
 صدرت بتوجيه
ـــــــــــــــــــــــ

السيد الفريق

 مهاب مميش
رئيس هيئة قناة السويس

إشراف عام 
ـــــــــــــــــــــــ

املهندس

حممد نشأت املنريى
مدير إدارة الرئاسة

اإلعداد الصحفي 
واملادة العلمية والتارخيية

ـــــــــــــــــــــــ

أ/طارق حسنني
رئيس الصحافة واإلعالم 

واملتحدث الرمسى هليئة قناة 
السويس

اإلعدادالفين
ـــــــــــــــــــــــ

أمحــد علي

جلنة التحرير
ـــــــــــــــــــــ
مــــــروة ماهر
حممـد اخلوىل

 حممود إدريس 
 حممـــد فضل

عمرو مصطفى 
إســـالم صالح
عمــــــرو فؤاد
حممد أبو الوفا

تصوير 
ـــــــــــــــــــــ

 هاشـــــــــم حسنيـــن
 حممد الـــــدحروجى
 حممـــــــد املغــــربى 
حممــــد عبد اللطيف

ملف خاص ... حفل إفتتاح قناة السويس اجلديدة 

ملف خاص .. الباخرة احملروسة

تقرير ... قالوا عن قناة السويس اجلديدة

قناة السويس اجلديدة .. تفاصيل املشروع وخطوات التنفيذ

ملحمـــــــــة التكــــــريــــك .. أبطال قناة السويس

مشـــروع التنميــة مبنطقـــة قنــــاة الســويــــس

أخبــــار القنــــــاة ... أحـــــداث العــــام

سجــــل الــــــزيــــارات والتشــريفـــات

قناة السويس .... التاريخ املاضى واملعاصر

دراسة بيئية لوزارة البيئة ... قناة السويس صديقة للبيئة

رؤســـاء هيئــــة قنــــاة الســــويـــس بعد التــــأميــم

تطور محوالت وإيرادات وأعداد السفن حتى اآلن 

الطوابع الربيدية لقناة السويس منذ األفتتاح

جملـــس إدارة هيئة قنــــاة الســـــــــــويس 

خــــط سيــــر رئيـــــــــــس اجلمهـــــوريـــــــــة

كلمة السيد الفريق رئيس هيئة قناة الســــــويس

كلمــــــــة السيــــد رئيــــس اجلمهــــوريــــــة

السفـــــن العابـــــرة بقنــــاة السويـــس اجلديـدة

تعليــق الصحف العاملية عن قناة السويس اجلديدة



مصر المحروسة
حفرت القناة

الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى علــى متــن الباخــرة المحروســة 
فــى طريقــه إلعطــاء أمــر تشــغيل قنــاة الســويس الجديــدة وبجــواره  
الســويس قنــاة  هيئــة  رئيــس  مميــش  مهــاب  الفريــق  الســيد 



برنامج احلفل

أبرز فعاليات االحتفال بإفتتاح قناة السويس الجديدة

            عمر خريت وأوبرا عايدة يف احلفل املسائيعرض حبري يقوده خيت احملروسة وعروض جوية بطائرات الرافال واف 16 نهاًرا 

النش الصواريخ املصرى من طراز أمباسادور يتقدم العرض

بدء حترك املوكب البحرى لسيادة رئيس اجلمهورية واملظاهرة البحرية2.00

وصول املظاهرة البحرية إىل املنصة الرئيسية

النشيد الوطنى املصرى

 خطاب السيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس

عبور سفن متقاطعة بقناة السويس وبدء العرض الفنى

مأدبة العشاء

إستقبال السيد الرئيس لرؤساء وملوك الدول

عرض فيلم وثائقى عن قناة السويس اجلديدة

خطاب السيد عبد الفتاح السيسى رئيس اجلمهورية

إنتهاء احلفل الصباحى وحترك السادة الرؤساء وامللوك5.00

الفرقاطة فريم درة تاج البحرية املصرية

الرئيس السيسى على منت الباخرة احملروسة

جاءت فعاليات االحتفال بافتتاح قناة الســويس 

اجلديــدة يف حفل عاملــي ضخم شــهده الرئيس 

عبــد الفتاح السيســي مبصاحبة ملوك ورؤســاء 

عدد مــن الدول العربيــة واإلفريقية واألجنبية 

ومبشــاركة مايزيــد عــن 7000 فرد مــن ممثلي 

الشــعب املصري جبميع فئاتــه ومتابعة املاليني 

عرب شاشــات التليفزيون.

بــدأت فعاليــات احلفــل صباًحــا علــى الضفــة 

الشــرقية للقنــاة بعــرض حبــري شــارك فيــه 12 

قطعــة حربية مــن القــوات البحريــة املصرية، 

و 15 وحــدة حبريــة مــن هيئــة قنــاة الســويس، 

ــه  ــى متن ــة وعل ــت احملروس ــة إىل خي باإلضاف

الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصل يف متام 

الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــًرا فــكان خط 

ســره كالتالــي: 

1:30 ظهًرا .. ففى متام الســاعة الواحدة والنصف 

ظهــًرا وصل الرئيــس عبد الفتاح السيســي موقع 

قناة الســويس اجلديدة بزيه العسكرى حيث 

توقفــت ســيارة الرئيــس مــن موكــب الرئاســة 

عند خيــت احملروســة ليســتقل الرئيــس اليخت 

اســتعدادًا لالحتفال.

 1:50 ظهــًرا .. حترك خيت احملروســة وعلى متنه 

كاًل مــن الرئيــس السيســي بالزي العســكري 

والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس 

ــعب،  ــات الش ــني فئ ــن ممثل ــدد م ــم ع يصاحبه

وحتلــق فوقهــم طائــرات اهليلكوبــر و طائرات 

ــم  ــري وتتقدمه ــش املص ــة للجي ــني التابع التأم

ــة فريم . الفرقاط

 2:05 ظهــًرا .. تفقــد الرئيس القنــاة اجلديدة من 

على منت احملروسة وجبواره الطفل ُعمر صالح، 

املريض بالســرطان، والذي حقق الرئيس أمنيته 

مبرافقتــه مرتديًا الزي العســكري حاماًل علم 

مصــر ملوحًا بــه للجنود والعاملــني على ضفاف 

القناة. 

2:15 ظهــًرا .. قّدمــت الطائــرات احلربية من طراز 

الـــ رافــال وآف 16 عروًضــا جويــة مبهــرة، كما 

رافقت فرقاطة »حتيا مصر« خيت احملروسة مع 

عــدد من القطع البحرية منها الســفينة عايدة.

2:25 ظهــًرا .. ُزينــت الســماء بألوان علــم مصر من 

خــالل دخــان ملون رمستــه الطائــرات احلربية، 

يف حــني ظهــر جمموعــة مــن الرجــال مرتدين 

زًيــا فرعونًيا علــى ضفاف القنــاة يعزفون بعض 

املقطوعات املوسيقية أثناء مرور خيت احملروسة 

حاملــني علم مصر.

2:35 ظهًرا .. اقرب الرئيس عبد الفتاح السيســى 

من املرســى عند موقــع املنصة الرئيســية مبوقع 

االحتفال بقناة الســويس اجلديدة.

ــب  ــى اجلان ــة عل ــال املنص ــع االحتف ــع موق ويق

ــم  ــدة، ويض ــويس اجلدي ــاة الس ــرقي لقن الش

ــوك  ــني للمل ــية خمصص ــات رئيس ــالث منص ث

والرؤســاء وكبار ضيوف احلفــل، باإلضافة إىل 

االســراحة الرئاســية، ومســجد الرمحــن الذي 

ــييده. مت تش

ــة  ــة تذكاري ــن بلوح ــة فُزي ــني املنص ــا مي أم

ــاء  ــا أمس ــكل ُدّون عليه ــة الش ــة دائري ضخم

مجيــع العاملــني اللذيــن استشــهدوا باملشــروع 

ــاء  ــا أمس ــا ُدّون عليه ــل، كم ــم 14 عام وعدده

ــاف أو  ــر اجل ــواء باحلف ــة س ــركات العامل الش

بالتكريــك املائي جبانب أمســاء القادة وكبار 

املهندسني من اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة 

وهيئــة قناة الســويس اللذين أســهموا يف إجناز 

املشــروع العمــالق.

2:48 عصــًرا .. هبــط الرئيــس إىل الــدور األول من 

خيت احملروســة بصحبة الفريــق مهاب مميش، 

وحيــا اجلنود وضباط البحريــة يدًا بيد.

2:53 عصــًرا .. اســتقل السيســي ســيارته متجًهــا 

إىل صالــون األســتقبال الرئاســي عقــب اجلولــة 

البحرية الســتقبال ملوك ورؤســاء وأمــراء الدول 

املشــاركني يف األحتفــال.

3:07 عصــًرا .. ظهــرت فرقــة عســكرية تعــزف 

بعــض األغانــى الوطنية يف عرض موســيقي.

 3:15 عصــًرا .. وصــل الضيــوف مــن كل أحنــاء 

العامل بالطائرات واألوتوبيسات وسيارات اجلولف 

للصعــود إىل املنصة الرئيســية لالحتفال بقناة 

ــوف  ــد ضي ــتمر تواف ــدة، واس ــويس اجلدي الس

االحتفــال إىل الســاعة الثالثــة ونصف. 

3:35 عصًرا .. اجتــه موكب الرئيس عبد الفتاح 

السيسي بعد استبدال بزته العسكرية ببدلته 

املدنيــة إىل املنصــة الرئيســية، وعنــد وصولــه 

للمنصــة ألقــى التحيــة علــى احلاضريــن فــى 

اجتاهــه لصعود املنصة، وظهر قارب عســكرى 

صغــر على متنه بعض اجلنــود، يرفرف به علم 
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أبيــض مكتوب عليــه »حتيا مصر«.

الفتــاح  الرئيــس عبــد  .. صعــد  4:11 عصــًرا 

السيســي إىل املنصــة الرئيســية، وأدى النشــيد 

الوطنى وســط الضيوف من ملوك ورؤساء العامل. 

4:25 عصــًرا .. ألقــت إحــدى املذيعــات الكلمة 

االفتتاحيــة للحفل، وبدأ عرض فيلم تســجيلي 

عن قناة الســويس اجلديدة. 

4:30 عصــًرا .. ألقــى الفريق مهــاب مميش  رئيس 

هيئــة قنــاة الســويس كلمتــه عــن االحتفــال 

بقنــاة الســويس اجلديدة ثــم وّقــع الرئيس عبد 

الفتاح السيســي علــى إذن تشــغيل القناة.

 4:34 عصًرا .. بدأ الرئيس فى إلقاء كلمته.

 4:50 عصــًرا .. عــربت أول ســفينتني للحاويــات 

ــت أبواقها كتحية  القناة اجلديدة حيث أطلق

ــااًل بالقناة. للرئيس واحتف

 4:53 عصــرا ..أعلــن الرئيــس افتتــاح القنــاة قبل 

دقائــق مــن متام الســاعة اخلامســة قائاًل »بســم 

اهلل الرمحن الرحيم، حنن عبد الفتاح السيســي 

رئيــس مجهورية مصر العربية، نأذن بفتح قناة 

الســويس اجلديدة«. 

لتبــدأ ســفن القافلــة اجلنوبيــة املتجهــة مشــاال 

للبحــر املتوســط لإلحبار يف القنــاة اجلديدة يف 

نفــس الوقــت اليت تعرب فيها ســفن قافلة الشــمال 

ــس  ــع الرئي ــر وليتاب ــر االمح ــة إىل البح املتجه

والضيوف عمليــة العبور املزدوج يف املنطقة من 

الكيلــو 86 إىل الكيلــو 76 ترقيــم القناة حيث 

تبحــر فيها اليخــت اجلمهوري احملروســة.

5 عصــًرا .....بــدأ العــرض الفــين لكــورال أطفال 

مصر وتبعه غناء أوبريت فين لكارمن سليمان، 

وحممد شــاهني وأمحد مجال.

 5:10 عصــًرا .....عــادت الطائــرات احلربيــة مــرة 

أخرى فى تقديم عروضها بســماء القناة، وعقب 

ــاء  ــوك ورؤس ــام مل ــي ق ــل  الصباح ــاء احلف انته

ــس  ــة الرئي ــن بتهنئ ــامل احلاضري ــاء الع وزعم

السيســي بالقنــاة اجلديــدة.

7:00 مساًءا..... بدء العشاء الرئاسي غرب القناة

8:00 مســاًءا.... إنتهــاء العشــاء وبــدء التحــرك إىل 

CMA CGM TITAN أول السفن العابرة بقناة السويس سفينة احلاويات العمالقة

صورة جوية بانورامية لقناة السويس اجلديدة بعد االنتهاء من احلفر

احلفــل الفين

عدت له منصات 
ُ
جديــر بالذكر أن األحتفال املســائي أ

خاصة إلســتقبال الضيوف من امللوك والرؤساء وعدد من 

الشــخصيات العامليــة على املســرح الفــين باإلمساعيلية 

مركيور. بفندق 

8:30 مســاًءا.... بــدء احلفــل الفــين والــذي تضمــن عــزف 

مقطوعات موسيقية للفنان عمر خرت وتقديم عرض 

مســرحي ألوبرا عايدة  

11 مساًءا.....إنتهاء احلفل ومغادرة املسرح الفين 
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   في كلمته التي ألقاها في حفل إفتتاح قناة السويس الجديدة  

لنبدأ فوًرا يف تنفيذ مشروع تنمية منطقة قناة السويس  . مميش: وعدنا فأوفينا بالعهد ولن نتوقف عند هذا اإلنـجاز .

أكــد الفريق مهــاب مميش رئيس هيئة 
ــويس ورئيس اجمللس التنفيذي  قناة الس
ملشروع تنمية منطقة قناة السويس يف 
كلمته الــيت ألقاها خالل حفــل إفتتاح 
قنــاة الســويس أن الشــعب املصــري قــادر 
علــى إعــادة كتابة التاريــخ من جديد 
بعد ان استطاع أن يسطر يف السادس من 
أغســطس رحلة كفاح وجناح جديدة 
لــن تتوقــف عنــد إفتتــاح قنــاة الســويس 
اجلديدة كشــرياًنا إضافًيــا للرخاء بل 
ســتمتد وتســتمر مــن خالل بــدء تنفيذ 
مشــروع تنميــة منطقة قناة الســويس .
الكلمــة: نــص  يلــي  وفيمــا 

الســيد الرئيــس عبدالفتــاح السيســي 
رئيس مجهوريــة مصر العربية أصحاب 
اجلاللة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء 
وأمــراء الــدول الشــقيقة والصديقــة 
ضيوفنــا الكــرام شــعب مصــر العظيــم 
أهــاًل ومرحًبا بكم يف مصرنــا احلبيبة 
مهــد احلضــارة وأرض احملبــة والســالم، 
أهــاًل ومرحًبــا بكــم يف قنــاة الســويس 
رمز اإلرادة املصرية الصلبة رمز التحدي 
والكفــاح، أهــاًل ومرحبــا بكــم يف 
شــريان احلياة ملصر وللعــامل أمجع، قناة 
الســويس قد حفرها األجــداد املصريون 
املاضــي. قبــل  القــرن  بســواعدهم يف 

ــا أراد  ــعب يوًم ــس، إذا الش ــيادة الرئي س
احليــاة فالبد أن يســتجيب القدر، والبد 
لليل أن ينجلي والبد للقيد أن ينكسر، 
وأراد الشــعب املصري احلياة يف 25 يناير 
و30 يونيــو فاســتجاب القــدر واجنلــى 
الليــل وبزغ فجر احلرية فأشــرقت مشس 
العزة والكرامة على ربوع الوطن املفدى 
ــب  ــد التعص ــد قي ــر القي ــر وانكس مص
والتخلــف لتنطلــق مصر بفضل جيشــها 
وشــعبها العظيم وشــبابها الوطين الطموح 
ــية  ــه السياس ــول قيادت ــف ح ــذي الت ال
اجلديــده وليبــدأ عصــرًا جديــدًا عصر 
التنميــة والرخــاء عصر البنــاء والتعمر.

بــأوىل  حنتفــل  اليــوم  حنــن  هــا 

خطــوات البنــاء والتعمــر يف هــذا العصــر بافتتــاح أول مشــروع قومــي عمــالق 
ملصــر يف القــرن الـــ 21 وهــو حفــر قنــاة الســويس اجلديــدة لتكــون شــرياًنا 
إضافًيــا للحيــاة ملصــر وشــعبها العظيــم والعــامل أمجــع ويف إجنــاز غــر مســبوق 
طبًقــا ألوامــر الشــعب املصــري العظيــم وأوامــر ســيادتكم مت تنفيــذ املشــروع 
بالكامــل يف خــالل عــام واحــد ليضــرب املصريــون والعاملــون باملشــروع مثاًل 
حيتــذى بــه باجلديــة واالنضبــاط والتفانــي يف أداء الواجــب والــوالء للوطــن.

وقــد وعدنــا حنــن العاملــني باملشــروع فأوفينــا الوعــد وعاهدنــا فوفينــا 
يــا  املســتنرة  وتوجيهاتكــم  اليوميــة  ملتابعاتكــم  كان  وقــد  العهــد 
ــل  ــروع بالكام ــول املش ــذي م ــا ال ــري لن ــعب املص ــم الش ــس ودع ــيادة الرئي س
أكــرب  املشــروع  تنفيــذ  طــوال  املصريــة  احلكومــة  دعــم  وهكــذا 
ــزة. ــة الوجي ــرة الزمني ــذه الف ــالق يف ه ــل العم ــذا العم ــاز ه ــر يف إجن األث

ــروع  ــذ املش ــاء تنفي ــا أثن ــو هدفن ــن ه ــعارنا والوط ــو ش ــدي ه ــد كان التح وق
وتشــابكت  املصريــة  الوطنيــة  بوتقــة  يف  والشــعب  اجليــش  وانصهــر 
احملــدد. الوقــت  يف  العمــل  هــذا  إلجنــاز  العقــول  وتعانقــت  األيــدي 

ــي  ــاتر الراب ــر الس ــدء وتفج ــارة الب ــالق إش ــة إط ــذ حلظ ــس من ــيادة الرئي س
بــدأ العمــل ومل يتوقــف إال مبــرور أول ســفينة عمالقــة خــالل جتربــة 
ــام ب 11  ــام الع ــل إمت ــو 2015 أي قب ــهر يولي ــن ش ــة يف 25 م ــغيل الناجح التش
يوًمــا ، إنهــم املصريــون األشــداء األقويــاء الذيــن واصلــوا العمــل الليــل بالنهــار 
والصيــف بالشــتاء دون هــوادة واضعــني نصــب أعينهــم املصلحــة العليــا للوطــن.

ونعدكــم يا ســيادة الرئيس ونعد شــعب مصر العظيم بأننا لــن نتوقف عند هذا 
اإلجنــاز وقــد كانــت أوامر ســيادتكم لنــا أن نبدأ من غد الســابع من أغســطس 
2015 يف تنفيــذ احللــم الثاني مشــروع التنمية مبنطقة قناة الســويس والتعاون 

بــني هيئــة قنــاة الســويس واهليئــة 
ــروع  ــام للمش ــط الع ــية واملخط اهلندس
فــال وقــت نضيعــه، فمصــر تنتظــر مــن 
والكثــر  الكثــر  وشــبابها  أبناءهــا 
وبكل األمل يف مستقبل باهر ومشرق.
فلنحمــل مجيًعــا معــاول البنــاء وليرك 
البعــض معاول اهلدم فمصــر أغلى علينا 
مــن أن ُتهــَدم ولــن يســمح أحــد بذلك إال 
علــى أجســادنا، امسحــوا لــي يف نهايــة 
ــكر  ــل الش ــه جبزي ــيت أن أتوج كلم
لشــخصكم  والتقديــر  والعرفــان 
الكريــم صاحب القرار الوطين الشــجاع 
وشــعبنا العظيــم صاحــب الفضــل األول 
ــاح  ــاىل يف إجن ــبحانه وتع ــد اهلل س بع
ــاز. ــذا اإلجن ــق ه ــروع وحتقي ــذا املش ه
ــارك  ــن ش ــكل م ــكر ل ــه بالش وأتوج
يف هــذا العمل وســقطت منــه حبة عرق 
واختلطــت برمــال وميــاه مصــر الطاهــرة 
فاجلميــع كانوا أخوة وأبنــاء لنا، كما 
أن روح الوحــدة الوطنيــة جتلت يف أبهى 
ــل  ــذ العم ــل تنفي ــالل مراح ــا خ صوره
وأخــص بالشــكر أبطال ورجــال القوات 
املســلحة املصرية الباســلة ورجــال قادة 
للقــوات  اهلندســية  اهليئــة  وضبــاط 
املســلحة والعاملــني األبطال بهيئــة قناة 
ــني  ــذ املصري ــي التنفي ــويس ومقاول الس
املشــروع. يف  التكريــك  وشــركات 
حلًمــا  كان  لقــد  الرئيــس  ســيادة 
فخاطــًرا فاحتمــاال ثــم أضحــى حقيقــة 
ال خيــاال، حفــظ اهلل مصــر وحفــظ اهلل 
شــعب مصــر ووفقكــم اهلل ملــا فيه خر 
ــة  ــى برك ــر عل ــني، وِس ــر واملصري مص
ــاندك يف  ــك يس ــر مع ــعب مص اهلل وش
التنميــة  أجــل  مــن  خطواتــك  كل 
والبنــاء والرخــاء ومن جنــاح لنجــاح بإذن 
اهلل وال اســتطيع إال أن أقــول احلمــد هلل.
ســيادة الرئيــس يف مثــل هــذا الوقــت 
مــن العــام املاضــي وقعتــم علــى وثيقــة 
ــدة،  ــويس اجلدي ــاة الس ــر قن ــدء حف ب
وهاحنــن وبعــد مــرور عــام واحــد فقــط، 
علــى  للتوقيــع  ســيادتكم  ندعــو 
وثيقــة أمــر بــدء تشــغيل قناة الســويس 
اجلديدة على بركــة اهلل، فلتتفضل .

السيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يلقى بكلمته فى أفتتاح قناة السويس اجلديدة
 السيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أثناء متابعته لألعمال الفنية اخلاصة بعملية

  التكريك بقناة السويس اجلديدة مع املتخصصني بالتحالف
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ألقــى الرئيــس عبــد الفتاح السيســي يف 
الســادس مــن أغســطس خطاًبــا تارخيًيــا 
اســتهل بــه حفــل إفتتــاح قناة الســويس 
اجلديدة الذي شهد حضور رؤساء وملوك 
عــدًدا مــن الــدول العربيــة واإلفريقيــة 
واألجنبية ومشــاركة مايزيد عن 7000 
فــرد مــن ممثلي الشــعب املصــري جبميع 
فئاتــه وقد جــاءت كلمتــه كالتالي :

أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو ..
السيدات والســادة .. ضيوف مصر األعزاء 

..
اليــوم  بكــم  أرحــب  أن  يســعدنى 
بِاســم شــعب وحكومــة مجهوريــة 
ــر  ــقاء مص ــب بأش ــة .. أرح ــر العربي مص
املخلصــني وأصدقائها األوفياء .. من أرادوا 
ــه  ــم فرحت ــعبها العظي ــاركوا ش أن يش
بإجنازه التارخيي ..الذى أثبت من خالله 

قدرتــه علــى صناعــة
التاريــخ باقتدار .. والعبور إىل املســتقبل 
مــــــــــن أجل تقـــــــــدم ورخــــــــاء 

بأكملهـــا. االنســـــانية 
فقــرة ارجتلها الســيد الرئيس أثنــاء إلقاء 

الكلمة:
إليكــم  أحتــدث  أن  لــي  امسحــوا 
كمواطــن مصري يفخــر بعظمة بالده 
ــدرس يف  ــيت ُت ــة ال ــا العريق وحبضارته
العديــد من املناهــج الدراســية مبختلف 
دول العامل لتســتلهم شــعوب العامل القيم 
اليت أرستها تلك احلضارة العظيمة .. وها 
هي مصــر تقدم اليوم هديتهــا إىل العامل 
.. ليــس فقــط مــن أجــل الشــعب املصــري 
ولكــن مــن أجــل اإلنســانية والتنميــة 
ــدم  ــر مل تق ــر .. إن مص ــاء والتعم والبن
للعــامل على مــدار العامــني املاضيني هذه 
القنــاة اجلديــدة فقــط .. ولكــن امتــد 
عطاؤها ليشمل جماالت أخرى حيوية.. 
وســيذكر التاريــخ ملصــر وشــعبها أنهما 
تصديــا ألخطــر فكــر إرهابــي متطرف 
لــو متكــن مــن األرض حلرقهــا .. كمــا 
أنهما ســاهما يف تقديم القيم اإلسالمية 

ــالء ..  ــه األج ــريف وعلمائ ــر الش ــالل األزه ــن خ ــمحة .. م الس
الذين يســاهمون بفاعليــة يف جتديد اخلطاب الديين 

وتصويبــه.
لقــد قــام الشــعب املصــري بإجنــاز مشــروع 

ــة  ــروف صعب ــدة يف ظ ــاة اجلدي القن
االقتصــادي  الصعيديــن  علــى 

ــوى  ــث كانــت ق ــين، حي واألم
اإلرهــاب والتطــرف حتــارب 

مصــر واملصريــني.. إال أننــا 
اهلل  بفضــل  اســتطعنا 

ــد  ــم جبه ــل ث ــز وج ع
التغلــب  املصريــني 

علــى تلــك الظروف 
ــم. ــق احلل وحتقي
عظمــة  إن 
القنــاة اجلديدة 
تكمــن  ال 
يف  فقــط 
كونهــا إجنــازًا 
هندســيًا هائــاًل 
ولكنهــا   ..
أيضــا منحــت 

املصريني 
ــة وأكدت  الثق

أمجــع  للعــامل 
علــى  قدرتهــم 

ــاز ..  ــل واإلجن العم
اجلديــدة  فالقنــاة 

خطــوة واحــدة علــى 
بــدأه  طويــل  طريــق 

ــون لتحقيق آماهلم  املصري
. تهــم حا طمو و

املصريــني  عظمــة  ســر  إن 
وحدتهــم  يف  يكمــن  وقوتهــم 

ككتلــة واحــدة ووقوفهــم صفــا 
واحدا ويدا واحدة .. وها حنن نرى فضيلة 

االمــام األكــرب وقداســة البابــا معًا ليعــربا دائما 
عــن وحــدة الشــعب املصــري .

ولــن يفوتــين هــذا املقــام أن أقــدم الشــكر ألرواح شــهداء مصر 
الذيــن جــادوا بأنفســهم ودمائهــم مــن أجــل هــذا الوطــن ولتحقيــق 

اســتقراره.. لقــد قدموا تضحيــة غالية ليس فقــط من أجل 
مصــر .. ولكــن أيضا مــن أجــل اإلنســانية.. كما 
ــة  ــر للهيئ ــكر والتقدي ــدم بوافــر الش أتق
ــة  ــلحة وهليئ ــوات املس ــية للق اهلندس
قنــاة الســويس وحتالــف شــركات 
وشــركات  التكريــك 
ــاهموا  ــن س ــاوالت .. الذي املق
مجيعــًا يف إجنــاز هــذا 
يف  العظيــم  املشــروع 

ــدد. ــه احمل توقيت
حنــن  وَعدنــا 
ــامل  ــني الع املصري
نقــدم  بــأن 
القنــاة  لــه 

اجلديدة 
ــة .. وها  هدي
ــى  ــن نوف حن
بالوعد الذى 
قطعنــــــاه 
مجيعــــــًا 
علـــــــــى 
أنفسنــــــا 

.. وفــى زمــن 
قياســـــى.. 

