا�شة اثناء ال�شفر او العمل لفترة طويلة.

.................

نستكمل الحديث فى العدد القادم إعداد / حسن عبد الوهاب 

اإلنزالق الغضروفي و آالم الرقبة
 واهم طرق الوقاية منها  )الجزء الثانى(
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قبل  دوما  الأطباء  ..يو�شي  العالج  من  خير  الوقاية  

الإنفلونزا  لقاح  على  بالح�شول  ال�شتاء  ف�شل  دخول 

في  اأهمية  والأكثر  الأولى  الخطوة  باعتباره  �شنويا 

البرد  ونزلت  الإنفلونزا  فيرو�شات  �شد  الحماية 

خا�شة لالأ�شخا�س الأكثر عر�شة لم�شاعفات الإنفلونزا 

الخطيرة من الأطفال والن�شاء الحوامل، و الأ�شخا�س 

و  الربو،  مثل  المزمنة،  الأمرا�س  من  يعانون  الذين 

ومن  الهوائية  وال�شعب  والرئة  القلب  واأمرا�س  ال�شكر 

التطعيم  عاما  وال�شتين  الخام�شة  عن  اأعمارهم  تزيد 

مع  المبا�شر  الت�شال  تجنب  مع  الفيرو�س  ذلك  �شد 

م�شابي الإنفلونزا ،و البقاء في المنزل لمدة 24 �شاعة 

خاف�شة  اأدوية  دون  من  الحمى  زوال  بعد  الأقل  على 

لغيرها  اأو  الطبية  الرعاية  على  للح�شول  اإل  للحرارة 

ال�شروريات والحد من الت�شال مع الآخرين بقدر  من 

بالعدوى  اإ�شابتهم  لتجنب  المر�س  اأثناء  الإمكان 

ال�شعال  عند  ورقي  بمنديل  والفم  الأنف  وتغطية 

بعد  المهمالت  �شلة  في  المناديل  ورمي  العط�س  اأو 

و  والماء  بال�شابون  دائما  اليدين  وغ�شل  ا�شتخدامها 

تجنب لم�س العينين والأنف والفم. فالجراثيم تنت�شر 

والأ�شياء  الأ�شطح  وتعقيم  تنظيف  و  الطريقة  بهذه 

العادات  ممار�شة  و  بالجراثيم  ملوثة  تكون  قد  التي 

وممار�شة  كاف  نوم  على  الح�شول  منها  ال�شحية، 

و�شرب  النف�شية  ال�شغوطات  على  وال�شيطرة  الريا�شة 

وتجدر  ال�شحي  الغذاء  وتناول  ال�شوائل  من  الكثير 

لكنه  جيدة  ب�شحة  ال�شخ�س  كان  اإن  اأنه  اإلى  الإ�شارة 

ا�شتخدام  فاإن  نفلونزا،  بالإ م�شاب  ل�شخ�س  تعر�س 

وبين  بينه  يحول  قد  للفيرو�شات  الم�شادة  الأدوية 

الإ�شابة بالعدوى.

 طرق ب�شيطة للعالج بالمنزل

1- الع�شل: اإن الع�شل يمكن اأن ي�شاعد كثيرًا  في تهدئة 

من  ال�شريع  والتخل�س  البرد  نزلت  عالج  و  اأعرا�س 

من  عالية  كمية  على  يحوي  الع�شل  لأن  البرد  نزلت 

قتل  على  ت�شاعد  التي  والنزيمات  الغذائية  العنا�شر 

البكتيريا والفيرو�شات التي ت�شبب نزلت البرد ، ومن 

يتم  اأن  هو  البرد  لنزلت  المنزلية  العالجات  اأب�شط 

ملعقتين  و  الليمون  ع�شير  من  ملعقة  من  خليط  تناول 

و  البرد  نزلت  من  للتخل�س  �شاعتين  كل  الع�شل  من 

التهاب الحلق  اأو تناول ملعقة من الع�شل لوحده اإذا كان 

ال�شخ�س ل يحب طعمة الليمون.

في  مفيد  يكون  اأن  يمكن  الزنجبيل  اإن  الزنجبيل:   -2

البرد لذلك يجب على من يعاني  اأعرا�س نزلت  عالج 

�شاي  ي�شرب  اأو  الزنجبيل   ياأكل  اأن  البرد  اأعرا�س  من 

اأي�شًا عمل  ، كما يمكن  اليوم  الزنجبيل عدة مرات في 

اأكله مرتين  و  الملح  و  والقرنفل  الزنجبيل  من  خليط  

في اليوم.

على  تحوي  الدجاج  �شوربة  اإن  الدجاج:  �شوربة   -3

العديد من العنا�شر الغذائية والفيتامينات التي ت�شاعد 

على التخل�س من اأعرا�س نزلت البرد لأنها تحوي على 

مواد م�شادة لالأك�شدة ت�شرع عملية ال�شفاء. بالإ�شافة 

بعد  الج�شم  قوة  ا�شتعادة  على  ت�شاعد  فاإنها  ذلك،  اإلى 

و  والزكام.  البرد  اأعرا�س  جراء  من  الحا�شل  الإرهاق 

الخ�شروات  اإ�شافة  يجب  النتائج  اأف�شل  على  للح�شول 

اإلى �شوربة الدجاج لجعلها غنية بالعنا�شر الغذائية.

ال�شعال  عالج  في  ي�شاعد  الحليب  اإن  الحليب:   -4

وكذلك غيره من اأعرا�س البرد ، مثل اآلم في الج�شم و 

�شداع لذلك يجب غلي الحليب ثم اإ�شافة ن�شف ملعقة 

�شغيرة من الكركم ون�شف ملعقة من م�شحوق الزنجبيل  

خا�شًة  و  اليوم  في  مرتين  و�شربه   الحليب  تبريد  ثم 

قبل الذهاب اإلى النوم .

http://www.altibbi.com :الم�شدر

للـوقـايـة
مــن

اإلنفلـونـزا
ونزالت البرد



ال�شعراوي  ال�شيخ  ي�شتكمل  العدد  هذا  وفي 

ومنها  ال�شاعة  عالمات  عن  ال�شابق  حديثه 

اإختالل الميزان وهي �شياع الحق اأو كما يقول 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم : اإعجاب كل 

هو  باآرائهم  النا�س  واإعجاب  براأيه  راأى  ذى 

بداية الخروج من الحق اإلى هوى النف�س وكل 

واحد يقول : هذا راأيى ولبد اأن يتبع ويحاول 

ب�شتى الطرق اأن يزين هذا الراأى ولو بالباطل 

راأى  فاإذا  كذبًا  ولو  عليه  الأدله  يجمع  واأن 

الحق فاإنه ين�شى اأن الرجوع اإلى الحق ف�شيلة 

فكاأن  راأيه  بغير  يوؤخذ  واأن  يهزم  اأن  ويرف�س 

بينما  الحق  فوق  اأنف�شهم  و�شعوا  قد  النا�س 

الجميع  ي�شود  اأن  يجب  كان  الذى  هو  الحق 

واأن يخ�شع له النا�س ولكن الدنيا كلها تتفنن 

فى الخداع وي�شبح كل �شاحب راأى يحاول اأن 

يحقق غايته باأى طريق بال�شالل والإختالل 

على  مقام  لأنه  الدنيا  ميزان  يختل  وهكذا 

له لأن  �شائعًا ل �شاحب  الحق  وي�شبح  الحق 

كل �شاحب راأى معتز براأيه ب�شرف النظر عن 

فالنا�س  الدنيا  فى  الآن  نجده  ما  وهذا  الحق 

اأو  اأ�شماءها  وتخلد  اأ�شياء  تفعل  اأن  تحاول 

ليقال اإنها فعلت دون اأن يكلف اإن�شان جهده فى 

اأن ي�شاأل نف�شه اأين الحق واأين الباطل من كل 

اأخرى  عالمة  اإلى  ذلك  بعد  ناأتى   . يجرى  ما 

اإعطاء  وهى  الميزان  اإختالل  عالمات  من 

والحياة  قائمة  كلها  والدنيا  اأهله  لغير  ال�شئ 

فتعطى  لأهله  ال�شئ  يعطى  باأن  تقدمت  كلها 

مثال  الق�شاء  وتعطى  للعلماء  العلم  ق�شايا 

لمن هم قد در�شوا قوانين اهلل و�شرعه ولكن 

العقل الب�شرى عند اإقتراب ال�شاعة ل يعطى 

ال�شئ لأهله .فاإذا بداأنا بالق�شية الكبرىوهى 

�شبحانه  فاهلل  والكون  الحياة  خلق  ق�شية 

وتعالى هو الذى خلق وهو الذى اأخبرنا باأنه 

خلق ولم يخبرنا اأحد وليجروؤ اأحد ان يدعى 

عرف ف�شيلة الإمام اجلليل حممد متوىل ال�شعراوى ببالغة كلماته وب�شاطة اأ�شلوبه 

وجمال تعبريه وقد ا�شتطاع من خالل تقدمي خواطره فى تف�شري القرءان الكرمي 

الو�شول اإىل اأكرب �شريحة من امل�شلمني فى جميع اأنحاء العامل العربى وكلما اأطل علينا 

ال�شيخ فى اإحدى ت�شجيالته القدميه واملالئكيه يرتدى جلبابه الأبي�س املتميز ويتكاأ 

على اأريكته مم�شكًا باإحدى يديه كتاب اهلل والآخرى ي�شرح بها تتهافت عليه قلوبنا 

وحلقت حوله عقولنا من في�س ما فتح عليه الرحمن من فتوحات ربانيه

السـاعـة عـالمـات 
المعجـزات المستمـرة مـن 

 "لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" )2(
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النا�س  بع�س  ياأتى  ذلك  ومع  الكون  خلق  اأنه 

ليقولوا : اإن الكون خلق بال�شدفة واأن هناك 

تفاعالت كذا وكذا هى التى فعلت كذا ونجد 

نظرية التطور تقول : اإن الإن�شان اأ�شله قرد  

خلق  الذى  هو  وتعالى  �شبحانه  اهلل  اأن  مع 

الإن�شان واأخبرنا كيف خلقه . ولكن فى هذه 

لغير  ال�شئ  ين�شب  الكبرى  الكونية  الق�شية 

ما  ويغرهم  اهلل  على  النا�س  ويفترى  اأهله 

الكون  فى  واأ�شرار  قوانين  من  لهم  اهلل  ك�شف 

فيظنون اأنهم قد اأوجدوا هذه القوانين واأنهم 

وفقًا  تت�شرف  واإنها  بقدرتهم  �شنعوها  قد 

الإن�شان  ويعبد  الموازين  فتختل  لإراداتهم 

نف�شه فتاأتى اإرادة اهلل �شبحانه وتعالى لتزيل 

اأمام  للح�شاب  النا�س  كله ويدعى  الزيف  هذا 

اهلل فيرون اأنهم كانوا عجزة ل يقدرون على 

�شئ وكانوا خا�شعين ل يملكون �شيئًا ولكن اهلل 

هو الذى اأعطاهم من قدرته ومنحهم من ملكه 

فاإذا بهم يقابلون ذلك بالكفر بدًل من ال�شكر 

. هذا هو المعنى الوا�شع لأن يعطى ال�شئ لغير 

فى  الأ�شيل  اأن  الإن�شان  يح�شب  اأن  اأى  اأهله 

الكون واأن كل �شئ خا�شع له وين�شى خالقه . 

