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وحاسمة  سريعة  خطوات  السويس  قناة  هيئة  قطعت 
عبر  بالوادي  »سيناء«  ربط  نحو  الدولة  مخطط  تنفيذ  في 
المالحي  المجرى  بطول  العائمة  الكباري  من  عدد  إنشاء 
سيناء.  لتعمير  القومي  بالمشروع  رئيسي  كمحوٍر  للقناة، 
 مع المعديات المنتشرة بطول 

ً
وستحقق هذه الكباري تكامال

والمركبات  المواطنين  تكدس  لتخفيف  المالحي  المجرى 
والخامات، وذلك بالتزامن مع استكمال تنفيذ مشروع حفر أربع 
أنفاق أسفل قناة السويس إثنان باإلسماعيلية واثنان ببورسعيد 
بهدف تيسير انتقال المواطنين والمركبات بين ضفتي القناة.

افتتح   2016 ديسمبر   28 في  وتحديًدا  اآلن  من  عام  قبل 
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باكورة 
النصر  كوبري  وهو  القناة  ضفاف  على  العائمة  الكباري 
أبناء  من  احتفاء  وسط  ببورسعيد  الرسوة  بمنطقة  العائم 
شعب بورسعيد البطل بالمشروع الذي يسهل االنتقال بين 
واآلن  بينهما،  االرتباط  ويعيد  وبورفؤاد  بورسعيد  مدينتي 
المرحلة  الفتتاح  مجدًدا  الرئيس  السيد  القناة  مدن  تستقبل 
الثانية من مشروع الكباري العائمة التي تضم كوبري الشهيد 
أحمد منسي بمنطقة نمرة 6 باإلسماعيلية وكوبري الشهيد 
اإلسماعيلية.  بمحافظة  القنطرة  بمنطقة  جرجس  أبانوب 
العائمة  الكباري  مواقع  السويس  قناة  هيئة  حددت  ولقد 
المجرى  على  اآلن  حتى  إنشاؤها  تم  التي  الثالث 
والتجارية  السكنية  المناطق  لخدمة  فائقة  بدقة  المالحي 
ممكنة،  فترة  ألطول  الكباري  تشغيل  وضمان  الحيوية 
ا 

ً
تحقيق الكباري  بناء  في  الدولية  المعايير  بأفضل  والتزمت 

تشغيل  على   
ً

عالوة والكفاءة،  األمان  مستويات  ألعلى 
الدولة  لتوجه   

ً
مواكبة الشمسية  بالطاقة  اإلنارة  أعمدة 

الكهرباء. لتوليد  المتجددة  الطاقة  على  االعتماد  في 
ولن تقف جهود هيئة قناة السويس في بناء الكباري العائمة 
عند هذا المستوى، بل تعتزم الهيئة البدء في المرحلة الثالثة 
بإنشاء اثنين من الكباري العائمة أحدها في »منطقة الشط« 
بالسويس والثاني بمنطقة »سرابيوم« باإلسماعيلية في 2018

تتمتع الكباري العائمة لهيئة قناة السويس بمرونة فائقة في 
آلية وتوقيت الفتح واإلغالق بما يلبي متطلبات حركة المالحة، 
لذا رأت إدارة هيئة قناة السويس أن إنشاء هذه الكباري والجسور 
 حيوًي في رفع المعاناة عن كاهل أبناء 

ً
العائمة ستلعب دورا

الخدمات  لتلقي  التنقل ذهاًبا وإياًبا  القناة وسيناء في  مدن 
اليومية.  المعيشة  ُسبل  من  وغيرها  والصحية  التعليمية 
 االستراتيجية في 

ً
كما تحقق الكباري العائمة حزمة من األهداف

توقيٍت واحد، تشمل تأمين إمدادات المواد الخام للمنشآت 
المجمعات  وإنشاء  التنمية  عجلة  ودفع  القائمة  الصناعية 
البضائع  ونقل  التجارة  حركة  وتنشيط  الجديدة،  الصناعية 
وخدمة  والصناعية،  واالستهالكية  الزراعية  أنواعها  بمختلف 
مدينة  مثل  القناة  على  المطلة  الجديدة  العمرانية  المدن 
القومية  الخطة  إنشائها ضمن  الجاري  الجديدة  اإلسماعيلية 
قناة  هيئة  شركات  نشاط  مد  عن   

ً
فضال العمرانية،  للتنمية 

السويس في هذه المنطقة الواعدة لتعزيز خطة إعادة هيكلة 
تلك الشركات للمساهمة بكفاءة في تنمية االقتصاد المصري.