نهــدى للعــامل 
شريــــــــانا 

إضافيــا للرخــاء 
ــل  ــاة تواص .. وقن
بــني  حضــارى 
ــاهم  ــعوب .. لتس الش
فــى تيســر وتنميــة 
املالحــة  حركــة 
آفاقــا  وتفتــح  الدوليــة.. 
ــارك  ــة .. وتش ــدة للتنمي جدي
فــى حتقيق آمال وطموحات شــعب 
مصــر العظيم .. الذى أجنز هذا املشــروع 
بعقول أبنائه .. وقوة ســواعدهم .. ومدخرات 

أمواهلــم.
مــن ســيناء الغاليــة .. ملتقــى الشــرق والغــرب .. مــن أرض 
مصر الطيبة كأخالق أهلها .. العظيمة يف مشوخها كاألهرامات 

.. العبقريــة يف موقعهــا على مر الزمان.. 
الباقيــة أبــدا كنيلهــا اخلالد .. نســتلهم 
من كتاب التاريخ اإلنســاني .. صفحات 
الفخـــــــر واجملــــــــد اليت كتبــــــها 
صفحــات  يف  ونســطر   .. األجــــــداد 
املســتقبل نهجــا فريــدا ملصــر اجلديــدة 
يلبــى طموحــات أبنائهــا .. ويتســق مــع 
كفاحهــم ونضاهلــم املمتــد بامتــداد 

البشــرية.
لطاملــا كانــت قنــاة الســويس جــزءًا مــن 
نبض مصر فشغلت مفكريها وأدباءها.. 
فهــا هو مفكر مصــر الكبر الدكتور 
ــا أن  ــاًل »لن ــا قائ ــدان يصفه ــال مح مج
نطمئن رغــم كل التحديــات والعقبات 
أن مســتقبل قنــاة الســويس وثيق كما 
هــو مضمــون .. بــل ومشــرق أكثــر ممــا 
كان يف أي وقــت مضى فقط بشــرط أن 
نقبــل بالتحــدي .. وأن نتصــدى للخطــر 
باليقظة وباإلصرار وبالتخطيط الدؤوب 
ثــم بالعمــل احلــازم احلاســم«.. وهــا هــي 
نبــوءة مجــال محــدان تتحقــق .. واقعــًا 
جديدًا جيــري اآلن متدفقًا يف مياه هذه 
القناة. وامسحوا ىل أن أوجه رسالة إعزاز 
وتقدير لشعب بالدى .. الذى برهن يومًا 
تلو اآلخر علــى أن عطاء مصر من أبنائها 
املخلصــني ال ينضب أبدًا .. يا أبناء مصر.. 
إننــى أحيــى وطنيتكــم .. فقــد لبيتــم 
نداء الوطــن.. ومتكنتم مــن متويل هذا 
اإلجنــاز اهلائــل خــالل أيــام معــدودات .. 
ودعونــا مجيعــا نهــدى إجنازنــا العظيــم 
ألرواح شــهداء مصر األبــرار .. نقول هلم إن 
أرواحكــم مل تذهــب هبــاء .. ودفاعكم 
عن وطنكم وشــعبكم مل يكن فقط 
من أجل الدفاع عن أرض الوطن .. ولكن 
أيضــا ملنح األمل ألجيال قادمة .. ســتعى 
وتتعلــم مــن جتاربكــم وتارخيكــم 
ــار ..  ــة واإليث ــداء والتضحي ــى الف معان
فلتنعمــوا مجيعا فى ســالم اجلنة.. ولن 
يفوتنــى فى هذا املقام أن أتوجه خبالص 
الشــكر والتقديــر .. لــكل مــن ســاهم 
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بنتــاج عقلــه وجهده فى حتقيــق هذا اإلجنــاز املبهر. 
أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو ..

السيدات والسادة .. ضيوف مصر األعزاء.
ــدة  ــويس اجلدي ــاة الس ــى قن ــة ف ــة البحري ــة املالح ــالق حرك إن إنط
.. وإجنازهــا بهــذه املعــدالت غــر املســبوقة .. يتخطــى حتقيــق أهــداف 
إقتصادية أو سياســية .. ليربز لنا هدفا إنســانيا تنشــده مصر املســتقبل .. 
حيقق لشعبها الكرامة والعدالة واإلستقرار .. فى ظل دولة دميقراطية 
مدنية حديثة .. مــــن خــالل إستدعــاء القــــدرات املصرية على البناء 

خبطوات متسارعة فــــى شتــــى اجملــــاالت.
إن مرحلــة البناء الراهنة تتطلب تهيئة املناخ املناســب للعمل واالســتثمار 
.. ولقــد كان رجــال القــوات املســلحة والشــرطة املدنيــة فــى طليعــة 
الصفوف املصرية .. التى تسعى بدأب وإخالص فى مواجهة إرهاب أعمى 
.. فقد صوابه .. وراح يضمر الشــر والســوء ملصر وشــعبها .. وأراد أن يفرض 
علــى املصريني أفكاره املتخلفة عن ركب احلضــارة .. فكانت إرادتهم 

وقدرتهــم علــى هزميته ودحره أقوى مــن حقده وعنفه.
التاريــخ يــروى لإلنســانية بأســرها كيف كانــت قناة إن 

الســويس .. حمــورًا النطــالق إشــعاع مصــر الثقافى 
ــزة  ــره .. وهم ــامل بأس ــة والع ــارى للمنطق واحلض
الوصــل بــني خمتلــف أرجائــه .. بــدءا مــن العصــر 
الفرعونــى ومــرورا باحلكــم اإلغريقــى واحلقبة 
اإلســالمية ..ثــم التاريــخ احلديــث .. ووصــوال إىل 
قناتنــا اجلديــدة .. إن مصــر ســتظل 
ــرب  ــرق والغ ــع للش ــى اجلام امللتق
مثلمــا كانت علــى مــدار التاريخ.

اجلــــــــاللة  أصحــــــاب 
.. والسمــــــو  والفخامــــة 

والســــــادة  السيـــــــــدات 
.. األعــــــــــــزاء  ضيوفنــا 

إن الشــعب املصــري العظيــم يعلن 
ــاة  ــالة قن ــوم رس ــامل الي للع
الســويس اجلديــدة: 
إننــا ننتصــر علــى 
باحليــاة،  اإلرهــاب 
ــة  ــى الكراهي وعل
باحلــب .. لتكــن 
القنــاة منطقــة 

رخاء 
لإلنسانية.. 

فقــط  ليــس 
ــوق مياهها بل  ف
وعلــى ضفتيها 
يرتفــع  مبــا   ..
ــام تاريخ  إىل مق
هــذه القنــاة الــيت 

ضعــت  و

نطمــح إىل مشــاركة أصدقائنــا فــى 
كافة ربــوع العامل فى حلمنا الطموح 
ببناء مصر املستقبل .. حيث تنطلق فى 
مصر حزمة من املشــروعات تســتهدف 
إنشاء شبكة قومية للطرق العمالقة 
.. وتنميــة زراعيــة تطمح اِلســتصالح 

مليــون فدان .. وإنشــاء عدد
ــتوعب  ــدة لتســـ ــدن اجلديـــ ــن امل م
ــة  ــة .. باإلضاف ــادة الســكانيــ الزيـ
إىل البــدء يف تدشــني عدد مــن املوانىء 
ــن  ــة م ــة الصناعي ــع والتنمي .. والتوس
ــرة  ــات الصغ ــجيع الصناع ــالل تش خ
واملتوســطة .. وأؤكــد لكــم مجيعــا 
إن الدولــة املصرية جتــدد عزمها على 
ــالح  ــى اإلص ــى خط ــا عل ــى قدم املض
السياســى واإلجتماعــى .. لتحقيــق 
أهــداف وطموحات أبنائها فــى العدالة 
اإلجتماعيــة والكرامــة اإلنسانيـــة .

السيدات والسادة

احلضور الكريم ..
إننــى أتوجــه لكــم مجيعــا بالتحية 
ــل  ــز وج ــكر اهلل ع ــر .. وأش والتقدي
أن وفقنــا مجيعــًا إلجنــاز هــذا احللــم 
ــع  ــا الداف ــم لدين ــذى عظ ــر.. ال الكب
لتحقيــق املزيــد مــن اإلجنــازات ملصرنا 
احلبيبــة الغالية .. ذلــك الوطن العظيم 
ومســئولية  أمانتــه  محلــين  الــذي 
ــتحق أن  ــن يس ــذا الوط قيادتــه .. إن ه
نبــذل مــن أجلــه الكثــر ونضحى من 
أجــل أن يصــل إىل ما يســتحقه .. هذا 
الوطــن ينتظــر منــا مجيعــا صدقا يف 
النوايــا .. وإخالصــا يف العمــل .. وثباتا 
علــى املبــادئ والقيــم .. مجيعًا .. شــبابا 
ــلمني  ــاء .. مس ــاال ونس ــيوخا .. رج وش

ــيحيني. ومس
ــع  ــا م ــتعادت إرادته ــيت اس ــر ال إن مص
ثورتــي اخلامس والعشــرين مــن يناير 
ــارت  ــد اخت ــو .. ق ــن يوني ــني م والثالث

ــة  ــود وخريط ــا الوج ــى جغرافي بصماتهاعلــ
البشــرية.. وأؤكــد لكــم أن مصر ليســت بلد 
املشــروع الواحــد .. وال يصح أن تكون كذلك 

 ..

فشــعبها الشــاب كما هو يف حاجة إىل العمل 
فإنه أيضـــا 

قـــــادر علــى اإلبـــــداع واإلجنـــاز.. وما افتتاح 
قناتنــا اجلديــدة اليــوم إال انطالقــا ملشــروعات 
وطنية عديــدة .. ولعل أكثرها اتصاال بإجناز 
اليــوم هــو مشـــروع التنميـــة مبنطقـــة قنـــاة 
الســــويس .. حيــث مت اعتمــاد املخطــط العــام 
للمشــروع.. وستشرع احلكومة على الفور فى 
تنفيذه بتنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد 
.. والتى ستشــهد توســعة ميناء شــرق بورسعيد 
وتطويره .. واالهتمام بالظهر الصناعى للميناء 
.. وكــذا تطويــر البنيــة األساســية للمنطقــة 
وربطها مع املشــروعات األخرى اجلارى تنفيذها 
.. وســيلى ذلك البدء مباشــرة فــى تنمية مناطق 

اإلمساعيليــة والقنطرة والعني الســخنة.
إن تنميــة منطقــة القنــاة تســتهدف إنشــاء 
منطقــة إقتصاديــة عاملية .. تشــمل عــددا من 
املوانــىء واملدن اجلديدة واملراكز اللوجســتية 
والتجارية .. والتى حتقق زيادة ملعدالت التبادل 
التجــارى بــني مصــــــر ومجيــــع دول العــامل .. 
وحنــن بإســتمرارنا فــى حتقيــق هــذا اهلــدف.. 

ســبيلها .. وأنــارت دربهــا .. وإن كانــت 
ــد..  ــا تري ــد إىل كل م ــل بع مل تص
فإنهــا عرفــت كل مــا تريــد ومتضــي 
يف طريقهــا لتحقيقــه.. وإذا كانــت 
ــإن  ــم .. ف ــى احلل ــادرة عل ــعوب ق الش
الشــعوب احلرة فقط هي القادرة على 

اإلجنــاز.
ــى  ــم .. عل ــن الرحي ــم اهلل الرمح بس
بركــة اهلل .. نــأذن حنن عبــد الفتاح 
ــر  ــة مصـ ــس مجهوري ــى رئي السيس
قنـــاة  تشــــغيل  ببــدء   .. العربيــة 

اجلديـــــدة. السويـــس 
حتيا مصر .. حتيا مصر .. حتيا مصر
وحتيا شعوب العامل احملبة للسالم ..

وقيــم  اإلنســانية  مبــادئ  وحتيــا 
املشــرك والتعايــش  التســامح 

اهلل  ورمحــة  عليكــم  والســالم 
وبركاتــه

السادة ملوك وزعماء ورؤساء العامل
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مع إطالق إشارة البدء لتشغيل القناة

 401 ألف طن وبازدواج مع ثالثة سفن أخرى تعرب القناة قناة السويس اجلديدة تستقبل ثالثة حاويات ضخمة بإمجالي محوالت

عــربت قنــاه الســويس اجلديــدة مع 
بدء تشغيلها يف السادس من أغسطس 
ثالث ســفن حاويــات ضخمة قادمة 
ــة  ــن قافل ــر ضم ــر األمح ــن البح م
اجلنــوب، فيمــا دخلــت ثــالث ســفن 
أخــرى القنــاة القدميــة قادمــة مــن 
ــمال؛  ــة الش ــن قافل ــعيد ضم بورس
لتســر القافلتــني بشــكل مــزدوج 
خــالل حفــل افتتــاح قناة الســويس 
اجلديــدة الــذي شــهده الرئيس عبد 
الفتــاح السيســي مبصاحبــة ملــوك 
ورؤســاء عدد من الــدول والذي تابعه 
املاليــني عــرب شاشــات التليفزيــون.

احلاويــات  ســفينة  وتقدمــت 
 Cma Cgm Titan « املالطيــة
» الثــالث ســفن العابــرة لتكــون 
ــويس  ــاة الس ــرب قن ــفينة تع أول س
اجلديــدة رمسًيــا حبمولــة 136 ألف 
ــى  ــويس عل ــن الس ــل م ــن لتدخ ط
البحــر األمحــر وبإرشــادها اثنــني 
مــن قباطنــة قنــاة الســويس، وهمــا 
القبطان إبراهيم الدسوقي والقبطان 
جــالل غنيــم، أمــا الســفينة الثانيــة 
فهي ســفينة احلاويــات اهلولندية » 
ومحولتهــا   »Msc Chicago
113 ألــف طن قــام بإرشــادها القبطان 
أمحــد مســعود والقبطــان حمــب 
الثالثــة  الســفينة  ثــم  األعصــر، 
 Thalassa Avra  « وهــي 
ــع  ــن وترف ــف ط ــا 152 أل » ومحولته
علــم ســنغافورة، وقــام بإرشــادها 
ــد  ــد احلمي ــان عب ــن القبط كاًل م
. عــز  بــدر  والقبطــان  الســجيين 

ــرى  ــفن أخ ــالث س ــت ث ــا دخل فيم
القنــاة القدميــة مــن البحر املتوســط 
مــع  مــزدوج  شــكل  يف  لتعــرب 
الســفن املــارة يف القنــاة اجلديــدة، 
وهــي كاًل مــن ســفينة احلاويــات 
 Msc« بنمــا  علــم  ترفــع  الــيت 

ألــف   146 ومحولتهــا   «    Cabella
طــن وقــام بإرشــادها القبطــان عــالء بليــغ 
والقبطــان عبــد اجمليد عــالم، والســفينة 
الثانيــة هي ســفينة احلاويات الفرنســية 
 «   Cma Cgm Labarous«
ومحولتها 163 ألف طن يرشــدها القبطان 
شــاكر باديــر والقبطان حســام سوســة .

فهــي  الثالثــة  الســفينة  أمــا 
اإلجنليزيــة احلاويــات  ســفينة 

ومحولتهــا   «  Hangin Gold  «  
145 ألــف طــن، ويرشــدها القبطــان عــزت 
حســب اهلل والقبطان مصطفــي املقياتي، 
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ودخلــت القنــاة الثانية عشــر وربــع ظهًرا .
املرابطــة  الســفن  أن  بالذكــر  جديــر 
بكل املوانئ العامل أطلقت صافرتها خالل 
قيــام الرئيــس بإعطاء شــارة بدء التشــغيل 
ــابقة  ــى س ــدة وه ــاة اجلدي ــي للقن الفعل
تعــد األوىل مــن نوعها يف تاريــخ البحرية 
العامليــة وذلك تقديًرا لدور قناة الســويس 
ــة. ــارة العاملي ــة التج ــة حرك يف خدم

« CMA CGM LABEROUS « سفينة احلاويات الفرنسية العمالقة
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الصحف العالمية في افتتاح قناة السويس الجديدة 

صحيفة التيليجراف

االيكونوميست األقتصادية

صحيفة التاميز

وكالة الـ سى أن أن االخبارية العاملية

السيسي يعيد أجماد الفراعنة و مصر تولد من جديد 

ــويس  ــاة الس ــاح قن ــى افتت حظ
مــن  الســادس  يف  اجلديــدة 
وتغطيــة  بإهتمــام  أغســطس 
وكاالت  قبــل  مــن  واســعة 
العامليــة  الصحافــة  و  األنبــاء 
العامــة  اهليئــة  تلقــت  فقــد 
لإلســتعالمات مايقــرب من 1000 
طلب من املراسلني األجانب سواء 
املعتمديــن بالقاهرة أو املرافقني 
صحفيــني   أو  رمسيــة  لوفــود 
باخلــارج لتغطيــة حفــل افتتاح 
قناة الســويس اجلديدة مباشرة 
مباشــرة ليشــارك بالفعــل 227 
حيــة  تغطيــة  يف  صحفــي 
للحــدث  . ،وقــد جــاءت عناوين 
أبــرز الصحــف ووكاالت األنبــاء 

ــي :  ــا يل ــة كم العاملي
فقد عبــــــــرت  صحيفة

The Times  عــن احلــدث 
يف عددهــا الصــادر يف الســادس 
من أغســطس بـــ أن الرئيس عبد 

الفتــاح السيســي يعيــد إحيــاء 
أجمــاد الفراعنــة بعد أن اســتطاع 
افتتــاح القنــاة اجلديــدة يف مــدة 
قياســية فهــى مل تســتغرق ســوى 

عاًمــا واحــًدا فقط .
فأشــارت  التالــي  اليــوم  يف  أمــا 
الصحيفــة إىل ما جــاء يف خطاب 
الســويس  قنــاة  بــأن  الرئيــس 
اجلديــدة  مبثابــة إعــادة ميــالد 
للدولــة املصريــة مــن جديــد 
حيث ستســاهم يف إنقاذ األقتصاد 
املصــري وان هــذا األجنــاز ماهــو إال 

جمرد خطوة على طريق مكون 
ــة  ــاء الدول ــوة لبن ــف خط ــن أل م

احلديثــة .
 The بينما أشــارت جريـــــدة الـ
يف  الربيطانيــة    Guardain
عددهــا الصــادر يف اليــوم الســابق 
لالحتفــال بإفتتاح قناة الســويس 
اجلديــدة إىل األهميــة املالحيــة 
للقنــاة اجلديــدة وفقا ملــا جاء يف 
تصرحيــات الفريــق مهــاب مميش 
رئيــس هيئــة قناة الســويس ملا هو 
متوقــع مــن زيــادة أعــداد الســفن 

وتقليل زمن األنتظار ،كما قامت يف اليوم التالي  برصد تفاصيل حفل االفتتاح الضخم الذي ضم عدًدا من 
رؤســاء وملوك الــدول العربيــة واإلفريقيــة واألجنبية .

فيمــا قامــت جملــة الـــ Time  بتغطية حية مــن موقع االحتفــال يف مدينة اإلمساعيليــة أكدت فيها 
أن قنــاة الســويس اجلديدة هى هدية مصر للعامل حنــو مزيد من التنمية والبناء واحلضارة .

علــى أن وكالــة رويــرز اإلخباريــة تناولــت بالتفصيــل فعاليــات حفــل االفتتــاح كمــا ركــزت علــى 
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اهلافينجنتون بوست

صحيفة اجلارديان الربيطانية

صحيفة ميدل إيست

تصرحيــات الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي بشــأن حماربة 
األرهــاب مــن خــالل الدفــع بعجلــة البنــاء والتنميــة حيث 
مت حفــر قنــاة الســويس اجلديــدة يف وقت قياســي يف عام 
واحد ويف ظروف اســتثنائية تعيشها مصر لتكون القناة 

اجلديــدة مبثابــة هدية مصــر للعامل .
أما شــبكة الـ CNN  اإلخبارية فقد اعتربت افتتاح قناة 
الســويس اجلديــدة بداية جديدة حنــو التنمية  املامولة 
بعــد الفــرة العصيبــة اليت شــهدتها مصــر مؤخــًرا من عدم 
االســتقرار وتراجع األقتصاد وبذلك فهى لن تكون مبثابة 
انتصار سياســي فقــط وإمنا اقتصادي أيًضــا فمن املتوقع أن 
تزيــد عائــدات القناة حبلول عــام 2023 إىل حنو 2023 كما 
ســتوفر األالف من فرص العمل ، هذا وقد حاولت الشبكة 
نقــل فرحة الشــعب املصــري يف ميدان التحريــر من خالل 

فيديــو مصور قامت ببثه علــى موقعها اإلليكروني .
كما جاءت صحيفة التلغراف يف الســادس من أغســطس 
حتت عنوان »مصر تبدأ احتفاالت قناة السويس اجلديدة 
» بأعتبارهــا هديــة مصر للعامل وهو املشــروع الضخم الذي 
تبلــغ تكلفتــه حوالــي 8 مليــار دوالر والــذي مت إجنازه يف 
عــام واحــد ومــن املتوقــع مســاهمته يف إنعــاش االقتصــاد 

املصــري وزيــادة عائدات القناة حبلــول عام 2023.

تنـــــاولت  متخصصــة  إقتصاديــة  جملــة  وكونهــا 
االقتصاديــة مــن  اجلــدوى    The Economist
افتتــاح القنــاة اجلديدة حيث ســتتمكن القناة من زيادة 
قدرتها األســتيعابية من الســفن لتصل إىل حنو 93 سفينة 
يوميــا ولرتفــع عائــدات القناة إىل حنــو 13.5 مليــار دوالر 
حبلول عــام 2023  على أن احلكومة املصرية ســتلتزم يف 
املقابــل بتســديد عائدات شــهادات االســتثمار اليت مكنت 
احلكومــة مــن متويل هــذا االجناز يف ثلث املــدة احملددة 

مســبًقا إلجناز املشــروع يف عــام واحد.
كمــا نشــرت شــبكة ” ســكاي نيــوز ” اإلخباريــة 
الربيطانيــة أن مشــروع قنــاة الســويس اجلديــدة هو فخر 
وطــين، وأن اآلمــال املعقــودة علــي املشــروع كبــرة جــدا .

وســلط التقرير الذي نشــرته الشــبكة الضــوء علي أجناز 
مشــروع القنــاة يف عــام واحــد فقــط، مضيفــا أن املشــروع 
يســمح للســفن بالتحــرك يف نفــس الوقــت ويف اجتاهــات 
خمتلفــة، وأضافت أن املشــروع يزيد من عدد الســفن املارة 
يف اليوم الواحد ويرفع عائدات قناة الســويس، وهو حلقة 
الوصل بني أسيا وأوروبا، ومتثل أيضا 7% من إمجالي التجارة 

العامليــة البحرية .
فيمــا جاءت تغطية القناة االخبارية الفرنســية فرانس 24 

جالف نيوز ايديتوريال

حتت عنوان » مصر تســعى لدعــم اقتصادها بافتتاح القناة 
اجلديدة«.

ووصفــت املمــر املائــي اجلديــد بالـــ “اإلجنــاز«، مضيفة أن 
مصــر تســعى بذلك إىل دعــم اقتصادها وتعزيــز مكانتها 

الدولية.
.

أما صحيفة فاينانشــيال تاميز الربيطانية فنشرت تقريرا 
بعنوان«مصــر تعلــق آمــااًل على افتتــاح القنــاة اجلديدة«، 
واهتمت بتغطية ما حيدث يف الشوارع املصرية من مظاهر 
االحتفــال بافتتــاح القنــاة اجلديــدة مبــا يعكــس فرحة 
الشــعب املصــري بهذا املشــروع االقتصــادي، الــذي يعلقون 
عليه آمــاال كبرة يف النهوض باالقتصــاد املصري املتعثر.
ــد  ــيت ق ــاوف ال ــض املخ ــاه إىل بع ــة االنتب ــت الصحيف ولفت
تواجــه هــذه اآلمال الكبــرة لــدى املصريني، وهــو أن دور 
القنــاة اجلديدة يف دعم االقتصــاد املصري ال يتوقف فقط 
علــى اجنــاز حفر القنــاة، ولكــن على عوامــل أخرى مثل 

حجــم النمــو التجــارة العاملية، وأســعار النفط.
فيما وصفت شبكة بي بي سي الربيطانية قناة السويس 
اجلديدة باملعجــزة، كما تصدرت أخبار ترحيب الرئيس 

عبدالفتاح السيسي بالزعماء وقادة الدول املختلفة عناوين 
الشــبكة اإلخبارية األهــم يف بريطانيا، وتنــاول التقرير 
اخلــاص حبفل االفتتاح أهداف تلك العملية وتأثرها على 

حركة السفن وإنعاش االقتصاد املصري.
» مصــر تســعى لتعزيــز االقتصاد من خالل قناة الســويس 
اجلديدة«هــذا العنــوان الذي تصدر موقــع »دويتش فيله« 
األملانــي التابــع ألحد أكــرب القنــوات اإلخباريــة األملانية، 
املوقــع اعتــرب قنــاة الســويس اجلديــدة أول مشــروع قومي 
ضخــم للسيســي منــذ توليــه الســلطة، كمــا أنــه حظــي 
باحــرام العــامل والدليل حضور الرئيس الفرنســي فرنســوا 

أوالند.   
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شاهد من ذاكرة التاريخ يتقدم افتتاح قناة السويس اجلديدة »المحروسة«
ــًرا يف  ــة« مؤخ ــت »احملروس ــارك خي ش
افتتــاح قنــاة الســويس اجلديــدة يف 
الســادس من أغســطس بقــوة إحبار تضم 
223 ضابًطــا وصف ضابط وأفــراد؛ ليبحر 
يف القنــاة اجلديــدة حامــاًل علــى متنه 
الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي متقدًما 
العــرض البحري اخلاص حبفــل االفتتاح 
الذي ضم ملوك ورؤســاء العديد من دول 

العامل.
وتعــود قصــة بنــاء اليخــت امللكــي إىل 
عام 1863 حني أسند اخلديوي إمساعيل 
أمر إنشائه إىل شركة سامودا اللندنية 
ليكتمــل بنــاءه يف عــام 1865 وليبحــر 
به الطاقــم البحري املصري يف أغســطس 
ــز إىل  ــر التامي ــرب نه ــام ع ــس الع ــن نف م
باملواصفــات  مبصــر  اإلســكندرية 
اآلتية: يصل طوله إىل 411 قدم وعرضه 
42 قــدم أما محولتــه 3417 طن وهو مزود 
مبدخنتــان ومســلح بثمانيــة مدافــع 
من طــراز »أرمســرونج« و يســر اليخت 
بالبخــار بوقــود الفحــم بواســطة طــارات 
جانبيــة بســرعة 16 عقدة يف الســاعة.
ــن  ــد م ــة« العدي ــهد »احملروس ــد ش وق
التعديــالت الــيت غرت مــن معامله كان 
أبرزهــا عــام 1872 عندمــا مت إرســاله إىل 

لنــدن لزيــادة طولــه 40 قدًما. 
بورشــة  غالياتــه  تغيــر  مت  كمــا 
»حســبو« بــك باإلســكندرية  يف عــام 
اخلارجــي  الشــكل  تعديــل  و   1894
لــه وتطويــر وســائل الدفــع برســانة 
إجنلــرا عام 1905 حيــث مت نزع »الطارات 
ــات«  ــا »الرفاص ــل حمله ــة« لتح اجلانبي
وزود بأحــدث توربينــات خباريــة يف 

العــامل .
يف عام 1912 مت تزويــده بالتلغراف، ويف 
عــام 1919 عاد اليخت إىل إجنلرا لدخول 
احلــوض مبينــاء »بــورت مثــوث« لتغيــر 
وقــود الفحم إىل مازوت وإطالته  27 قدًما 
مــن املؤخــرة، أما يف الفرة مــن عام 1949 
فتــم تطوير وتعديــل اليخت بالرســانة 

بـــ »جنــوه« يف إيطاليــا  البحريــة 
ليصبح عام 1952 من أحدث اليخوت .
وطــوال 150 عاًمــا هــي عمــر هــذه 
القطعــة البحريــة ظــل فيهــا شــاهًدا 
كــربى  تارخييــة  أحــداث  علــى 

ميكــن ســردها كاألتــي:
يف عــام 1867 اســتخدم اليخــت يف 
نقــل احلملة املرســلة إلمخــاد الثورة 
بكريــت، كمــا ســافر علــى متنــه 
اخلديوي إمساعيل عام 1868 حلضور 
املعــارض املقامــة بباريــس، وكان 
رفيقــه أيضا عام 1869 مليناء مرســيليا 
بفرنســا لدعــوة ملــوك وأمــراء أوروبــا 
حلضــور حفل افتتاح قناة الســويس .
كأول  الســبق  للمحروســة  كان 
عائمــة حبريــة يف العــامل تعــرب قناة 
السويس عام 1869 وعلى ظهرها عدد 
مــن امللوك واألمــراء، منهم اإلمرباطورة 
ــة  ــا وزوج ــورة فرنس ــين إمرباط أوجي
نابليون الثالث، وكل من أمر وأمرة 
ــوا  ــا فرنس ــور النمس ــدا وإمرباط هولن
ــر  ــا األم ــد أملاني ــي عه ــف، وول جوزي
فريدريك، وحينها أهدت اإلمرباطورة 

أوجيــين »بيانــو« أثــري للخديــوي 
إمساعيــل، كان قــد ُصنــع خصيًصا 
لإلمرباطورة يف »شــتوتغارت« بأملانيا 
عام 1867، وعزفت عليه بنفســها على 
ظهــر اليخــت، ومــا زال موجــوًدا حتى 

اآلن بنفــس حالتــه األصليــة .
يف عام 1939 محل »احملروســة« شــاه 
إيران الســابق حممد رضــا بهلوي وهو 
يف طريقــه لعقد قرانــه على األمرة 

فوزية شــقيقة امللك الراحل فاروق.
اليخــت  ذاكــرة  ســجلت  كمــا 
التارخييــة حلظة رحيــل امللك فاروق 
عــن مصــر إىل إيطاليــا يف 26 يوليــو 
عــام  1952، بعــد تنازلــه عــن حكــم 
مصــر البنه األمر أمحد فــؤاد الثاني.