وكلما مر الزمن �شهدنا ذلك يبرز على ال�شاحة 

فى العالم فتجد من يقول : اإنتهى ع�شر الدين 

وبداأ ع�شر العلم كاأنما الدين والعلم متعاندان 

بينما الدين هو دين اهلل والعلم هو علم اهلل 

كلما  العالم  ونرى  لالإيمان  مثبت  وكالهما 

اأن  اإ�شتطاع  قد  اأنه  يح�شب  الزمن  فى  تقدمنا 

ي�شيطر على الأر�س بالعلم ويخ�شعها لإرادته 

ويتحكم فيها بينما العلم لم يخلق �شيئا واإنما 

والعقل  اهلل  خلقها  التى  المادة   اإ�شتخدم 

الم�شخر له من اهلل فى اإ�شتخدام ما �شاء اهلل 

من اأ�شرار هذا الكون . فالذى اإخترع ال�شاروخ 

واأوجدها  اهلل  خلقها  التى  بالمواد  جاء  مثال 

فى الأر�س لي�شنع منها ج�شد ال�شاروخ ووقوده 

ج�شد  منها  �شنع  التى  المادة  يخلق  لم  فهو 

التى  المناجم  من  بها  جاء  واإنما  ال�شاروخ 
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اأوجدها اهلل فى الأر�س قد يكون قد طورها 

من  جاءت  كلها  ولكنها  اأخرى  بمواد  وقواها 

فى  وتعالى  �شبحانه  اهلل  اأودع  مما  اهلل  خلق 

الحق  يقول  ذلك  وفى  وكنوز  نعم  من  كونه 

اْلأَْر�ُس  اأََخَذِت  اإَِذا  "َحتَّى  وتعالى  �شبحانه 

َنْت َوَظنَّ اأَْهُلَها اأَنَُّهْم َقاِدُروَن َعَلْيَها  يَّ ُزْخُرَفَها َوازَّ

يًدا  َح�شِ َفَجَعْلَناَها  َنَهاًرا  اأَْو  َلْياًل  اأَْمُرَنا  اأََتاَها 

ُل اْلآََياِت ِلَقْوٍم  ْم�ِس َكَذِلَك ُنَف�شِّ َكاأَْن َلْم َتْغَن ِباْلأَ

اَلِم  ال�شَّ َداِر  اإَِلى  َيْدُعو   
ُ َّ
َواهلل  )24( ُروَن  َيَتَفكَّ

َراٍط ُم�ْشَتِقيٍم   )  25(  َوَيْهِدي َمْن َي�َشاُء اإَِلى �شِ

�شورة يون�س

ال�شئ لغير اأهله

اأن  وهو  الوا�شع  بالمعنى  الحديث  هذا  فاإذا 

يعطى ال�شئ لغير اأهله . نجد اأننا بدًل من اأن 

نعطى ما فى الدنيا هلل �شبحانه وتعالى الخالق 

، وهو  الأمر  اأهل هذا  لغير  وناأتى  والموجود، 

العلمى  التقدم  لغرور  اإليه  فنن�شبه  الإن�شان 

اأن  ي�شتطيع  ل  فهو  لذلك  اأهل  غير  والإن�شان 

الكون  هذا  قوانين  من  واحدًا  قانونًا  يخ�شع 

غير  على  باطال  يظن  فهو  ذلك  ومع  لرادته  

هو  واأنه  الكون  هذا  على  قادر  اأنه  حقيقة 

والتكنولوجيا  بالعلم  القوانين  اأخ�شع  الذى 

الحقيقة  النا�س  ليعلم  اهلل  اأمر  ياأتى  حينئذ 

ال�شئ  يعطى   " الحديث  هذا  اأخذنا  واإذا   ،

وولة  حكام  هناك  �شيكون  باأنه   " اأهله  لغير 

يختاروا  باأل  حكمهم  على  البقاء  يحاولون 

خبرتهم  اأو  عملهم  اأو  لكفاءتهم  النا�س 

بغير  لهم  المخل�شين  من  يختارونهم  ولكنهم 

والباطل  بالحق  يطيعونهم  الذين  ومن  علم 

ويعطونهم ما هم لي�شوا باأهل له وهو ما يعبر 

واأهل  الثقة  باأهل  الحديث  الع�شر  فى  عنه 

الخبرة هوؤلء الحكام وهو يعرفون من ي�شلح 

عنه  فيبعدونه  بالحق  متم�شك  ولكنه  للعمل 

�شيئًا  يفقهون  ل  الذين  اأولئك  فيه  وي�شعون 

وبهذا تنتقى الخبرة ال�شليمة فى اإدارة العمل 

وي�شبح الذين يعلمون ل يفعلون �شيئًا والذين 

الحياة  حركة  يديرون  الذين  هم  يعلمون  ل 

الثقة  اأهل  الم�شاألة  دامت  وما  كله  الكون  فى 

واأهل  خبرة تكون حركة اأ�شراف النا�س على 

ور�شول   ، كله  الكون  فيختل  مختلة  الحياة 

ذلك  اإلى  ينبهنا  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 

" من ولى  فى الحديث ال�شريف حين يقول : 

�شيئًا فولى رجاًل وهو يجد  الم�شلمين  اأمر  من 

من هو اأ�شلح منه فقد خان اهلل وخان ر�شوله 

ر�شول  ويقول   " الم�شلمين  جماعة  وخان 

اإذا راأيتم النا�س  اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ) 

الربا  واأكلوا  الأمانة  واأ�شاعوا  ال�شالة  اأماتوا 

بالدنيا فهذه  الدين  الكذب وباعوا  واإ�شتحلوا 

بين  ال�شلة  هى  وال�شالة  ال�شاعة  عالمات  من 

عدا  ما  ترفع  الدين  اأحكام  وكل  وربه  العبد 

فالحج  وربه  العبد  بين  ال�شلة  لأنها  ال�شالة 

اإليه �شبيال فمن لم ي�شتطع لأنه  اإ�شتطاع  لمن 

لأنه  ي�شتطع  لم  ومن  الحج  عنه  ي�شقط  فقير 

الحج  �شقط  ي�شفى  ل  مزمن  بمر�س  مري�س 

والزكاة ت�شقط عمن ل يملك اإل قوته وقوت 

ولم  تمام �شحته  كان فى  لمن  وال�شوم  عياله 

ال�شالة لت�شقط بالمر�س  يكن م�شافرا ولكن 

بال�شفر  ت�شقط  ول  بالفقر  ت�شقط  ول 

اإذا كان  فالإن�شان ي�شلى واقفًا وي�شلى قاعدا 

اإذا  فرا�شه  فى  وي�شلى  يقف  اأن  ي�شتطيع  ل 

وي�شلى  الفرا�س  يغادر  اأن  ي�شتطيع  ل  كان 
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اأن يحرك يديه  حتى ولو لم يكن قادرًا على 

الموؤمن ل  اأ�شا�س حياة  فال�شالة هى  وقدميه 

يتركها اأبدًا وقول ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

موجوده  تعد  لم  اأى  ال�شالة(  اأماتوا   ( و�شلم 

الدنيا  الحياة  من  يخرج  فالميت  حياتهم  فى 

وكذلك ال�شالة تخرج من حياة النا�س فى اآخر 

م�شداقًا  من�شيًا  ن�شيًا  ي�شبح  والميت  الزمان 

" ياليتنى مت قبل هذا وكنت  لقوله تعالى : 

مريم  �شورة  من   23 الأيه  من   " من�شيًا  ن�شيًا 

ويوؤذن  الزمان  اأخر  فى  ال�شالة  تن�شى  وهكذا 

فال  الدنيا  اأمور  فى  لهون  والنا�س  اأكبر  اهلل 

يقوم اأحد اإلى الم�شجد لي�شلى اأو يقوم ليتو�شاأ 

اأو ي�شلى بل عندما يوؤذن الموؤذن لل�شالة يكون 

كاأنه ينادى على موتى فال يجيبه اأحد .

الأمانة

 ( و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل    ر�شول  وقول 

اأ�شاعو منهج  اأنهم  واأ�شاعوا الأمانة ( معناها 

حمله  الذى  المنهج  هى  الأمانة  لأن  اهلل 

الإن�شان ليوؤدى فى الدنيا ، م�شدقًا لقوله الحق 

اإنا عر�شنا الأمانة على   " �شبحانه وتعالى  : 

ال�شماوات والأر�س والجبال فاأبين اأن يحملنها 

اإنه كان ظلومًا  واأ�شفقن منها وحملها الإن�شان 

جهول ( الأيه 72 من �شورة الأحزاب . فكاأن 

 . اهلل  منهج  ي�شيعون  الزمان  اأخر  فى  النا�س 

وكيف ي�شعونها ! اإنه يكون فى اأيدهم ولكنهم 

اأنف�شهم  على  ي�شيعون  وهكذا  بها  يعملون  ل 

ثواب المنهج الذى لو علموا به وح�شلوا على 

�شبحانه  اهلل  فكاأن   .. والأخرة  الدنيا  خير 

منهج  وهو  ثمينًا  �شيئًا  اأعطاهم  قد  وتعالى 

فى  اأى  فاأ�شاعوه  الكريم  القراآن  وهو  ال�شماء 

اإليه ولم  مكان بعيد عن حياتهم ولم يلتفتوا 

يحاولوا اأن يبحثوا عما فيه من كنوز ومن علم 

به  الأخذ  اأهملوا  اأنهم  والثانية  واحدة  هذه 

فبدل من اأن يتبعوا الت�شريعات التى جاء بها 

قوانين  وكاأنما  لأنف�شهم  ليقننوا  ذهبوا  اهلل 

الب�شر هى اأعلى من قوانين اهلل ولذلك طرق 

الأن�شان المنهج الذى اأعطاه اهلل اإياه واإنطلق 

الرومانى  القانون  عن  و�شمعنا  لنف�شه  ي�شرع 

اإلى  الإنجليزى  والقانون  الفرن�شى  والقانون 

اأخر هذه القوانين ، كل قانون منهم يتبع  هوي 

النف�س وكل قانون منهم و�شع ليميز طبقة عن 

اأعطي  اأفراد ولذلك  اأفرادًا عن  طبقة ويميز 

اهلل �شبحانة وتعالى القانون الذى فيه العدل 

بال هوية والحق بال غر�س فاأ�شاعوا واأخذو 

يبحثون عن قانون الب�شر ي�شعونها فاإذا العيوب 

ي�شبح  حتى  في  ويبدلون   فيعادلون  تظهر 

القانون غارق فيه . التعديالت كالثوب المهلهل 

المرقع ل يطرح ل�شئ واأ�شاعوا الأمانة جعلوا 

الدين فى خدمة الدنيا بينما الدين هو ال�شيد 

وكل ما فى الدنيا يجب اأن يخدمه فف�شروا دين 

ليحلوا  الفتاوى  واأ�شدروا  قاله  ما  بغير  اهلل 

ما حرمه اهلل ويحرمو ما اأحله خدمة لأمور 

فاأ�شاعوا  النفوذ  لذوى  منهم  وتقربًا  دينهم 

كل  واأ�شاعوا  حكمته  واأ�شاعوا  الدين  عدل 

منة  الأ  الحياة  الإن�شان  يعطي  اأن  يمكن  �شئ 

اأنه من  اإذا حدث هذا كله فاإعلموا  الم�شتقرة 

عالمات ال�شاعة.

في العدد القادم باإذن اهلل ن�شتكمل باقي 

العالمات ال�شغري لل�شاعة مع ف�شيلة ال�شيخ 

محمد متولي ال�شعراوي رحمة اهلل عليه
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• "الحكمة �شالة الموؤمن"، اأي هى ال�شىء الذي يبحث 
عنه الموؤمن كي يهديه اإلى الطريق الم�شتقيم، ويجنبه 

والراأي  الم�شتنيرة  فالروؤية  الج�شيم،  والخطاأ  الزلل 

في  الإن�شان  يجدها  كنوز  الحياتية  والخبرة  الر�شيد 

والماأثور  المطهرة،  النبوية  وال�شنة  الكريم  القراآن 

اأقوال  من  بدءًا  الدهر،  مدى  على  الحكماء  اأقوال  من 

الأولين  �شيد  وخاتمهم  والمر�شلين  الأنبياء  واأفعال 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلي  الم�شطفى  الر�شول  والآخرين 

الذي ل ينطق عن الهوى، ومرورًا بال�شحابة والتابعين 

وال�شلف ال�شالح وو�شوًل اإلى اأهل الحكمة والخبرة في 

كل زمان ومكان اإلى يوم الدين.

• والماأثورات المنقولة من هذه الم�شادر تعلمنا ح�شن 
يورث  بما  ال�شلوك  وتر�شيد  الأمور  وتقويم  التدبر 

تهدئة النفو�س وطماأنة القلوب، فال يكون هناك مجال 

اأو  بالظلم  الإح�شا�س  اأو  الندم  اأو  الحزن  اأو  لالكتئاب 

الغير،  مع  التعامل  في  الحدود  تجاوز  اأو  ال�شطهاد، 

في  تعالى  اهلل  كالم  هو  الف�شائل  هذه  يحقق  ما  وخير 

العديد من اآيات القراآن الكريم، التي منها ما يو�شح اأن 

اإل  وراء كل ابتالء حكمة ل يعلمها اإل اهلل فال مجال 

للر�شا بق�شاء اهلل وحكمه فهو الخير والعدل ولو بدا 

غير ذلك.

فمن اآيات القراآن الكريم

امتحان  )اأي  ِفْتَنًة(  واْلَخْيِر  رِّ  ِبال�شَّ )وَنْبُلوُكم   •
ل�شبركم(. ]الأنبياء 35[

ل  وُهْم  ا  اآَمنَّ َيُقوُلوا  اأَن  ُيْتَرُكوا  ن  اأَ ا�ُس  النَّ )اأََح�ِشَب   •
ُيْفَتُنوَن (.]العنكبوت2[

ن  اأَ وَع�َشى  لَُّكْم  َخْيٌر  وُهَو  �َشْيئًا  َتْكَرُهوا  اأَن  )وَع�َشى   •
 َيْعَلُم واأَنُتْم ل َتْعَلُموَن(.    

ُ َّ
وا �َشْيئًا وُهَو �َشرٌّ لَُّكْم واهلل ُتِحبُّ

البقرة 216

اأَنُف�ِشُكْم اإلَّ  يَبٍة ِفي الأَْر�ِس ول ِفي  �شِ اَب ِمن مُّ اأَ�شَ • )َما 
 ، َي�ِشيٌر   ِ

َّ
اهلل َعَلى  َذِلَك  اإنَّ  َنْبَراأََها  اأَن  َقْبِل  ن  مِّ ِكَتاٍب  ِفي 

 
ُ َّ
ِلَكْيال َتاأْ�َشْوا َعَلى َما َفاَتُكْم ول َتْفَرُحوا ِبَما اآَتاُكْم واهلل

ل ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر(.