١ الكباري العائمة ٠٠٠ جسور التنمية



الشهيد  البطل أحمد منسي 
بطولة تأبى النسيان

جديدة   
ً
آفاقا الراهن   الوقت   في  الحبيبة  سيناء  تشهد 

الالزمة  التحتية  البنية  مشروعات  بمد  التنمية،  نحو 
المشروعات  وخدمة  الوادي  مع  المنشود  الربط  لتحقيق 
في  إنشاؤها  الجاري  الصناعية  والمناطق  اللوجيستية 
قناة  أسفل  األنفاق  حفر  خالل  من  القناة  منطقة 
ضفتيها. تربط  التي  العائمة  الكباري  وإنشاء  السويس 

ونحن نبني صروح العزة والكرامة ال يمكن أن ننسى شهدائنا 
 لبطوالتهم وذكراهم العطرة، 

ً
 للجميل وتخليدا

ً
االبطال وعرفانا

كان والبد أن تحمل الكباري العائمة أسماء شهداء الوطن، 
باإلسماعيلية   6 نمرة  بمنطقة  العائم  للكوبري  در 

ُ
ق وبذلك 

حكايته. ويروي  منسي  أحمد  الشهيد  اسم  يخلد  أن 
إيمان  األبطال...  عقيدة  هي  الشهادة  أو  النصر 
ال  وعزيمة  الله  بقضاء  له  حدود  ال  وتسليم  راسخ 
الوطن. تراب  عن  والزود  اإلرهاب  مكافحة  على  تلين 

في الساعات األولى من صباح يوم الجمعة الموافق 7/ 7/ 2017 
كان العقيد أ.ح أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال 

سيناء في موعد مع الشهادة، إثر هجوم إرهابى على الكتيبة 
فى مدينة رفح، مما أسفر عن استشهاده وعشرة جنود آخرين .

العسكرية  منسي  أحمد  البطل  الشهيد  مسيرة  بدأت 
فور  انضمامه  ثم  الحربية«  »الكلية  الرجال  بمصنع  بالتحاقه 
ليكون  المصرية،  الصاعقة  قوات  صفوف  إلى  منها  تخرجه 
الصاعقة،  سالح  فى  لهم  المشهود  الضباط  من   

ً
واحدا

 لكفائته 
ً
حيث تم تكريمه قبل استشهاده بفترة وجيزة تقديرا

العسكري. وانضباطه  عمله  أداء  في  الشديد  وتميزه 
والبطوالت  التضحيات  من  ممتدة  وسجالت  خالدة  أسماء   
التي  البشرية  الذاكرة  وطاقة  قدرة  تفوق  قد  الحقة 
شك  وبال  انها  إال  الزمن،  بفعل  والضمور  النسيان  يشوبها 
وتضحيات  بطوالت  لتحفظ  التاريخ   ذاكرة  في  تتسع 
للتنمية  الرئيسية  والمعالم  الميادين  وستظل  شهدائنا، 
ويشهد  أبطالنا  أسماء  يحمل  للشرف   

ً
سجال الحبيبة  بسيناء 

الطيبة. ألرواحهم   
ً
دافئا  

ً
سالما ويبعث  تضحياتهم  على 
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تظل  بأن  للوطن  فداءًا  دماؤهم  سالت  ممن  األبرار  للشهداء  جليلة  ربانية  وعود 
ذكراهم خالدة في القلوب، وأرواحهم طيفًا يؤنس وحشة الفقد والفراق، ودماؤهم 

نار تلفح أعداء الوطن 



الشهيد أحمد منسي 
كوبري

العائم



قناة  هيئة  ترسانات  إحدى  البحرية،  بورسعيد  ترسانة  نجحت 
العالمية  التصميم  برامج  أحدث  توظيف  في  السويس 
في  بالخارج  المدربة  الفنية  والكوادر   »Aveva Marine«
المصريين  المهندسين  بأيدي  العائمة  الكباري  تصميم 
هيئة  باشراف  العائمة  الكباري  وتنفيذ  تصميم  حظي 
تطبيق  لضمان   ،«  BV »بيروفيريتاس«  الفرنسية  اإلشراف 
البحري،  واألمان  السالمة  في  الدولية  المعايير  أفضل 