ومت تغيــر إســم اليخــت فــور عودتــه 
إىل مصــر ليصبح »احلريــة« بداًل من 
ــد  ــارك يف عه ــث ش ــة« حي »احملروس
الرئيــس مجال عبــد الناصر عام 1956 
يف العديــد مــن الرحــالت البحريــة 
التارخييــة وســافر علــى ظهــره كاًل 
مــن خروشــوف وتيتــو، كمــا شــارك 
وبريونــي  باندونــج  مؤمتــرات  يف 

والــدار البيضــاء والالذقيــة لدول عدم 
االحنيــاز.

تعلًقــا  األكثــر  الســادات  كان 
باحملروســة مــن بني رؤســاء مصر ومن 
ــا  ــه فيه ــيت صاحب ــالت ال ــهر الرح أش
رحلتــه إىل يافــا لتوقيــع اتفاقيــة 
السالم مع إسرائيل، وقبلها حضر على 
متنــه االفتتــاح الثاني لقناة الســويس 
يف 5 يونيه 1975، كما شارك اليخت 
يف املنــاورة البحريــة عــام 1974 وعلى 
متنه العاهــل الســعودي الراحل امللك 
فيصل، وصعــد على متنه أيًضا امللك 
خالد وامللك حسني والسلطان قابوس.
ــرة  ــالل الف ــت خ ــتخدام اليخ ومت اس
مــن 1955 حتــى 1973 لتدريــب طلبــة 
الكليــة البحريــة املصرية ويف عام 
2000 مت تغيــر إســم اليخت مــرة اخرى 

إىل احملروســة.
ويعــد »احملروســة« بعــد التعديالت 
دخلــت عليــه واحًدا مــن أكرب 

ُ
الــيت أ

اليخوت يف العامل بعد اليخت اخلاص 
بالشــيخ حممد بن راشــد آل مكتوم، 
حاكم إمــارة دبي، والذي يبلغ طوله 
525 قدًمــا، وميتــاز« احملروســة« مبــا 
حيتويه مــن نقوش وزخارف ولوحات 
زيتيــة ألشــهر الرســامني العامليني، إذ 
ســجلت فيه كل حضارات مصر عرب 
العصــور املختلفة، ســواء الفرعونية، 
أواليونانيــة الرومانيــة ، أوالعربيــة 
اإلســالمية ، كمــا حيتــوي علــى 
مشــغوالت فضيــة وكريســتاالت 
وليمــوج )خزفيــات( وصيــين وســجاد 
يرجع تارخيه إىل القرن الثامن عشــر 
وقطــع اليخــت خالل تارخيــه البحري 
مســافة تقــارب النصــف مليــون ميــل 
حبــري أثنــاء رحالتــه، ســواء يف املياه 
واحمليطــات  البحــار  أو  اإلقليميــة 
املختلفــة، وتواىل علــى قيادته حتى 
اآلن 40 قائــًدا حبريا أوهلــم األمر االي 
فردريــك بــك، وتــاله عــدد مــن أمــراء 
البحــار وآخرهــم عقيد حبري أشــرف 

سرور.
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                                     عن قناة السويس اجلديدة فى أفتتاحها

» إن قناة السويس اجلديدة تلعب دائما دورا حموريا 
مبنطقة الشرق األوسط خاصة يف جمال التجارة، و 
التوسع الذي تشهده قناة السويس سيجعلها أكثر 
فاعلية وسيعم بالفائدة ليس على مصر ومنطقة 

الشرق األوسط فحسب بل على العامل أمجع«

» إن مشروع قناة السويس اجلديدة هو خدمة كربى 
للمنطقة والعامل، وال شك أن مصر شريك اسرتاتيجى 
كبري لبالده لذلك فهويتضامن مع الرئيس السيسى 

يف معركته ضد اإلرهاب والتطرف«

»يبدو ىل أنه عمل استثنائي، يفخر به الرئيس 
السيسى والشركات املصرية بعد أن متكنوا من 

حتقيقه فى وقت قصري مثل هذا، قناة السويس تعد 
مفتاح العالقات التجارية بني الشرق والغرب، وحنن 
نتذكر بفخر لوجيى نيجريللى االيطاىل الذى صمم 
هذا املشروع العظيم فى القرن التاسع عشر، اليوم فإن 
الزيادة اهلائلة فى حركة املرور )عرب القناة( جعلت 
من الضرورى تعزيز هذا املمر املائي. القناة اجلديدة 
مهمة حقا ملصر ولكل الدول املطلة على املتوسط. 

بالنسبة لبلدكم ستكون بالتأكيد عامال للتنمية 
االقتصادية، وأيضا بفضل املراكز الصناعية 

واخلدمات اللوجيستية والبحوث العلمية التى بدأت 
فى منطقة القناة«

حدث عاملي يضع مصر يف مصاف الدول املتقدمة  وهدية مصر 
للعامل وحافز للدول العربية للتفكري يف مشاريع اقتصادية 

كربى؛ هكذا رأى ملوك وزعماء وسياسيو العامل مشروع قناة 
السويس اجلديدة وفيما يلي رصد ألهم ما قيل عن هذا اإلنـجاز  :

قالوا 

أموس هوكستني املبعوث اخلاص للرئيس األمريكي باراك أوباما 
ومنسق شؤون الطاقة الدولية

 نيكوس اناستاسيادس الرئيس القربصي

سيلفيو بريلسكونى رئيس وزراء إيطاليا األسبق 

»قناة السويس اجلديدة هي بالفعل هدية مصر 
للعامل، حيث تعترب نقلة كبرية يف حجم التجارة 
الدولية، كما ستساهم القناة يف رفع العائد من 

العملة الصعبة وارتفاع الدخل القومي املصري 
واعترب االحتاد األفريقي يف بيان له أن قناة السويس 

اجلديدة بادرة خري ليس ملصر فقط، وإمنا جململ 
القارة األفريقية، مبا يفتح الطريق أمام تنفيذ 

أجندة 2063 للتنمية يف أفريقيا«

»إن االحتفال بافتتاح قناة السويس اجلديدة يعد 
تكريسا لنجاح هذا املشروع الكبري الذى سيضاعف 
القدرة االستيعابية للقناة مرتني ويدفع مبشروعات 

التنمية فى املناطق االقتصادية احمليطة بها »

رئيسة مفوضية اإلحتاد األفريقي

دالميين زوما 

بيان الرئاسة الفرنسية )اإلليزيه( 

» مثلما فتحت مصر للعامل عرب قناتها األوىل آفاقا 
جتارية جديدة وواسع، تفتح عرب قناتها الثانية 

لشعبها وللمنطقة أمال جديدا ومستقبال واعدا وال 
شك أن إنـجاز قناة السويس بهذه السرعة يثبت 

للعامل أن الشعب املصري ال يعرف املستحيل وال يعرتف 
باليأس«

نائب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم 
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قناة السويس الجديدة .. هدية مصر للعالم

 بعدمــا أثبتــت قنــاة الســويس على مر العقــود أنها حبق شــرياًنا للخري والســالم ينهل منــه العامل أمجع، تســتعد مصر
لتقديــم شــرياًنا إضافًيــا ملزيد من الرخاء وتســريع حركة التجــارة العاملية وهو قناة الســويس اجلديدة

وتهــدف مصــر مــن خــالل حفــر 
القنــاة اجلديدة اســتيعاب النمو 
املتوقــع يف حجم التجــارة العاملي 
مــن خــالل حتقيق أكــرب أكرب 
نســبة مــن االزدواجيــة فــى قناة 
السويس مبا يساعد على تقليل 
زمن عبور الســفن بالقناة وتقليل 
البحريــة،  الرحلــة  تكلفــة 
عالوة علــى تقليل فــرات توقف 
الســفن مبناطق االنتظار باجملرى 
املالحــي ممــا يرفــع مــن درجــة 
تصنيفه، وهو األمر الذي يقضي 
مبكرًا على جمرد التفكر فى 

قنــوات بديلــة باملنطقة.
مــا  أن  إىل  اإلشــارة  وتكفــى 
يقــرب مــن 10 % مــن حركــة 
ــالل  ــرب خ ــة يع ــارة العاملي التج
قناة الســويس، ووصــول كمية 
الوفــر الــذي حتققه يف املســافات 
مــا بــني 23 و 88 %، كداللة على 
ــاة  ــراتيجية للقن ــة االس األهمي
ــن  ــي البحري ــيما دول حوض الس

ــط. ــر واملتوس األمح
وعلــى الصعيــد احمللــي فقــد 
ســاهمت القناة على مدار العقود 
األربعة املاضيــة يف تعزيز موارد 
اخلزانــة العامــة للدولــة خاصة 
مــن العملــة الصعبــة بإمجالــي 
إيــرادات بلــغ 91.7 مليــار دوالر 
ــرادات اجلهود  لتعكس هذه اإلي
الكبرة الــيت تبذهلــا هيئة قناة 
الســويس طــوال الفــرة املاضيــة 

لتطويــر اجملــرى املالحــي.
التطويــر  أعمــال  بــدأت  وقــد 
عقــب افتتــاح القناة مباشــرة عام 
1975 باملرحلة األوىل من مشــروع 
التطويــر ليتــم افتتاحــه يف 16 
ــرادات  ــدأ اإلي ــمرب 1980 لتب ديس
الســنوية الــيت حتققهــا القناة يف 
النمو بعد أن كانت 339.6 مليون 
دوالر فقط يف 1976 أضحت 940.2 
مليــون دوالر يف 1982 وأخذت يف 
الزيــادة التدرجييــة إىل أن بلغت 

5.46 مليــار دوالر يف 2014.

حلجــم  املتوقــع  للنمــو  ونظــًرا 
مســتقباًل  العامليــة  التجــارة 
ــاة  ــر القن ــروع حف ــاط مش وارتب
اجلديدة مبشــروع مصر القومي 
ــويس  للتنمية مبنطقة قناة الس
بإعــداد  القنــاة  هيئــة  قامــت 
التصميمات اهلندسية واخلرائط 
والتقديــرات واجلــداول الزمنيــة 

للمشــروع.
وقــام الفريق ُمهــاب مميش رئيس 
هيئــة قنــاة الســويس بعــرض 
ــس  ــيد الرئي ــى الس ــرة عل الفك
رئيــس  السيســي  عبدالفتــاح 
اجلمهورية والــذي أبدى إعجابه 
وحتمســه الشــديد هلذا املشروع 
القومــي أماًل أن يكون مشــروع 
القرن الواحد والعشرين لتطوير 
مصرنــا احلبيبة أســوة مبشــاريع 
مصر القومية يف القرنني التاســع 

عشــر والقرن العشــرين.

 السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى االمم املتحدة ... يعلن أن قناة السويس اجلديدة هدية مصر للعامل

» أن الشعب املصري أستطاع بقوة وإصرار حتقيق 
هذا املشروع الضخم، وينجز يف وقت قصري جدا 

ويقدمه هدية للعامل، وأضاف أن القيادة والشعب 
املصري ما زالوا يبهرون العامل بإرادتهم وعزميتهم 
اجلبارة ويسريون خبطوات ثابته حنو الدميقراطية 

واملستقبل، وأنه جيب علي باقي الشعوب اختاذ 
الشعب املصري خري مثال للسعي وراء التقدم«

»أن الشركة الدولية ترحب مبا سيحققه املشروع 
من تقليص وقت العبور وتسهيله،فقناة السويس 

تشكل ممرا رئيسيا بني الغرب والشرق وقد 
استخدمتها اجملموعة الدولية طيلة أكثر من 90 

عاما، ونرحب مبا سيحققه مشروع توسيع القناة من 
تسهيل حركة العبور وتقليل الوقت للنصف«

»إن مشروع قناة السويس اجلديدة سيغري قواعد 
اللعبة يف التجارة العاملية، فالتوقعات تشري إىل زيادة 

عدد سفن الشحن اليت تعرب القناة يوميا من 49 إىل 
85 على األقل، خالل السنوات العشر املقبلة ، ويف 

الوقت الذي يشكل فيه النقل البحري 90% من 
التجارة العاملية واعتماد اململكة املتحدة بشكل 

كبري على التجارة مع الشرق األقصى، فإن ضيق قناة 
السويس كان يتسبب يف زيادة زمن رحلة الواردات 

والصادرات؛ حيث مل تكن تسمح بعبور سفن الشحن 
يف االجتاهني يف نفس الوقت«

رئيس الربملان العربي 

ممثل جمموعة مريسك عمالق النقل البحري 

امحد اجلروان 

كلوز هيمنجسن 

الغرفة الربيطانية للنقل البحري 

» إنـجاز عظيم ومبهر يصور مدى قدرة املصريني علي 
اإلنـجاز من أجل بالدهم والعامل، 

فقناة السويس ممر اسرتاتيجي وتوسيعه علي هذا 
النحو يعزز من حجم التجارة العاملية، وأمتين أن 

حتقق القناة اجلديدة املزيد من االستقرار والتقدم 
ملصر واملنطقة«

مايكل فالون وزير الدفاع الربيطاني
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األسس التى بنيت عليها فكرة املشروع :

1( حتقيق أكرب نسبة من اإلزدواجية فى قناة السويس مما يساعد على تقليل زمن عبور السفن بالقناة        
     وتقليل تكلفة الرحلة البحرية.

2( التقليل من فرات توقف السفن مبناطق اإلنتظار باجملرى املالحي مما يرفع من درجة تصنيفه.
3( اإلستعداد للتعامل مع تنامى حركة التجارة العاملية.

4( القضاء املبدئى على التفكر فى قنوات بديلة باملنطقة.
5( خطوة هامة على الطريق إلجناح مشروع التنمية مبنطقة قناة السويس.

هدية مصر للعامل .... قناة السويس اجلديدة

 أهداف املشروع :

مدة تنفيذ املشروع وتكلفته :

اخلطوات التنفيذية ملشروع قناة السويس اجلديدة :

- زيادة القدرة االستيعابية ملرور السفن يف القناة ليصل إىل 97 سفينة يوميًا  عام 2023 بداًل من 49 سفينة 
  عام 2014. 

-  زيادة عائدات القناة لتصل إىل 13.2 مليار دوالر عام 2023 بداًل من 5.3 مليار دوالر عام 2014
-  خلق ما يقرب من مليون فرصة عمل ألبناء مدن القناة وسيناء واحملافظات اجملاورة وخلق جمتمعات 

   عمرانية جديدة.

وبذلــك يهــدف املشــروع إمجــاال إىل زيــادة الدخل 
القومــي املصــري مــن العملة الصعبــة بعد حتقيق 
أكــرب نســبة مــن اإلزدواجيــة يف قنــاة الســويس 
ــمال  ــيت الش ــبة لقافل ــور بالنس ــن العب ــل زم وتقلي
ليكون 11 ساعة بداًل من 18 ساعة لينخفض على 
آثره زمن االنتظار للسفن العابرة وهو ما سينعكس 
إجيابًا على تقليل تكلفة الرحلة البحرية ملالك 
السفن، و يسهم يف زيادة الطلب على استخدام قناة 
السويس باعتبارها االختيار األول خلطوط املالحة 
العامليــة ورفع درجــة تصنيف القناة لــدى اجملتمع 

العاملي. املالحي 

كان مــن املقــرر تنفيــذ مشــروع حفــر القنــاة 
اجلديدة يف ثالثة سنوات مت تقليص املدة الزمنية 
بنــاءا علــى توجيهات الســيد عبــد الفتاح السيســي 
رئيــس اجلمهوريــة لتبلــغ مــدة تنفيذ املشــروع  12 
شهـــــرا تنتهــــــي بــــــإذن اهلل يف اخلـــامــــــس 

من أغسطس 2015 .

أمــا التكلفة التقديرية للمشــروع فتبلغ 8.2 مليار 
دوالر تعادل 60 مليار جنيه قام الشعب املصري العظيم 
جبمعها يف مثانية أيام فقط مســجاًل إجنازًا تارخييا 
فريــدا هلذا الشــعب البطــل الذي ال يعرف املســتحيل 
ويؤكــد علــى الــدوام قدرتــه علــى اجتيــاز أصعب 

الظــروف عندما يثق يف قيادتــه الوطنية املخلصة.

ــاة  ــي للقن ــول اإلمجال ــل الط ــط يص ــا للمخط وفق
اجلديــدة 72 كيلو مرا ويشــمل ذلــك حفر اجملرى 
املالحي اجلديد بطــول 35 كيلومر وبعمق 24 مرًا 
وعــرض 320 مرأ عند صفحة املياه وبغاطس 66 قدما 
باإلضافــة إىل توســيع وتعميــق التفريعــات الغربية 
احلاليــة بطــول إمجالــي 37 كيلومــرأ وبعمــق 24 
مــرا بغاطــس 66 قدمًا وتشــمل التفريعــات الغربية 
مبنطقــة البحــرات املــرة الكــربى ) 27 كيلومــرًا( 
والتفريعــة الغربيــة للبــالح بطــول 10 كيلومرات. 
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  هذا وتنقسم عمليات احلفريف املشروع إىل قسمني : 

أوهلمــا أعمــال حفرعلــى اجلــاف قامت بهــا اهليئة 
ــات  ــلحة بكمي ــوات املس ــة للق ــية التابع اهلندس
حــواىل 250 مليــون مــر مكعــب وبتكلفــة 
تقديريــة 4 مليــار جنيــه .وثانيهــا عمليــات إزالــة 

ــروع  ــك باملش ــال التكري ــت أعم ــد تطلب ــذا وق ه
تضافــر جهــود الكــراكات العاملــة بهيئــة قنــاة 
الســويس مع طاقــة الكــراكات األجنبية اليت مت 
األســتعانة بهــا مــن خــالل حتالفــني ، أمــا التحالف 
األول فهو حتالف التحدي بقيادة شركة اجلرافات 
البحريــة الوطنيــة اإلماراتيــة  ومعهــا شــركتني 

للرمال املشبعة باملياة من خالل أعمال    التكريك 
بكميــات حــواىل 250 مليــون مر مكعــب ) حفر 
حتت منســوب املياة ( بتكلفــة تقديرية 15 مليار 

جنيه

هولنديتــني همــا شــركيت »بوســكالس« و »فــان 
أورد« ومعهم شــركة »جــان دو نيل« البلجيكية 
، أمــا التحالــف الثانــي فهــو حتالــف األمــل ويضــم 
ــت  ــيونال« و«جري ــج إنرناش ــركيت »دريدجين ش

ليكــس« البلجيكيتــني.

أعمال احلفر اجلاف بقناة السويس اجلديدة

توضح اجلداول التوضيحية األتية تطور أعمال التكريك :

بيانات  أعمال التكريك مبشروع قناة السويس اجلديدة

إحصائيات أعمال التكريك مبشروع قناة السويس اجلديدة
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بيان بأمساء الكراكات العاملة باملشروع وحجم انـجازها

هــذا وال يقتصــر دور هيئة قناة الســويس على اإلشــراف على عمليــات التكريك اخلاصة حبفر قناة الســويس اجلديدة 
وإمنــا تعمــل بالتوازي على توفري كافة مايلزم لتجهيــز اجملرى املالحي وذلك من خالل :

إعــداد التصميمات الرســومات و حتديد املواصفات 
ألعمال بناء التكســيات الالزمــة حلماية جوانب 
وميول القناه اجلديده فتم إزالة تكسيات وستائر 
قدميــة بطــول حــواىل 30 كم  وإنشــاء تكســيات 
جديدة بطول 100 كيلومر وبتكلفة تقديرية 
ــى  ــد عل ــدة تعتم ــة جدي ــة بألي ــون جني 500 ملي
إســتخدام األحجــار الطبيعيــه املنتجــه حمليــا 
مــن حماجــر ســيناء للتقليــل مــن أعمــال الصيانــة 

وال شــك أن شــق القناة اجلديدة اســتدعى احلاجة 
ــاء  ــوط الكهرب ــيًما خط ــات الس ــل اخلدم إىل نق
ومواســر مياه الشــرب والصرف الصحــي ومياه الري 
وكابالت االتصاالت وخطوط وقود من غرب القناة 
إىل شرقها، وهو ما دفع اهليئة إلنشاء 22 سيفون بني 

املســتقبلية وقد تطلبــت عملية بناء التكســيات 
تضافــر جهود 131 فرقة عمل من شــركات القطاع 
العام واخلاص يف هذا العمل اجلبار علما بأن أعمال 
التكســيات قد بدأ مبعــدل 100 مر طولي يف اليوم 
ومــن املقرر أن يصل إىل 1500 مــر طولي يوميًا وهو 
مــا يؤكد قدرة اإلنســان املصري على قهر الصعاب 

والتحديات.

ضفــيت القنــاة من نــوع مواســر بولي إيثيلــني عالي 
الكثافــة علــى أن يتــم زيادتهــا مســتقباًل إىل 25 
ســيفون وذلــك مبعرفة شــركات اهليئه)شــركة 
الربــاط و شــركة الرســانه النيليه( بطــول 600مر 

وبأقطــار خمتلفة .

الكراكة طارق بن زياد أثناء عملها مبنطقة البالح
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ومصطلــح الســيفون هــو مصطلــح 
هندســي يعين مترير خط مواســر 
أسفل القنوات بالعمق الذي يسمح 
تطويــر وتعميــق هــذه القنــوات 
مســتقباًل، علــى أن تتكفــل هذه 
املواســر باحتــواء أيــة خدمات بني 
ضفيت القنوات، وذلك للحفاظ على 

ســيولة حركــة املالحة.
اجلديــدة؛  الســويس  قنــاة  ويف 
يتــم حفــر هــذه الســيفونات علــى 
عمــق يزيــد عــن أعمــق نقطة يف 
قــاع القنــاة ب 16 مــر أي أن عمــق 
السيفون يصل إىل 40 مر كاملني 
حتــت ســطح امليــاه، وهو مــا يعطي 
اجملــال كامــاًل أليــة عمليــات 
تعميــق قــد تطــرأ مســتقباًل علــى 

القنــاة اجلديــدة.
الســويس  قنــاة  هيئــة  ومتتلــك 
عدد مــن املاكينات الــيت تتحكم 
يف قطــر هــذه الســيفونات بــدءًا من 
ــوى  ــدود قص ــدون ح ــة وب 6 بوص
ــم  ــى أن يت ــيفونات، عل ــذه الس هل
مــد الســيفون مــن اجلهة الشــرقية 
ويتــم ســحبه مــن اجلهــة الغربيــة 
ــا  ــب مهتمه ــورة صل ــطة ماس بواس
احلفــر فقــط ويتم ربط بها املواســر 
البولي اإليثيلــني واليت تقوم حبمل 

ــز  ــث يتمي ــا حي ــات داخله اخلدم
النوع األخر من املواسر مبطابقته 
للمعاير العامليــة يف احلفاظ على 
ــة.  ــة العام ــة والصح ــة البيئ نظاف
وقد بدأت اهليئة حفر الســيفونات 
بالتــوازي مع بدء احلفر على اجلاف 
ــة  ــاء مرحل ــني انته ــر حل ومل تنتظ
احلفــر اجلــاف، بــل وانتظــم العمل 
ملدة 24 ســاعة وقــت احلاجة لذلك، 
وهــو مــا يكشــف الــروح الوطنية 
العاليــة ســواء للعمــال التابعــني 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــركات هيئ لش
العاملــة  املقــاوالت  شــركات  أو 
ــام  ــني الع ــن القطاع ــروع م يف املش

واخلــاص.

وقد بدأت اهليئة حفر الســيفونات 
بالتــوازي مع بدء احلفر على اجلاف 
ــة  ــاء مرحل ــني انته ــر حل ومل تنتظ
احلفــر اجلــاف، بــل وانتظــم العمل 
ملدة 24 ســاعة وقــت احلاجة لذلك، 
وهــو مــا يكشــف الــروح الوطنية 
العاليــة ســواء للعمــال التابعــني 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــركات هيئ لش
العاملــة  املقــاوالت  شــركات  أو 
ــام  ــني الع ــن القطاع ــروع م يف املش

واخلــاص.