الحديد 23-22[

 ِ
َّ

ِباهلل ُيوؤِْمْن  َوَمن   ِ
َّ

ِباإْذِن اهلل اإلَّ  يَبٍة  �شِ مُّ ِمن  اَب  اأَ�شَ )َما   •
َيْهِد َقْلَبُه(. ]التغابن11[

وَيْعُفو  ْيِديُكْم  اأَ َك�َشَبْت  َفِبَما  يَبٍة  �شِ مُّ ن  مِّ اَبُكم  اأَ�شَ • )وَما 
َعن َكِثيٍر(. ]ال�شورى30[

اِلَحاِت وُهَو ُموؤِْمٌن َفال َيَخاُف ُظْلمًا  • )وَمن َيْعَمْل ِمَن ال�شَّ
مًا(.   طه 112[ ول َه�شْ

ومن الأحاديث النبوية ال�شريفة

هرمك،  قبل  �شبابك  خم�س:  قبل  خم�شًا  اغتنم   •
وفراغك  فقرك،  قبل  وغناك  �شقمك:،  قبل  و�شحتك 

قبل �شغلك، وحياتك قبل موتك.

• لو اأن اأحدكم َفرَّ من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت.
وولده   نف�شه  في  والموؤمنة  بالموؤمن  البالء  يزال  ما   •

وماله حتى يلقى اهلل تعالى وما عليه خطيئة.

• اإذا اأراد اهلل بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، 
ومن يرد اهلل به خيرًا ي�شب منه.

بعد  لما  وعمل  حا�شبها(  )اأي  نف�شه  دان  من  الكي�س   •
الموت، والعاجز من اأتبع نف�شه هواها وتمنى على اهلل.

ول  يحب،  ل  ولمن  يحب  لمن  الدنيا  يعطي  اهلل  اإن   •
يعطي الدين اإل لمن اأحب.

• الدنيا �شجن الموؤمن وجنة الكافر.
• لو كانت الدنيا تعدل عند اهلل جناح بعو�شة ما �شقى 

كافرًا منها �شربة ماء.

اأيدي  في  فيما  وازهد  اهلل،  يحبك  الدنيا  في  اإزهد   •
النا�س يحبك النا�س.

ما  معا�شيه  )رغم(  على  العبد  يعطي  اهلل  راأيت  اإذا   •
يحب فاإنما هو ا�شتدراج.

على  وابك  بيتك  ولي�شعك  ل�شانك  عليك  اأم�شك   •
خطيئتك.

اأنفعهم للنا�س، واأحب الأعمال  اإلى اهلل  • اأحب النا�س 
اإلى اهلل �شرور تدخله على م�شلم اأو تك�شف عنه كربة 

اأو تق�شي عنه دينًا اأو تطرد عنه جوعًا، ولأن اأم�شي مع 

اأخي الم�شلم في حاجة اأحب اإلّى من اأن اأعتكف في هذا 

الم�شجد �شهرًا.

مهندس / رزق الشناوى
 دبلوم الدراسات العليا

المعهد العالي للدراسات اإلسالمية
دبلوم معهد إعداد الدعاه

أنـوار مـن الحكمـة)2(
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ومن الأقوال الحكيمة لل�شلف ال�شالح

فقال مرحبًا  يغتابك،  اإن فالنًا  الب�شري  للح�شن  • قيل 
بح�شنة لم اأعملها .

• وقال: ا�شتكثروا من الأ�شدقاء الموؤمنين فاإن الرجل 
منهم ي�شفع في قريبه و�شديقه.

اإنهم  والأخيار:  ال�شالحين  �شحبة  فوائد  في  وقال   •
في اهلل اأحبوك، واإذا غبت عنهم تفقدوك )اأي بحثوا 

عنك( واإذا غفلت ينهوك، واإذا دعوا لأنف�شهم اأ�شركوك، 

هم كالنجوم اإذا �شلت �شفينتك في ظلمات بحر الحياة 

هدوك، وغدا تحت عر�س الرحمن ينتظروك.

• وقال ابن الجوزي ر�شي اهلل عنه : ل تنتظر ال�شعادة 
ولماذا  �شعيدًا،  تكون  حتى  ابت�شم  ولكن  تبت�شم،  حتى 

من  القلق  ولماذا  التدبير،  ولي  واهلل  التفكير  تدمن 

في  فاأنت  اطمئن  معلوم،  اهلل  عند  �شىء  وكل  المجهول 

عين اهلل الحفيظ، وقل بقلبك قبل ل�شانك اإنما اأفو�س 

اأمري اإلى اهلل.

• وقال اإذا اأتعبتك اآلم الدنيا فال تحزن، فربما ا�شتاق 
ات�شع  اأحب اهلل  ومن  واأنت تدعوه،  ل�شماع �شوتك  اهلل 

قلبه لحب النا�س، ومن اأحبه اهلل اأحبه النا�س، واأعطاه 

اهلل ما تمنى، واأجابه لما دعا، ورزقه بما رجا.

اأ�شباب  اأهم  الخلوات  ذنوب  القيم:  ابن  وقال   •
النتكا�شات، وعبادة الخلوات اأهم اأ�شباب التح�شينات، 

فعليك بعبادة ال�شر ففيها الإخال�س والبر.

ال�شخور  تهز  ولكن  الجبال  لتهز  الرياح  وقال:   •
اإلى  فانظر  الجبل  اإلى  ال�شعود  اأردت  فاإذا  ال�شغيرة، 

ا�شعد  حولك،  المتناثرة  لل�شخور  تنظر  ول  القمة 

بخطوات واثقة، ول تقفز فتزل قدمك.

• وقال : الدنيا كماء البحر، من ازداد �شربًا منه ازداد 
عط�شًا.

جمال  بال  حمل  ثمر،  بال  �شجر  عمل  بال  علم  وقال   •
يحمل الحمل اإلى ال�شوق ويحمل ال�شهد ول يذوق.

• وقال من هانت عليه نف�شه هان على غيره.
• وقال اإمام علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه : اأحيانًا 
يمنع اهلل عنك ماتريد ليمنحك ما تحتاج، فاإذا كانت 

الأمور تجري وفقا لرغبتك فاأنت محظوظ، واإن لم تكن 

تعالى،  اهلل  لرغبة  وفقا  تجري  لأنها  حظًا  اأكثر  فاأنت 

فاللهم اإني اأحمدك على كل ق�شائك وجميع قدرك.

ثمانية  عن  عنه  اهلل  ر�شي  ال�شافعي  الإمام  �شئل   •
واأ�شعب، وعن  واأعجب، وعن �شعب  اأ�شياء: عن عجيب 

واجب واأوجب، وعن قريب واأقرب، فقال:

- الزمن في تقلبه عجيب، وغفلة النا�س عنه اأعجب.

- وال�شبر على الم�شيبة �شعب، وفوات الثواب اأ�شعب،

- وواجب على النا�س اأن يتوبوا، وترك الذنوب اأوجب،

-  وكل ماهو اآت قريب، والموت من دون ذلك اأقرب.

- وقال يحيي بن معاذ على قدر خوفك من اهلل يهابك 

قدر  وعلى  الخلق،  يحبك  هلل  حبك  قدر  وعلى  الخلق، 

�شغلك باهلل ي�شتغل باأمرك الخلق.

ومن ماأثورات ف�شيلة ال�شيخ ال�شعراوي

• من ابتغى �شديقًا بال عيب عا�س وحيدًا، ومن ابتغى 
بال  حبيبًا  ابتغى  ومن  عازبًا،  عا�س  نق�س  بال  زوجة 

عا�س  كاماًل  قريبًا  ابتغى  ومن  باحثًا،  عا�س  م�شاكل 

قاطعًا لرحمه.

• اإذا لم تجد لك حاقدا فاعلم اأنك اإن�شان فا�شل.
• لتقلق من تدابير الب�شر فاأق�شى ما ي�شتطيعون فعله 

هو تنفيذ اإرادة اهلل.

رزق،  وال�شحة  رزق،  فالتقوى  الرزق،  من  جزء  المال   •
رزق،  والعلم  رزق،  والولد  رزق،  ال�شالحة  والزوجة 

وال�شديق المخل�س رزق، وغيرها فاهلل يرزق من ي�شاء 

بغير ح�شاب.

• اإذا لم ت�شتطع قول الحق فال ت�شفق للباطل، 
�شىء،  كل  عن  ال�شىء  بع�س  تعرف  اأن  الثقافة   •

والتخ�ش�س اأن تعرف كل �شىء عن بع�س ال�شىء.

ومن ماأثورات الحكماء

خلق اهلل المالئكة عقوًل بال �شهوة، وخلق الحيوانات 

العقل  فيه  وجعل  الإن�شان  وخلق  عقول،  بال  �شهوة 

بالمالئكة،  التحق  �شهوته  عليه  غلبت  فمن  وال�شهوة، 

ومن غلبت �شهوته عقله التحق بالحيوانات.

لذة  واإن  ثوابها،  ويبقى  تذهب  الطاعة  م�شقة  اإن   -

المعا�شي تذهب ويبقى عقابها.

كان  ولو  بالمعروف  "اأمر  لثالث:  يكون  للدنيا  حبك   -

ولو  الحق  ولو كان جهرًا، وقول  المنكر  �شرًا، ونهي عن 

كان مَرا.

- و�شط ال�شجيج لبد اأن تجيد فن ال�شمت.

- و�شط الفو�شى قد تظهر الحقيقة، وفي ذروة الخالف 

ربما ت�شل اإلى اتفاق، والإ�شرار على النجاح قد ي�شنع 

الم�شتحيل.

اأنت  حياتك،  تاأمل  فقط  للر�شا،  �شببًا  دائمًا  �شتجد   -

نتيجة  ياأتي  قد  الإحباط  كثيرين،  من  حاًل  اأف�شل 

توقعات مبالغ فيها اأو غير مدرو�شة، ولي�س من ال�شروري 

اأن تاأخذ كل �شىء كما تريد، ومال يدرك كله ل يترك 

العالمين، الحمد هلل على كل  كله، وقل الحمد هلل رب 

حال.

- اإذا اأخذ اهلل منك مالم تتوقع �شياعه، ف�شوف يعطيك 

مالم تتوقع امتالكه.

هو  ردىء،  �شيد  ولكنه  مخل�س  عبد  المال  اأن  اعلم   -

ال�شليمة،  الفطرة  وفق  الخير  في  تنفقه  حين  عبدك 

ولكن حين تتكالب للح�شول عليه ثم تخزنه وتبخل في 

اإنفاقه فهو ي�شقيك ويمر�شك لأنك اأ�شبحت له خادمًا.

- يتكلم النا�س عنك في ثالث حالت: عندما ل يملكون 

ل  عندما   ، مثلك  يكونوا  اأن  يعجزون  عندما  ماتملك، 

ي�شتطيعون الو�شول اإليك.         وباهلل التوفيق



اإلنصاف
 م / حممد مو�سى

مادة  من  ماأخوذة  "الإن�شاف"  كلمة   ●
"ن�شف" ؛ اأي اأنة اإذا اأنق�شم ال�شئ اإلي ن�شفين 
فاإذا   ، الآخر  للن�شف  م�شاويًا  ن�شف  كل  يكون 

اأنت�شفت لنف�شك منه تكون  اأو  اأن�شفت غيرك 

الحقوق  في   لك  م�شاويًا  غيرك  اأعتبرت  قد 

والواجبات ، فبذلك ل يجور اأحد علي اأحد اأو 

يظلمه اأويبخ�شه حقه.

اإح�شا�س  :اأنه  "الإن�شاف"  معاني  ومن   ●
تلقائي �شادق بما هو عدل ، يق�شي باإعطاء كل 

ذي حق حقة ، وقيل : "الإن�شاف" هو اإعطاء 

الحق من نف�شك لغيرك.

● ويقول اإبن حزم الأندل�شي )384 - 456هـ(
:من اآراد الإن�شاف فليتوهم نف�شه مكان خ�شمه  

، فبذلك يظهر له وجه تع�شفة .

" هو اأن تعطي ما  "الإن�شاف  ● باإخت�شار فاإن 
عليك من حق ل�شاحبه عن طيب نف�س ، ورفع 

اأو  المعاملة  في  الحق  هذا  كان  �شواًء  الظلم 

واأن تن�شف   ، و الأفعال  اأو في الأقوال  الراأي 

والغ�شب  الر�شا  حال  في  نف�شك  من  النا�س 

تكره  اأو  تحب  من  مع  خلقك  ذلك  يكون  واأن   ،

�شواًء ب�شواء .

" واأمر  "الإن�شاف  ● حث ال�شارع الكريم علي 
الموؤمن باإن�شاف نف�شه باإعطائها مالها من حق 

وال�شهوات  ال�شرور  عن  بها  والبعد  ال�شيانة 

وما  {ونف�س    : تعال  الحق  يقول  ذلك  وفي   ،

�شواها * فاألهمها فجورها وتقواها * قد اأفلح 

وقوله   ،  { د�شاها  من  خاب  وقد   * زكاها  من 

تلقو  ول  اهلل  �شبيل  في  {واأنفقوا   : تعالي 

يحب  اهلل  اإن  اأح�شنو  و  التهلكة  في  باإيديكم 

المح�شنين } .