إخضاع  عبر  السويس  قناة  هيئة  بها  تلتزم  والتي 
معتمدة. دولية  هيئات  إلشراف  البحرية  وحداتها  جميع 

تضمن الشهادة الدولية كفاءة الكوبري العائم كوحدة بحرية، 
كما تتأكد من تحقق عامل األمان المالحي للسفن العابرة أثناء 
 عن ضمان السيولة المرورية واألمان التام 

ً
فتح الكوبري، فضال

للمركبات المختلفة العابرة على الكوبري العائم بين الضفتين.  

مرحلة التصميم ومعايير الجودة

يقع كوبري الشهيد أحمد منسي العائم بمنطقة نمرة 6 
بمدينة اإلسماعيلية، وتتمثل أهميته في التكامل مع مرفق 
المعديات واألنفاق التي يتم تنفيذها أسفل قناة السويس، 
 لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في التخفيف 

ً
تنفيذا

عن كاهل المواطنين أثناء االنتقال بين شرق القناة وغربها، 

وتوفير البنية التحتية الالزمة للمجتمعات العمرانية الجديدة 
الجديدة،  اإلسماعيلية  مدينة  رأسها  وعلى  القناة  شرق 
لدعم  مصر  محافظات  بباقي  سيناء  ربط  على  عالوة 
القناة. بمنطقة  تنفيذها  الجاري  التنموية  المشروعات 

الموقع واألهمية

كوبري الشهيد أحمد منسي
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يتكون  وغربي  شرقي  جزأين  من  العائم  الكوبري  يتكون 
 منهما من ثالث بنتونات يعمالن كجزء واحد يدور على 

ً
كال

محور بجانب المرسى ليتمكن من الدوران أثناء الغلق والفتح.
الداخل  من  مفرغ  حديد  جسم  عن  عبارة  »البنتون« 
 85 طوله  يصل  بالهواء،  مملوء  تنك   21 من  ومكون 

متر،   2.25 إلى  عمقه  ويصل   ،
ً
مترا  15 وعرضه   ،

ً
مترا

 ،
ً
مترا  15 والغربي  الشرقي  للكوبري  الكلي  العرض  يصل 

حارة  وعرض  متر،   7.7 السيارات  حارات  عرض  يبلغ  فيما 
الحديدية  األلواح  وزن  بلغ  متر،   1.65 بارتفاع  متر   2 المشاة 
طن.  2960 بالكامل  الكوبري  بناء  في  المستخدمة 

المواصفات الفنية للكوبري

ويربط  القناة،  ترقيم  متر73.825  الكيلو  في  يقع 
تتوسط  التي  والجزيرة  اإلسماعيلية  مدينة  بين 
وهو  الجديدة  والقناة  األصلية  السويس  قناة 
الجنوب. اتجاه  في  ويفتح  الغرب  ناحية  مثبت 

شامل  الغربي  للكوبري  اإلجمالي  الطول  يصل 
أجزاء: ثالثة  من  ويتكون  متر،   350 الخرساني  الجزء 

بنتونات  ثالثة  من  متر،   257 بطول  عائم  1-جزء 

 15 وعرض  طول،  متر   85 بأبعاد  متماثلة  حديدية 
تنفيذها  تم  الواحد  للبنتون  متر    2.25 وارتفاع  متر 
الترسانات. إدارة  إشراف  تحت  الهيئة  شركات  بواسطة 

2-جزءان ثابتان بإجمالي طول 93 متر وهى المراسي التي 
يرتكز عليها طرفي الجزء العائم من الكوبري، تم تنفيذها بمعرفة 
شركة قناة السويس لالستثمار تحت إشراف اإلدارة الهندسية.