كما تلتزم هيئة قناة الســويس بتصميم و تنفيذ 
احملطات البحريه الالزمه لتوجيه و مراقبة الســفن 
العابــره للقناه فضال عن تصميــم و تنفيذ األرصفه 
و الســقاالت أمــام تلك احملطــات وتوفر املســاعدات 
املالحيــة املتمثلــة يف جتهيــز مشنــدورات األرشــاد 
ــادية  ــات إرش ــل كعالم ــيت تعم ــتمالتها وال ومش
للسفن توضح أجناب القناة وحتدد اجملرى املالحي 
من خالل أجســام عائمة واضحــة بالنهار ومضيئة 
ليــال عربالطاقــة الشمســية املخزنة نهارا بواســطة 
ــب  ــى جوان ــت عل ــية املثب ــة الشمس ــاحن الطاق ش

ــمندورة األربعة. الش
جديــر بالذكــر أن إمجالــي عــدد الشــمندورات 
يصــل إىل 110 مشنــدورة وقــد مت انتقائها لتواكب 
ــم  ــم العائ ــامل فاجلس ــمندورات يف الع ــدث الش أح
قــادم مــن إيطاليا أما فوانيــس اإلضاءة فمن أســبانيا 
ويتــم جتميعها بواســطة عمالة مدربة من حبرية 
هيئــة قناة الســويس لتكون فــور تشــغيلها قادرة 

علــى إرســال املعلومــات والبيانــات اآلنيــة ملراكــز 
التحكــم، هــذا وســيتم االنتهــاء مــن تركيبهــا يف 
2015/7/20. ووفقا للمخطط له ســيتم إنشــاء حمطة 
إرشاد جديدة وطباعة اخلرائط املالحية اخلاصة 
بالقنــاة اجلديــدة باإلضافــة إىل إعــداد اخلرائــط 
اإللكرونيــة وعمــل حمــاكاة للقنــاة اجلديدة 
من خــالل تدريب املرشــدين علــى املالحة خالهلا 
وتعديل الئحة املالحة مبا يتناسب مع التعديالت 

األخــرة يف القنــاة اجلديدة.
هــذا كمــا اســتطاعت هيئــة قنــاة الســويس مــن 
ــدى  ــى إح ــيء وه ــاة للموان ــركة القن ــالل ش خ
الشركات التابعة للهيئة من بناء مراسي املعديات 
الثالثــة منرة 6 والفــردان وســرابيوم يف مدة زمنية 
مل تتجاوز ثالثة أشــهر متهيدا لبــدء عمل املعديات 
اجلديدة اليت تضمن ربط شــرق القناة بغربها حلني 
األنتهــاء من األنفــاق الــيت يتضمنها مشــروع تنمية 

ــويس. منطقة قناة الس
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فقــد ســاهمت القنــاة اجلديــدة 
يف زيــادة عــدد احملــاور املروريــة 
علــى طــول املمــر املالحــي إىل 15 
حمــور، وهــو مــا اســتدعى زيــادة 
موازية يف عدد املعديات العاملة 

بالقناتــني احلاليــة واجلديــدة.
ــانة  ــت ترس ــار قام ــذا اإلط ويف ه
بورســعيد بتبين خطــة طموحة 
تهدف لتعديــل كافة املعديات 
احلاليــة باهليئــة والبالــغ عددها 
ــًا  ــات وفق ــة إىل معدي 25 معدي
العامليــة  الطــرازات  ألحــدث 
املســتخدمة حالًيــا، على أن تبدأ 
هــذه اخلطــة بإنشــاء 3 معديــات 
االنتهــاء  بالفعــل  مت  جديــدة 
ــني  ــغّيل معديت ــاء وتش ــن إنش م
منهــم وهــم حتيــا مصــر 1 والقنــاة 

ــدة1. اجلدي
ــعيد  ــانة بورس ــت ترس ــد قام وق
بتنفيــذ فكًرا جديًدا يف إنشــاء 
املعديــات يعتمــد علــى الســماح 
بدخول أقصــى عدد من ممكن 
مــن الســيارات والــركاب يف ذات 
الوقــت، مــن خــالل ختصيــص 
الدور األرضي للسيارات مع بعض 
ــم  ــى أن يت ــركاب عل ــد ال مقاع
ختصيــص الــدور األول للــركاب 

مبا يضمــن نقلهم بصــورة آدمية 
حتميهم من الربد واملطر وكذلك 
درجة احلرارة املرتفعة والشمس 

احلارقة.
االســتيعابية  الطاقــة  وتبلــغ 
ســيارة   32 معديــة  لــكل 
مالكــي، وميكنهــا أن حتمــل 
سيارات نقل حبد أقصى لالرتفاع 
باإلضافــة  وذلــك  مــر،   3.25
إىل احتــواء املعديــة علــى 260 
 56 بواقــع  موزعــني  كرســي 
ــي بالدور األرضي خلدمة  كرس
كبــار الســن وذوي االحتياجات 
اخلاصة، فيما يتســع الدور األول 

الحتــواء 204 كرســي.
مت تصنيــع املعديــة لتعمــل ملدة 
24 ساعة متواصلة دون توقف إال 
ألعمــال الصيانة فقط ،هذا ويتم 
حتديــد مــدة تشــغييل املعدية 
وفقًا ملــكان خدمتهــا، فتختلف 
يف املنطقــة مــا بــني بــور ســعيد 
وبــور فــؤاد عــن املنطقــة مــا بــني 

اإلمساعيليــة والقنطــرة شــرق
ــر  ــاًزا غ ــانة إجن ــت الرس حقق
مسبوق عندما انتهت من تغشيل 
فقــط،  أشــهر   4 يف  املعديتــني 
علــى الرغم مــن صعوبــة العمل، 

وتكفي اإلشــارة إىل أن املعدية 
الواحدة اســتهلكت قرابة ال 100 

ــن حديد. ط
بورســعيد  ترســانة  تقــوم 
بالتــوازي مع إنشــاء املعديات ذات 
ــتكمال  ــة باس ــرازات العاملي الط
بالطــرازات  املعديــات  تصنيــع 
ــاور املرورية  احلالية خلدمة احمل
على طول القناة، فتقوم الرسانة 
ــراز  ــن ط ــات م ــع 7 معدي بتصني
سيناء حبمولة 320 طن للمعدية 
الواحــدة ومت االنتهــاء بالفعل من 

إنشــاء وتشــغّيل إحداهمــا.
كمــا تعكــف الرســانة حالًيا 
علــى تصنيــع 5 معديــات أخــرى 
حبمولــة 210طــن لــكاًل منهــم، 
ومــن املقــرر االنتهــاء منهــم وبــدء 
ــام  ــالل الع ــة خ ــم للخدم نزوهل
أن  بالذكــر  واجلديــر  القــادم 
املعديــات تعد عصــب احلياة يف 
مــدن القنــاة حيث تقــوم بنقل ما 
ال يقل عن 50 ألف شــخص يوميًا 
و14 ألــف ســيارة مــن وإىل ضفاف 
القنــاة وذلــك حلــني األنتهــاء مــن 

األنفــاق اجلديــدة

املعدية حتيا مصر ... أوىل معديات قناة السويس اجلديدة 

   األنفاق اجلديدة:

يتضمن املشروع إنشاء 6 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس 

تتضمن إنشــاء ثالثة أنفاق بالكيلومرت 72 ترقيم قناة، منها نفقني للســيارات ونفق للســكك احلديدية لربط سيناء 
بالضفة الغربية للقناة

إنشــاء نفقــني للســيارات بالكيلومــرت 17 ترقيم قناة بطــول 3.5 كيلومرت لكل منهمــا وبقطر داخلي 11 مرتًا ومنشــأ 
علــى عمــق 48 مرتًا من ســطح املاء، باإلضافة إىل إنشــاء نفق للســكك احلديدة بالكيلومــرت 20.500 ترقيم قناة بطول 
7 كيلومــرت وقطــر داخلــي 12 مرتًا يســمح مبــرور القطارات يف اجتاهني ومنشــأ على عمــق 48 مرتًا من ســطح املاء. تبلغ 

التكلفــة اإلمجالية لألنفــاق 29 مليار جنيه . 
ومــن دواعــي الفخر أن هذا املشــروع القومي مصري خالص وضــع تصميماته رجال قناة الســويس الذين أثبتوا جدارتهم 

وبطولتهم على مر العصور، وتنفذه ســواعد أبناء هذا الشــعب العظيم باني احلضارات وصروح اجملد على مر الزمان. 

أنفاق اإلمساعيلية : 

أنفاق بورسعيد : 

حفر االنفاق اجلديدة اسفل قناة السويس جيرى على قدم وساق
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املدير التنفيذي ألعمال التكريك: معدالت التكريك احلالية 
كفيلة بدخولنا موسوعة جينيس وتسجيل أرقام قياسية جديدة

»ملحمة تارخيية أنـجزها املصريون يف عام واحد؛ فمصر تولد من جديد، بداية من الفكرة ثم القرار فالتخطيط 
والتنفيــذ والتمويــل، مجيعهم هلم الطابع املصري مبا ُيعيد وضع مصر على خريطة االســتثمار والريادة يف العامل« 
بهذه الكلمات وصف السيد الفريق ُمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس اجمللس التنفيذي ملشروع تنمية 
منطقة قناة الســويس. وســعيًا حنو التعرف على املزيد من احلقائق اخلاصة مبلحمة التكريك واليت شــاركت بها 
هيئة قناة السويس تنفيذًا من خالل الكراكات التابعة هلا أو إشرافًا وإدارة على الكراكات التابعة للتحالفات 
األجنبيــة العاملــة يف املشــروع؛ كان لنا هــذا احلوار مع املديــر التنفيذي ألعمال التكريــك املهندس وجدي ذكي 

لإلجابة على مجيع التســاؤالت املتعلقة بهذا الشأن.

اإلمساعيلية فى 13- 6- 2015

ــار  ــرف باختص ــا التع ــل ميكنن ه
علــى مشــروع حفــر قناة الســويس 
اجلديــدة املنــوط باهليئة اإلشــراف 

علــى أعمــال التكريــك به؟
يف  التكريــك  أعمــال  تنقســم 
املشروع القومي حلفر قناة السويس 
اجلديــدة إىل شــقني؛ أوهلمــا شــق 
يتعلق بتطويــر تفريعات موجودة 
بالفعــل يف اجملرى املالحــي القديم 
حيــث يتم تعميــق تفريعــة البالح 
املمتدة من الكيلو 50 إىل الكيلو 
60 والــيت يصــل عمقهــا إىل 20 مر 
باإلضافــة إىل تعميــق تفريعــات 
ــت  ــرات وكربي ــوار والبح الدفرس
املمتدة من الكيلو 95 إىل الكيلو 
122 والــيت تــراوح أعماقاهــا مــن 15 

أعمــال  متابعــة  تتــم  كيــف 
التكريــك اليت تقوم بهــا التحالفات 

اخلارجيــة؟
 وفقــًا لبنــود التعاقــد فعلــى املقــاول 
-التحالفــات اخلارجيــة - االلتــزام 
باجلــدول والربنامــج الزمــين احملــدد 
ــدء  ــد ب ــه موع ــوارد ب ــروع وال للمش
املشــروع وموعــد االنتهاء منــه، ومن 
جانبنــا نعمــل علــى متابعــة حجم 
اإلجنــاز مــن خــالل ممثلــي اهليئــة 
ــى  ــوط وعل ــن يف كل ل املتواجدي
الكــراكات األجنبيــة ملتابعــة 
أعمــال التكريــك وتقديــم تقرير 

الكراكة العمالقة ابن بطوطة
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إىل 17 مــر حتى يصل عمقهم إىل 
24 مــر مبــا يســمح بعبــور الســفن 
العمالقــة حتــى غاطــس يصل إىل 
66 قــدم، أما اجلزء الثانــي فهو حفر 
قناة جديدة موازية للقناة احلالية 
من الكيلو 60 إىل الكيلو 95 هلا 
نفس أبعــاد القناة احلالية من حيث 
العمــق، ليصبــح لدينــا عنــد انتهــاء 
ــا  ــني هلم ــني متماثلت ــروع قنات املش
نفــس العمق والعرض والوظيفة من 

الكيلــو 50 اىل الكيلــو 122.
ماهــى أوجه التعاون بــني هيئةقناة 
السويس واهليئة اهلندسية التابعة 

للقوات املسلحة؟ 
ال شــك أن اهليئــة اهلندســية     
التابعة للقوات املســلحة لعبت دورًا 

عظيمــًا يف إجنــاز املشــروع القومي 
العمــالق حيــث كانــت نقطــة 
البدايــة هلم من خالل أعمال احلفر 
اجلــاف املنوطة بهم لتســوية مســار  
اجلديــدة  القنــاة  مشــروع  أرض 
ــطح  ــوب س ــن منس ــع ع ــيت ترتف وال
البحــر مــن 15 مــر إىل 20 مــر إىل أن 
تصــل إىل منســوب ســطح البحــر أي 
إىل منســوب الصفــر أو واحــد فــوق 
ســطح البحر وهــو ما حــدث بالفعل 
بإزالــة 250 مليــون مــر مكعــب 
اللــوادر  باســتخدام  الرمــال  مــن 
والســيارات واحلفــارات باألضافــة 
مــن  ذلــك  وغــر  البلــدوزرات  اىل 
ــى األرض  ــل عل ــيت تعم ــدات ال املع
لتنتهــي أعمــال احلفــر اجلــاف منــذ 

وقــت قريب، وليتبع ذلــك قيام هيئة 
قناة الســويس باإلشراف على احلفر 
املبلــل أو ما ُيعــرف بالتكريك وهو 
األســم الــدارج ألعمــال احلفــر حتت 

املياة.
ماهــى أنــواع الكــراكات العاملة 

املشروع؟ يف 
على الرغــم من وجود أنواع متعددة 
ــم  ــه مل يت ــراكات إال أن ــن الك م
االســتعانة يف عمليــات حفــر قنــاة 
الســويس اجلديدة إال بنوعني فقط 
ــراكات املاصة احلاملة  وهما الك
ــة الطاردة وهى  والكراكات املاص
األنواع الالزمة لالنتهاء من املشــروع 
بالطريقة املثلى ويف الوقت احملدد. 
كيف مت توزيــع أعمال التكريك 
التحالفــات  كــراكات  بــني 

اخلارجيــة والكــراكات التابعــة 
هليئــة قناة الســويس؟

مت تقســيم املشــروع إىل 6 مناطــق 
للعمل أو 6 »لوطات«، أما اللوط األول 
فهو اخلــاص مبنطقة البالح وتعمل 
ــة  ــة هليئ ــراكات التابع ــه الك ب
قناة الســويس، وأما اللوطات 2،3،4،5 
فتعمــل بهــا الكــراكات التابعــة 
للتحالــف األماراتــي البلجيكــي 
اهلولندي وهو التحالف املســئول عن 
اجلزء األكرب من أعمال التكريك 
ــوب  ــن منس ــر م ــروع للحف يف املش
صفر وحتى عمــق 24 مر، ثم اللوط 
ــه  ــل ب ــرات ويعم ــة البح 6 مبنطق
التحالــف البلجيكــي األمريكي.

االســتعانة  أســباب  هــى  مــا   
هليئــة  التابعــة  بالكــراكات 

ــالح  ــق الب ــويس يف مناط ــاة الس قن
؟ ت ا لبحــر ا و

ــع  ــروع وم ــت املش ــق وق ــرًا لضي نظ
تأخــر أعمــال احلفــر اجلــاف وإزالة 
التكســيات والســتائر والسيفونات 
يف منطقــة البــالح ومــا يشــكله 
مــن عــبء الرتفــاع تكلفــة هــذه 
األعمال؛ قررت هيئة قناة الســويس 
تولــي اجلــزء األصعــب مــن املشــروع 
توفرًا لنفقات وقد بذلت هيئة قناة 
الســويس جهدًا رائعًا إزاء هذا الشأن 
ومل يكــن ألى شــركة أو أى جهة 
ــزء  ــذا اجل ــذ ه ــى تنفي ــدرة عل الق
بــذات النجــاح والوقــت والتكلفــة 

املنخفضــة.

أســبوعي ملــا مت تكريكه بالفعل 
باإلضافــة إىل إجــراء مســح حبــري 
كل أســبوعني ملطابقــة مــا ُورد يف 
التقارير باملتحقــق فعليًا على أرض 

الواقع.
مــا هــو شــكل التعــاون بــني هيئــة 
قناة السويس وكراكات التحالف 

اخلارجي؟
تلتزم هيئــة قناة الســويس بتجهيز 
أحــواض الرســيب للكــراكات 
العاملة مســتعينة يف ذلــك بنواتج 
أعمــال احلفر اجلــاف، علــى أن يتم 
التنســيق الكامــل بــني هيئــة قناة 

الســويس والتحالف قبل عمل كل 
كراكــة منعــًا لتضرر املشــروع أو 
توقــف عمليــات التكريــك حتــى 
ولــو لســاعة واحــدة، كمــا تلتــزم 
اهليئة حبل مجيع املشــكالت اليت 
قــد تواجههــا كــراكات التحالف. 
حدثنــا عن اخلدمات اللوجيســتية 
اليت تقدمها هيئة قناة السويس إىل 

الكــراكات؟
اللوجيســتية  اخلدمــات  تنقســم 
املقدمــة مــن اهليئــة إىل أكثر من 
جــزء؛ ففيما يتعلــق بالوقــود نلتزم 

بإحضــار الوقــود الالزم هلم ســواء



علــى  ســوالر  أو  مــازوت  كان 
نفقاتهم، كما نلتــزم بإحضار مياه 
الشــرب النظيفــة وليــس لدينــا أية 
مشــاكل يف هــذا الصــدد ومــا عدا 
ذلك فلديهم آليات مســاعدة خاصة 
بهــم فيمــا يتعلــق بالطعــام واملبيــت 
الفنــادق  أو  العائمــة  يف فنادقهــم 

ــة. اخلارجي
ــف  ــوم التحال ــرض أن يق ــن املف وم
اخلارجــي بإحضــار الكماليــات 
للكراكــة  الالزمــة  واملعــدات 
كاملواســر املســئولة عــن توصيــل 
ــريط  ــا إىل الش ــر عربه ــج احلف نات
حــوض  إىل  ثــم  ومــن  األرضــي 
الرســيب، ولكن بالطبــع يف حالة 
وجــود مشــاكل يتم إبــالغ اهليئة 

بهــا للعمــل الفــوري علــى حلهــا. 
ماهــو حجم التكريك يف املشــروع 
ويف رأيكم ما هو تأثره على تطور 
صناعــة الكــراكات يف العــامل 
ــراكات  ــى ك ــة وعل ــة عام بصف

ــة خاصة؟ اهليئ
ــدأ  ــع مل تب ــى أرض الواق ــًا وعل فعلي
أعمــال التكريــك منــذ إعطــاء 
الرئيس عبد الفتاح السيســي إشــارة 

الكراكة العمالقة مشهور أكرب كراكات هيئة قناة السويس

ما هى تطــورات عمليات التكريك 
ــع  ــد املتوق ــو املوع ــى اآلن وماه حت
لالنتهــاء مــن عمليــات التكريــك؟ 
ــى  ــك حت ــبة التكري ــت نس وصل
األن إىل نســبة 85% حيث مت اإلنتهاء 
مــن إزالــة 219 مليون مــر مكعب ، 
هــذا ومــن املقــرر االنتهاء مــن أعمال 
التكريــك كافــة يف 15 يوليــو 
القــادم إلعطــاء فرصــة لتجربــة 

اجملــرى املالحــي.
مــا هــى العوائق اليت واجهها املشــروع 

التكريك؟  وعمليات 

الكراكة طارق بن زياد إحدى كراكات هيئة قناة السويس

الكراكة احلمرا  إحدى كراكات حتالف التحدي
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البدء حلفر قناة الســويس اجلديدة 
وإمنــا بــدأت أعمــال احلفــر اجلــاف، 
يف حــني بــدأت أعمــال التكريــك 
يف 5 نوفمرب املاضي، وجتدر اإلشــارة 
إىل أنــه مل حيدث من قبل أن يشــهد 
الفــرة  هــذه  يف  واحــد  مشــروع 
الوجيــزة مثل هــذا التجمــع الضخم 
مــن الكــراكات والــيت وصلــت إىل 
45 كراكة، وهو احلدث الذي من 

ــراره. صعب تك
ويصل متوســط التكريــك اليومي 
إىل مليون و650 ألف مر مكعب من 
الرمــال املشــبعة باملياه، وبهــذا الرقم 
وهــذه الظروف تســتطيع هيئة قناة 
الســويس دخول موســوعة جينيس 
خاصة أن هناك كراكات حققت 
معــدالت هائلة من خالل العمل يف 
املشروع فهناك كراكة استطاعت 
إجناز 235 ألف مر مكعب يف أحد 

أيــام العمل وهو رقم كبر جدًا. 
ملــاذا مت بدء عمليــات التكريك يف 
اخلامــس مــن نوفمرب أى بعــد ثالثة 
ــس  ــارة الرئي ــالق إش ــن انط ــهر م أش

السيســي لبــدء احلفر؟ 
كان البد من االنتظار ثالثة أشهر

ــن  ــة م ــن أول كراك ــى تتمك حت

الدخــول إىل مواقع احلفــر يف اخلامس 
مــن نوفمــرب فالكراكــة البــد هلا أن 
تدخــل للعمــل يف امليــاه وكان علينا 
ــر  ــال احلف ــاء أعم ــى انته ــار حت االنتظ
اجلاف وجتهيز املداخل الالزمة لدخول 

الكــراكات وهــم 6 مداخــل. 
توافــد  اســتمرار  أســباب  هــي  مــا 
كــراكات جديــدة حتــى األن علــى 
الرغــم مــن اقــراب موعــد افتتــاح قنــاة 
الســويس واإلعــالن عــن انتهــاء بعــض 

ــا؟ ــن عمله ــراكات م الك
ــراكات  ــد ك ــتمرار تواف ــع اس  يرج
حتــى  التكريــك  ملواقــع  جديــدة 
اآلن إىل التــزام املقــاول مبوعــد حمــدد 
للتســليم وإلنــه قــد يواجــه تزايــد يف 
كميــة الرمال املنوط بــه إزالتها ونظًرا 
ــداد  ــأ إىل إم ــد يلج ــت فق ــق الوق لضي
منظومــة عمله بكــراكات جديدة 
ومثــال على ذلك حتالــف اإلمارات الذي 
مل تغــادر منــه أيــة كراكــة خــالل 

ــروع. فرة املش
انتهــاء  فبمجــرد  ذلــك  غــر  أمــا 
الكراكة من عملها نقوم بتسرحيها 
ــة وحدة باهظة  للمغادرة فالكراك
التكاليف ويف هــذا التوقيت تتناقص 
يف  العاملــة  الكــراكات  أعــداد 
املشــروع فهنــاك كــراكات انتهــت 

بالفعــل مــن عملهــا.

مجيــع املشــاكل الــيت واجهتنــا 
ــال احلفر اجلاف  تعلقت بتأخر أعم
الــيت كان ال بــد هلــا مــن أن تســبق 
أعمال التكريك وكانت هذه هى 
املشــكلة الرئيســية باإلضافة إىل 
مواســر املعديــات واملرافــق ومت حل 
هذه املشــكالت من خالل التنسيق 

الكامــل مع مجيــع األطراف.
ماذا عــن متويل املشــروع وتكلفة 

الكراكات؟
ــة  ــدة باهظ ــة وح ــد الكراك تع
الثمــن حيــث تصــل تكلفتهــا إىل 

مليــار ونصــف املليــار جنيهــًا خالف 
ــاعدة،وعامة  ــر واألدوات املس املواس
ليــس لدينــا مشــكلة يف متويــل 

ــراكات. الك
وجيــب التأكيــد علــى أن متويــل 
كافــة نفقــات املشــروع مصدرهــا 
متويل حملــي من ال64مليــار جنيه 
تكلفة شراء شهادات استثمار قناة 
الســويس اجلديــدة،وال يوجــد أي 

ــل خارجي.  متوي
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مشــهور  الكراكــة  تســتحق 
جبــدارة لقــب أكرب كــراكات هيئة 
ــن  ــط م ــرق األوس ــويس والش ــاة الس قن
ــماه  ــى املس ــاردة  وه ــة الط ــراز املاص ط
علــى إســم املهنــدس مشــهور أمحــد 
ــبق. ــاة األس ــة القن ــس هيئ ــهور رئي مش

وبــدأت الكراكــة العمــل يف عــام 
1996، وتزن حوالي 11 ألف طن و تشارك 
حاليــًا يف عمليــة تكريــك القنــاة 
اجلديدة يف منطقة البالح من الكيلو 
50 إىل الكيلــو 60 بهــدف الوصــول إىل 
عمــق 24 مــر مبــا ميكنها من الســماح 
مبــرور الســفن حتــى غاطــس 66 قــدم.

وقاربــت مشــهور علــى االنتهــاء مــن 
ــة  ــك اخلاص ــال التكري ــن أعم 80% م
ــراكات  ــوة الك ــك ق ــادل بذل ــا لتع به
اخلمــس األخــرى التابعــة للهيئــة واليت 
تعمل معهــا يف منطقة البــالح وتعمل 
»مشــهور« علــى مــدار 24 ســاعة علــى 
3 ورديــات عمــل، ويديريهــا عشــرة 

مهندســني تتنــوع ختصصاتهــم مــا بــني 
وحوالــي  وامليكانيــكا  الكهربــاء 
135 عامــل تتنــوع أعماهلــم ما بــني مهام 
ميكانيكية تشمل عمليات تشغيل 
ــة  ــرى حبري ــا، وأخ ــدات وصيانته املع
لــزوم األعمــال البحرية وأعمــال نظافة 
الكراكــة للحفــاظ عليها مــن الصدأ 
فضاًل عن املهام الكهربائية واليت تشمل 
تشــغيل وصيانة املعدات الكهربائية.

إىل  بهــا  التكريــك  عــرض  ويصــل 
130 مــر منهــم 65 مــر مشــااًل و65 مــر 
جنوبــًا، ويصــل متوســط حجــم الرمــال 
املشــبعة باملياه اليت تزيلهــا الكراكة 
مكعــب  مــر  ألــف   40 الســاعة  يف 
بكميــة تراكميــة 750 ألــف طــن 
ــيت  ــال ال ــي الرم ــغ إمجال ــهر، وبل يف الش
مت رفعهــا منــذ بــدء عملهــا يف مشــروع 
ــطس  ــدة يف أغس ــاة اجلدي ــر القن حف
املاضيبداية شهر يوليو إىل 7 مليون مر 
مكعــب تقريبــًا. وتتكون »مشــهور« 

مــن ســتة طوابــق، حيتــوي الــدور األول 
علــى صالــة املاكينــات بأكملها واليت 
ــغيل  ــن تش ــئولة ع ــمل اآلالت املس تش
احلفــار والطلمبــات واملولــدات وغرهــا، 
يعقبه الدور الثاني الذي يعد مكماًل 
ــي،  ــدور األرض ــات بال ــة املاكين لصال
الــدور الثالث إعاشــة الطاقــم واملكونة 
مــن 15 غرفــة حتتــوي كل منهــا علــى 
أربعة أسرة باإلضافة إىل غرفة لغسيل 
املالبــس ودورات للميــاه فضاًل عن صالة 
الطعــام واملطبخ اخلاص بالطقــم، ليأتي 
بعده الدور الرابع واملسمى سطح الرافعة 
ــد  ــطه يوج ــوي ويف وس ــش العل أو الون
مســجد وغرفــة حلــام ومطبــخ وصالــة 
طعــام خمصصــة للمهندســني جبانــب 
املكتبة وغرفتني أحدهما للسكرتر 
الكراكــة. ملشــرف  واألخــرى 

علــى  اخلامــس  الــدور  حيتــوي 
الــيت  املهندســني  إعاشــة  مــكان 
غــرف منهــا  غــرف   7 مــن  تتكــون 

وحيتــوى  وفرديــة،  مزدوجــة 
ــادة  ــة القي ــى غرف ــادس عل ــدور الس ال
وبهــا مشــرف التكريــك ومســاعده 
ــة. ــغيل الكراك ــن تش ــئوالن ع املس
ــد  ــدس خال ــال املهن ــار ق ــذا اإلط ويف ه
يوســف املشــرف العام على الكراكة 
يف  جنحــت  مشــهور  الكراكــة  أن 
جتــاوز معــدالت التكريــك املتفــق 
وذلــك  الزمنيــة،  الربامــج  يف  عليهــا 
الــذي  العــادي  نتيجــة للجهــد غــر 
ــني  ــة واملهندس ــم العمال ــه طاق ــوم ب يق
علــى الكراكــة، وإحساســهم بواقــع 
املســؤلية الوطنية امللقــاه على عاتقهم.
العمالــة  طاقــم  أن  يوســف  وأوضــح 
واملهندســني علــى ظهــر الكراكــة 
بالكامــل هــو طاقم مصــري وال يوجد 
أجنيب واحد، ويقوم هذا الطاقم بعمليات 
الصيانــة الدوريــة عمــل الكراكــة 
دون أعطــال تؤثــر علــى ســر التنفيــذ.
وأملــح إىل أن الكراكــة ختضع لَعمرة 
تتم يف ترســانة بورســعيد،  حيث جيب 
أن تســتوِف اشــراطات اهليئــة الدولية 
الــيت تقــوم بالتأمــني علــى الكراكة.

االهتمــام  ضــرورة  علــى   وأكــد 
بالعنصــر البشــري بالكراكة، حيث 
يتم تنظيم دورات مستمرة للمهندسني 
حتقيــق  كيفيــة  علــى  والعمالــة 
ــالمة  ــة والس ــر الصح ــاة معاي ومراع
واملهنيــة هدفــًا يف تقليــل معــدالت 
إصابــات العمل إىل أدنــى حد ممكن. 
ولفــت إىل أن غالبية كــراكات العامل 
 »IHC« يتم تصنيعها من قبل شركة
 »MHI« وشــركة  اهلولنديــة، 
ــار  ــع احلف ــم تصني ــا يت ــة، فيم الياباني
اخلــاص بالكراكــة يف أمريــكا.
وعــن وصــف الكراكــة فنيــًا قــال 
املهنــدس رضا محــدان مســئول الوردية 
أن للكراكة عمودان أحدهما عمود 
ــة  ــر الرب ــى تكس ــل عل ــار يعم حف
ــى  ــل عل ــة يعم ــود طلمب ــر عم واألخ
ســحب اخلليــط مــن داخل احلفــار ليمر 
عرب ماسورة كبرة قطرها 90 سم حتت 
ــم  ــا ليت ــة إىل داخله ــدة الكراك لين
سحب اخلليط من خالل قوة دفع أكرب 
عرب املواسر إىل الشريط األرضي ثم إىل 
حــوض الرســيب املتصــل بالكراكة 
ومــن ثــم ترســيب الرمــال لتعــود امليــاة 
أخــرى. مــرة  للقنــاة  مصــايف  عــرب 

طاقم العمل على الكراكة مشهور
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ــاعدة  ــدات مس ــة مع ــع الكراك ويتب
تتنــوع مــا بــني أونــاش حبرية والنشــات 
بلــدوزرات  أربعــة  إىل  باإلضافــة 
أحــواض  صيانــة  علــى  للحفــاظ 
الرســيب وجوانبهــا وتقويتهــا فضــاًل 
ــدة. ــال جدي ــكان لرم ــالء امل ــن إخ ع

ــة  ــو جلن ــي عض ــن العادل ــدس حس املهن
اإلشراف على الكراكة بأنها تتكون 
من أجزاء رئيســية هــي احلفــار والليندا 
ــي  ــكاز خلف ــة و2 ع ــدن الكراك وب
وغرفة حتكم وغرفة ماكينات وغرفة 
قيــادة وعدد من الوحدات املســاعدة اليت 
تعــاون الكراكــة علــى إجنــاز عملها.