عليه  اهلل  �شلي   - الكريم  الر�شول  ويقول   ●
و�شلم - في الحث علي حفظ النف�س و�شيانتها 

: ) اإن لنف�شك عليك حق ، ولبدنك عليك حقا 

، فاأعط كل ذي حق حقه(.

● كما يحث ال�شارع الكريم علي �شيانة العقل 
 ، منحرف  اأو  م�شو�س  فكر  اأي  من  وحمايتة 

اأي �شئ يوؤثر فيه ويعطل ملكاته  ومن تعاطي 

 ، واأنواعها  اأ�شكالها  بكل  والمخدرات  كالخمر 

فهذا كله اإن�شاف لالإن�شان ووقاية لكل ما يحقق 

اإن�شانيه الإن�شان من دين ون�شب وعر�س ومال . 

اإن�ساف غير الم�سلمين :

لكل  عادل  ت�شريعي  بنظام  الإ�شالم  جاء   ●
الب�شر م�شلمين وغير م�شلمين ، ل �شيما هوؤلء 

واحد  وطن  في  الم�شلمين  مع  يعي�شون  الذين 
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، اإل في اأمور محدده م�شتثناه ، كما اأن عليهم 

ما علي الم�شلمين من الواجبات اإل ما اأ�شتثني 

علي  الم�شلمين  واقع  اأكد  وقد   ، �شرعي  بن�س 

رعاية هذه الحقوق وحمايتها .

بحماية  التمتع  هو  الحقوق  هذه  واأول   ●
من  الإ�شالمي  والمجتمع  الإ�شالمية  الدولة 

غير  اأو  الم�شلمين  قبل  من  عليهم  الإعتداء 

والإ�شتقرار  بالأمان  ي�شعروا  حتي  الم�شلمين 

للنهو�س  الم�شلمين  مع  فاعلة  طاقة  ويكونو 

بالوطن الواحد .

والأحاديث  القراآنية  الآيات  تعددت   ●
النبوية الدالة علي تحريم الظلم وبيان اآثاره 

الوخمية في الدنيا والآخرة ، ومنها اأحاديث 

وجة  علي  الم�شلمين  غير  ظلم  من  تحذر 

الخ�شو�س ، فيقول- �شلي اهلل عليه و�شلم- : 

)من ظلم معاهدا اأو اإنتق�شه حقًا اأو كلفة فوق 

طاقتة ، اأو اأخذ منه �شيئًا من غير طيبة نف�س 

عهده  وفي   ،  ) القيامة  يوم  خ�شيمه  فاأنا  منه 

لأهل نجران : )ل يوؤخذ رجل بذنب رجل( .

الم�شلمين  اإلتزام  العملية علي  الأدلة  ● ومن 
تيميه  اإبن  الإ�شالم  �شيخ  موقف  المبداأ  بهذا 

حين تغلب التتار علي ال�شام ؛ ذهب ال�شيخ اإلي 

الأ�شري  �شراح  اإطالق  في  ليكلمه  التتار  قائد 

حيث وافق  القائد علي اإطالق �شراح الأ�شري 

يرجع  اأن  اأبي  ال�شيخ  ولكن   ، فقط  الم�شلمين 

وم�شيحين  م�شلمين  من  الأ�شري  جميع  بدون 

ويهود ، ولما راأي القائد اإ�شرار ال�شيخ اأطلقهم 

له جميعا .

اهلل  ر�شي  عمر-  الموؤمنين  اأمير  وق�شة   ●
عنه - مع القبطي الذي �شربه اإبن والي م�شر 

معروفة ، حيث �شجل التاريخ بحروف من نور 

النا�س  اإ�شتعبدتم  متي   "  : الم�شهورة  قولته 

وقد ولدتهم اأمهاتهم اآحرارا ".

● فالحرية اإذن حق طبيعي م�شروع لكل اإن�شان 
في  اأحد  حق  علي  ي�شادرون  ل  والم�شلمين   ،

الحرية الدينية اأو غيرها من الحريات ، حتي 

الحق  اإن  بل  ؛  الدين  في  لهم  مخالفًا  كان  لو 

اآكد من وجهة نظر  المخالف في الدين يكون 

الإ�شالم ، لنفي مظنة اإ�شت�شعافة واإجباره علي 

الإ�شالم ، عماًل بقوله تعالي : ) ول يجرمنكم 

�شنئان قوم علي األ تعدلوا ، اإعدلوا هو اأقرب 

للتقوي (.

● اأجمع فقهاء الإ�شالم علي اأن قتل المعاهد 
المحرمة  الكبائر  من  كبيرة  الم�شلم  غير 

)من   :- و�شلم  عليه  اهلل  �شلي   - لقوله  �شرعا 

قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة ، واإن ريحها 

توجد من م�شيرة اأربعين عامًا( .

اأجمع  فقد   : الم�شلمين  غير  اأموال  اأما   ●
الفقهاء في جميع المذاهب علي وجوب حماية 

اأموالهم ؛ فمن �شرق معاهدًا قطعت يده ، ومن 

، وبلغ من رعاية الإ�شالم لحرمة  غ�شبه عزر 

يعدونة  ما  يحترم  اأنه  الم�شلمين  غير  اأموال 

ماًل ؛ كالخمر والخنزير ، واإن لم يكن ماًل في 

�شرع الإ�شالم .

"الإن�شاف" قيمة  اأن  ● ونلخ�س من هذا كله 
قدم  الإ�شالم  واأن   ، ال�شاأن  عالية  اإ�شالمية 

للب�شرية نظامًا اأخالقيًا �شاميًا ، ولهذا اإت�شمت 

والعدالة  بالكونية  الإ�شالمية  الح�شارة 

والت�شامح. 
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اإعداد اأ/ جمال اأبو الإ�شعاد

مدير الإعالم �شابقًا

بالمقاولون العرب

م�صــــــر
في القراآن الكريم

جاء ذكر م�شر في القراآن الكريم في ثمانية 

وع�شرين مو�شعًا ، ت�شريحًا وتلميحًا اأ�شهرها 

خم�س مرات ت�شريحَا:

ِبَر َعَلى َطَعاٍم  ● { َواإِْذ ُقْلُتْم َيا ُمو�َشى َلْن َن�شْ
ُتْنِبُت  ا  ِممَّ َلَنا  ُيْخِرْج  َك  َربَّ َلَنا  َفاْدُع  َواِحٍد 

َوَعَد�ِشَها  َوُفوِمَها  اِئَها  َوِقثَّ َبْقِلَها  ِمْن  اْلأَْر�ُس 

ْدَنى  اأَ ُهَو  الَِّذي  اأََت�ْشَتْبِدُلوَن  َقاَل  ِلَهاۖ   َوَب�شَ

َما  َلُكْم  َفاإِنَّ  ًرا  ِم�شْ اْهِبُطوا  َخْيٌر   ُهَو  ِبالَِّذي 

َواْلَم�ْشَكَنُة  لَُّة  الذِّ َعَلْيِهُم  ِرَبْت  َو�شُ ْلُتْم  �َشاأَ

َكاُنوا  ِباأَنَُّهْم  َذِلَك   ِ
َّ

اهلل ِمَن  ٍب  ِبَغ�شَ َوَباُءوا 

ِبَغْيِر  يَن  ِبيِّ النَّ َوَيْقُتُلوَن   ِ
َّ

اهلل ِباآَياِت  َيْكُفُروَن 

ْوا َوَكاُنوا َيْعَتُدون}  اْلَحقِّ  َذِلَك ِبَما َع�شَ

"البقرة61"

ِلْمَراأَِتِه  َر  ِم�شْ ِمْن  ا�ْشَتَراُه  الَِّذي  {َوَقاَل   ●
ِخَذُه َوَلًدا  ْو َنتَّ اأَْكِرِمي َمْثَواُه َع�َشى اأَْن َيْنَفَعَنا اأَ

َوِلُنَعلَِّمُه  اْلأَْر�ِس  ِفي  ِلُيو�ُشَف  ا  نَّ َمكَّ َوَكَذِلَك 

اأَْمِرِه   َغاِلٌب َعَلى 
ُ َّ
َحاِديِث َواهلل اْلأَ َتاأِْويِل  ِمْن 

ا�ِس َل َيْعَلُموَن} "يو�شف21" َوَلِكنَّ اأَْكَثَر النَّ

َبَوْيِه  ا َدَخُلوا َعَلى ُيو�ُشَف اآََوى اإَِلْيِه اأَ ● {َفَلمَّ
 اآَِمِنيَن} 

ُ َّ
َر اإِْن �َشاَء اهلل َوَقاَل اْدُخُلوا ِم�شْ

"يو�شف 99"

اآَ  َتَبوَّ اأَْن  َواأَِخيِه  ُمو�َشى  اإَِلى  {َواأَْوَحْيَنا   ●
َر ُبُيوًتا َواْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلًة  ِلَقْوِمُكَما ِبِم�شْ

ِر اْلُموؤِْمِنيَن} اَلَة َوَب�شِّ َواأَِقيُموا ال�شَّ

"يون�س 87"

َقْوِم  َيا  َقاَل  َقْوِمِه  ِفي  ِفْرَعْوُن  {َوَناَدى   ●
َر َوَهِذِه اْلأَْنَهاُر َتْجِري ِمْن  اأََلْي�َس ِلي ُمْلُك ِم�شْ

ُرون}  َ"الزخرف 51"   َتْحِتي اأََفاَل ُتْب�شِ

م�سر في الحديث النبوي

جاء في الأثر النبوي ال�شريف قوله -�شلي 

بعدي  عليكم  )�شتفتح   : و�شلم-  عليه  اهلل 

م�شر فاأ�شتوحوا بقب�شها خبرًا فاإن لكم منها 

ذمة ورحمًا(.

وقوله )اإذا فتح اهلل عليكم م�شر فاأتخذوا 

اأجناد  خير  الجند  فذلك  كثيفًا  جندًا  بها 

اهلل  ر�شول  يا  لن  بكر  اأبو  وقال   ، الأر�س 

يوم  اإلي  رباط  في  واأزواجهم  لأنهم  قال  ؛ 

القيامة(.
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الم�سريون : �سخرة في جبل 
كبرياء اهلل

بن  "الحجاج  اأن  التاريخي  الأثر  في  جاء 

في  الم�شريين  عن  قال:  الثقفي"  يو�شف 

)لو   : عمرو"  بن  "طارق  للقائد  و�شيته 

فعليك  م�شر  اأمر  الموؤمنين  اأمير  ولك 

، فهم قتلة الظلمة وهادمو الأمم ،  بالعدل 

التقموا كما  اإل  اأتي عليهم قادم بخير  وما 

تلتقم الأم ر�شيعها وما اأتي عليهم قادم ب�شر 

اإل اأكلوه كما تاأكل النار اأجف الحطب ، وهم 

اأهل قوة و�شبر وجلده وحمل ، ول يغرنك 

اإن  فهم   ، قوتهم  ت�شت�شعف  ول  �شبرهم 

قاموا لن�شرة رجل ماتركوه اإل والتاج علي 

راأ�شه ، واإن قاموا علي رجل ماتركوا اإل وقد 

قطعوا راأ�شه ، فاأتق غ�شبهم ول ت�شعل نارًا ل 

يطفئها اإل خالقهم ، فاإنت�شر بهم فهم خير 

، واأتق فيهم ثالثًا : ن�شائهم  اأجناد الأر�س 

تاأكل  كما  اأكلوك  وال   ، ب�شوء  تقربهم  فال 

حاربتك  واإل  ار�شهم   - فرائ�شها  الأ�شود 

�شخور جبالهم - دينهم واإل اأحرقوا عليك 

ديناك ، وهم �شخرة في جبل كبرياء اهلل 

واأعداء  اأعدائهم  اأحالم  عليهم  تتحطم 

اهلل(.

من كتاب الأمثال العامية
 لالأ�ستاذ الدكتور/ اأحمد تيمور

● نوا�شل في هذا العدد الحديث عن الأمثال 
�شابقه  اأعداد  في  قلنا  كما  التي  ال�شعبية 

اأنها تمثل تاريخ وح�شارة ال�شعوب وخا�شة 

واأحتار  العالم  حير  الذي  الم�شري  ال�شعب 

�شخ�شية  �شمات  من  له  لما   ، العالم  فيه 

تميزه عن غيره من ال�شعوب .

● وفيما يلي بع�شًا من هذه المثال ال�شعبية 
التي تم جمعها من كتاب )الأمثال العامية( 

لالأ�شتاذ الدكتور العالمة /اأحمد تيمور :

● )داخل بيت عدوك ليه قال فيه حبيبي(
لأجل  العدو  اأذي  تحمل  في  ي�شرب   ●

ال�شديق.

● )دبر غداك تالقي ع�شاك(
التدبير  ح�شن  علي  الحث  في  ي�شرب   ●

والأهتمام ب�شاأن الغد.

● )الدخان القريب يعمي(
● ت�شغير القريب اأي اأن الم�شائب ل تاأتي 
اإل من الأقارب فهم كالدخان اإذا اإ�شتد دنو 

ال�شخ�س منه اأعماه.