الجزء الغربي
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بين  ويربط  قناة،  ترقيم   74.200 متر  الكيلو  في  يقع 
وسيناء  األصلية  السويس  قناة  تتوسط  التي  الجزيرة 
الشمال. اتجاه  في  ويفتح  الشرق  ناحية  مثبت  وهو 

شامل  الشرقي  للكوبري  اإلجمالي  الطول  يصل 
أجزاء: ثالثة  من  ويتكون  متر،   372 الخرساني  الجزء 

بنتونات  ثالثة  من  متر،   257 بطول  عائم  1-جزء 

 15 وعرض  طول،  متر   85 بأبعاد  متماثلة  حديدية 
تنفيذها  تم  الواحد  للبنتون  متر   2.25 وارتفاع  متر 
الترسانات. إدارة  إشراف  تحت  الهيئة  شركات  بواسطة 

2-جزءان ثابتان بإجمالي طول 115 متر وهي المراسي التي يرتكز 
عليها طرفي الجزء العائم من الكوبري وتم تنفيذها بمعرفة 
شركة قناة السويس لالستثمار تحت إشراف اإلدارة الهندسية.

الجزء الشرقي

وشركة  البحرية،  اإلنشاءات  شركة  من  كل  شاركت 
البورسعيدية  الهندسية  والشركة  السفن،  لبناء  التمساح 
في  وذلك  بالكامل،  للكوبري  المكونة  البنتونات  بناء  في 

لها  التابعة  الشركات  لتطوير  الهيئة  مخطط  تفعيل  إطار 
واالعتماد عليها في تنفيذ المشروعات القومية بالمنطقة.

بناء البنتونات
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تصميم  تم  دفع  مجموعتي  خالل  من   
ً
ذاتيا الكوبري  يفتح 

زمنية  فترة  خالل  الكوبري  وغلق  فتح  من  لتتمكن  قدرتها 

قصيرة تصل إلى 4 دقائق لكل منهما لمواجهة أي طارئ.

 VHF يوظف الكوبري العائم أحدث تقنيات االتصال العالمية

المالحة  حركة  مراقبة  مع  التواصل  خاللها  من  يتم  والتي 

االتجاهين  في  المالكي  السيارات  بعبور  الكوبري  يسمح 

حتى  الثقيل  النقل  سيارات  أما  واحد  وقت  في 

واحد. اتجاه  في  بالحركة  لها  فيسمح  طن   70 حمولة 

تبدأ  أن  على  ساعات   8 إلى  تصل  لمدة  الكوبري  يعمل 

العبور. من  السفن  قافلة  انتهاء  فور  الكوبري  عمل  فترة 

الكوبري تشغيل   على  اإلشراف  الكراكات  إدارة  تتولى 

تشغيل الكوبري

تضمنت األعمال الهندسية والمدنية الخاصة بكوبري الشهيد أحمد منسي ما يلي:
1-تنفيذ المراسي بالجزء الشرقي بإجمالي طول 93 متر وهي الجزء الثابت التي يرتكز عليها طرفي الجزء العائم من 

الكوبري وتنفيذ المراسي بالجزء الغربي بإجمالي طول 115 متر مع ثبات عرض المراسي عند 9 متر للجزأين.

2-تنفيذ مداخل ومخارج الكوبري الغربي بطول 600 متر وعرض 32 متر

3-تنفيذ مداخل ومخارج الكوبري الشرقي بطول 1500 متروعرض32 متر.

4-تنفيذ الطريق الرابط بين الكوبريين بطول 1250متر وبعرض 16متر.

األعمال الهندسية الخاصة بالكوبري
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بدء  أعمال التصميم 

بدء أعمال بناء الكوبري الغربي 

االنتهاء من  أعمال بناء الكوبري الغربي 

بدء أعمال تنفيذ املراسي 

بدء أعمال الطرق

انتهاء أعمال الطرق واملراسي اخلاصة بالكوبري

تركيب اجلزء الغربي من الكوبري 

انتهاء أعمال التجارب والتشغيل للكوبري الغربي 

انتهاء أعمال التجارب والتشغيل للكوبري الشرقي 

البدء يف بناء الكوبري الشرقي 

تركيب اجلزء الشرقي من الكوبري

الجدول الزمني إلنشاء كوبري الشهيد أحمد منسي 
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الشهيد أبانوب جرجس
كوبري