ومــن جانبــه قــال كمــال احلســيين 
ــة  ــع هليئ ــدوزر التاب ــائقي البل ــد س أح
قنــاة الســويس أن وظيفتــه تتمثــل يف 
العمــل علــى تقويــة أحــواض الرســيب 
التابعــة للكراكــة مشــهور طــوال 
فــرة عمــل علــى مــدار ال24 ســاعة 
ومتابعة العمل مع املشــرفني ومهندســي 
الراديــو  جهــاز  عــرب  الكراكــة 
ســائق. كل  بــه  املــزود  الالســلكي 

ــك  ــس التكري ــوده رئي ــر ج ــا ياس  أم
ــة  ــب الكراك ــن قل ــل م ــع العم فيتاب
وبالتحديــد مــن داخــل حجــرة القيــادة

ملتابعــة  وعــدادات  بشاشــات  املــزودة 
سرعة الكراكة وعمل احلفار وزاوية 
ــه يبــدأ التكريــك  البوصلــة، علــى أن
ــب  ــر مكت ــى تقاري ــه عل ــور حصول ف
الكــراكات  إلدارة  التابــع  املســاحة 
التابعــة هليئة قناة الســويس واخلاصة 
ــة  ــن نوعي ــالغ ع ــاع واإلب ــر الق بتصوي
الربة وأماكن السيفونات والكابالت 
قبل دخول الكراكة موقع التشــغيل.

يضيــف جــودة أن الكراكــة  تواجــه 
أثنــاء عملهــا عــدة معوقــات يعمــل 
القائمــون بهــا علــى جتنبهــا إن أمكــن 
وحلها يف حالــة وقوعها ومنهــا احلجارة 
الضخمــة والســتائر الــيت تعــوق احلفــار.

امليكانيــكا  مهنــدس  دور  وعــن 
يــرى حممــود رأفــت أن دوره ينقســم 
التشــغيل  وهمــا  رئيســني  حملوريــن 
ــة  ــدات العامل ــة املع ــة،و متابع والصيان
واآلالت واملاكينــات  احلفــار  مــن 

املســاعدة الــيت ُتشــغل احلفــار وتســحب 
الرســيب. أحــواض  إىل  اخلليــط 

فيمــا يســتهدف احملــور الثانــي متابعــة 
احلرارة غر الطبيعية للحفار أو أي توقف 
اضطــراري لتتم صيانتها بشــكل دوري.

وحيكــي بفخــر حممود كمــال عامل 
ــم  ــًا لطاق ــم حديث ــكا املنض امليكاني
ــي  ــر املاض ــهر يناي ــذ ش ــة من الكراك
ــذا  ــل ه ــراك يف مث ــعادته لالش ــن س ع
املشــروع القومــي الضخــم الــذي ســيظل 
يفتخــر به أمــام أوالده وأحفــاده خاصة 
ــراكات  ــرب ك ــى أك ــل عل ــه يعم أن
اهليئة والشــرق األوســط وتتمثــل مهامه 
يف مراقبــة املاكينــات واآلالت ومتابعة 
ــى أن  ــة عل ــن الكراك ــة متوي عملي
ينتقــل إىل مرحلــة صيانة الكراكة 
عنــد اكتســابه اخلــربة الالزمــة لذلك.

عبــد  حممــد  قــال  الســياق  ذات  ويف 
الصناعــي  األمــن  مســئول  احملســن 
الكراكــة  أن  بالكراكــة، 
الوقايــة  وســائل  بأفضــل  جمهــزة 
واألمــان حيــث يوجــد بهــا حمطــة ثاني

الكراكة مشهور أكرب كراكات الشرق االوسط

أكســيد الكربــون إلطفــاء احلريــق 
مكونــة من 45 إســطوانة، ســعة كل 
إســطوانة 45 كيلــو كمــا يوجــد 40 
ــدات  ــة مول ــرى يف صال ــطوانة  أخ إس
مخــس  إىل  باإلضافــة  املاكينــات 
ــر. ــاالت أصغ ــرى يف ص ــطوانات أخ إس
ويســرد أنــه يف حالــة حــدوث حريــق 
يتــم إعــالن اإلنــذار وبــدء عمليــات 
اإلخــالء، ويتجــه هــو علــى الفــور ملوقع 
احلريق للسيطرة عليه من خالل خطة 
إطفــاء احلريــق والــيت يقــوم بتنفيذهــا 
مــا يــراوح مــا بــني 28 و30 فرد مــن طاقم 
الوردية الواحــدة وكل فرد يعلم دوره 
بالتحديــد إلطفــاء األماكــن األكثــر 
خطــورة مثــل إطفــاء اهلوايــات وإيقاف 
الطلمبات وصالة املاكينات الرئيسية.
ــتيفاء  ــى اس ــن عل ــد احملس ــدد عب  وش
االطاقــم الفــين مــن املهندســني والعمالــة 
ــالمة  ــة والس ــر الصح ــة معاي لكاف
ــون  ــذي يتك ــة »Safety« وال املهني
مــن األفــروالت واألحذيــة واخلــوذة 
للعاملــني  الســماعات  إىل  باإلضافــة 
يف املاكينــات، مؤكــدًا علــى أنــه يف 
حالــة وجــود أيــة إصابــات ناجتــة عن 
احلرائــق أو الغــرق يتــم إبالغ اإلســعاف 
جهــاز  طريــق  عــن  فوريــة  بصــورة 
الالســلكي وإعالمهم بتقرير أولي عن 
حالــة املصــاب  يتــم علــى إثرهــا إرســال 
األطبــاء املتخصصــني للحالــة املصابــة.

جزء من احلفار املستخدم فى تكسر الصخور
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الكراكة طارق بن زياد

هيئة
قناة السويس

أحد مراكز القوة الضاربة لكراكات قناة السويس 

تعــد الكراكة طــارق بن زياد أحــد مراكز القــوة الضاربة 
لكــراكات قنــاة الســويس حيــث بدئــت أوىل عمليــات 
ــام  ــد يف ع ــًا وبالتحدي ــن 35 عام ــر م ــل أكث ــك قب التكري
ــيت  ــك وال ــات التكري ــوة يف عملي ــاهمت بق ــث س 1977، حي
تســتهدف توســيع وتعميــق القطــاع األول مــن قنــاة الســويس 
اجلديــدة الــذي يتــم تنفيــذه مــن قبــل هيئــة قنــاة الســويس.

ــه  ــالن عن ــور اإلع ــروع ف ــل باملش ــة العم ــتلمت الكراك اس
ــول  ــتطاعت الوص ــي، واس ــام املاض ــن الع ــطس م ــهر أغس يف ش
إىل معــدالت إجنــاز غــر مســبوقة يف عمليــات التكريــك، 
حيــث متكنــت مــن رفــع أحجــام رمــال مشــبعة بامليــاه تقــدر 
ــب  ــر كع ــف م ــط 16 أل ــب مبتوس ــر مكع ــون م ب 8 ملي
هلــا. املوضــوع  الزمــين  الربنامــج  بذلــك  لتســابق  يوميــًا، 

عملــت »طــارق بن زيــاد« يف الكيلــو 78 يف منــرة 6 باإلضافة 
حلفــر 3 مداخل وصل بني القنــاة احلالية والقناة اجلديدة يف

صــوان،  وكفــر  وطوســون  الدرفســوار  منطقــة 
فــرد.  120 إىل  بهــا  العمــل  طاقــم  عــدد  ويصــل 
ويف هذا اإلطار قال املهندس سامح عبد الرسول املشرف العام على 
الكراكــة أن أوىل مهــام عمل الكراكة يف قناة الســويس 
اجلديــدة كان يف شــهر أغســطس 2014 حلفــر مدخل جديد 
للقنــاة متر منه كراكات التحالف الوطين، ثم أتبعته مبهمة 
أخرى يف أكتوبر من نفس العام حبفر ترعة وصل يف طوسون.

ميكــن  أجــزاء  علــى  حتتــوي  الكراكــة  أن  وأوضــح 
ــزء  ــاء وج ــزء الكهرب ــكا وج ــزء امليكاني ــا إىل ج تصنيفه
املهنيــة،  والصحــة  الســالمة  وجــزء  البحريــة  األعمــال 
باإلضافــة لعدد مــن املهمات املســاعدة مثل ســائقو البلدوزرات 
حلمــل الرمــال مــن األحــواض األرضيــة »أحــواض الرســيب« 
والالنشــات.  والقاطــرات  األونــاش  مــن  عــدد  وكذلــك 

العمــل داخــل الكراكــة  أنــه يتــم تقســيم  وأضــاف 
منهــم  ســاعة،   12 منهــم  كاًل  مــدة  ورديتــني   بواقــع 
يكــون  أن  علــى  راحــة  واألخــرى  عمــل  ســاعة   12
العمــل. أمــر  حتــت  الراحــة  ســاعة   12 ال  يف  املهنــدس 
ومــن جانبــه قــال املهنــدس حممــد توفيــق كبــر مهندســي 
الكراكــة؛ أنــه علــى الرغــم مــن تقــادم ُعمــر الكراكــة 
والذي يزيد عن 35 عامًا إال أنها تستطيع مواصلة العمل دون 
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توقــف، وهو مــا يدل على كفــاءة طاقم مهندســي الصيانة .
إدارة  مــن  مســئول  تواجــد  علــى  توفيــق  شــدد  كمــا 
الصحــة والســالمة واملهنيــة علــى الكراكــة، والــذي 
كامــل  اســتيفاء  مــن  التأكــد  يف  مهامــه  ميــارس 
ــا إدارة  ــنوية تعده ــود دورات س ــى وج ــالوة عل ــر، ع املعاي
والتدريــب. التنظيــم  إدارة  مــع  بالتعــاون  الكراكــة 

طاقم العمل على الكراكة طارق بن زياد
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الكراكة الصديق

هيئة
قناة السويس

تزيل 26 الف مرت مكعب يوميًا

الكراكة الصديق .. اســم يعرفه كل مهتم بقناة السويس، 
ويدرك متامًا دورها يف عمليات التكريك سواء اهلادفة للتوسيع 
أو التعميــق لــكاًل مــن قناتــي الســويس احلاليــة واجلديدة.
رأس  ميــل  وتهذيــب  بتوســيع  »الصديــق«  قامــت  فقــد 
إىل  باإلضافــة  القناتــني،  التقــاء  نقطــة  وهــي  البــالح 
قيامهــا بفتــح املدخــل الشــمالي أمــام حتالــف التحــدي.

ــال،  ــي اتص ــر قنات ــق حبف ــة الصدي ــت الكراك ــا قام كم
وتوســيع تعميــق  تفريعــة البــالح الغربيــة بعمــق  مــر 
بعــد أن كانــت تــراوح أعماقهــا بــني 17 مــرًا و20 مــرًا 
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ــة ــا اهليئ ــت به ــيت قام ــاف ال ــى اجل ــر عل ــات احلف ــد عملي بع
اهلندســية بالقوات املســلحة واليت أوصلتها إىل مســتوى البحر.

ومــن جانبــه قــال املهنــدس عبــد العزيــز األمحــدي املشــروع 
العــام علــى الكراكــة إن »الصديــق« تعمــل بقــوة 20 ألــف 
حصــان، لتقــوم برفــع 1500 مــر مكعــب مــن الرمــال املشــبعة 
بامليــاه يف الســاعة، بإمجالــي 26 ألــف مــر مكعــب يف اليوم.

وأضــاف األمحــدي أن الكراكــة اســتطاعت إجنــاز 80 % مــن 
كميات التكريك املطلوبة منها وفق الربنامج الزمين املوضوع، 
ليصل إمجالي الرمال اليت إزالتها 600 ألف مر مكعب حتى اآلن.
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الكراكة محمود يونس 

هيئة
قناة السويس

تولت مهمة احلفر يف البالح

أقــدم  مــن  واحــدة  يونــس  حممــود  الكراكــة  تعتــرب 
حيــث  الســويس،  قنــاة  هليئــة  التابعــة  الكــراكات 
أعمــال  يف  للمشــاركة   ،1978 عــام  اخلدمــة  دخلــت 
ــام 1981.  ــت يف ع ــيت انته ــويس وال ــاة الس ــق قن ــر وتعمي تطوي
قــال امُلشــرف العــام علــى الكراكــة املهنــدس هشــام، إن هــذه 
الكراكة واحدة من كراكات قناة السويس الرئيسية اليت 
ُتشارك يف أعمال حفر القناة اجلديدة، ويتمثل دورها الرئيسي 
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يف حفــر حمــاور عموديــة ببحــرة البالح ضمــن جمموعة من 
الكــراكات بهــدف رفــع 15 مليــون مــر ُمكعــب مــن الرمــال.

القنــاة  يف  عملهــا  بــدأت  الكراكــة  أن  إىل  وأشــار 
اجلديــدة خــالل ينايــر 2015 بعــد أن انتهــت مــن أعمــال 
للمهمــة  متامــًا  جتهيزهــا  أجــل  مــن  شــاملة  صيانــة 

 



الكراكــة  قــدرة  أن  إىل  الفتــًا  بهــا،  تكليفهــا  مت  الــيت 
حممــود يونــس تصــل إىل 11 ألــف مــر مكعــب يوميــًا. 
ويضيــف املشــرف العــام علــى الكراكــة حممود يونــس، أن 
الكراكــة تضــم فريــق عمــل مكــون مــن 85 مهنــدس وفين 
ميكانيــكا، ويتــم تقســيم يــوم العمــل إىل 3 ورديــات بواقع 
6 ســاعات للورديــة الواحــدة، مــع تقســيم فريــق العمــل على 

ــني  ــة ورديت ــل كل جمموع ــث تعم ــات حبي ــدة جمموع ع
للعمــل  مســتعدة  تكــون  أن  علــى  اليــوم،  مــدار  علــى 
ــدات. ــة امُلع ــة لصيان ــة احلاج ــة يف حال ــرة الراح ــالل ف خ
وأوضــح +أن العمالــة الفنيــة تعمــل يومــني متتاليــني علــى 
ظهــر الكراكة وحتصل علــى 4 أيام راحــة، يف حني يعمل 
طاقــم املهندســني 4 أيــام، مقابــل احلصــول علــى أجــازة 8 أيام.  
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ريس الميكانيكيين بمشهور

هيئة
قناة السويس

حنفر أمساءنا يف تاريخ قناة السويس

عــرق يتصبــب أعلــى جبهتــه  .. أيــدي 
تعمــل يف حركــة ســريعة دون أن 
مكونــات  ُتفــارق  ال  أعــني  تــكل.. 
املاكينات وسط درجات حرارة  مرتفعة 
.. محــاس يلهبــه الرغبــة يف حفر أمسه 
يف ســجل إجنــازات تاريخ قناة الســويس 
ــراكات  ــرب ك ــاء أك ــد أبن ــو أح .. ه
ــهور.  ــة مش ــويس .. الكراك ــاة الس قن
الريــس عصــام إبراهيــم إبراهيــم رئيــس 
املكانيكيــني  الفنيــني  جمموعــة 
بالكراكــة مشــهور، أحد الــروس اليت 
تعمــل وســط 16 فــين مــن خــرة الفنيني 
مبجــال التكريك على مســتوى العامل.

يغادرنــا  ال  بالفرحــة  »اإلحســاس 
طاملــا نســمع أصــوات املاكينــات تعمــل 
ــى  ــاق عل ــل الش ــم العم ــف رغ دون توق
ــروي  الكراكــة مشــهور« هكــذا ي
ــة  ــه بالكراك ــام عالقت ــس عص الري
األفــراد  أحــد  كان  الــذي  مشــهور، 
الذيــن تســلموا الكراكــة عــام 1996، 
ومنــذ هــذا احلــني مل يغادرهــا قــط. 
ويقــول الريــس عصام ابــن اإلمساعيلية 
صاحــب الـــ 51 عامــًا،  إنه قضــى 25 عامًا 
ــاة  ــراكات قن ــل ك ــه داخ ــن حيات م
الســويس، اكتســب مــع فريــق العمــل  

خربات فريدة متكنهم من الســيطرة على آية أعطال. ويؤكد أن املهمة الرئيســية للطاقم هو اســتمرار عمل الكراكة 
دون توقف.. فاألعطال هنا غر مســموح بها، فهناك التزام مبواعيد تســليم حمددة ال مُيكن التخلف عنها حتت آية ظروف. 
ــل  ــم يعم ــكل منه ــهور، ف ــة مش ــى الكراك ــني عل ــوه العامل ــا يف وج ــيت تراه ــرز ال ــمتان األب ــا الس ــرق هم ــر والع الفخ
يومــني ُمتتاليــني دون أن يغــادر الكراكــة، ففــي اليــوم الواحــد يعملــون ورديتــني كل منهــا 6 ســاعات، ويكونــوا 

دومــًا خــالل فــرة الراحــة ُمتأهبــني لتشــغيل املاكينــات البديلــة عنــد إصابــة املاكينــات األساســية بأيــة أعطــال.
ــة  ــوًقا ملعرف ــون ش ــن يتلهف ــا الذي ــا وأبنائن ــا إىل بيوتن ــود فيه ــيت نع ــة ال ــام الراح ــر أي ــا » ننتظ ــس عص ــول الري ويق
ــاء  ــجل أمس ــاز سيس ــذا اإلجن ــي أن ه ــم، فيكف ــني أقرانه ــر ب ــدر فخ ــًا مص ــون دوم ــم يك ــذي«، فه ــاز ال ــم اإلجن حج
أمجــع. والعــامل  احلبيبــة  ملصرنــا  اخلــر  شــريان   .. اجلديــدة  الســويس  لقنــاة  املشــرف  التاريــخ  يف  آباءهــم 
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عصام إبراهيم ... رّيس امليكانيكني على الكراكة مشهور



»الريس« عطية أكبر العاملين
 على الكراكة مشهور:

هيئة
قناة السويس

الزم أشارك يف صناعة حلم املصريني 

ــيت  ــة ال ــة العمالق ــالمل الكراك ــى س ــة عل ــد خبف يصع
تعمــل بقناة الســويس اجلديدة، يســتقر الرجل الذي خط 
الشــيب يف رأســه على كرســي القيادة ليديــر خبربة تزيد 
عــن  مخســة وثالثني عامــًا يف العمــل البحــري على أكرب 
كراكــة يف الشــرق األوســط، »الريــس« حممــد عطيــة 
ــني  ــدم العامل ــهور وأق ــة مش ــك بالكراك ــس التكري رئي
عليهــا، يتابــع مــن وراء نظارتــه الطبيــة عمليــة التكريــر 
ــه  ــرك أصابع ــادة، حي ــة« القي ــات يف »كابين ــى الشاش عل
علــى لوحــة التحكــم ليديــر الكراكــة الــيت متتلكهــا 
ــام 1996. ــذ ع ــل من ــا للعم ــويس وأدخلته ــاة الس ــة قن هيئ

وعلى الرغم من بلوغه سن التقاعد يف بداية عام 2015 لكنه 
أصر على االستمرار يف العمل ليشارك يف حفر قناة السويس 
اجلديــدة الــيت يعتربهــا تكليــاًل ملشــواره يف خدمة مصر.
يتحــدث الرجــل بصــوت هــادئ »كنــت أمتنــى املشــاركة 
ــارك   ــاوز أش ــي، ع ــرة يف حيات ــم ف ــاح ألن دي أه يف االفتت
النــاس«. مــع  بــه  وأفــرح  املصريــني  حلــم  صناعــة  يف 
وبــدأ الريــس عطيــة كبحــري يف عــام 1979 ثــم تــدرج يف 
ــود  ــام 1990 ويق ــك يف ع ــس تكري ــح رئي ــه ليصب يف عمل

ــاد  ــن زي ــارق ب ــة ط ــم الكراك ــق ث ــة الصدي الكراك
الســويس،  قنــاة  هليئــة  تابعتــان  كراكتــان  وهمــا 
ــرب  ــهور« أك ــود »مش ــه ليق ــتيين أهلت ــل الس ــربة الرج خ
ــام 1996. ــذ ع ــى اآلن من ــط حت ــرق األوس ــراكات الش ك

بآلــة  عامــل  عالقــة  ليســت  بـ»مشــهور«  عالقتــه 
يتحكــم فيهــا أو يقضــي بداخلهــا فــرة عملــه اإللزاميــة، 
ذكريــات  يضــم  مــكان  لتصبــح  تطــورت  ألنهــا 
بهــم. يفتخــر  الذيــن  أبنائــه  ملرتبــة  وتصــل  جناحــه 

يتذكــر »عطيــة« بدايــة عمــل الكراكــة مشــهور 
والنجاحــات الــيت حققتهــا خــالل عملهــا ويــروي »جنحــت 
الكراكــة يف مهامهــا الرئيســية الــيت مل تنجــح فيهــا 
الشــركات األجنبيــة، ألنهــا اســتطاعت تكســر الصخــور 
ومنطقــة  البحــرات  منطقــة  يف  اجلنوبــي  القطــاع  يف 
كربيــت وعمقــت اجملــري املالحــي خــالل فــرة عملهــا«.

ننجــز  حــيت  الظــروف  كافــة  يف  »نعمــل  وأضــاف 
املهمــة بتعميــق اجملــري املالحــي يف القنــاة اجلديــدة 
فالعمــل  قدمــا،   66 يعــادل  مبــا  مــرًا   24 إىل  ليصــل 
ــف« ــال توق ــاعة ب ــدة 24 س ــتمر مل ــة يس ــى الكراك عل

 

الكراكات األجنبية 

هيئة
قناة السويس

رفعت ماليني األطنان من الرمال املشبعة باملياه

الكراكة احلمرا

تعمل يف قناة الســويس اجلديدة 41 
كراكــة أجنبية يف اطار حتالفني 
مكونني من ستة شركات أجنبية 
ــويس،  ــاة الس ــة قن ــاركة هيئ مبش
حيث يتم تقسيم العمل يف تكريك 
ــو  ــول 35 كيل ــدة بط ــاة اجلدي القن
ــق  ــى تعمي ــل عل ــب العم ــر جبان م
ــة. ــاة القدمي ــي للقن ــرى املالح اجمل
ابــن بطوطــة  الكراكــة  وتعــد 
أكرب الكراكات التابعة للتحالف 
اإلماراتــي - البلجيكــي -  اهلولنــدي 
قنــاة  حفــر  مشــروع  يف  العامــل 
السويس اجلديدة واليت تتولي مهمة 
التكريــك مــن منســوب الصفر حيت 
عمــق 24 مــر يف الكيلــو 76 ترقيــم 
القنــاة اجلديــدة . بدأت ابــن بطوطة 
العمــل يف عــام 2010 ودخلــت ضمــن 
مشــروع القناة اجلديــدة يف 8 يناير 
من العــام اجلاري لتعمل على رفع 120 
ألف مر مكعب يف اليوم، وستنتهي 

الكراكة ابن بطوطة التابعة لتحالف التحدي
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مــن جهة أخــري ، يشــر الدكتور أمحــد جاد نائــب مدير 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــل هيئ ــابقًا وممث ــراكات س إدارة الك
ــل  ــة عم ــل يف متابع ــة إىل أن دوره يتمث ــى الكراك عل
الكراكــة ابــن بطوطــة والوقــوف علــى املشــكالت الــيت 
تواجههــا والعمل على حلها وتوثيــق ذلك بالتقارير الدورية 
فضاًل عن نقل اخلربات الفنية و االستفادة من التكنولوجيا 
اجلديــدة املتطــورة لكــراكات التحالــف اخلارجية حيث 
تعمــل مجيــع املعــدات بشــكل تقــين مــن أجــل حتســني 
ــأ. ــة اخلط ــذار يف حال ــر واإلن ــل اخلط ــل عوام األداء وتقلي

فيمــا يوضــح  »فايــظ اهلل«  مشــرف التكريــك علــى 
كراكــة احلمرا الــيت تتبع التحالف اإلماراتــي الذي يعمل 
يف قنــاة الســويس اجلديــدة، أن هــذه الكراكة تســلمت 
العمــل يف منطقــة »لــوط 2« مبنطقــة البالح منــذ 16 مارس 
من عام 2015، ويبلغ معدل تكريكها 45 ألف مر مكعب 
مــن الرمــال املشــبعة باملياه يوميــًا، وتتبع كراكــة احلمرا 
شــركة اجلرافــات البحريــة اإلماراتيــة، وأقصــي عمــق هلا 
16 مــرًا، ويعمــل بهــا 25 فــردًا منهــم 6 مهندســني و19 عامــل.

الكراكة احلمرا التابعة لتحالف التحدي

الكراكة هركيوليز  إحدى الكراكات األجنبية  التابعة لتحالف التحدي 

ــذا  ــل ه ــوده يف مث ــعادة لوج ــعر بالس ــه يش ــظ اهلل« إن ــتانية »فاي ــية الباكس ــيين ذو اجلنس ــل اخلمس ــول الرج ويق
املشــروع وأن األمــور جتــري علــى مايــرام وال توجــد أيــة تواجهــه هــو أو طاقمه الــذي يتكون من مخســة وعشــرين فرد. 

ويؤكد املهندس حممد الشــني، ممثل هيئة قناة الســويس، أن دوره على الكراكة يتمثل يف كتابة التقارير واإلبالغ 
عــن األجــزاء احلديدية والصخور الــيت قد تعطل عمل الكراكة، كما يعمل على إزالة العوائق اإلدارية واللوجســتية 
الــيت تواجــه عمــل الكراكــة، مشــرًا  إىل أن الكراكــة حتــرز تقدمــًا باملقارنــة مبعــدالت التكريــك املطلوبــة منهــا. 

الكراكة ابن بطوطة التابعة لتحالف التحدي 

الكراكة ابن بطوطة التابعة لتحالف التحدي من أعلى 
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مــن أعماهلــا يف 17 يونيوالقــادم، وحققت هــذه الكراكة 
رقمــًا قياســيًا يف معــدل التكريــر يف قنــاة الســويس 
اجلديــدة بلــغ 235 ألف مر مكعب خــالل أحد أيام عملها.
ويعمــل فــى  الكراكة حوالي 40 فرد من بينهم 25 شــخص 
على سطح الكراكة و15 فرد يف غرفيت القيادة و التحكم.