قد  علي  البرد  يدي  العطا  رب  )ربك   ●
الغطا(

عبده  يبتلي  اإل  تعال  اهلل  لطف  من  اأي   ●
بما ل ي�شتطيع دفعة .

● )ربك و�شاحبك لتكدب عليه(
ربك  علي  تكذب  فال  كذوبًا  كنت  اإذا  اأي   ●
�شاحبك  علي  تكذب  ول  �شئ  بكل  العليم 

لأنه ينفي دعوي ال�شداقة والأخال�س.
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اإلاذا  ولتقال  وحده  هلل  اإل  لتقال  اهلل   �شبحان 

كونه  في  اهلل  واآيات  جميل  �شيء  بعينك  �شاهدت 

كلها جميلة وبديعة واإذا اأردت و�شفا دقيقا لما في 

المتعبد  بروح  ..لوتاأملته  بالقراآن  فعليك  الكون 

وقلب الراهب وفكر العالم لوجدت فيه هذا الجمال 

وكلمة  واآية  �شورة  كل  في  والإعجاز  والإبداع 

وحرف من حروفه  فياأخذك بعيدًا عن عالم الغيوم 

الأ�شرار  والنوروك�شف  الإبهار  عالم  اإلي  والأوهام 

وي�شع  حدود  لها  لي�س  اآفاق  في  بفكرك  فتحلق 

و�شرور فدعنا  �شكينة وبهجة  فيه  نور وتجد  قلبك 

هدهد �سليمان عليه ال�سالم

اآيه وعبره لالإن�سان عبر الزمان
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نحلق مع خلق من خلق اهلل ذكرفي كتاب اهلل وهو 

اآيه  العجاب  عجب  لنري   )Hoopoe( الهدهد 

الطائر  فهذا  الزمان  عبر  لالإن�شان  ور�شاله  وعبرة 

في  مميزة  طريقة  له  العلماء  يقول  ال�شغيركما 

الإ�شتخبارات  مجال  في  يتفوق  جعلته  الطيران 

ي�شتطيع  حيث  ال�شلمية  والإت�شالت  الع�شكرية 

)�شمعية  خرائط  ر�شم  المميزة  حوا�شه  خالل  من 

به،وهو  يمر  الذي  للموقع  و�شمية(  وب�شرية 

عن  ،اأما  الإ�شتطالعية  مهامه  في  مهاراته  مايعك�س 

و�شفه فالهدهد يبلغ طوله حوالي 31 �شم وله األوان 

مميز  وعرف  والجمال  الروعة  غاية  في  متعددة 

وقوي  طويل  معقوف"معوج"  ومنقاره  راأ�شه  على 

مربع،  وذيله  ق�شيرة  واأرجله   ، دائرية  واأجنحته 

ل�شكل  راأ�شه  موؤخرة  ري�س  يتحول  ي�شتثار  عندما  و 

وعند  رقبته  ري�س  ينفخ  المناداة  مروحي،وعند 

الخطر يوم�س براأ�شه ،وتجل�س اأنثى الهدهد من12-

15 يومًا على بي�شها كفترة ح�شانة حتى تفق�س،اأما 

الذكر فيمكث تلك الفترة في اإطعام زوجته ويقوم 

باإطعام ال�شغار بعد الفق�س هل راأيت جمال مثل ذلك 

!!،و�شبحان اهلل المتاأمل في الق�ش�س القراآني يجد 

�شليمان  �شيدنا  زمن  في  كان  فقد  العجاب  العجب  

ال�شالم هدهد حباه اهلل بموهبة روؤية الماء  عليه 

تحت �شطح الأر�س كباقي جن�شه،وفي يوم من ذات 

الأيام جمع �شيدنا �شليمان جنوده من الجن والإن�س 

يجد  فلم  وتفقدهم  له  اهلل  �شخرهم  الذي  والطير 

لم  اإن  يعذبنه  اأو  ليذبحنه  فاأق�شم  بينهم  الهدهد 

الهدهد  جاء  قليل  ،بعد  �شحيح  عظيم  بنباأ  ياأتينه 

واعترافا  �شليمان  ل�شيدنا  اإحتراما  راأ�شه  منك�شا 

األقي ال�شالم قال  اأن  منه بتاأخره عن مجل�شه وبعد 

به  اأتيتك  �شرًا  وك�شفت  تعلمه  مالم  علمت  :لقد 

واأنا  �شباأ  اأر�س  اإلي  بعيدا  الأقدار  �شاقتني  فقد   ،

اأبحث عن الماء فوجدت فيها ملكة لها عر�س عظيم 

ي�شجدون  كفرة  ولكنهم  ويحبونها  يوقرونها  والكل 

اأعمالهم  ال�شيطان  لهم  وزين  اهلل  دون  من  لل�شم�س 

له  قال  الكالم  هذا  منه  �شليمان  �شيدنا  �شمع  فلما   ،

�شننظراأ�شدقت اأم كنت من الكاذبين ، اإذهب بكتابي 

اإليهم ثم تول عنهم وانظر ماذا يفعلون  هذا فاألقه 

وكتب �شيدنا �شليمان كتابا للملكه قال فيه ) اإَِنُّه ِمْن 

اأََلّ   )30( ِحيِم  الَرّ ْحَمِن  الَرّ  ِ
َّ

اهلل ِب�ْشِم  ُه  َنّ َواإِ �ُشَلْيَماَن 

َتْعُلوا َعَلَيّ َواأُْتوِني ُم�ْشِلِميَن( )31 �شورة النمل ( اأخذ 

بعيدًا  ووقف  الملكه  اإلي  واألقاها  الر�شالة  الهدهد 

القوم  كبار  جمعت  الر�شالة  قراأت  اأن  وبعد  يترقب 

مناق�شات  وبعد  الر�شالة  عليهم  وقراأت  ووزراءها 

قيمه  هدية  �شليمان  �شيدنا  اإلي  تر�شل  اأن  قررت 

�شليمان  �شيدنا  اإلي  وطار  الكالم  هذا  الهدهد  ،�شمع 

�شليمان  �شيدنا  فاأمر  الملكه  اأمر  من  ما�شمع  فاأبلغه 

والزمرد  الياقوت  فيها  وينثر  الطرق  تمهد  اأن 

الجن  الجميع من  واأن يقف  الأر�س  والمرجان علي 

اإلي  الملكة  ور�شل  وفود  لي�شتقبلوا  والطير  والإن�س 

هنا اإنتهي دور الجندي واأ�شبح القرار في يد القائد 

ِبَماٍل  وَنِن  اأَُتِمدُّ َقاَل  �ُشَلْيَماَن  َجاَء  ا  "َفَلمَّ تعالي  قال 

ِتُكْم  ِبَهِديَّ اأَنُتم  َبْل  اآَتاُكم  ا  مَّ مِّ َخْيٌر   
ُ َّ
اهلل اآَتاِنَي  َفَما 

لَّ  ِبُجُنوٍد  ُهم  ِتَينَّ َفَلَناأْ اإَِلْيِهْم  اْرِجْع   )36( َتْفَرُحوَن 

اِغُروَن  �شَ َوُهْم  اأَِذلًَّة  ْنَها  مِّ ُهم  َوَلُنْخِرَجنَّ ِبَها  َلُهم  ِقَبَل 

َقْبَل  ِبَعْر�ِشَها  َياأِْتيِني  ُكْم  اأَيُّ اْلَماَلأُ  َها  اأَيُّ َيا  َقاَل   )37(

اأََنا  َن اْلِجنِّ  ُم�ْشِلِميَن )38( َقاَل ِعْفِريٌت مِّ ُتوِني  َياأْ اأَن 

نِّي َعَلْيِه َلَقِويٌّ  َقاِمَكۖ  َواإِ اآِتيَك ِبِه َقْبَل اأَن َتُقوَم ِمن مَّ

َن اْلِكَتاِب اأََنا اآِتيَك  اأَِميٌن )39( َقاَل الَِّذي ِعنَدُه ِعْلٌم مِّ

ا ِعنَدُه  ا َراآُه ُم�ْشَتِقرًّ ِبِه َقْبَل اأَن َيْرَتدَّ اإَِلْيَك َطْرُفَك َفَلمَّ

ي ِلَيْبُلَوِني اأَاأَ�ْشُكُر اأَْم اأَْكُفُرۖ  َوَمن  ِل َربِّ َقاَل َهَذا ِمن َف�شْ

َغِنيٌّ  ي  َربِّ َفاإِنَّ  َكَفَر  َوَمن  ِلَنْف�ِشِهۖ   َي�ْشُكُر  نََّما  َفاإِ �َشَكَر 

ُروا َلَها َعْر�َشَها َننُظْر اأََتْهَتِدي اأَْم  َكِريٌم )40( َقاَل َنكِّ

ِقيَل  َجاَءْت  ا  َفَلمَّ  )41( َيْهَتُدوَن  َل  الَِّذيَن  ِمَن  َتُكوُن 

اأََهَكَذا َعْر�ُشِكۖ  َقاَلْت َكاأَنَُّه ُهَو َواأُوِتيَنا اْلِعْلَم ِمن َقْبِلَها 

ُدوِن  ِمن  ْعُبُد  تَّ َكاَنت  َما  َها  دَّ َو�شَ ُم�ْشِلِميَن )42(  ا  َوُكنَّ

ۖ  اإِنََّها َكاَنْت ِمن َقْوٍم َكاِفِريَن )43( ِقيَل َلَها اْدُخِلي  ِ
َّ

اهلل

ًة َوَك�َشَفْت َعن �َشاَقْيَها   ا َراأَْتُه َح�ِشَبْتُه ُلجَّ ْرَحۖ  َفَلمَّ ال�شَّ

ن َقَواِريَر َقاَلْت َربِّ اإِنِّي َظَلْمُت  ٌد مِّ َمرَّ ْرٌح مُّ َقاَل اإِنَُّه �شَ

ِ َربِّ اْلَعاَلِميَن )44("
َّ

�ْشَلْمُت َمَع �ُشَلْيَماَن هلِل َنْف�ِشي َواأَ

)�شورة النمل(                  �شدق اهلل العظيم

�شبحان اهلل اأدي الهدهد ر�شالته بما حباه اهلل من 

اأمة..  هدي  في  �شببا  فكان  وجه  اأكمل  علي  ملكات 

�شوؤال لي ولك كاإن�شان كرمه اهلل وف�شله علي �شائر 

كما  ر�شالتك  اأديت  هل  الأر�س  باإعمار  واآمره  خلقه 

ينبغى فتلقى اهلل بوجه كريم..؟                                       

                                                    ■  عمرو �شبرى
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 ، �شبعون   ، �شتون   ، خم�شون  ؟  الإن�شان  يعي�س  كم 

من  بلمح  يمر  ذلك  كل  عام؟  مائة  اأوحتي  ثمانون 

الكرة  �شطح  علي  ق�شاها  واحد  يوم  وكاأنه  الب�شر 

وم�شاغله  همومه  وراءه  وتجري  يجري  الأر�شية 

وفي   ، اأنفا�شه  وراءه  وتلهث  م�شالحه  وراء  يلهث   ،

الحركة  عن  وي�شكن  ال�شعي  عن  يتوقف  النهاية 

تلك  وتذوب  والم�شاغل  الهموم  كل  تختفي  وفجاأه  

الم�شالح ويظل مابقي له من عمل �شالح اأو طالح .

تعليمها  المعلمين  اأحد  اأراد  حكمة  اأعجبتني  لقد 

ممتلئ  بكوب  اأم�شك  الف�شل،حين  في  لتالميذه 

كم  اأحدكم  يعلم  لهم،هل  قال  بالماء،ثم  لن�شفه 

كم  نعلم  ل  نحن  بع�شهم  فاأجابه  الكوب؟  هذا  وزن 

وزنه،فقال لهم المعلم،واأنا اأي�شًا مثلكم ل اأعلم وزنه 

ولكنها بالتاأكيد لي�شت بالوزن الثقيل ، هل اإن حملتها 

التالميذ  فاأجابه  �شترهقني؟  هل  دقائق  لخم�س 

فاأجابوه  �شاعه؟  لمدة  حملتها  واإن  ل،قال  بالطبع 

ببع�س  و�شت�شعر  الإرهاق  ببع�س  �شت�شعر  بالتاأكيد 

الألم ، فقال وماذا اإن حملتها لمدة �شاعات متوا�شله 

بالتعب  يدك  �شت�شعر  بالتاأكيد  فردواعليه  ؟ 

لك  تحدث  وقد  الأربطة  في  تمزق  ي�شيبك  وربما 

مدي  حملتها  لو  وماذا  لهم  فقال  كثيرة،  م�شاعفات 

بالتاأكيد  �شتموت  لأنك  ت�شتمر  لن  فقالوا  ؟  الحياه 

من التعب ، فاأبت�شم قائاًل فتلك هي هموم الدنيا،من 

اإن  باأي تعب،لكن  ي�شعر  فلن  األقاها  ثم  قلياًل  حملها 

حملها الإن�شان طول حياته ف�شتق�شي عليه حتمًا .