العائم



الشهيد البطل أبانوب جرجس
بطل القنطرة الخالد

الغالية  أرضنا  عن  للزود  بأرواحهم  ورفاقه  أبانوب  يبخل  لم 

اإلرهاب  شر  ضد  المصري  للشعب  منيًعا  ا 
ً
حصن يكونوا  وأن 

الغاشم  للعدو  التصدي  في  نادرة  شجاعة  وأثبتوا  األسود، 

اإلرهابيين  من  قتيل   100 عن  يقل  ال  ما  أسقطوا  حتى 

الهجمات. أثناء  يستقلونها  كان  عربة   20 من  أكثر  وتدمير 

القنطرة  رأسه  مسقط  من  أبانوب  الشهيد  جنازة  يعت 
ُ

ش

للدفاع  بتضحيته  احتفاًء  البطل  بصور  تزينت  التي  غرب 

في  المواطنين  آالف  واحتشد  الوطن،  تراب  عن 

غرب  بالقنطرة  مارجرجس  كنسية  إلى  الشهيد  تشييع 

الثري. جثمانه  يوارى  أن  قبل  الجيش  قيادات  بمشاركة 

مسلم  دم  بين  يفرق  ال  الغادر  اإلرهاب  بأن  وإيًمانا 

الشهيد  جثمان  المسلمين  آالف  استقبل  ومسيحي، 

عنصري  بين  الوطنية  للوحدة  تجسيًدا  أبانوب 

الدين. يوم  إلى  رباٍط  في  سيظالن  اللذان  األمة 

على  »أبانوب«  الشهيد  اسم  السويس  قناة  هيئة  وتطلق 

ا 
ً

رمز بات  الذي  الباسل  المدينة  تكريًما ألبن  القنطرة،  كوبري 

للتضحية والفداء، لستظل ذكراه خالدة بين أبناء جيله واألجيال 

الحالية في ظل ارتباط اسمه بأحد أبرز المشروعات التي تخدم 

المدينة وترفع أعباء التنقل بين ضفتي القناة عن كاهل أبناءها.

أبطال  أحد  عاما،  والعشرين  الثالثة  ذو  غرب  القنطرة  مدينة  ابن  جرجس  اهلل  جاب  صابر  أبانوب  الشهيد 
معركة الشيخ زويد الذين أًبو أن ُترفع راية اإلرهاب على هذه البقعة الطاهرة من أرض سيناء الحبيبة، حتى 

طالته هو و16 شهيًدا من خير جنود األرض رصاصات الغدر في األول من يوليو عام 2015.



كوبري الشهيد أبانوب جرجس

يقع كوبري القنطرة العائم بمدينة اإلسماعيلية بالكم 46.800 ويربط بين ضفتي القناة.

الموقع

قناة  هيئة  ترسانات  إحدى  البحرية،  بورسعيد  ترسانة  نجحت 
العالمية  التصميم  برامج  أحدث  توظيف  في  السويس 
في  بالخارج  المدربة  الفنية  والكوادر   »Aveva Marine«
المصريين  المهندسين  بأيدي  العائمة  الكباري  تصميم 
هيئة  باشراف  العائمة  الكباري  وتنفيذ  تصميم  حظي 
تطبيق  لضمان   ،«  BV »بيروفيريتاس«  الفرنسية  اإلشراف 
البحري،  واألمان  السالمة  في  الدولية  المعايير  أفضل 

إخضاع  عبر  السويس  قناة  هيئة  بها  تلتزم  والتي 
معتمدة. دولية  هيئات  إلشراف  البحرية  وحداتها  جميع 

تضمن الشهادة الدولية كفاءة الكوبري العائم كوحدة بحرية، 
كما تتأكد من تحقق عامل األمان المالحي للسفن العابرة أثناء 
 عن ضمان السيولة المرورية واألمان التام 

ً
فتح الكوبري، فضال

للمركبات المختلفة العابرة على الكوبري العائم بين الضفتين.  