ومــن جانبه عرّب  نائــب مدير املشــروع يف التحالف اإلماراتي 
ــاة  ــر قن ــروع حف ــه مبش ــن إعجاب ــي »رودي« ع البلجيك
الســويس اجلديــدة وقــال »إنــه مشــروع متفــرد ولــن أراه إال 
مــرة واحــدة يف حياتــي، فهو مشــروع ضخم يتــم إجنازه يف 

وقــت قصر، وإنــين أشــعر بالفخر أنــا ومجيــع العاملني معي 
وســوف أحكي ألحفادي عن مشــاركيت يف هذا املشروع«. 
ويعتقــد أن املشــروع ســيحقق فوائــد جلميــع أحنــاء العــامل 
ألن عــدد كبر من الســفن ســيعرب هــذا املمر احليــوي، ومن 
املتوقع أن يتضاعف معدل العبور مع افتتاح القناة اجلديدة. 
سيكــــون  اجلديــدة  القنــــــــــاة  ان  علــى  وأكــد 
مصــر  يف  احمللــــــي  املستـــــوى  علــى  مــردودًا  هلــا 
املشــروع. بهــذا  جــدًا  مهتمــني  املصريــني  أن  ويعتقــد 



المهندسون الجدد في الكراكة طارق بن زياد :

هيئة
قناة السويس

 نسبق اخلطأ قبل وقوعه وسنسلم املشروع قبل املوعد احملدد

للعمــل  الرمســي  الــزي  يرتــدون 
أفــروالت زرقــاء يعلوهــا شــعار هيئــة 
هيئــة قناة الســويس  وتعلو وجوههم 
ابتســامة ترحيــب بالــزوار القادمــني 
الســتقطاع وقــت بســيط مــن عملهــم 
الذي اليتوقــف حيث يواصلون الليل 
ــاعة  ــوال 24 س ــون ط ــار فيعمل بالنه
ــيط  ــط بس ــى قس ــون إال عل ال حيصل
ــم  ــا بينه ــاوب فيم ــة بالتن ــن الراح م
حيــث أن ورديــة العمل للمهندســني 
ــن  ــبوعًا م ــل أس ــمل العم ــدد تش اجل
األحــد إىل األحــد والراحــة أســبوعًا 
ــن. ــل أخري ــه يف العم ــر يتناوب أخ

شــباب متحمــس يف عمــر الزهــور مل 
تتجــاوز أعمارهم العشــرين بســنوات 
قليلــة جائوا مــن حمافظات خمتلفة 
ــاة  ــة قن ــطول هيئ ــن أس ــل ضم للعم
املشــروع  يف  واملشــارك  الســويس 
القومــي الضخــم  الذي يتحــدث عنه 
اجلميع؛ فمؤخــرًا ضمت الكراكة 
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طــارق بــن زيــاد إحــدى الكــراكات 
ــدد  ــويس ع ــاة الس ــة قن ــة هليئ التابع
أحــدث  وهــم  مهندســني  مخســة 
العاملــون بهــا وأحدث املشــاركون يف 
مشــروع حفر قناة السويس اجلديدة.
يف  ملشــاركتهم  بالفخــر  يشــعرون 
مثــل هــذا املشــروع القومــي العمــالق 
وينتظــرون اكتمالــه واالحتفــال بــه 
أكثــر مــن أى شــيء  آخــر ويعملــون 
مــن خالل بــن زيــاد يف منطقــة البالح 
للوصــول إىل عمــق 24 مــر مبا يســمح 
للسفن العمالقة اليت يصل غاطسها إىل 
66 قــدم من املرور دون أدنى مشــكلة.
فاملهنــدس عصــام حممــد عبــد الوهاب 
مــن بــين ســويف ختصــص كهربــاء مت 
تعيينــه يف بدايــة إبريــل املاضــي مــع 
زمالئه األربعــة وحيكي عن جتربته 
قائــاًل »هى أول جتربة لــي للعمل على 
كراكــة بصفــة عامة وهــى جتربة 
ــت  ــين تعلم ــة أن ــدًا خاص ــدة ج مفي
الكثــر من األشــياء الفنيــة اجلديدة 
أخــر«، عمــل  أى  عــن  واملختلفــة 

ــاركيت  ــر ملش ــعر بالفخ ــاف »أش وأض
املشــــروع  هــــــــذا  مثــــل  فـــــــي 
ومســــــــــاهمتـــــــي  العظيـــــــم 
بــه«. بســيط  ولــو  شــيء   بعمــل 

أمــا املهنــدس أمحــد عبــد اهلل إبراهيــم 
ختصص شــعبة ميكانيــك؛ فيؤكد 
مقبــول  وغــر  وارد  غــر  اخلطــأ  أن 
متحدثــًا عــن ضخامــة العمــل وحجــم 
اإلجنــاز الــذي حيــدث بصفــة يوميــة 
ألن عنصــر الوقــت هــام جــدًا وال جيــوز 
التأخــر عــن مواعيــد التســليم، مشــرًا 
ــيت مل  ــرة ال ــدات الكب ــم املع إىل حج
يراهــا من قبــل واملســئولية امللقاة على 
ــة  ــر اليومي ــة التقاري ــه بكتاب عاتق
عــن تشــغيل املعــدات ومتابعــة كاًل 
وأحــواض  التكريــك  أعمــال  مــن 
الرســيب والشــريط العائــم فضــاًل عــن 
عمليــة الصيانة اليت يســعى دائمًا ألن 
تكــون صيانة وقائية ليســبق العطل 
ــل . ــف العم ــا لتوق ــه منع ــل حدوث قب

بيعطلــين  البســيط  »اخللــل  وقــال 
العطــل  أســبق  وحبــاول  كتــر 

شــاء  وإن  يســبقين  اللــي  هــو  مــش 
امليعــاد«. قبــل  املشــروع  نســلم  اهلل 
ــد  ــدس أمح ــاء املهن ــورة ج ــن املنص وم
حممــد العراقــي للعمــل حتــت مظلــة 
هيئــة قنــاة الســويس شــاعرًا بالفخــر 
كــون بدايــات عمله باهليئة تشــمل 
ــويس  ــاة الس ــر قن ــاركته يف حف مش
اجلديدة من خــالل عمله كمهندس 
عــن  مســئول  ليكــون  ماكينــات 
ماكينــات  وصيانــة  تشــغيل 
وبالتحديــد ثالث ماكينــات ضخمة 
قوتها 12 ســلندر، وهما اثنتان لتشــغيل 
مكن الطمى وأخرى لتشغيل املكن 
ماكينــة  إىل  باإلضافــة  الرئيســي 
مولــد مســاعدة تعمــل أثنــاء عمليــات 
الصيانة وأخرى تعمل وقت الطواريء . 
فهمـــا  احلاضـــــران  الغائبــــان  أمــا 
زميليهــم املهنــدس أمحد عبد الســميع 
واملهنــدس  امليكانيــكا  مهنــدس 
الكهربــاء  مهنــدس  فضــل  حممــد 
خــالل  العمــل  يتناوبــان  اللــذان 
دوريتهــم وفــرة األجــازة لزمالئهــم. 

اإلمساعيلية يف 22 - 6- 2015



عابدين العسيوي مدير قطاع اإلنقاذ البحري

جهود اإلنقاذ البحري أحالت دون خروج أي كراكة عن اخلدمة 
طوال فرتة املشروع »رجــال امُلهــات الصعبــة« هكــذا ُيلقــب 

ــة،  ــري باإلمساعيلي ــاذ البح ــاع اإلنق قط
الــذي وقع علــى عاتقه مهــام التعامل على 
وجه الســرعة والدقة مع كافة احلوادث 
البحرية بهدف تذليل العقبات أمام كافة 
ــرى  ــة يف اجمل ــة العامل ــدات البحري الوح
املالحي لقناة السويس اجلديدة، لضمان 
سر أعمال احلفر والتكريك دون أعطال.

ــة  ــري باإلمساعيلي ــاذ البح ــة اإلنق »مهم
كانــت اســثنائية طــوال فــرة حفــر قنــاة 
الســويس اجلديــدة، فاملشــروع بالكامل 
وقــع يف نطــاق عمــل قطــاع اإلمساعيليــة 
وهي مسئولية شــاقة للغاية نظًرا لتوجه 
مجيــع األنظــار حنــو املشــروع وإصــرار 
مجيــع العاملــني فيــه على حتقيــق إجناز 
ــذًا  ــط تنفي ــد فق ــام واح ــالل ع ــرن خ الق
ألوامــر الرئيــس عبدالفتــاح السيســي« 
بهــذه الكلمــات يســرد املهنــدس عابدين 
علــي عســيوي مديــر اإلنقــاذ البحــري 
باإلمساعيلية األعباء امللقاة على القطاع.

ــة  ــوادث البحري ــن أن احل ــول عابدي ويق
ــن  ــل م ــق العم ــا فري ــل معه ــيت يتعام ال
اللحــام  وفنيــني  والبحريــة  الغواصــني 
انتشــال  بــني  تتنــوع  وامليكانيــكا، 

الوحــدات الغارقــة والتعامــل مــع حــاالت 
ــا،  ــحبها أو إصالحه ــواء بس ــدام س االصط
ــل  ــيت تتعط ــفن ال ــحب الس ــن س ــاًل ع فض
»تشــحط« بقنــاة الســويس بالتنســيق مع 
إدارة التحــركات بهيئــة قنــاة الســويس. 
ــري باإلمساعيلية  وقال مدير اإلنقاذ البح
أن مهــام اإلنقــاذ البحــري بــدأت منــذ اليوم 
يضــم  كان  حيــث  باملشــروع،  األول 
الغربيــة  للتفريعــة  الشــرقي  اجلانــب 
للبــالح ســتائر حديدية بطــول 10 كيلو 
ــدة 8  ــتارة الواح ــول الس ــل ط ــر، ويص م
ــراكات  ــل الك ــوق عم ــي تع ــر، وه م
ــة.  ــويس يف التفريع ــاة الس ــة لقن التابع
كثــف  البحــري  اإلنقــاذ  أن  ويضيــف 
جهــوده مــع اإلدارة اهلندســية بهيئــة قناة 
ــى  ــام حت ــدة أي ــدار ع ــى م ــويس عل الس
مت إزالــة 90% مــن الســتائر احلديديــة 
ومتهيد الطريــق أمام كــراكات اهليئة. 
ــت  ــة منح ــن إىل أن اهليئ ــر عابدي ويش
فريــق اإلنقــاذ البحــري ميــزة اســتثنائية 
احلصــري  باحلــق  متتعــه  يف  تتمثــل 
ــم  ــن ث ــي، وم ــرى املالح ــوص اجمل يف الغ

التعامــل مــع كافــة احلــوادث البحريــة 
العاملــة يف  مــع مجيــع الكــراكات 
املشروع ســواء التابعة للهيئة او األجنبية. 
ــق  ــري راف ــاذ البح ــق اإلنق ــح أن فري وأوض
الكراكات األجنبية مع بداية توافدها 
ــب حفر كراكات  يف نوفمرب املاضي عق
متكنــت  حتــى  مداخــل،   6 اهليئــة  
مــن الرســو يف املواقــع املخصصــة هلــا.

ووفًقــًا ملديــر اإلنقــاذ البحــري مل تبــدأ 
الكــراكات األجنبيــة عملهــا بســهولة، 
فــكان هنــاك عوائــق حبرية تصــدي هلا 
فريــق اإلنقــاذ، أبرزهــا وجــود 12 قيســونة 
يف الكليــو 120 ترقيــم قناة بــوزن 160 طن 
للواحدة، وهي عبارة عن كتلة خرسانية 
قائمةعلــى قواعــد حديديــة تســتخدم 
لربــط الســفن، ومت بالفعــل إزالتهــا حتــى 
تبــدأ الكــراكات مزاولة أعمــال احلفر.

وأملــح إىل أن أعمــال قطاع اإلنقــاذ البحري 
ــة  ــى خدم ــر عل ــة مل تقتص باإلمساعيلي
كراكات حتالفي التحدي واألمل فقط، 
بــل أنهــا حافظت علــى الكراكــة طارق 
بــن زيــاد التابعــة للهيئــة من اخلــروج من 

اخلدمة واالبتعاد لفرة من الزمن عن املشاركة يف املشروع. 
ــة  ــكالت الفني ــض املش ــك ببع ــى ذل ــن عل ــتدل عابدي واس
الــيت تعرضــت هلــا الكراكــة طــارق بــن زيــاد وذلــك خبــط 
الســحب اخلــاص بهــا وهــو مــا يتطلب رفــع الكراكــة على 
حــوض عائــم لتتغير مواســر اخلط، مــا يعــين خروجها عن 
العمل، وهو خيار ُمســتبعد متامَا من حســابات خطة العمل 
باملشــروع الــذي حيتــاج إىل توظيــف كافــة الكــراكات، 
وبالفعــل ّقِبــل فريق العمــل التحــدي وأجروا تغير املواســر 
ــان. ــهر رمض ــالل ش ــس خ ــالم دام ــاء يف ظ ــطع امل ــت س حت
ولفــت إىل أن قطــاع اإلنقاذ قــام بالعديد مــن األعمال لصاحل 
وحدات شركة املوانئ، وكان أبرزها انتشال إحدى احلفارات 

هــل كان ميكــن أن تكمــل الكــراكات األجنبيــة 
عملهــا مبشــروع قنــاة الســويس اجلديــدة بــدون ُمعاونــة 
لــن  اإلجابــة  باإلمساعيليــة؟  البحــري  اإلنقــاذ  قطــاع 
مــا يكشــفه  بالطبــع ال، وهــو  فهــي  تكــون صعبــة 
إىل  الكــراكات  أســندتها  الــيت  العمــل  أوامــر  حجــم 
فريــق اإلنقــاذ البحــري، حيــث وصــل عددهــا إىل 136 أمــر. 
العمــل  فريــق  يتلقاهــا  كان  يوميــة  شــبه  »أعمــال 
األعطــال،  إلصــالح  األجنبيــة  الكــراكات  مــن 
وصــف  هكــذا  الصعوبــة«  غايــة  يف  كان  وبعضهــا 
حممــد رمضــان مســاعد مديــر قطــاع اإلنقــاذ البحــري 
باإلمساعيليــة صعوبــة مهمــة فريــق اإلنقــاذ البحــري.
وأضــاف أن عــدد األوامــر الــيت تلقاها اإلنقــاذ البحــري وصلت 
يف بعــض األوقــات إىل 4 أوامــر ُمتزامنــة، مــا يعــين خــروج 4 
فــرق، مــع تنــوع نــوع العطــل ســواء كان يف الكــراكات 
الوحــدات  أو  كراكــة   45 إىل  عددهــا  وصــل  الــيت 
ــة.  ــا 100 قطع ــاوز عدده ــيت يتج ــا وال ــة هل ــة املرافق البحري
ويشــر رمضــان إىل أن فريــق اإلنقــاذ كان يقــوم مبهمــات 
العــامل، حيــث  التحــدي ألي غواصــني حــول  غايــة يف 
كان أمــام كل حتــدي هدفــني أساســيني، األول هــو عــدم 
ــدة،  ــة واح ــو لدقيق ــة ول ــن اخلدم ــة م ــروج الكراك خ
والثانــي هــو إجنــاز أعمــال اإلصــالح علــى وجــه الســرعة. 
ويــروى أن هناك أعمال يف غاية الصعوبة  تصدى هلا فريق 
اإلنقــاذ البحــري وكان ال يصلح معها الطــرق التقليدية يف 

حممد رمضان مساعد مدير القطاع: حصلنا على شهادات تقدير من الكراكات األجنبية على ابتكار طرق صيانة جديدة

اليت غرقت أثناء املشاركة يف أعمال التكسيات، فضاًل عن 
إنه قبل االفتتاح بثالث أيام واجهت مضخة خرســانة أعطال 
أثنــاء عملهــا يف جداريــات املنصــة ومت التعامــل مــع العطل.
ــة أن  ــري باإلمساعيلي ــاذ البح ــاع اإلنق ــر قط ــد مدي وأك
العوائق كانت تتكرر باســتمرار أثناء املشروع مثل الستائر 
ــراكات  ــارات الك ــق حبف ــت تتعل ــى كان ــة الت احلديدي
علــى عمــق يصــل إىل 20 مــر، وهــي أعمــاق يرفــع معهــا 
معــدل خماطــر الغطــس خاصــة يف ظل قــوة التيــار وانعدام 
الرؤيــة، ولكــن يف النهايــة كان يقبــل فريــق كل 
حتــدي حتــى خيــرج املشــروع إىل النــور يف املوعــد احمُلــدد. 

أعمال الصيانة بأحدث االجهزة على إحدى
 الكركات العاملة باملشروع
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ــى  ــل عل ــرز دلي ــة »GFG« أب ــل الكراك ــة، ولع الصيان
ذلــك، إذ تآكلت وصلة خط الســحب على عمــق 18 كيلو، 
مضيًفــا أن الصيانة تســتدعى رفع الكراكــة على حوض 
عائم، وهو خيار ُمستبعد من أجل عدم تعطل أعمال احلفر. 
ويضيــف رمضــان أن فريــق اإلنقاذ ابتكــر طريقة جديدة 
عــرب الغــوص بعمــق 18 مر مــن أجــل فــك الوصلة ثــم القيام 
بعمليــة اللحــام حتت املــاء على هــذا لعمق، وقــد أبهرت هذه 
الطريقــة قبطــان الكراكــة، وقــام علــى إثرهــا بتقديــم 
ــاره أول  ــري باعتب ــاذ بالبح ــاع اإلنق ــر إىل قط ــهادة تقدي ش
مــن نفــذ أعمال حلــام وصــالت خطوط الســحب حتــت املياه. 
العطــل تكــرر مــع الكراكــة  ويشــر إىل أن نفــس 
»زجنهي« ولكن وصلة خط السحب قائمة على الركيب 
وليــس اللحــام، وهــذه املــرة ابتكــر أيضــًا فريق العمــل آلية 
جديــدة ملنــع اســتهالك الوقــت يف رفــع الكراكــة علــى 

احلوض العائم، موضًحا أن الطريقة اعتمدت على تركيب 
»زرجينــة هيدروليك« حتت امليــاه، وبالفعل جنحت التجربة 
و»دارتينــا«.   »GFG« كراكــيت  علــى  تعميمهــا  ومت 
ويقول مســاعد مديــر قطاع اإلنقــاذ البحــري أن أكثر املهام 
الصعبــة اليت واجهها فريق اإلنقــاذ باإلمساعيلية هي تعرض 
العكاز الذي تســتند إليه إحدى كراكات شــركة »فان 
أورد اهلولندية« للكســر على عمق 24 مر، واضطر الفريق 
إىل الغــوص علــى هــذا العمــق للقيــام بأعمال حلــام العكاز 
الــذي يتجاوز وزنــه 65 طًنا، بل أن األمــر األكثر صعوبة أنه 
كان يقــع يف منطقــة عمــل تضــم عــدة كــراكات على 
اليمني واليسار يف ظل إنعدام الرؤية حتت سطح مياه القناة.

 طارق حبلص: الغواص البحري يعمل يف ضغط مرتفع يصل إىل 4
درجات وبرودة قاسية وانعدام جاذبية

 السباحة واللياقة البدنية واختبار غرفة الضغط .. أهم مقومات
العمل يف مهنة الغطاس البحري

علــى  البحــري  الغطــاس  مهنــة  تنتطــوي 
الــيت  العمــل  لبيئــة  نتيجــًة  املخاطــر  مــن  العديــد 
الســويس. قنــاة  بهيئــة  الغطاســني  بهــا  يعمــل 

ويف هــذا اإلطــار قــال طــارق حبلــص مشــرف غــوص أن هــذه 
املهنــة تتطلــب العمــل يف معــدالت ضغــط مرتفعــة للغاية 
تصــل إىل 4 درجــات فقط وذلــك يف أعمــاق ال 24 مر، عالوة 
علــى عــدم وجــود أية جاذبيــة مبا يعــين أن يبقــى الغواص 
ــاف  ــاه، ويض ــت املي ــده حت ــوال تواج ــتمر ط ــرك مس يف حت
ــة  ــدأت هيئ ــيت ب ــاه وال ــت املي ــدة حت ــربودة الزائ ــك ال إىل ذل
قنــاة الســويس حلهــا مؤخــًرا بشــراء بــدالت غــوص جافــة 
ــا. ــان داخله مبــا حيافــظ علــى درجــة حــرارة جســم اإلنس

وأضــاف حبلــص أن خماطــر العمــل تتضاعــف عنــد العمــل 
خــالل الليــل، وهــو مــا تكــرر أكثــر مــن مــرة خــالل العام 
املاضــي حيــث يكــون هناك أفــراد غطــس حبــري جاهزين 
وعلــى أمت االســتعداد للغطــس والعمــل حــال وجــود مهمــة 
بعــد مواعيــد العمــل الرمسيــة والــيت تنتهــي الثالثــة عصًرا.

ــد  ــاك العدي ــدوي أن هن ــد الع ــري أمح ــاس البح ــال الغط ق
مــن الشــروط واالختبــارات الــيت جيــب أن جيتازهــا العامــل 
مبهنــة الغطــاس البحــري، حيــث تتعلــق هــذه االختبــارات 
باللياقــة  متتعــه  ومــدى  للســباحة،  إجادتــه  مبــدي 
ــط. ــة الضغ ــار غرف ــازه الختب ــى اجتي ــالوة عل ــة، ع البدني

وأوضــح أن هــذه االختبــارات جيــب اجتيازهــا ملــا حتتاجــه 
مهنــة الغاطــس البحــري مــن مهــارات معينة، حيــث يكون 
العمــل يف بيئــة صعبــة للغايــة وظــروف خمتلفــة عن أية 
ميــاه أخــرى يف مصر بســبب عــدم وضــوح الرؤية الشــديد، 
وبــرودة املياه وقــوة التيــارات، وأحيانًا تواصــل العمل ألكثر 
مــن يــوم، مثلمــا حــدث يف واقعــة انتشــال أحــد احلفــارات 
الغارقــة أو انشــال أحــد العــكازات اخلاصــة بالكراكات 
واليت اســتمرت إحداهما 5 أيام متواصلة من العمل والغطس.

إنقاذ إحدى  املعدات الغارقة

احلاج جمدي متولي كبري مشريف الغطاسني: القطع واللحام وتصوير 
السفن وتركيب الشمندورات والتعامل مع السفن الشاحطة .. مهن 

جيب توافرها يف الغطاس البحري

»حممد عيد« حيكي كواليس انتشال عربة النقل الثقيل الغارقة 
يف حوض الرتسيب

قــال احلــاج جمــدي متولــي كبــر مشــريف الغطاســني 
والــذي ميتلــك خــربات عريضــة للغايــة متتــد لـــ 35 عاًمــا 
هــي مــدة عملــه بهيئــة قنــاة الســويس، بــدأت بالعمــل يف 
منطقــة بــور توفيــق والــيت يصعــب العمــل فيهــا نظــًرا لقــوة 
ــاذ  ــم االنق ــز قس ــي لتمي ــبب الرئيس ــاك، أن الس ــارات هن التي
ــيت  ــة ال ــة والدوري ــات القوي ــو التدريب ــاة ه ــري بالقن البح
ــع  ــربات م ــل اخل ــاهم يف تناق ــيت تس ــني وال ــا الغطاس يتالقه
تعاقــب األجيــال ووجــود صــف ثانــي علــى أعلــى مســتوى.
وشــّدد متولــي علــى ضــرورة االهتمــام بعمليــات التدريــب 
ــرد  ــوم الف ــث يق ــري حي ــاذ البح ــال اإلنق ــل يف جم والتأهي
الغطــاس مبهمتــني متزامنتــني وهــي الغطــس مضافــًا  إليهــا 
مهمــة أخــرى ســواء كانــت حلــام أو تصويــر أو غرهــا 
مــن املهــام األخــرى، عــالوة علــى أنــه ال يوجــد ختصصــات 
ــام أو  ــاس حل ــد غط ــال يوج ــري ف ــاس البح ــة الغط يف مهن
غطــاس مصــور، ولكــن كافــة أفــراد قســم اإلنقــاذ البحري 

اإلنقــاذ،  بقســم  حبــري  رّيــس  عيــد،  حممــد  ســاهم 
أحــد  يف  غطســت  قــد  ثقيــل  نقــل  عربــة  إنقــاذ  يف 
بهــا. الضــرر  إحلــاق  دون  وانتشــاهلا  الرســيب  أحــواض 
وحكــى عيــد عــن هــذه املهمــة بأنــه مت تلقــى إشــارة عمل 
بغــرق بلــدوزر وعربــة نقــل وعلــى الفــور مت االنتقــال ملوقــع 
احلــدث، والــذي حــدث أن العربــة كانــت حمملــة بأمحال 
ثقيلــة للغايــة مبا فــاق قدرة اجلســر املقــام هلا، وهــو ما أدى 
إىل انكســار اجلســر وســقوط العربــة، ثــم غرقــت العربــة 
بأكملهــا يف امليــاه املختلطــة بالطــني وهــو مــا مّثــل حتــدي 
أخر لقســم اإلنقاذ، قضى على أمل انتشــاهلا بصورة مباشرة، 
خاصــة وأن املهمــة كانت تقتضي انتشــال العربة ســليمة.
وأملــح إىل أنــه مت اللجــوء إىل طريقة غر تقليدية النتشــال 
العربة، وذلك عن طريق حفر مواســر جماري أســفل احلفرة 
الواقعــة بها العربة، وهو ما ســاهم يف اخنفاض منســوب املياه 
املختلطــة بالطني قلياًل، ثم مت تشــييد 4 جســور من اجلوانب 
الرئيســية للعربة حتى تسر عليها البلدوزارات اليت سيتقوم 

يقومــون بكافــة املهــام البحريــة الــيت تــوكل إليهــم.
ــث  ــري حي ــاذ البح ــم اإلنق ــا قس ــوم به ــيت يق ــام ال ــّدد امله وع
يقــوم مبهــام تركيــب الشــمندورات أو التعامــل مــع الســفن 
واملراكــب الــيت تتعــرض للشــحط أو أي مهام تســتلزم القطع 
أواللحــام حتــت امليــاه أو تصويــر الســفن الــيت تتعــرض لــألي 
طــارئ ملعاينــة العيــب وحتديــد كيفيــة التعامــل معــه.
وأوضح أن الغطس يف قناة السويس له طبيعة خاصة حيث 
تغيب الرؤية متاًما يف مياه القناة، عالوة على عمق املياه الذي 
يصــل إىل 20 مــر مبا يزيد من الضعط الواقــع على الغطاس.