كنت محقًا يا معلم،هموم الدنيا ل تترك من يتم�شك 

الرغم  عليه،علي  تق�شي  حتي  ت�شارعه  وتظل  بها 

من اأنها قد تبدو اأب�شط مما يت�شورها الإن�شان،لكنه 

بحمله لها طول حياته تق�شي عليه ويخ�شر كل �شئ 

الطفيل  مثل  اأخر  باإن�شان  لتتعلق  الهموم  وتنتقل 

الذي يبحث عن عائل له .

تثقل  التي  الهموم  نترك  اأن  الأمر  يتطلبه  ما  كل 

نظارة  نرتدي  واأن  حركتنا،  من  وتبطئ  كاهلنا 

لنري  للهموم  المكبرة  النظارة  تلك  ونخلع  م�شغرة 

اإلي  ي�شعي  نظر  وببعد  وحالوتها  بجمالها  الدنيا 

التفاوؤل والإقبال علي الحياه .

ممتلئ  بكوب  الهموم  لتالميذه  المعلم  مثل  لقد 

اأخره ،حتي يقلل من  يملوؤه عن  بالماء ولم  لن�شفه 

الكوب،لكن  ن�شف  يقولون  كما  الهموم،ولنري  �شاأن 

هذه المره لي�س الممتلئ،بل الخالي من الهموم .

من  خاليه  حياتك  في  م�شاحه  لنف�شك  اترك 

الجميل  المنع�س  بالهواء  واأملوؤه  والم�شاغل  الهموم 

، خذ نف�شًا عميقًا ثم حاول اأن تنام واأنت ملقي كل 

وجه  كل  في  دائمًا  اإبت�شم   ، ظهرك  وراء  همومك 

تقابله و�شتجد الدنيا كلها مبت�شمة لك، ولن تري اإل 

الألوان المبهجة اأينما األقيت ناظرك ، فهنا �شتجد 

�شتري  ال�شماء،وهاهناك  تغلف  قزح  قو�س  األوان 

ن�شمات التفاوؤل المقبلة عليك من كل حدب و�شوب.

ال�شعادة  في  تبالغ  ول  اعتدال  بكل  حياتك  ع�س 

بكل  الأمور  خذ  فقط  ت�شتنعها،لكن  اأن  تحاول  ول 

لإ�شتيعاب  وعقلك  �شدرك  وهدوء،افتح  ب�شاطة 

�سع الكوب
       وخذ فا�سل
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اأو  الم�شائب  من  تخاف  ول  تجزع  ول  الأمور  كل 

فلن  الأر�س  علي  تعي�س  ظللت  فطالما  الكوارث، 

تنجو من بع�شها،وفي كل الأحوال �شتعبر و�شتمر 

كلها فدعها تمر دون خ�شائر عندك ، بل ا�شتخل�س 

لتقابل  خبرة  اإك�شابك  علي  تعينك  مكا�شب  منها 

بها مايليها من متاعب .

�شئ  لكل  المكبرة  نظارتك  تدمر  اأن  لتن�شي 

اأن  تن�شي  ول   ، جديدة  م�شغرة  نظارة  وارتدي 

قدر  علي  وا�شعي  �شئ  كل  في  خالقك  علي  تتوكل 

بالأمان  و�شت�شعر  تلهث  ول  الدنيا  من  حاجتك 

والإطمئنان و�شتجد نف�شك را�شية م�شتقرة باإذن 

اهلل تعالي .

كفء  ل�شت  اأنت  معركة  في  ت�شتمر  اأن  حذاري 

غير  معركة  والم�شاغل  الهموم  مع  فال�شراع  لها 

و�شنواتك  اأيامك  وتلتهم  عمرك  تاأكل  متكافئة 

و�شتكون اأنت في النهاية �شريعها ، الأن واأنت تقراأ 

هذا المقال خذ نف�شًا عميقًا ثم اأذكر اهلل وابت�شم 

الت�شارع  عن  الوقت  من  بع�شًا  تتوقف  اأن  وحاول 

مع الزمن.

كوب  و�شع  اإ�شتراحة  علي  تح�شل  اأن  الأن  حاول 

الهموم من يدك وفكر في اأن ت�شلك ا�شلوبًا جديدًا 

بالجمود  ي�شيبك  الروتين  تترك  ل   ، الحياه  في 

وحاول  اليوم  �شيرك  خط  من  غير   ، والعبو�س 

ل   ، جديد  واأ�شلوب  ب�شكل  الأ�شياء  اإلي  تنظر  اأن 

تربط نف�شك بنف�س النظام القديم ، اإن�شف العاده 

اليومية في المعي�شة وابتكار عادة ل تكون فيها 

اإ�شراقة  �شم�س  اإ�شراقة  كل  مع  اإجعل   ، اإعاده 

من  اأف�شل  القادم  اأن  اأمل  علي  دائمًا  وكن  لذاتك 

اأمل  اأنت  فكن  الأمل  ن�شنع  من  نحن   ، م�شي  الذي 

التفاوؤل  باإبت�شامة  وجهك  تجاعيد  رمم   ، نف�شك 

و�شتري مفعول ال�شحر فنحن من ن�شنع الإبت�شامة 

ونتحكم في بقائها .

اأن تق�شي عليك فاهرب منها قبل  اإن الهموم تهم 

اأن ت�شرعك وتم�شك بو�شفة الحكماء في التعامل 

مع الأمور بب�شاطة ول ت�شخمها حتي ل ي�شيبك 

من  طويل  ب�شهيق  �شدرك  هواء  وجدد   ، العبو�س 

به  وت�شئ  �شدرك  ظلمات  به  تروي  نقي  هواء 

جنبات قلبك فتري مالم تره من قبل.

■ وفقي فكري

قـرآن كـريـم

حديث شريف

حكمــــة

اأََل   ِ
َّ

اآََمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اهلل قال تعالي )الَِّذيَن 

ِ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب(  الرعد :28[
َّ

ِبِذْكِر اهلل

الع�شو  لأنه  بالقلب  تتعلق  الع�شر  اأمرا�س  معظم  اإن 

الأكثر تعر�شًا لالإجهادات وبخا�شة اأننا نعي�س في ع�شر 

العلمية  الأبحاث  معظم  ولذلك  الرقمية،  التكنولوجيا 

ت�شعى لتنظيم عمل القلب وا�شتقرار عمله.. ال�شر الذي 

اأن نتعرف عليه هو اأن ذكر اهلل تعالى باأكبر عدد  نريد 

ممكن من المرات يمنحك ما يلي: قوة واطمئنان في عمل 

 - القلب  �شببها  التي  الأمرا�س  معظم  من  و�شفاء  القلب، 

عن  الإجهادات  وتخفيف  التنف�س  على  اأف�شل  قدرة 

اأع�شاء ج�شدك وبخا�شة الدماغ.- التخل�س من الخوف 

والقلق والتوتر وتن�شيط الخاليا - الم�شاعدة على النوم 

بالنف�س  الثقة  زيادة   - النوم  لمن يعاني من ا�شطرابات 

ومزيد من ال�شعادة- التخل�س من ال�شطرابات النف�شية 

لمن يعاني من م�شاكل نف�شية.- التخل�س من هموم الحياة 

والغم والحزن واإبدال مكانها فرحًا برحمة اهلل تعالى.- 

حياتك  يمالأ  الذي  الكبير  والأمل  وال�شتب�شار  التفاوؤل 

لما �شتجده في الآخرة من الأجر والثواب

 
ُ
اهلل ّلى  �شَ ِبيِّ  النَّ عن  عْنُه   

َّ
اهلل ر�شي  اأَْو�ٍس  ْبِن  اِد  �َشدَّ عْن 

ُد ال�ْشِتْغفار اأَْن يُقول اْلعْبُد : اللَُّهمَّ  َعَلْيِه و�َشلَّم قاَل : » �شيِّ

، واأََنا على  اأَْنَت َخَلْقَتني واأََنا َعْبُدَك  اإِلَّ  اإَِله  ي ، ل  َربِّ اأَْنَت 

عْهِدَك ووْعِدَك ما ا�ْشَتَطْعُت ، اأَُعوُذ ِبَك ِمْن �َشرِّ ما �شَنْعُت 

َفاإِنَُّه   ، َفاْغِفْر لي  ، واأَُبوُء بَذْنبي  ِبِنْعمِتَك عَلَي  َلَك  اأَبوُء   ،

َهاِر ُموِقنًا ِبَها ،  ُنوِب اإِلَّ اأَْنَت . مْن َقاَلَها ِمَن النَّ ل يْغِفُر الذُّ

ِة ، وَمْن  ْهِل الجنَّ َفمـاَت ِمْن يْوِمِه َقْبل اأَْن ُيْم�ِشَي ، َفُهو ِمْن اأَ

ِبح ، فُهو ِمْن  َقاَلَها ِمَن اللَّْيِل وُهو ُموِقٌن بها َفَماَت َقبل اأَْن ُي�شْ

ِة « رواه البخاري . اأَْهِل الجنَّ

اأتدرى كم �شخ�س تمنى لو اأنه اأنت �شتعرف لو عرفت

كم �شجين واأنت حر

كم جائع واأنت �شبعان

كم م�شرد واأنت فى بيتك

كم جاهل واأنت متعلم

كم لقيط واأنت لك اأ�شرة

كم مري�س واأنت ب�شحة

كم خائف واأنت امن

األم يحن الوقت لأن تقول الحمد هلل

اأحمد ال�شعدى العالقات العامة

فرع جنوب الوادى
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واأغلق  اأحباب،  بين  فرق  كم  فتاك  داء  البخل 

ويجعل  ال�شدور،  في  والغل  الحقد  وزرع  بيوتًا 

ربه  اأن  ويح�شب  بخالقه،  الظن  ي�شيء  �شاحبه 

لن يرزقه، واأن اأمواله لو ت�شدق منها �شار فقيرًا 

معوزًا كالمت�شدق عليهم، وما اأيقن هوؤلء الظانين 

باهلل ظن ال�شوء اأن المال ل تنق�شه ال�شدقة بل 

بالمال  العبد  يفعل  وما   ، فيه.  وتبارك  تنميه 

الدرجات،  ورفعة  الح�شنات  به  يكت�شب  لم  اإن 

مع  فيها  وال�شعادة  الدنيا،  في  الح�شن  الذكر  اأو 

تعالى  اهلل  قال  الآخرة  في  الخالدة  ال�شعادة 

بخل  من  )واأما  البخالء:  ذامًا  تنزيله  محكم 

وا�شتغنى وكذب بالح�شنى ف�شني�شره للع�شرى وما 

يغني عنه ماله اإذا تردى(  الليل: 7 -10 ، وهذا 

عاقبة  يجعل  باأن  للبخالء  اهلل  من  ووعيد  ذم 

اإليهم  وال�شهل  الي�شر  يعرف  فال  ع�شرًا  اأمرهم 

�شبياًل وهذا حظ البخالء ي�شقي اأحدهم في جمع 

راحة  المال  ذلك  من  يجد  ل  ثم  ويتعب  المال 

لكونه ل يمتع به نف�شه ول ينعم به في حياته 

ول ي�شرفه في وجوه الخير ول يعرف هلل فيه 

حقًا فيكون الع�شر الأكبر يوم القيامة فيحا�شب 

على كل درهم ودينار فما اأباأ�س البخالء يعي�شون 

عي�س الفقراء ويحا�شبون ح�شاب الأغنياء وقد 

فقال:  البخل  عن  الكريم  نبيه  تعالى  اهلل  نهى 

)ول تجعل يدك مغلولة اإلى عنقك ول تب�شطها 

الإ�شراء:  مح�شورًا(  ملومًا  فتقعد  الب�شط  كل 

ر�شول  اإلى  طريقه  يعرف  البخل  يكن  فلم   ،  29

اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم وكان من اأندى النا�س 

كفًا ما يقع �شيء في كفه اإل اأنفقه وو�شف اهلل 

تعالى عباده الموؤمنين الذين اأ�شافهم اإلى نف�شه 

البخل  عنهم  فنفى  الرحمن  عباد  ف�شماهم 

ولم  ي�شرفوا  لم  اأنفقوا  اإذا  )والذين  فقال: 

يقتروا وكان بين ذلك قومًا الفرقان:67 ، وحذر 

ال�شيطان  لهم  يزين  الذين  البخالء  تعالى  اهلل 

عظيم  �شر  البخل  اأن  مبينًا  والإم�شاك  البخل 

وداء ع�شال مهلك قال اهلل تعالى: )ول يح�شبن 

الذين يبخلون بما اآتاهم اهلل من ف�شله هو خيرًا 

يوم  به  ما بخلوا  �شيطوقون  لهم  �شر  بل هو  لهم 

القيامة وهلل ميراث ال�شموات والأر�س واهلل بما 

تعملون خبير(

اأن  وعال  جل  الحق  وبين   )180 عمران:  )اآل 

البخل ل يعود �شرره اإّل على اأهله فقال عز من 

قائل: )هااأنتم هوؤلء تدعون لتنفقوا في �شبيل 

يبخل  فاإنما  يبخل  ومن  يبخل  من  فمنكم  اهلل 

عن نف�شه واهلل الغني واأنتم الفقراء واإن تتولوا 

اأمثالكم  يكونوا  ل  ثم  غيركم  قومًا  ي�شتبدل 

محمد: 38.