مرحلة التصميم ومعايير الجودة
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المواصفات الفنية للكوبري

ثالثة  من  مكون  متر،   257 بطول  عائم  جزء 
وعرض  طول،  متر   85 بأبعاد  متماثلة  حديدية  بنتونات 
تنفيذها  تم  الواحد  للبنتون  متر    2.25 وارتفاع  متر   15
الترسانات. إدارة  إشراف  تحت  الهيئة  شركات  بواسطة 

يصل الطول اإلجمالي للكوبري 350 متر ويتكون من ثالثة أجزاء:

وهي  متر   93 طول  بإجمالي  ثابتان  جزءان 
من  العائم  الجزء  طرفي  عليها  يرتكز  التي  المراسي 
للموانئ  القناة  شركة  بمعرفة  تنفيذها  ويتم  الكوبري، 
الهندسية. اإلدارة  إشراف  تحت  الكبرى  والمشروعات 

بناء البنتونات

تنفيذ  في  الهيئة  وشركات  ترسانات  جهود  تضافرت 
شاركت  حيث  العائم  القنطرة  كوبري  بنتونات  بناء  أعمال 
بورتوفيق،  وترسانة  البحرية،  بورسعيد  ترسانة  من  كل 
ومنها  للهيئة  التابعة  الشركات  من  عدد  اشتركت  كما 

لبناء  التمساح  وشركة  البحرية،  لإلنشاءات  القناة  شركة 
في  وذلك  البورسعيدية،  الهندسية  والشركة  السفن، 
لها  التابعة  الشركات  لتطوير  الهيئة  مخطط  تفعيل  إطار 
واالعتماد عليها في تنفيذ المشروعات القومية بالمنطقة.

الكباري العائمة ٠٠٠ جسور التنمية١2



تشغيل الكوبري

 من خالل مجموعتي دفع تم تصميم 
ً
يفتح الكوبري ذاتيا

زمنية  فترة  خالل  الكوبري  وغلق  فتح  من  لتتمكن  قدرتها 

قصيرة تصل إلى 4 دقائق لكل منهما لمواجهة أي طارئ.

 VHF يوظف الكوبري العائم بأحدث تقنيات االتصال العالمية

المالحة  التواصل مع مراقبة حركة  يتم من خاللها  والتي 

االتجاهين  في  المالكي  السيارات  بعبور  الكوبري  يسمح 

حتى  الثقيل  النقل  سيارات  أما  واحد  وقت  في 

واحد. اتجاه  في  بالحركة  لها  فيسمح  طن   70 حمولة 

تبدأ  أن  على  ساعات   10 إلى  تصل  لمدة  الكوبري  يعمل 

العبور. السفن من  انتهاء قافلة  الكوبري فور  فترة عمل 

األعمال الهندسية للكوبري

تحديد موقع كوبري القنطرة العائم بمدينة اإلسماعيلية بالكم 46.800.

، فيما يصل طول 
ً
إنشاء عدد 2 مرسى على جانبي القناة حيث يصل طول المرسى الشرقي 53.5 متر بعرض 11 مترا

.
ً
المرسى الغربي 39.5 متر بعرض 20 متر ا

إنشاء عدد 3 دعامات تراكي للكوبري جهة الغرب وفي اتجاه الشمال لتثبيت الكوبري العائم أثناء مرور السفن.

تنفيذ أعمال المداخل والمخارج للكوبري العائم بطول 50 متر لكل منهما، و تم تنفيذها بمعرفة شركة المقاولون العرب 

تحت إشراف اإلدارة الهندسية.

إنشاء ساحة لالنتظار سيارات النقل، يصل طولها إلى 130 متر وعرضها 30 متر.

إنشاء حارتين مخصصتين للمشاة عى جانبي الكوبري.

       تضمنت األعمال الهندسية والمدنية للكوبري ما يلي:
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الشركات التي شاركت في بناء كوبري القنطرة العائم

ترسانة بورسعيد البحرية 

ترسانة بورتوفيق 

شركة القناة لإلنشاءات البحرية

شركة التمساح لبناء السفن

شركة األعمال الهندسية البورسعيدية

البدء يف أعمال املراسي الكوبري 

البدء يف أعمال االطرق اخلاصة  بالكوبري 

االنتهاء من أعمال بناء الكوبري 

تركيب الكوبري 

انتهاء أعمال الطرق واملراسي اخلاصة بالكوبري 

1٧
مايو

 201٧ 

18
سبتمرب 

 201٧

15
ديسمرب 

 201٧

10
ديسمرب 

 201٧

5
ديسمرب 

 201٧

الجدول الزمني إلنشاء كوبري القنطرة العائم
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