برفــع العربة، ثم مت االســتعانة حبفار الحداث فتحة جبســم 
صنــدوق العربــة لتفريــغ احلمولــة من الرمــال املوجــودة بها.
وأضــاف أنــه مت بعــد ذلــك تعديل وضعيــة العربــة لتكون 
بصورتهــا الصحيحــة بداًل مــن وقعوعها على أحــد جوانبها، 
ومت اتباع اســراتيجية معينة تعتمــد على رفع العربة قلياًل 
مــن األمــام ثــم ردم مــا حتتها، ثــم االنتقــال إىل اجلــزء اخللفي 
ليتــم رفعه قليــاًل أيًضا ثم ردم ما حتته، إىل أن وصلت العربة 
إىل ســطح األرض بواسطة ما يشــبه الربة الصناعية، بدون 
أية خســائر يف العربة باســتثناء كســر املقــص اخلاص بها.
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تطلــب حفــر قناةالســويس اجلديــدة تعــاون اهليئــة اهلندســية للقــوات املســلحة فى أعمــال احلفر اجلــاف الــيت بلغت 250 
مليــون مــر مكعــب مــن خــالل 83 شــركة وثالثــة كتائــب طــرق وكتيبــيت ألغــام من خــالل 4300 معــدة تضــم لوادر 
وحفــارات وســيارات نقــل وغرهــا، وتتنــوع الشــركات العاملــة باملشــروع بــني شــركات كــربى مثــل أيوبكــو )أيــوب 
عدلــي أيــوب( وأســيك للتعديــن )أســكوم( وشــركات حكوميــة مثــل شــركة الكــراكات املصريــة وشــركة الرى 
لألشــغال العامــة وشــركة خمتــار إبراهيــم وبروجت وبعــض الشــركات العائليــة مثل جمموعة شــركات أوالد شــعبان 
ــي..   ــا كالتال ــروع أمسائه ــى املش ــاركة ف ــب املش ــركات برتي ــت الش ــي، وكان ــود القصل ــعبان حمم ــدان وأوالد ش مح
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االحتادية للتجارة واملقاوالت

الفتح للمقاوالت العامة والتوريدات 

االحتاد العربي للمقاوالت والتنمية

اهلدى للمقاوالت العمومية واالستراد والتصدير 

سيناء لإلنشاء ورصف الطرق 

تراد مار للخدمات البحرية 

انرنشونال جروب 

شركة التاجر الشرقى 

التيسر للمقاوالت والتجارة 

السلمى للمقاوالت العامة 

االحتاد العربى للمقاوالت والتنمية 

مسر محدى شعبان محدان 

الشركة العامة الستصالح األراضى 

نبيل محدى شعبان محدان 

شركة حممد مسهود شعبان محدان 

الشناوى للمقاوالت العامة 

الندى للمقاوالت 

أبناء بدوي للمقاوالت 

الصقر للمقاوالت 

شركة حممد حممود شعبان القصلي

أوالد شعبان حممود القصلي

النصر للمباني واإلنشاءات ) إجييكو (

اجلمعية التعاونية للصناعات اهلندسية 

احلياة للمقاوالت العامة وأعمال احملاجر 

جمموعه شركات القمة العاملية 

الشروق للتجارة واألعمال اهلندسية  جولدن ماك للتشييد والبناء 

شركة الكفاح 

شركة إسكان املتحدة لإلسكان العقارى 

الزهرى للمقاوالت 

شركة النسر العربي

صن أرك للتوريدات العمومية 

مجعية الواحات )التقنيات احلديثة( 

بدر الدين للمقاوالت 

عالء الدين وشركاه للمقاوالت

االحتادية للخدمات البرولية واملقاوالت 

شركة دريم واى للمقاوالت 

حممد محدى شعبان محدان 

شركة حممود حسني وحممود أيوب 

حممد سهمود شعبان محدان 

مصر الرفعة للمقاوالت 

الشروق صن رايز

الكراكات املصرية 

شركة املهدى 

اجليزة العامة للمقاوالت ) م البكل ( 

اإلسراء للمقاوالت العامة 

أبو فسطور جروب للمقاوالت 

املقاوالت العمومية ) فوزى عبده (

املصرية للمقاوالت )حممد أبو سوليم مجعه(

انر ناشونال جروب 

شركة إسكان املتحدة لالستثمار العقارى 

اهلدى سيناء للمقاوالت العامة 
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بارقو تريد نور محدان الغول للمقاوالت 

حممد البعلي للمقاوالت عرب اخلليج 

الزهرى للمقاوالت الوطنية ) أمحد الزاهى ( 

حممد عزت الصريف للمقاوالتاملقاوالت املصرية ) خمتار ابراهيم ( 

اإلخوة للمقاوالت شركة مكة املكرمة

االحتادية للخدمات البرولية واملقاوالت أمحد عمر 

الزينى للمقاوالت عالء الدين وشركاه للمقاوالت 

تشرف 4 شركات أخرى على حفر األنفاق باملشروعالبنا للمقاوالت 

شركات أوراسكوم لإلنشاء علي نصار للمقاوالت 

واملقاولني العرباملؤسسة املتحدة 

املصرية العامة للمبانى 

اإلخوة للمقاوالت 

املشروعات البرولية بروجيت 

الفاروق للمقاوالت الرى لألشغال العامة 

الدولية للهندسة واملقاوالت أيوبكو ) ايوب عدىل ايوب ( 

األندلس ) صاحل عليان ( أمحد عمر ) سعيد العمارى ( 

اجلمعية التعاونية اإلنتاجية )كوريث (اهلدى للتوريدات واملقاوالت

االحتادية للمقاوالتأسيك للتعدين ) أسكوم ( 

الرب للمقاوالت اهلدى سيناء للمقاوالت العامة 

أسامة طوبار للمقاوالت املنصورة للمقاوالت 

ناصر حممد ناصر الزنكلوني الصاحلني

الوطنية للمقاوالت )أمحد الزاهي (علي نصار للمقاوالت

ناصر حممد عبده الزنكلوني

وشركة بروجت سفنكس للمقاوالت 

كونكريتنور الغول 

الدولية للهندسة واملقاوالت 

أبناء عواد 

مكتب صاحل حممد النوبى 

األندلس ) صاحل عليان (حسان للمقاوالت 

الفاروق للمقاوالت حممد عزام راشد 
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صعــد الفريــق ُمهــاب مميــش 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــس هيئ رئي
صبــاح اليــوم اجلمعــة 6 - 12 
حاملــة  ظهــر  علــى   2013  -
ــارل  ــية » ش ــرات الفرنس الطائ
الفريــق   وبرفقتــه  دجيــول« 
Gratien  Maire مستشــار 
العالقــات  أركان  رئيــس 
أركان  بهيئــة  الدوليــة 
الفرنســي  اجليــش  حــرب 
والوفــد املرافق لــه، وذلك حتى 
يعطــي رســالة طمأنــة للعامل 
أمجــع وللمجتمــع املالحــي 
الدولــي بــأن قنــاة الســويس 
آمنــة متامــًا، وأرســل ســيادته 
ــفن العاملية  رسالة لربابنة الس
والــوكالء املالحيــني قائــاًل 
ــع  ــامل أمج ــالة للع ــذه رس » ه
بــأن قناة الســويس آمنــة متامًا 
يف  املالحــة  حركــة  وأن 
قنــاة الســويس تشــهد أقصــى 
بفضــل  احلمايــة  درجــات 
ــلحة الباسلة  جهود قواتنا املس

اإلمساعيلية 6 - 12 - 2013

الفريق مهاب مميش من على ظهر حاملة الطائرات الفرنسية »شارل دجيول« يعطي رسالة 
طمأنة للعامل بأن قناة السويس آمنة متامًا وحركة عبور السفن يف أفضل حاالتها

الداخلــي«. األمــن  وقــوات 
وأضــاف أن منظومــة التأمــني 
احملكمة تشارك فيها مجيع 
أفــرع القــوات املســلحة وعلى 
رأسها القوات البحرية والقوات 
اجلويــة واجليشــني الثانــي 
وقــوات  امليدانيــني  والثالــث 
حــرس احلــدود وفــوج تأمــني 
اجملــرى املالحي وقــوات األمن 
الداخلي واجلهات الســيادية. 
هــذا وقد شــهدت القنــاة اليوم 
ــي  ــفينة بإمجال ــور 51 س عب
محــوالت 2.8 مليــون طــن.
تصرحياتــه  ختــام  ويف 
أشــاد الفريــق مميــش جبهــود 
العاملني الشــرفاء بهيئــة قناة 
السويس وشــركاتها التابعة 
ــر  ــز الكب ــك بالتمي وكذل
الســادة  بــه  يتمتــع  الــذي 
مرشــدي هيئة قناة الســويس 
ــني وقباطنة  ــادة املهندس والس
القاطــرات ومجيــع العاملــني 
التحــركات. إدارة  يف 
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صعــد الفريــق ُمهــاب مميــش 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــس هيئ رئي
التنفيــذي  اجمللــس  ورئيــس 
ــاة   ــم قن ــة إقلي ــروع تنمي ملش
السويس صباح اليوم اخلميس 
2 - 1 - 2014 علــى ظهــر حاملــة 
 HMS ــة ــرات الربيطاني الطائ
ILLUSTRIOUS  ليبعــث 
للعــامل  طمأنــة  برســالة 
واجملتمــع املالحــي الدولي بأن 
املالحــة آمنــة متامــًا يف قنــاة 
ــرور  ــدالت امل ــويس وأن مع الس
يف اجملــرى املالحــي يف أعلــى 
معدالتها رغم الظروف اليت متر 
بهــا البــالد وهــو مــا ينعكــس 
الدخــل  علــى  باإلجيــاب 
ــري. ــي املص ــاد القوم واالقتص

وأكد ســيادته علــى أن عبور 

اإلمساعيلية 2 - 1 - 2014

الفريق مهاب مميش من على ظهر حاملة الطائرات الربيطانية 
HMS ILLUSTRIOUSيبعث برسالة طمأنة للعامل مع بداية العام اجلديد

حامــالت الطائــرات يف قنــاة 
الســويس وهــي أكــرب القطــع 
ــدول  ــاطيل ال ــة يف أس البحري
ــة  ــى الثق ــل عل ــر دلي ــو خ ه
ــراءات  ــاءة إج ــة يف كف التام
التأمــني احملكمــة الــيت تقوم 
ــلة  ــلحة الباس ــا املس ــا قواتن به
بكافة أفرعها برًا وحبرًا وجوًا 
لتأمني الســفن العابــرة بالقناة 
ــة. ــارة العاملي ــة التج وحلرك

وبشــأن مشــروع تنميــة إقليــم 
قنــاة الســويس صــرح الفريــق 
ــني  ــيتم تدش ــه س ــش بأن ممي
املشــروع األســبوع القــادم يف 
مؤمتــر صحفــي عاملــي وذلــك 
ــربة  ــوت اخل ــن بي ــالن ع لإلع
لعمــل  اختيارهــا  مت  الــيت 
للمشــروع. العــام  املخطــط 

اإلعالن عن أمساء التحالفات املؤهلة لشراء كراسة الشروط
 حبضور الدكتور حازم الببالوي

اإلمساعيلية 6 - 1 - 2014

السيد الفريق ُمهاب مميش يستقبل معالي رئيس الوزراء  آنذاك  الدكتور  حازم الببالوي

ــس  ــش رئي ــاب ممي ــق ُمه ــد الفري عق
هيئــة قنــاة الســويس يــوم اإلثنــني 
املوافــق 6 -1- 2014 باإلمساعيلية مؤمترًا 
صحفيــًا عامليــًا حبضــور الســيد رئيــس 
الــوزراء الدكتور حــازم الببالوي وعدد 

ــوزراء. من الســادة ال
وصــرح الفريــق »أن املشــروع دخــل 
بالفعــل حيــز التنفيــذ ويتــم اإلعــالن 
والطــرح واإلشــراف مبعرفة هيئــة قناة 
مــع  الكامــل  وبالتعــاون  الســويس 
الــوزارات املعنية مبــا حيافظ على األمن 

ــري«. ــي املص القوم
وأوضــح أنــه مــن أســباب اختيــار هيئــة 

قنــاة الســويس لتكون مظلــة رمسية 
االقتصــادي  موقفهــا  هــو  للمشــروع 
القــوي وشــبكة عالقاتهــا املتميزة مع 
الشركات االقتصادية العاملية خاصًة 
يف جمــال النقل البحــري، باإلضافة إىل 
اخلــربة والكقاءة العاليــة التى يتمتع 

بهــا العاملــون بالقناة.
املميــزات  بــني  مــن  أن  إىل  وأشــار 
أيضــًا النجــاح يف ضمــان مــرور يومــي 
للســفن دون احنــراف عــن خــط الســر، 
ــًا  ــًا ضخم ــًا صناعي ــا صرح وامتالكه
ووجــود حمــاور ومعديــات وأنفــاق بني 
مواقــع املشــروع وســيناء، وتوفر وســائل 

النقــل وقــرب اهليئة من موقع املشــروع.
ويهــدف املشــروع إىل تنميــة ودفــع 
عجلــة اإلنتــاج القومــي املصــري وخلق 
كيانات صناعية ولوجستية جديدة 
مبنطقــة القنــاة، كمــا يهــدف إىل 
مواكبة التطــور العاملى واإلقليمى فى 
الفكر التنموى واالقتصادى وتشــجيع 
والعربيــة  الوطنيــة  األمــوال  رؤوس 
اقتصــادى  رواج  وخلــق  واألجنبيــة 
باملنطقــة وإتاحة أكرب عدد من فرص 

العمــل ألبنــاء مــدن القناة .
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        صــرح الفريــق ُمهــاب مميــش رئيــس هيئة قناة الســويس 
رئيس اجمللس التنفيذي ملشــروع تنمية إقليم قناة الســويس 
بــأن احلكومــة قــد صدقــت على ختصيــص 2 مليــار جنيه 

للصرف على الدراســات والبنية التحتيــة للمرحلة احلالية 
للمشــروع وذلــك لدفــع عجلــة تنفيــذ املشــروع بقــوة علــى 
أرض الواقــع. وأضــاف ســيادته بــأن ختصيص هــذا املبلغ يعد 

اإلمساعيلية 11 - 1 - 2014

الفريق ُمهاب مميش: »احلكومة تصدق على ختصيص 2 مليار جنيه لتمويل الدراسات 
والبنية التحتية للمرحلة احلالية ملشروع تنمية إقليم قناة السويس«

السيد الفريق مهاب مميش يهدي السيد حازم الببالوي لوحة تذكارية حلفل افتتاح القناة

وســيناء واحملافظات اجملاورة، باإلضافــة إىل زيادة الدخل 
القومــي املصــري وخاصة العملة الصعبــة نتيجة الزيادة 
املتوقعة لدخل قناة السويس، وإتاحة الفرص للشركات 
واملؤسســات الوطنيــة لالشــراك فــى تنفيذ املخطــط العام 

للمشــروع والبنية التحتية له طبقًا للمقاييس العاملية.
وأوضــح الفريــق أن أهــداف املشــروع تشــمل رفــع درجــة 
الثقــة العامليــة يف االقتصــاد املصــرى وقــدرة مصــر علــى 
تنفيــذ املشــروعات االقتصاديــة، ورفع درجــة الثقة لدى 
الشعب املصرى فى قدرة احلكومات املصرية على تنفيذ 

املشــروعات االقتصاديــة القوميــة العمالقة. 

وتتمثل نتائج املشروع يف:
- حتويــل مصــر إىل مركــز اقتصــادي ولوجســيت عاملــي 

صناعــي وجتــاري مؤثــر يف التجــارة العاملية.   
- زيــادة معــدل دخــل قناة الســويس مــن العملــة الصعبة 

والــذي يصــب يف خلزانة العامــة للدولة. 
ــرص  ــري وف ــباب املص ــدة للش ــل جدي ــرص عم ــق ف  - خل

ــة . ــة واألجنبي ــركات الوطني ــتثمارية للش اس
- رفع درجة الثقة باالقتصاد املصري. 

- دفــع قاطــرة التنمية لألمــام لتحقيق أهــداف وطموحات 
الشــعب املصري بعد ثورتــي 25 يناير و30 يونيو.
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قــام الفريــق ُمهــاب مميــش 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــس هيئ رئي
ــاح  اإلثنــني 13 - 1 - 2014  صبــــ
بتفقــد إجــراءات تأمني اجملرى 
مواقــع  مبختلــف  املالحــي 
اهليئــة، وأكــد ســيادته على 
كفــاءة إجــراءات التأمــني اليت 
تقــوم بهــا القــوات املســلحة 
الباســلة بكافــة أفرعهــا بــرًا 
وحبــرًا وجــوًا مدعومــة بقوات 
اجلســورة. الداخلــي  األمــن 
قنــاة  بــأن  الفريــق  وصــرح 
السويس قد شهدت اليوم عبور

ــفينة بإمجالي محوالت اإلمساعيلية 13 - 1 - 2014 51 س
3 مليــون طــن وهــو مــا يؤكد 
الثقــة العامليــة يف كفــاءة 
إجــراءات التأمــني وكفــاءة 
هيئــة قنــاة الســويس يف إدارة 
ــي.  ــي العامل ــق املالح ــذا املرف ه
ــيادته بالعاملني  كما أشاد س
الشــرفاء باهليئــة وشــركاتها 
التابعــة الذين يعملون بكل 
ظــل  يف  واقتــدار  كفــاءة 
أصعــب الظــروف لتظــل القناة 
علــى الــدوام الداعــم الرئيســي 
لالقتصــاد القومــي والشــريان 
الرئيســي للمالحــة العامليــة.

 الفريق ُمهاب مميش يتفقد إجراءات تأمني اجملرى املالحي ويشيد بكفاءة القوات املسلحة
وقوات األمن الداخلي و يعلن عبور 51 سفينة حبموالت 3 مليون طن

دفعــة قوية لتحويل هذا املشــروع القومي إىل واقع ملموس 
خصوصــًا بعــد اإلعــالن الرمسي عن تدشــني  املشــروع يوم 
اإلثنــني املاضــي 2014/1/6 باإلعــالن عــن أمســاء التحالفــات 
األربعة عشر املؤهلة لشراء كراسة الشروط وذلك حبضور 

األســتاذ الدكتــور حازم الببــالوي رئيس جملــس الوزراء.
تنفيــذ  يف  قدمــًا  املضــي  علــى  ســيادته  وأكــد 
ــرار  ــكل إص ــي ب ــروع القوم ــذا املش ــق هل ــة الطري خارط
العظيــم.  الشــعب  هــذا  وآمــال  طموحــات  لتحقيــق 
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اإلمساعيلية 9 - 2 - 2014

الفريق ُمهاب مميش يتوجه إىل هولندا على رأس وفد مصري لالطالع على أحدث أساليب 
تصميم وإنشاء البنية التحتية للموانئ واملناطق الصناعية واللوجستية

توجــه الفريــق ُمهــاب مميش 
رئيــس هيئــة قنــاة الســويس 
 2014  -  2  -  9 األحــد  صبــاح 
ــد  ــى رأس وف ــدا عل إىل هولن
ــرة  ــن وزي ــوة م ــري بدع مص
والبيئــة  التحتيــة  البنيــة 
اهلولندية » ميالني شــولتز« 

وذلك لالطــالع والوقوف على 
أحــدث األســاليب يف تصميم 
التحتيــة  البنيــة  وإنشــاء 
للموانــئ واملناطــق الصناعية 
املتامخــة. واللوجســتية 

هــذا ومــن املقــرر أن يقــوم 
بزيــارة مميــش  الفريــق 

ميناء روتردام
تفقديــة مليناء ر وتــردام وهو 
ــدث  ــرب وأح ــن أك ــد م واح
املوانــئ يف العــامل لالطــالع 
علــى أحــدث النظــم املطبقــة 
واملناطــق  املوانــئ  إدارة  يف 
اللوجســتية اجملــاورة وهــو 
مــا ســيكون لــه أثــر إجيابي 

إقليــم  تنميــة  ملشــروع 
قنــاة الســويس ليخــرج إىل 
النــور متوافقــًا مــع أحــدث 
ــة،  ــم العاملي ــم والتصامي النظ
تســتمر  أن  املنتظــر  ومــن 
الزيــارة ملــدة ثالثــة أيــام. 

توجـــه الســيد الفريــق ُمهــاب 
مميــش  رئيــس هيئــة قنــاة 
اجمللــس  رئيــس  الســويس، 
تنميــة  ملشــروع  التنفيــذي 
ــى  ــويس، عل ــاة الس ــم قن إقلي
اململكــة  إىل  وفـــد  رأس 
املتحــدة الربيطانيــة،  لتلبيــة 
فــى  واالشــراك  الدعـــوة 
مؤمتـــر »االنفتاح املصرى على 
ــذي  ــتثمارات العاملية«وال االس
ــك  ــام وذل ــة أي ــتغرق ثالث يس
لتقديــم عــرض عــن مشــروع 
تنميــة إقليــم قناة السويـــس، 
وإللقاء الضــوء على املزايا التى 
ســوف جتــذب أكرب عــدد من 
االســتثمارات داخل املشـــروع.

اإلمساعيلية فى 3 - 3 - 2014  

الفريق ُمهاب مميش يتوجـه إىل اململكة املتحدة الربيطانية
حلضـور مؤمتر االنفتاح املصري على االستثمارات العامليـة
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الفريق ُمهاب مميش يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوز سيادته بثقة الشعب املصري

ُمهــاب  الفريــق  أرســل 
مميــش برقيــة تهنئــة للســيد 
ــس  ــي رئي ــاح السيس عبدالفت
فــوز  مبناســبة  اجلمهوريــة 
الشــعب  بثقــة  ســيادته 
املصــري جــاء فيهــا:» مبناســبة 
الكاســح  ســيادتكم  فــوز 
بانتخابات رئاسة اجلمهورية، 
يسعدني باألصالة عن نفسي 
وعــن جملــس إدارة هيئــة قناة 
ــني  ــوع العامل ــويس ومج الس
أن  وبشــركاتها  باهليئــة 
ــص  ــيادتكم خبال ــدم لس نتق
ثقــة شــعب  التهنئــة علــى 
مصــر العظيــم داعــني اهلل عــز 
ــدد  ــم ويس ــل أن يوفقك وج
خطاكــم لتحقيق االســتقرار 
ملصرنــا  والرفعــة  والتنميــة 
احلبيبــة، ونعاهد اهلل والوطن 
على االســتمرار يف بذل اجلهد 
وتعظيــم  القنــاة  لتطويــر 
إيراداتهــا لتظل شــريانا للخر 
ــن  ــزة م ــامل وركي ــر والع ملص
ركائــز اقتصادنــا الوطــين.«  

اإلمساعيلية 6 - 6 - 2014

     قــام الفريــق ُمهــاب مميــش 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــس هيئ رئي
درويــش  عبدالقــادر  واللــواء 
ــاء  ــة ملين ــة العام ــس اهليئ رئي
دميــاط ظهــر األحــد 17 - 5 
القاطرتــني  بتدشــني   2014  -
و»خمتــار«  »إبراهيــم« 
لبنــاء  التمســاح  بشــركة 
الســفن باإلمساعيليــة. حضر 
ــة سلوى مراد  التدشني املهندس
مدير إدارة الشركات باهليئة 
و عــدد من أعضاء جملس إدارة 
هيئــة قنــاة الســويس وهيئــة 
مينــاء دميــاط واملهنــدس عبــد 
ــس     ــس جمل ــيت رئي ــرزاق املف ال

التمســاح. إدارة شــركة 
ــدشني  ــم التـــ ــدأت مراســ وب
ــم  ــرآن احلكي ــن الق ــات م بآي
املهنــدس  مــن  كلمــة  ثــم 
عبدالرزاق املفيت رئيس جملس 
ــرّب  ــاح ع ــركة التمس إدارة ش
فيهــا   عــن ســعادته والعاملــني 
ــق  ــور الفري ــركة حلض بالش
ــة  ــس اهليئ ــش رئي ــاب ممي مه
مبثابتــه ربــان قنــاة الســويس 
والداعــم جلميــع املشــاريع اليت 
تقــوم بهــا الشــركة، ثم رحب 
درويــش  عبدالقــادر  باللــواء 
ــاط  ــاء دمي ــة مين ــس هيئ رئي
ــني  ــاء ب ــاون الّبن ــيدًا بالتع مش
املينــاء  وهيئــة  الشــركة 
مضيفًا بــأن التعاون ال يقتصر 
مت  اللتــني  القاطرتــني  علــى 
تدشــينهما بل هنــاك قاطرتان 
أخرتان حتت اإلنشاء باإلضافة 
ــرى  ــك اجمل ــد لتكري إىل عق

ــاء. ــي للمين املالح
 ويف ختــام االحتفــال حتــدث 
الفريق مميش ألبنائه العاملني 
بالشــركة معربًا عن سعادته 
وفخــره بالكفــاءة العالية يف 

بورسعيد 17- 5 - 2014

 الفريق ُمهاب مميش واللواء عبد القادر درويش يدشنان القاطرتني »إبراهيم« و »خمتار«
بشركة التمساح لبناء السفن

األداء وجــودة التنفيذ وحثهما 
على مواصلة اجلهد لرفع إســم 
اهليئــة وشــركتهم عاليــًا مبا 
حيقــق اخلر جلميــع العاملني 

بالشركة.
الفريــق  توجــه  ذلــك  وتــال 
درويــش  واللــواء  مميــش 
لتدشــني القاطرتني »إبراهيم« 
و»خمتار« وســط فرحة عارمة 
بالشــركة.   العاملــني  مــن 
يذكــر أ ن القاطرتــان مــن 
نظــام تراكتــورز بقــدرة شــد 
ــغ  ــا ويبل ــكل منهم ــن ل 25 ط
ــرة 26  ــي للقاط ــول الكل الط
مــر وعرضهــا 9 مــر وارتفاعها 
3.6 مر بغاطس 2.42 مر، تبلغ 
قدرة احملركات X 2  1030 واط 

ــدة. ــرعة 12 عق بس
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الفريق ُمهاب مميش : »عرض نتيجة التحالفات االستشارية ملشروع تنمية إقليم قناة 
السويس على السيد رئيس الوزراء واإلعالن عن التحالف الفائز يف مؤمتر صحفي بعد اختاذ 

اإلجراءات القانونية«

ــش  ــاب ممي ــق مه ــرح الفري ص
رئيس هيئة قناة السويس بأنه 
قد مت عرض نتيجة التحالفات 
التحالف  االستشارية واختيار 
ــام  ــط الع ــع املخط ــز بوض الفائ
ــاة  ــم قن ــة إقلي ــروع تنمي ملش
الســويس على الســيد املهندس 
إبراهيــم حملــب رئيــس جملس 
الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية 

للمشروع.
الســيد رئيــس  وقــد أصــدر 
الــوزراء قــد أصــدر توجيهاتــه 
النتيجــة يف  باإلعــالن عــن 
مؤمتــر صحفــي عام يف أســرع 
وقت بعد االنتهاء من اإلجراءات 
القانونيــة اخلاصــة باإلعــالن 
عــن التحالف الفائز واملنصوص 
عليهــا يف كراســة الشــروط . 
كما أشاد السيد رئيس الوزراء 
بالشفافية واحليدة الكاملة 
ــة  ــة النهائي ــداد النتيج يف إع

ــف الفائز. ــار التحال الختي

اإلمساعيلية 27 - 6 - 2014 افتتــح الفريــق مهــاب مميــش 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــس هيئ رئي
الســابعة  الســاعة  فــــــــي 
صبــــاح األربعــاء 25 - 6 - 2014 
والطــوارئ  االســتقبال  قســم 
قنــاة  هيئــة  مبستشــفى 
باإلمساعيليــة  الســويس 
وتطويــره. حتديثــه  بعــد 

االســتقبال  قســم  ويضــم 
حجــرات  مخــس  اجلديــد 
احلــادة  احلــاالت  الســتقبال 
مصغــرة  عمليــات  وغرفــة 
وغرفــة للعظــام، كمــا يضم 
القســم أجهزة طبيــة حديثة 
لرســم القلب وأجهــزة صدمات 
ــة  ــات اإلفاق ــة لعملي كهربي
وكذلــك  القلــب  وإنعــاش 
حممــول. أشــعة  جهــاز 

ــم  ــر القس ــدف تطوي          ويه
إىل حتســني مســتوى اخلدمة 
ــة العاجلة  ــة والعالجي الطبي
للحاالت الطارئة، كما تضمن 
التطويــر زيــادة أعــداد غــرف 
املالحظــة لتســمح مبكــوث 
ــاعة دون  ــى 12 س ــض حت املري
احلاجــة لدخوله املستشــفى.

ــك  ــب ذل ــق عق ــد الفري وتفق
قســم العناية املركزة اجلاري 
إنشــاؤه حاليًا وكذلــك املبنى 
ــطرة القلب الذي  اجلديد لقس
كبســولة   2 عــدد  ســيضم 
مغلقة لعمليات القلب املفتوح.

قــام  إنســانية  لفتــة  ويف 
الفريــق مميش بزيــارة وتفقد 
املرضــى  العاملــني  بعــض 
لالطمئنان  اهليئة  مبستشفى 
عليهــم والتأكــد مــن حســن 
تقديــم اخلدمــة الطبيــة هلم.

صــرح  الزيــارة  ختــام  ويف 
الفريــق مميش بــأن اهلدف من

ــاءة اإلمساعيلية 25 - 6 - 2014 ــع الكف ــو رف ــر ه  التطوي
الطبيــة الســتقبال احلــاالت 
الطارئــة حيث أن الســرعة يف 
ــدر  ــهم بق ــالج تس ــم الع تقدي
كبــر يف إنقــاذ أرواح املرضى 
وسرعة شفائهم وقدم الشكر 
لــكل مــن ســاهم يف حتقيــق 

هــذا التطــور الكبر.
حضــر الزيــارة الســادة أعضاء 
ويف  اهليئــة  إدارة  جملــس 
مقدمتهــم املهنــدس أمحــد أبو 
الوفا مدير إدارة اخلدمات وهي 
اإلدارة املســئولة عــن اخلدمــة 
الطبية يف هيئة قناة السويس 
األطبــاء  الســادة  وكذلــك 
ورؤســاء األقســام باملستشــفى. 

الفريق ُمهاب مميش يفتتح قسم الطوارئ واالستقبال
مبستشفى هيئة قناة السويس باإلمساعيلية
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نـجاح هيئة قناة السويس يف إجراء أول عملية للعالج باخلاليا اجلذعية يف مصر

جنحــت هيئــة قناة الســويس الســبت 
- 2014 يف إجــراء أول عمليــة   6 -  28
للعــالج باخلاليــا اجلذعية يف مصر.