وما ذكر عن ال�شح والبخل في الحياة الزوجية 

عنها  اهلل  ر�شي  عائ�شة  عن   ، النبوي  العهد  في 

لَّى  ِ �شَ
َّ

قالت: اأَنَّ ِهْنَد اأُمَّ ُمَعاِوَيَة َجاَءْت َر�ُشوَل اهلل

َرُجٌل  �ُشْفَياَن  اأََبا  اإِنَّ   : َفَقاَلْت   ، َو�َشلََّم  َعَلْيِه   
ُ َّ
اهلل

نَُّه ل ُيْعِطيِني َما َيْكِفيِني َوَوَلِدي اإِل َما  �َشِحيٌح َواإِ

ا َوُهَو ل َيْعَلُم َفَهْل َعَليَّ ِفي َذِلَك ِمْن  اأََخْذُت ِمْنُه �ِشرًّ

 َعَلْيِه َو�َشلََّم: ُخِذي 
ُ َّ
لَّى اهلل ِبيُّ �شَ �َشْيٍء . َفَقاَل النَّ

َما َيْكِفيِك َوَوَلَدِك ِباْلَمْعُروِف " )اللَُّهمَّ اإنِّي اأُعوُذ 

َواأُعوُذ  الُجْبِن،  ِمَن  ِبَك  َواأَعوُذ  الُبْخِل،  ِمَن  ِبَك 

ِفْتَنِة  ِمْن  َواأُعوُذ ِبَك  اأَْرَذِل الُعُمِر،  اإَِلى  اأَُردَّ  اأْن  ِبَك 

ْنَيا، َواأَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب الَقْبِر(. الدُّ

■ اإعداد : غانم محمود

إحذر..البخل داء فتاك
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هل نظرت اإلى الإبل
كيف خلقت ؟ طقطوقة

اأيام مكتوبة علينا وبنع�شها

وم�س باإيدينا ها نحو�شها

دلع نف�شك ونعن�شها

وابعد عن اللي يدو�شها

وكون خفيف الظل دايما وفرف�شها

تبقى كده فهمت الدنيا وهانع�شها

يوم حلو ويوم مر

واأهي اأيام وكلها بتمر

اأيام �شافية واأيام جافيه

وربنا يقوينا ويعطينا العافية

ع�شان كده لزم نعي�س بب�شاطة

يوم ناكل فول وبطاطا

ويوم بنبون و�شيكولته

وخليك ب�شيط واوعى ت�شوق في الألطه

ع�شها كده زي ماهى

وكون ح�شن النيه

واوعى تب�س يوم ع المهيه

دا ربنا بيرزق النحل في الخليه

والوحو�س في البريه

ع�شها كده زي ماهى

�شعر:عادل عوي�س 

ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت {17}  قال تعالى:) اأََفاَل َينُظُروَن اإَِلى اْلإِ

"الغا�شية" ك�شف العلم حديثًا بع�س الحقائق المذهلة في 
خلق الإبل ومنها اأن اأول ما يلفت الأنظار فيها ال�شكل الخارجي الذي 

ل يخلو تكوينه من الآيات البيانات التي تاأخذ بالألباب :

● اأذنا الإبل : �شغيرتان قليلتا البروز، ف�شاًل عن اأن ال�شعر يغطيها 
من كل جانب ليقيها من الرمال التي تحملها الرياح. 

بال�شعر  محاطين  �شيقين  �شقين  �شكل  يتخذان   : الإبل  منخرا   ●
وحافتهما لحمية مما ي�شمح للجمل اأن يغلقهما اأمام ما تحمله الرياح 

اإلى رئتيه من رمال. 

الفخ  مثل  طبقتين  ذات  رومو�س  الجمل  لعيني  اإن   : الإبل  عينا   ●
بحيث تدخل الواحدة بالأخرى وبهذا فاأنها ت�شتطيع اأن تحمى عينها 

وتمنع دخول الرمال اإليه.

الأجزاء  يحمى  �شعرًا  جانبيه  على  كذلك  يحمل   : الإبل  ذيل   ●
من  وابل  كاأنها  والتي  الرياح  تثيرها  التي  الرمل  الخلفية من حبات 

طلقات الر�شا�س . 

● قوائم الإبل : فهي طويلة ت�شاعده على خفة الحركة، وتتح�شن 
عندما  تت�شع  لينة  عري�شة  و�شادة  ي�شم  غليظ  قوي  بجلد  اأقدامه 

اأكثر  فوق  ال�شير  ي�شتطيع  ثم  ومن  الأر�س،  فوق  بها  الجمل  يدو�س 

جديرًا  ويجعله  �شواه  دابة  اأية  على  ي�شعب  ما  وهو  نعومة،  الرمل 

بلقب " �شفينة ال�شحراء" . 

● معدة الإبل : ت�شتطيع ه�شم اأي �شئ بجانب الغذاء كالمطاط مثال 
وهي ل تتنف�س من فمها ول تلهث اأبدًا مهما ا�شتد الحر اأو ا�شتبد بها 

العط�س، وهي بذلك تتجنب تبخر الماء من هذا ال�شبيل.

الجوع  تحمل  على  ي�شاعده  والذي  الماء  باإنتاج  الجمل  ويقوم 

والعط�س وذلك من ال�شحوم الموجودة في �شنامه بطريقة كيماوية 

يعجز الإن�شان عن م�شاهاتها ومعظم الدهن الذي يختزنه الجمل في 

�شنامه يلجاأ اإليه الجمل حين ي�شح الغذاء اأو ينعدم و من حكمة خلق 

اهلل في الإبل اأن جعل احتياطي الدهون في الإبل كبيرًا للغاية يفوق 

اأي حيوان اآخر ولهذا ي�شتطيع الجمل اأن يق�شي حوالي �شهر ون�شف 

بدون ماء ي�شربه . 

● اأما لبن الإبل فهو اأعجوبة من الأعاجيب التي خ�شها اهلل �شبحانه 
لالإبل حيث تحلب الناقة لمدة عام كامل في المتو�شط بمعدل مرتين 

اللبن،  من  كجم   10 ـ   5 من  لها  اليومي  الإنتاج  متو�شط  ويبلغ  يوميًا، 

بينما يبلغ متو�شط الإنتاج ال�شنوي لها حوالي 230 ـ 260 كجم،

اإلى  بعد  العلم  يتو�شل  لم  عديدة  اأخرى  اأ�شرار  هنالك  و 

معرفة حكمتها ولكنها تبين �شورًا اأخرى لالإعجاز 

في خلق الإبل كما دل عليه البيان القراآني 

■ م�شطفى محمد على.



�شاردة  بداأته   " منال   " انتظار  فى  عادى  غير  يوم 

الذهن تتاأمل حالها ، معاناة يومية من دوامة الحياة 

التى جعلتها تر�س يدور لمجابهة متطلبات ل تنتهى 

والأزمات  العي�س  �شعوبة  عبىء  من  وال�شكوى   ....

باأنها  قناعة  على  فهى   ... الم�شتمرة  المادية 

تتحمل اأكثر مما يطيقه ب�شر واأنها ت�شنع المعجزات 

واأنها ... واأنها .... واأين هى اأحالمها الوردية التى 

بجوار  قابعة  وهى  منال  وتنهدت    .... ؟!  تتمناها 

�شباك ال�شيارة التى تقلها للذهاب  لعملها فى  مكتب 

يبعد  والذى  الجديدة  المدن  باأحد  العقارى  ال�شهر 

والعودة  الذهاب  وخالل   ..... كثيرًا  �شكنها  عن 

، لحظات  ولنف�شها  نف�شها  مع  منال  ت�شرح  العمل  من 

عقلها وقلبها يتاأرجحان بين الر�شا بالمق�شوم ..... 

وهكذا   ... حدوثه  بالم�شتحيل  الطموح  واأحيانا 

على  يطراأ  لم  هى  كما  وهى  طويلة  �شنوات  مرت 

حياتها تغيير يذكر .... ل نجاح فى العمل  ول فى 

حياتها الزوجية ...  كله عادى عند منال ل طعم 

وتمردها  تقلبها  فى  ال�شر  ولكن   ... له  رائحة  ول 

بزيادة "�شويتن"  هى مكالمة "هناء" مديرة ال�شهر 

العقارى وزميلة الدرا�شة  اأم�س وقد اأخبرتها بعودة 

زمليهم فى الجامعة "ع�شام" وا�شتقراره بم�شر بعد 

به  بالإهتمام  وترجوها  الغربة  من  طويلة  �شنوات 

وتخلي�س طلباته فى ال�شهر العقارى .

**********************
الأخيرة  الورقة   .... ؟  ع�شام  يظهر  الآن  ولماذا 

بحر  فى  ت�شقط  اأن  تاأبى  التى  ال�شباب  ذكريات  فى 

الن�شيان ..... فقد حجز مكانًا �شغيرًا فى الوجدان 

فى  �شاعت  التى  باأحالمها  مت�شبثة  عليه  اأغلقت 

محاولة باإقناع نف�شها اأن ن�شيبها فى الحياة قليل ... 

فهى لم تفعل �شيئًا لتحتفظ بع�شام ولم ي�شتطع اأى 

 .... الحقيقة تجاه الأخر  بالبوح بم�شاعره  منهما 

منال  اأحالم  وُخطفت  �شريعة  الجامعة  اأيام  ومرت 

الوليد  الحب  ي�شمد  ولم   .... الم�شافات  وتباعدت 

وجرفت  القا�شية  الحياة  ورياح  عوا�شف  و�شط 

عمل  عن  للبحث  طويلة  رحلة  فى  بع�شام  الأمواج 

يقبل  اأن  للمال  وحاجته  ظروفه  تمنعه  لم   ، لئق 

بمهن ب�شيطة وغير دائمه اإلى اأن اأنتهى به المطاف 

....واختفت  بالخارج  عمل  وعقد  نجاة  بطوق 

تذكره  قريبته  هناء  تعد  ولم  نهائيًا  ع�شام  اأخبار 

ولم تجروؤ يومًا منال اأن ت�شاألها عنه خوفًا من لفت 

نظرها ..... وتزوجت منال بعد تخرجها ب�شنوات 

قليلة زواج تقليدى واخت�شرت حياتها فى م�شاعدة 

الزوج والجرى وراء لقمة العي�س وال�شالم ، وتال�شت 

تخلو  لم  ولكن   .... ف�شيئًا  �شيئًا  الأخرى  الأ�شياء 

اأكله  اأو   ... اأولدها  مع  �شعادة  لحظات  من  حياتها 

�شهية .... فرحة بنجاحهم ... ولكن يظل اإح�شا�س 

لـهـفـــــة اللـقــــــــاء
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اأن  بعد  الأختيار  اأخطاأت  تكون  قد  باأنها  يتملكها 

اأخذت الأيام �شبابها وذهبت بدون رجعة !!!! ولكن 

لماذا اليوم ت�شعر بلخبطة تتملك وجدانها ؟ 

**********************
ل   !! م�شيتها  فى  تتغندر  عملها  اإلى  منال  وو�شلت 

ي�شعفها ثقل الوزن ول المظهر!! ول طبيعة المكان 

�شبابيك   ، طويلة  والغرف  متهالك  قديم  فالمبنى   ،

والأخرى  ال�شارع  على  اإحداها  الغرف  جانبى  على 

اأ�شحاب  النا�س  من  بطوفان  مزدحم  ممر  على 

ال�شن  كبار  بين  اأ�شواتهم  تتعالى  والتى  الم�شالح 

لقدم  مو�شع  يوجد  ل   ، ورجال  واأرامل  و�شيدات 

وتدرك   !!!! تفيق  بمنال  واإذ  الغرف  وخارج  داخل 

اأ�شابعها   باأحد  لت�شير  فتقف   ، جمهور  و�شط   اأنها 

�شاحبة  "فهى  و�شطها  فى  ت�شعها  الأخرى  ويديها 

الكلمة العليا فى غياب هناء" وب�شوت جهورى اأقرب 

�شايفيين  انتو   ... اأيه  "بقول  الرجال  اأ�شوات  اإلى 

قال  واحد  كل  ولو  الموظفين  على  �شيق  المكان 

بينا  وح�شو   .....  ! النهاردة  هنخل�س  م�س  حرف 

.. العدد ده ي�شفط كل الأك�شجين ... ارحمونا ... 

واأنا م�س عايزه ول �شوت ول نف�س عايزين ن�شتغل 

واإل واهلل العظيم !!!!....... واأخرجت النا�س من 

الغرفة ليقفوا فى طابور طويل عري�س بالخارج مع 

�شيحات اأ�شحاب الطلبات وكبار ال�شن اإحنا م�س فى 

مدر�شة اإحنا بنيجى نتبهدل ليه؟!  واأعطت ظهرها 

للكل دون اأن ت�شمع باقى تعليقاتهم متجة للجلو�س 

على مكتبها متجهمة الوجه غير عابئة بمن حولها ، 

منتظرة قدوم الغائب الحا�شر فى ذهنها دائمًا .... 

وتفكر كيف �شيكون اللقاء .

**********************
واإنحنت على مكتبها و�شط الأوراق والملفات واأخذت 

اأيه  وتنادى  وت�شرخ  المالحظات  وتكتب  تراجعها 

ده ؟! ..  توكيل عام م�س خا�س مينفع�س يكتب فيه 

الكالم ده ، و�شط رجاء �شاحب الحاجة دون جدوى 

ازاى  ال�شغل  للموظفيين  كالمها  موجة  وبحدة   ...

يطلع كده ؟ وهكذا حولتها �شنوات عملها مع الجمهور 

من فتاة وديعة اإلى �شيدة كباقى الموظفين فى هذا 

المكان ل ت�شتطيع اأن تفرق بين ال�شيدة والرجل من 

الهائل  العدد  لل�شيطرة على  التعامل  و�شدة  غالظة 

و�شربت   ..... يوميًا  عليهم  يمر  الذى  النا�س  من 

كوب من ال�شاى للرجوع للهدوء مرة اأخرى واأم�شكت 

نتيجة  بورقة  واأم�شكت  اأمامها  التى  بالنتيجة 

 .... و�شرحت  وال�شنة  اليوم  تاريخ  وتاأملت  الأم�س 

 .... تعد  واأخدت  ال�شنة  تاريخ  فى  النظر  واأمعنت 

وقلبت  الجامعة  اأيام   من  فاتت  �شنة  كام   ... وتعد 

نتيجة اليوم مع تنهيده ... العمر كله اأخرته ورقة 

بنقلبها وخال�س ! 

**********************
لآخر  وقت  من  منال  وعيون  النهار  �شاعات  ومرت 

وبداأ  اأمامها  الحائط  و�شاعة  الغرفة  باب  على 

لم  وع�شام  اليوم  عمل  انتهاء  لقرب  ي�شاورها  القلق 

يح�شر والزحام فى نف�س الوقت كما هو، وزاد قلقها 

ينادى  وهو  الغرفة  خارج  الأمن  بموظف  واإذ  اأكثر 

وبطاقاتهم  حاجتهم  ل�شتالم  النا�س  اأ�شماء  على 

 .... المجيد  عبد  ع�شام  ينادى   .... ال�شخ�شية 

وهى  مكانها  من  منال  لتقفز  المجيد  عبد  ع�شام 

�شريعة ومتالحقة ...  الواقفين بنظرات  تتفح�س 

ب�شوق ولهفة العودة للما�شى الجميل ... فين ع�شام 

وهى  الغرفة  باب  من  واأكثر  اأكثر  واقتربت  ؟  فيهم 

ت�شمع ا�شم ع�شام يتردد ... وفجاأة تتوقف عينيها 

�شيبته  وقد  رجل  لتلمح  القلب  خفقان  ويتوقف 

�شنوات الغربة وال�شقاء وا�شافت �شنوات على عمره 

ع�شام  .....وي�شتلم  تمامًا  مالمحه  لتغير  الحقيقى 

اأوراقه وهو على يقين من اأن منال لم تح�شر اليوم 

وجه  عن  بالغرفة  وهو  �شريعًا  بحث  اأن  بعد  وذلك 

لمنال  كيف   !! متعجبًا  وخرج   .... المالئكى  منال 

التعامل مع هوؤلء ؟! ............. وا�شتمرت منال 

واحدة  بكلمة  تنطق  اأن  دون  اإليه  النظر  تختل�س 

 ..... مذهولة  وهى  لآخر  �شباك  من  تتبعه  وظلت 

معقول  م�س   ..... ؟!!!!  المجيد  عبد  ع�شام  ده  هو 

اأخر  تودع  وهى  رويدًا  رويدًا  خياله  وتال�شى   .....

كنت  فاأنت   .... وداعًا  لتقول   .... للما�شى  �شورة 

 .... كنت  كما  اأنت  تعد  ولم   .... الخيال  من  �شورة 

ولم اأبقى اأنا كما اأنا .... فها اأنت قد غادرت خيالى 

وهمًا  مجرد  عمرى  طوال  كنت  فقد   .... الأبد  اإلى 

للحب ...................

■  الهام المليجى
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من بعد الليل نرى فجرًا                       يتالألأ في اأعلى القامات

بالحق والنور الهادي اأهاًل                   ووداعًا لموكب الظلمات

رجاًل اأ�شبح على الأهوال جلدًا          �شيمته ال�شماحة وال�شخاء

الهجرة هجرتي وعليك يار�شول اهلل �شالتي

يا �شاحب الذكرى اإليك محبتي        وعليك ياخير الأنام �شالتي

اأهدي اإليك م�شاعري فكاأنني             يوم الجمع اأنجو بذا الإهداء

اأتيت فينا ر�شوًل                                   تجمعنا ب�شريعة �شمحاء

الهجرة هجرتي وعليك يار�شول اهلل �شالتي

هاجرت اأحمد بعد ما ا�شتد الأذى           هاجرت تخفيفًا عن ال�شعفاء

بعد ما �شاقت الدنيا باأ�شرها              و�شردتهم اأيامهم الهوجاء

خرجت من بلدة واأقوامًا                     تخبطوا في الهواج�س الظلماء

الهجرة هجرتي وعليك يار�شول اهلل �شالتي

حماك اهلل بحماه                                يوم ت�شافر ال�شفهاء

اأتيت محمدًا بالحق �شائرًا                 وعن طريق ال�شوك تحر�س الخطوات

فداك اأمي واأبي                                     وما ملكت يداي من �شنعاء

الهجرة هجرتي وعليك يار�شول اهلل �شالتي

اأو�شلتنا بر الأمان محمدًا                   فعطاءكم واهلل خير عطاء

وتركت فينا ر�شالة                                ي�شهد عليها حراء

وذات النطاقين مثاًل عاليًا                للبطولة والدهاء مراد

ابنة الإ�شالم واأكرم والد                    في الغار كان اأوفى �شحاب

الهجرة هجرتي وعليك يار�شول اهلل �شالتي

بنيت فينا مجتمعًا                                يفي�س محبة و�شفاء

ومودة تعلو النفو�س بها                       وقلب يخلو من البغ�شاء

النبل والخلق العظيم �شفاته             ومثاًل للعالمين هداه

الهجرة هجرتي وعليك يار�شول اهلل �شالتي

اإليك حبيب اهلل هجرتي                    ورحلتي من �شاحة الغرباء

ربنا ا�شقنا من حو�شه                          واأمنن علينا بنوره الو�شاء

يا �شائاًل عن �شيرة محمدًا                   مكانًا وزمانًا ذكراه في وجدان

الهجرة هجرتي وعليك يار�شول اهلل �شالتي

امنحنا ربنا بف�شلك هجرة                 تعلو بها النفو�س على الأهواء

وطيب بذكره قلوبنا                            بعد ذكر المولى في علياء

الهجرة هجرتي وعليك يار�شول اهلل �شالتي

الهجـرة هجـرتـي

كلمات:اأحمد راجح

مدير الموارد الب�شرية

اإدارة الطرق الداخلية 
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ل تلعن الظالم ولكن حاول اأن توقد �شمعة  ●
الرجل يع�شق المراأة الجميلة ويحترم المراأة الذكية ولكن تفوز المراأة الحنون  ●

ل تب�شق في بئر ربما تحتاج اأن ت�شرب منه يومًا  ●
الحب اإعجاب القلب والإعجاب حب العقل  ●

الطبيب يعالج المر�س رغم اأنه م�شدر رزقه الوحيد  ●
نبداأ بالإقتراب من الموت من �شاعة اأن نولد  ●

الخطاأ يبتلع نف�شه اأما ال�شح فال يبتلعه الخطاأ  ●
اإن الذي ي�شجد لجميع الآلهه ل يوؤمن باأحدها  ●

الحب ر�شالة القلب في الحياة  ●
قلب المحب م�شدر الحكمة  ●

اليد المهتزة ل تح�شن الت�شوير والقدم المترددة ل تو�شل لنقطة هدف  ●
اأن تكون محبوبًا فهذا �شئ جميل ولكن اأن تكون محبوبًا ممن تحب فهذا كل �شئ  ●

م�شاركة: عادل عوي�س اأبوالهنا         

مدير مالي كوبري جرجا باإدارة الكباري

المقاولون العرب �شركة عريقة من زمان

فيها العمال فرحانة وبتنتج على طول الدوام

ما هو اأ�شل اللى بداأها اهلل يرحمه عثمان

اللى بنى ال�شد العالى مع عيالة وهزموا العدو فى القنال

قواعد �شواريخ عملوها و�شموا با�شم اهلل الواحد القهار

�شهداء ماتو فيها فدا بالدهم على الرمال

ومن نفق لنفق تنزل فيه منور بعماله ليل ونهار

ومترو طالع من تحت نفق بنوه الأبطال

اأ�شل دول رجالة على الدوام

ماهو اأ�شل دول ولدنا الى بنوا م�شر من زمان

على النيل تالقيهم زرعين اأرا�شيهم معدات فى كل مكان

من كوبرى لكوبرى تلقى طلعته ليها جمال

�شوفوا الم�شانع والمدن �شوفوا المزارع وولدنا تتحدى الزمان

ماهو اأ�شل العامل فيها لما بيتعب يالقى اللى يقوله األف �شالمة

لعمره ح�س فيها بغربة ول ظلم ول اآلم ما هو اأ�شل قاعدها زرع فيها الحب وال�شالم

اأى مكان تروحوا تلقى ب�شمته عنوان

ربنا ين�شرك يا �شركتنا ويبعد عنك الأحزان

                     ■ �شعر الزميل جمال محمود اإدارة العالقات العامة 

قطــــوف

بـنـــاة الســـد
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أفراح المقاولون العرب

محمد محمود وعروسه ندا

احمد محمد صالح وايمان سالممحمد عبد المالك و نورهان

احمد مصطفي وعروسه مروة حسنيمحمد عبد المالك و نورهان

محمود بدر وعروسه

ندى عصام وسامح سيد

محمد احمد محمد وعروسه هاجر عبد الرحيم ابراهيم غياض وعروسه نور الهدى

اسماعيل رجب وعروسه منار مجدى

ألف مبروك للعروسين

حسام محمد

محمد رضا

عبدالرحمن محمد اسماعيل

عبد الحميد احمد

اسماء سعيد محمود

محمد صالح عبدالعزيز

مصطفى رضا

عبداهلل كريم سيد

محمد شريف ابو رضا

اسراء محمد غنيم

مروان عماد محمد

نسمة احمد عبد العزيز

كريم ولوجينا محمود الكامل

محمود رضا

سعيد بسيونى

منه اهلل وئــام نادى

هالة صبحى محمد

لمي عبداللطيف فرح

منه اهلل سيد معوض

فاطمة الشافعى ابراهيم

االء اشرف عبيد

وعد رضا

محمد مصطفى

ندا السيد على

آالء عبد الرازق احمد عباسمحمد رضا احمد

بسنت عماد

يوسف احمد عبد العزيز

تقى تامر شوقى

مصطفى على محمود

كريم محمد فاروقياسين مصطفىمصطفى محمد اسماعيل سندس محمد فاروقجومانة إسالم أحمد زكى إلياس إسالممحمد احمد عيد

روضة السيد سليم

جالل مصطفى عبد الجليل

جيدا سامر يوسف

زينب طنطاوى فضل



فاطمة على محمد

محمد عمرو عبد الخالق

يوسف محمد فوزى

اسماء زيدان

شروق محمد جمعه

زينب محمد على

شريف ابو العنين

عبداهلل محمد السعدى

هاجر سعيد حسنين محمد

احمد ايمن ريان

مريم السيد على

يوسف محمد جمال

احمد شعبان ربيع

اسراء محمود

عمرو خالد على

سيف الدين وسراج الدين عمرو جابر

شهاب ابو العنين

محمد سعيد حسنين

آسر امير فتحى

آسر كريم وايتن وائل

بالل سيد جابر

هاجر محمد عبد المحسن

حبيبة صالح عبد العزيز

ادهم شعبان ربيع

رؤى هالل رجب

فاطمة محمد

ملك عمرو الطوخى

محمد هانى حماده

محمد طارق

ملك خالد السيد االمام

إسالم سيد جابر

اسالم عيد رمضانتسنيم إسالم

حمزة وحازم على سالم

احمد محمد عبد الحميد ياسين محمد سمير

عبداهلل صالح عبد العزيز

حسنى محمد حسنى

سعيد محمد

محمد احمد سعد

وسام احمد ماهر

ملك وياسين مصطفى عبد الباسط

مريم عبدالوهاب محمد سالمه

عبد الرحمن سيد معوض آسر محمد سمير

عبير رضا احمد

زياد محمد على

مريم محمد جمال

محمد احمد محمد يحي

المعتصم باهلل والمعتز باهلل الليثى

ريهام ايمن حسنين محمد

ملك ايمن حسنين محمد

عمر محمد حفنى

على عماد

شروق محمد عبدالمحسن

هبه سعيد

امين ومصطفى محمد امين

سيف الدين احمد عبد العزيز

حسن احمد حسن

سعاد محمد السعدى

ملك طارق

فريدة محمد حنفى

ملكة محمد على

محمد تامر شوقى

سيف عمرو الطوخى

رودينا احمد حسن

مازن ايمن عبد العزيز

ريتال محمد عبد الرحمن

سهد سعيد حسنين محمد

نورهان طارق
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