ويعد هذا األسلوب العالجي احلديث 
ــل  ــى فش ــدة  ملرض ــل جدي ــذة أم ناف
ــى  ــب والكل ــة القل ــاء وخاص األعض
ــة الطرفية ومرضى  والكبد واألوعي

. لسكر ا
قــام بإجــراء العمليــة فريــق طــيب 
سويسري مصري مشرك، رأس الفريق 

اإلمساعيلية :28 - 6 - 2014

الطيب السويســري األســتاذ الدكتور 
عــالء الدين حممــــد السيســي ومعه 
باتريك شــوبر رئيس معمــل معاجلة 
ومســاعدته  اجلذعيــة  اخلاليــا 
وضــم  كالينبلويســم  كاترينــا 
ــفى اهليئة  الفريق املصري من مستش
كاًل مــن األســتاذ الدكتــور صفوت 
أبوالنــور الرفاعــي رئيس أقســام القلب 
ــطرة والدكتور حازم مخيس  والقس

ــاري القلب. استش

بقيــام  العمليــة  إجــراءات  وبــدأت 
ــحب  ــي بس ــالء السيس ــور ع الدكت
عينــة مــن النخاع العظمــي للمريض 
ــة  ــاون مبعاجل ــق املع ــام الفري ــم ق ث
العينــات الــيت مت ســحبها الســتخالص 
اخلاليا اجلذعية منها وقد استغرقت 
هــذه العمليــة ما يقرب من ســاعتني، 
عقب ذلــك قام الفريــق املصري حبقن 
ــي  ــض يعان ــة، ملري ــا اجلذعي اخلالي
مــن فشــل يف عضلــة القلــب، وذلــك 

بواســطة القســطرة الشــريانية 
للشــرايني التاجيــة، وبعــد انتهــاء 
ــتخلصة من  معاجلة العينات املس
احلالــة الثانية قام الدكتور عالء 
حبقن اخلاليا اجلذعيــــــــة يف 
الفقـــرات القطـنيــــة والعضالت 

ــة للظهر. املوازي
ويف تعليقــه على جنــاح عمليات 
العــالج باخلاليــا اجلذعيــة صرح 
رئيــس  مميــش  ُمهــاب  الفريــق 
هيئــة قناة الســويس أنــه بعد هذا 
النجاح الكبر فإن قناة الســويس 
ــإذن  ــر ب ــا دور كب ــيكون هل س
ــة يف  ــرة الطبي ــم املس اهلل يف دع
منطقة القناة وســيناء مبا ســيعود 
باخلــر علــى شــعب مصــر العظيم 
قنــاة  يف  الطبيــة  اخلدمــة  وأن 
الســويس ليســت قاصــرة علــى 
العاملــني باهليئــة فحســب بــل 
ــني.  ــع املصري ــة جلمي ــي موجه ه
وأضاف الفريــق مميش بأن اهلدف 
الفريــق  مــع  االتفــاق  وراء  مــن 
الطــيب السويســري هــو توفــر هذه 

اخلدمــة الطبيــة املتقدمــة يف 
مصــر مبا يــؤدي إىل توفــر نفقات 
الســفر للخارج وتكاليف اإلقامة 
والعالج الباهظة يف املستشــفيات 

ــارج. باخل
الطــيب  الفريــق  أعــرب  كمــا 
املشــرك عن ســعادته إلجراء هذه 
العمليــات املتطــورة يف مصر وهي 
طفــرة كبرة يف األســلوب الطيب 
ــيت ال  ــة ال ــاالت احلرج ــالج احل لع
ــل اجلراحي أو  جيدي معها التدخ

العالجــي العــادي.
وأكــد الدكتــور صفــوت علــى 
أن الدعــم غر احملــدود من الفريق 
مميش هو أحد األسباب الرئيسية 
إلمتــام هذا اإلجنــاز الطــيب املتميز، 
و أضــاف بــأن االتفــاق مــع اجلانــب 
ــك  ــيتضمن كذل ــري س السويس
تدريــب أربعة من األطباء الشــبان 
مــن اهليئة لنقل اخلــربة إىل جيل 

الشباب.
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الســفينة  طــول  ويبلــغ 
 53.6 وعرضهــا  مــرًا   396
حتمــل  أن  وتســتطيع  مــرًا 
علــى متنهــا 16 ألــف حاويــة.
حركــة  شــهدت  كمــا 
املالحــة اليوم عبور 50 ســفينة 
حبمــوالت 3.4 مليــون طــن.

        وقــد أعــرب الفريق مميش 
عن سعادته باألرقام القياسية 
قنــاة  هيئــة  تســجلها  الــيت 
السويس حيث أنها تثبت قدرة 
القنــاة علــى اســتيعاب أكــرب 
سفن األسطول التجاري العاملي 
ــات،  ــفن احلاوي ــًا س وخصوص
كمــا أنها تؤكــد على جناح 
السياسات التســويقية للهيئة 
جلذب أكرب عدد ممكن من 
السفن للمرور يف قناة السويس 
وهو ما يزيد مــن عائدات قناة 
السويس وينعكس باإلجياب 
القومــي. االقتصــاد  علــى 
تصرحياتــه  ختــام  ويف     

صرح الفريق ُمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بأن القناة قد شهدت يوم األحد 13 - 7 - 2014 عبور أكرب سفينة 
حاويات فرنسية وهي السفينة العمالقة CMA CGM JULES VERNE  حبمولة تبلغ 179 ألف طن قادمة من 

ماليزيا ومتجهة إىل املغرب.

اإلمساعيلية 13 - 7 - 2014

الفريق ُمهاب مميش »أكرب سفينة حاويات فرنسية JULES VERNE تعرب قناة 
السويس.. وحركة املالحة تسجل رقمًا قياسيًا بعبور 50 سفينة حبموالت 3.4 مليون طن«

صــرح الفريــق ُمهــاب مميــش 
رئيس هيئة قناة السويس بأن 
قاطــرات اهليئــة ومرشــديها 
وأجهــزة اإلنقــاذ باهليئــة قد 
جنحوا يف تأمني ناقلة برول 
يونانيــة وســحبها ملنطقــة 
االنتظار بالسويس بأمان بعد 

تعطــل أجهــزة التوجيه بها.
البــرول  ناقلــة  وكانــت 
  CAPE ARLESاليونانية
قــد تعرضــت لعطــل مفاجئ 

اإلمساعيلية 4 - 7 - 2014

قاطرات اهليئة تنجح فى تأمني ناقلة برتول يونانية

الرابعــة  الســاعة  يف متــام 
والنصــف عصــر اخلميــس 
أثنــاء   2014  -  7  -  3 املوافــق 
مبنطقــة  القنــاة  عبورهــا 
الكيلو مر 116 ترقيم القناة 
، واصطدمت الناقلة على إثر 
هــذ العطل جبانــب القناة ومل 
حيــدث أي انســكاب برولي 

بالقنــاة.
ــفينة  ــد الس ــتطاع مرش واس
املوقــف  علــى  الســيطرة 

ــاذ  ــرات اإلنق ــاعدة قاط مبس
باهليئــة، وواصلــت الســفينة 
ســرها بأمــان يف القناة حتى 
وصوهلــا ملنطقــة االنتظــار 
اخلارجــي ملينــاء الســويس 
ــاف.  ــى املخط ــتقبلت عل واس
وتبلــغ محولــة الســفينة  83 
ألف طن قادمة من جبل طارق 
ــًا إىل اهلنــد،  ــة جنوب ومتجه
ــالزم  ــاذ ال ــاً اخت ــار حالي وج
الســفينة،  مبعرفــة طاقــم 

مبجموعــة  دفــع  وســيتم 
اإلنقــاذ البحــري مــن جانــب 
هيئــة قناة الســويس مع أول 
ــة  ــى حال ــوف عل ــوء للوق ض
بــدن الســفينة حتــت خــط 
امليــاه، خاصــة مــع التأكــد 
ــًا  ــن متام ــع آم ــن أن الوض م

ــيطرة.  ــت الس وحت

أشــاد الفريــق مميــش بالقوات 
املســلحة الباســلة مبختلــف 
أفرعهــا علــى دورهــا الرائــع يف 
حركــة  ومحايــة  تأمــني 
قنــاة  يف  العامليــة  التجــارة 
ــوًا. ــرًا وج ــرًا وحب ــويس ب الس

ســيادته  أشــاد  كمــا    
بالشــرطة املصريــة ودورهــا 
ــة  ــة اجلبه ــز يف محاي املتمي
ــآت احليوية  ــة واملنش الداخلي
ــاة  ــة القن ــآت هيئ ــا منش ومنه
بالتعــاون مع القوات املســلحة. 
وحّيا الفريــق مميش العاملني 
الشــرفاء بهيئــة قناة الســويس 
علــى  التابعــة  وشــركاتها 
ال  الــذي  وعطائهــم  جهدهــم 
يتوقــف لتظــل قناة الســويس 
رافــدًا للخــر وشــريانًا رئيســيًا 
حلركــة التجــارة العامليــة. 
رافــدًا للخــر وشــريانًا رئيســيًا 
حلركــة التجــارة العامليــة.

أخبار القناةأخبار القناة



الفريق ُمهاب مميش يف الذكرى 58 لتأميم قناة السويس:»القناة حتقق رقمًا قياسيًا يف 
محوالت وأعداد السفن  بعبور 50 سفينة حبموالت 3.8 مليون طن«

»قرار التأميم الشجاع للرئيس الرحل مجال عبدالناصر أعاد 
الكرامة والسيادة املصرية على القناة«

ــة  ــرى الثامن ــبة الذك مبناس
قنــاة  لتأميــم  واخلمســني  
الســويس صــرح الفريــق مهاب 
مميــش رئيــس هيئــة قنــاة 
السويس بأن القناة قد حققت 
اليوم رقمًا قياسيًا يف محوالت 
الســفن العابــرة حيــث عــربت 
القنــاة 50 ســفينة بإمجالــي 
محــوالت  3.8 مليــون طــن، 
وهــو مــا يؤكــد علــى الثقــة 
الكبــرة للمجتمــع املالحــي 
الدولي يف كفاءة إدارة القناة 
وكفــاءة إجــراءات التأمــن 
الــيت تقوم بهــا القوات املســلحة 
الباســلة بكافــة أفرعهــا بــرًا 
وحبــرًا وجــوًا وكذلــك قــوات 
األمن الداخلي الــيت تقوم بدور 
املنشــآت  محايــة  يف  بــارز 
احليويــة ومنشــآت هيئة قناة 
الســويس بالتعــاون الكامــل 

مــع القــوات املســلحة.  
وأضــاف الفريق مميش أن قرار 
التأميم الشجاع للرئيس الرحل 
مجال عبدالناصر يف الســادس 
والعشــرين مــن يوليــو 1956 
قــد أعــاد الكرامــة والســيادة 
املصريــة علــى القنــاة، ويف 
ختام تصرحياته أشــاد الفريق 
العاملــني  جبميــع  مميــش 
الشــرفاء بهيئــة قناة الســويس 
وشركاتها منذ التأميم وحتى 
اآلن وعلى رأسهم السادة رؤساء 
ــوا  ــن محل ــاة الذي ــة القن هيئ
الرايــة بكل إخالص وشــرف 
ــة يف  ــة خفاق ــلموها عالي وس
الســماء لتظــل قنــاة الســويس 
ــة  ــي حلرك ــق الرئيس الطري
التجــارة العامليــة واالختيــار 
اخلطــوط  جلميــع  األول 

املالحيــة الدوليــة.

اإلمساعيلية 26 - 7 -  2014

الفريق ُمهاب مميش: »العاملون بهيئة قناة السويس يتربعون مبرتب شهر لصندوق حتيا 
مصر 37037«

اإلمساعيلية 15 - 7 - 2014
صرح الفريق ُمهاب مميش رئيس هيئة قناة الســويس  بأن العاملني بهيئة القناة قد تربعوا مبرتب شــهر لصاحل صندوق ) حتيا 

مصر 37037 (، وذلك يف مبادرة وطنية من العاملني بهيئة قناة السويس لدعم االقتصاد الوطين.

السيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس مع أبناءه العاملني بقناة السويس
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بــني كلِّ فئات الشــعب إلجنــاز هذا 
املشــروع القومي الذي لطاملا حيلم به 
املصريــون مجيًعــا منــذ زمــن بعيد، 
ــهم  ــن أس ــًرا كلَّ َم ــزى اهلل خ وج
ويســهم يف اســتكمال هــذا احلدث 
العظيم واملشــروع القومي الكبر«.
كلمتــه  يف  الطّيــب  وأضــاف 
الســويس  قنــاة  مشــروع  »إن 
اجلديــدة، مشــروع عمــالق بــكل 
املقاييــس، ورســالة قويــة واضحــة 

إىل العــامل بأســره بــأن املصريــني 
ــو  ــر و30 يوني ــي 25 يناي ــد ثورت بع

بقيــادة رئيــس اجلمهوريــة عبــد 
أنهــم  أثبتــوا  السيســي،  الفتــاح 
املعجــزات«. قادريــن علــى صنــع 
ويف نهايــة الزيارة قــام الفريق ووفد 
ــروع  ــني مبش ــارة العامل ــر بزي األزه
اجلديــدة  الســويس  قنــاة  حفــر 
مبختلــف التخصصــات، والتأكيــد 
علــى أهميــة الــدور الــذى يقومــون 
به مــن أجــل نهضــة مصــر وحتقيق 
تقدمهــا االقتصــادي واالجتماعــي.

الفريق ُمهاب مميش يستقبل فضيلة اإلمام األكرب
االستاذ الدكتور أمحد الطّيب شيخ األزهر

 مميش: املشروعات القومية
 العمالقة هي اليت تبين مستقبل

األجيال

 الطّيب: مشروع حفر القناة
اجلديدة رسالة واضحة للعامل

 بأسره على قدرة املصريني 
على صنع املعجزات

اســتقبل الفريــق ُمهاب مميــش رئيس 
هيئــة قناة الســويس ورئيــس اجمللس 
ــة  ــة منطق ــروع تنمي ــذي ملش التنفي
قناة الســويس فضيلة اإلمــام األكرب 
أمحــد الطّيب شــيخ األزهر الشــريف، 
يرافقــه وفــد مــن كبــار العلمــاء 
مبجمــع البحــوث اإلســالمية باألزهر.

ــق  ــد املراف ــر والوف ــيخ األزه ــع ش وتاب
لــه فيلمــًا تســجيليًا عــن مشــروع 
قنــاة الســويس اجلديــدة وأعمــال 
احلفــر وتاريــخ قنــاة الســويس ومنــو 
بالقنــاة  البضائــع  عبــور  حركــة 

قاعــة  يف  وذلــك  تارخيهــا،  خــالل 
احملــاكاة بهيئــة قنــاة الســويس.

إن  الزيــارة  خــالل  الفريــق  وقــال 
املشــروعات القوميــة العمالقــة هــى 
اليت تبين مستقبل األجيال عرب تتمية 
ــري  ــاد املص ــة لالقتص ــة التحتي البني
املتاحــة  اإلمكانيــات  واســتغالل 
ــًا أن  ــروع، مضيف ــاح املش ــا إلجن حالي
املشروع اجلديد يهدف إىل االستفادة 

مــن تنامــي حركــة عبــور البضائــع 
الصينية واهلندية عرب قناة السويس 
ــول العــام 2020.  ــتتضاعف حبل الــيت س
وأكــد على أنــه من املقرر االســتفادة 
مــن حركــة عبــور البضائــع بإقامــة 
صناعات تكميلية وخلق جمتمعات 
عمرانية وصناعية جديدة باملنطقة 
لتوفر املزيد من فرص العمل للشباب.

األزهــر  شــيخ  وّجــه  جانبــه  ومــن 
بضــرورة وجود أهــل العلم مــن علماء 
األزهــر الشــريف دائًمــا بــني العاملني؛ 
وا علــى أيديهــم؛  لتشــجيعهم وليشــدُّ
وقــال »هــذا املشــروع هــو مشــروع 
املصريني مجيًعا، وال ُبدَّ من التكاتف 

اإلمساعيلية 17 - 8 -  2014
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 وعرضهــا 4.5 مــرًا بغاطــس 
1.3 مــرًا، وتبلــغ ســرعتهما 22 
ــا  ــزان بقدرتهم ــدة ويتمي عق
املنــاورة،  علــى  العاليــة 
ــالن مبحركــني قــدرة  ويعم
حصــان.  400 منهمــا  كل 
الفــرق مميــش عقــب  وقــام 
ذلــك بوضــع قرينــة أربعــة 
بنفــس  شــقيقة  لنشــات 
املواصفــات لصــاحل شــركة 
ــوار الســفن،  القنــاة لربــاط وأن
باإلضافــة إىل وضــع قرينــة  
ــرى  ــاد أخ ــات إرش ــالث لنش ث
لصــاحل هيئــة قنــاة الســويس.
تفّضــل  زيارتــه  ختــام  ويف 
الفريــق مميــش بوضــع حجــر 
األســاس ملشــروع رافــع الســفن 
قــدرة  لزيــادة  طــن   5200
الشــركة علــى رفــع وإصــالح 
السفن بالشركة ثم مت افتتاح 
للشــركة  اإلداري  املبنــى 
ــره وجتديدة  وذلك بعد تطوي
االحتياجــات  ملواكبــة 
املستقبلية للعمل بالشركة.

قــام الفريــق ُمهــاب مميــش 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــس هيئ رئي
صباح األربعاء 28 - 8 - 2014 بزيارة 
حيــث  الباســلة  لبورســعيد 
ــري  ــادي البح ــاح  الن ــام بافتت ق
للعاملني بهيئة قناة الســويس 
تطويــره،  بعــد  ببورســعيد 
ثــم توجــه بعــد ذلــك الفتتــاح 
معاشــات  أربــاب  مستشــفى 
اهليئة ببورســعيد  لالطمئنان 
على مســتوى اخلدمة الطبية 
ــل  ــك انتق ــب ذل ــة. عق املقدم
الفريق مهــاب مميش حبرًا إىل 
شــركة اإلنشــاءات البحريــة 
إحــدى الشــركات التابعــة 
للهيئــة حيــث قــام ســيادته 
بتدشني لنشــي اإلرشاد ) إرشاد 
املصنوعــان   )12 11وإرشــاد 
مــن األلومنيــوم طبقــًا ألحدث 
ــا  ــركة وهم ــات بالش التقني
اهليئــة  لصــاحل  مبنيــان 
العامــة ملوانــى البحــر االمحر.
ويبلغ طول اللنشــني  14.5 مرًا

الفريق ُمهاب مميش يفتتح مستشفى املعاشات ببورسعيد ويدشن جمموعة
 من لنشات اإلرشاد األلومنيوم احلديثة بشركة اإلنشاءات البحرية

بورسعيد : 28 - 8 - 2014
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الفريق ُمهاب مميش يعلن عن دخول كراكات هيئة قناة السويس للقناة اجلديدة
اإلمساعيلية  8 - 9 - 2014

ــش  ــاب ممي ــق ُمه ــن الفري أعل
رئيس هيئة قناة الســويس عن 
الدخــول الفعلــي لكراكات 
ــويس جملــرى  ــاة الس ــة قن هيئ
القنــاة اجلديــدة حيـــــــث 
توجــه سيادتـــــــه الســبت 6 - 
كــراكات  لتفقــد   2014  -  9
اجلنوبــي  بالقطــاع  اهليئــة 
بالكيلومــر 95 ترقيــم القناة 
املــرة. البحــرات  ومنطقــة 
وبــدأت الزيــارة بتفقــد موقــع 
عمــل الكراكــة العمالقــة         
»طــارق بــن زيــاد« الــيت بــدأت 
الدخــول يف القنــاة اجلديــدة 
من اجلنوب ومعها الكراكة 
العاشر من رمضان حيث جيري 
العمل لياًل ونهارًا إلجناز العمل 
يف الوقــت احملــدد. ثــم توجــه 
الفريــق مميش باجتاه منطقة 
البحــرات املرة ملعاينــة أعمال 
التكريــك باجملــرى املالحــي 
والــذي تقــوم بــه الكراكــة 
»مشــهور« وهي أكــرب و أقوى 
كراكــة قاطعــة ماصة يف 
أســطول هيئــة قنــاة الســويس 
والشــرق األوســط حيــث تبلــغ 
ــى  ــا حت ــك هل ــدرة التكري ق
ــة 31500  ــدرة كلي ــر بق 35 م
حصــان. ثــم تفقــد الفريــق 
ــن  ــالح الدي ــة »ص الكراك
والكراكــة  األيوبــي« 
أحــدث  هــي  »مكــة«و 
كراكــة ماصــة حاملــة يف 
ــط وتتميز بقدرة  الشرق األوس
خاصــة على ضخ ناتــج احلفر 
ملســافات بعيــدة متكنهــا من 
إعــادة تشــكيل الشــواطئ 
خصوصًا أمام القرى السياحية 
ــه  ــم توج ــئ. ث ــل املوان ومداخ
الفريق مميش يوم أمس األحد 
ملنطقة البالح حيث قام بزيارة 
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الفريق ُمهاب مميش: »وسام جديد على صدر العاملني بهيئة قناة السويس«
القناة حتقق أعلى إيراد شهري يف تارخيها بواقع 508.1 مليون دوالر تعادل 3.623 مليار 

جنيه خالل أغسطس 2014«

ــس  ــش رئي ــاب ممي ــق ُمه ــرح الفري ص
هيئــة قنــاة الســويس بــأن اهليئــة قــد 
حققت خالل شهر أغسطس 2014 أعلى 
إيراد شــهري منــذ افتتاح قناة الســويس 
عــام 1869، حيث بلغت اإليــرادات 508.1 
ــار  ــادل 3.623 ملي ــا يع ــون دوالر مب ملي

ــه مصري. جني
ــطس 2014  ــهر أغس ــق ش ــد حق ــذا وق ه
زيادة كبــرة يف العائدات واحلموالت 
وأعــداد الســفن العابــرة مقارنــة بنفس 
الشــهر مــن العــام املاضــي، حيــث بلغــت 
الزيادة يف اإليرادات 11.7% يف العائدات 
بالدوالرواليت بلغت 455 مليون دوالر يف 
أغســطس 2013 ، كما بلغت الزيادة يف 
العائــدات باجلنيــه املصــري 14.2% واليت 

بلغــت 3.172 مليــار جنيه يف أغســطس 
.2013

 وأضــاف الفريــق مميــش بــأن هــذه 
ــرادات  ــبوقة يف اإلي ــر املس ــادة غ الزي
ــرة يف  ــادة الكب ــة الزي ــاءت نتيج ج
حركــة التجارة العاملية املارة عرب قناة 
الســويس وجناح السياسات التسويقية 
جلــذب اخلطــوط املالحيــة العامليــة 
الســتخدام القنــاة، وكذلــك ونتيجــة 
لثقة اجملتمــع املالحي الدولــي العالية 
يف كفــاءة إدارة هيئــة قنــاة الســويس 
ــم  ــتمرة لتقدي ــر املس ــال التطوي وأعم
أفضــل خدمــة للســفن العابــرة للقنــاة 
وخاصــًة إنشــاء القنــاة اجلديــدة الــيت 
ستيســر عبور السفن للقناة وتقلل زمن 

االنتظــار.
ويف ختــام تصرحيــه أشــاد الفريــق 
بالدعــم الكبر الذي حتظى به اهليئة 
من القيادة السياسية السيما وأن السيد 
ــس  ــي رئي ــاح السيس ــس عبدالفت الرئي
اجلمهوريــة ال يدخــر جهــدًا يف توفــر 
االعتمــادات الالزمــة لتنفيــذ مشــروع 

القنــاة اجلديــدة يف املوعــد احملــدد.
كما أشــاد الفريــق بالعاملني الشــرفاء 
بهيئة قناة السويس وشركاتها التابعة 
الذين يتابعــون العمل ليــاًل ونهارًا لرفع 
معدالت األداء ولتظل القناة على الدوام 
الشــريان الرئيســي حلركــة التجــارة 
العامليــة والداعــم الرئيســي لالقتصــاد 

القومي.

ــمالي  ــاع الش ــة للقط تفقدي
وأكــد  اجلديــدة  بالقنــاة 
علــى أن مجيــع األعمــال تتم 
بالتنسيق الكامل مع اهليئة 
اهلندســية للقــوات املســلحة.   
 هــذا وقــد قامــت شــركة 
إحــدى  للموانــئ  القنــاة 
ــة  ــة هليئ ــركات التابع الش
قنــاة الســويس بإزالــة مجيع 
العوائــق وامليــول احلجريــة 
اجلانبية والكتل اخلرسانية 
ومشعــات الربــاط علــى طــول 
ــار وكذلك إزالة الستائر  املس
ــام  ــت األرض أم ــة حت املعدني
التكسيات اخلاصة بأجناب 
القنــاة وهــي مــن األعمــال 
ــا  ــوم به ــيت تق ــة ال التخصصي
بطــول  وذلــك  الشــركة 
650 مــرًا طوليــا باملدخلــني 
واجلنوبــي. الشــمالي 
حيــا  الزيــارة  ختــام  ويف 
مميــش  ُمهــاب  الفريــق 
العاملــني بــإدارة الكراكات 
األخــرى  اإلدارات  ومجيــع 
ــني  ــك العامل ــة وكذل باهليئ
بالشــركات التابعــة علــى 
ــذه  ــاز ه ــز إلجن ــد املتمي اجله
املهمــة الوطنيــة يف الوقــت 
الــذي حــدده الســيد الرئيــس 
السيســي  الفتــاح  عبــد 
اجلمهوريــة. رئيــس 
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زويــل أمحــد  الدكتــور  اجلليــل  العــامل  يســتقبل  مميــش  ُمهــاب  الفريــق 

  اســتقبل الفريق ُمهاب مميش 
مبركــز التدريــب البحــري 
واحملاكــــاة باإلمساعيليــة 
اجلليــل  املصـــــــري  العــامل 
الدكتــور أمحــد وزيــل على 
رأس وفد من العلماء والباحثني 

مبدينــة زويــل العلميــة .
ــرح  ــش بش ــق ممي ــام الفري وق
عــرض تقدميــي عــن مشــروع 
قنــاة  مبنطقــة  التنميــة 
يتضمــن  والــذي  الســويس 
لتنميــة  القومــي  املشــروع 
املنطقــة واهلــدف منــه ومــا 
حتقــق مــن خطــوات إلمتامــة 

حتــى الوقــت احلالــي.
وأشــار إىل أن العمــل جيــري 
علــى قــدم وســاق لالنتهــاء مــن 
ــدة يف  ــاة اجلدي ــروع القن مش
ــيد  ــدده الس ــذي ح ــد ال املوع
الرئيــس عبدالفتــاح السيســي 
عندما حضر لتدشني املشروع، 
وأن كــراكات اهليئــة قــد 
بالفعــل يف اجملــرى  دخلــت 
اجلديــد بعــد 36 يومــًا فقــط  

بــداًل مــن 90 يومــًا.
ومــن جانبــه ألقــى الدكتــور 
فيهــا  حّيــا  كلمــة  زويــل 
اجلهــد الكبر الــذي تقوم به 
ــام  ــويس إلمت ــاة الس ــة قن هيئ
هــذا املشــروع الوطــين العمالق 
ــرًا إىل  ــة، مش ــدي مصري بأي
انــه يشــعر بالفخر ملــا رآه اليوم 
مــن جهد علمــي متميــز تقوم 
بــه قنــاة الســويس وأن الفــارق 
كبر بني مصر وأمس حينما 
اشــرك يف حفر القنــاة مليون 
مصري واستشهد منهم عشرات 
لإلنســانية  ليقدمــوا  اآلالف 
قناة الســويس اليت بــني أيدينا 
اســتخدام  يف  فالفــارق  اآلن، 
ــة يف  ــا احلديث التكنولوجي
ــه  ــالق ألن ــروع العم ــذا املش ه
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الفريق ُمهاب مميش من على ظهر الكراكة »الصديق« يعلن دخول املياه للقناة اجلديدة  
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أعلــن الفريــق ُمهــاب مميــش 
رئيــس هيئــة قنــاة الســويس 
ــن علــى ظهــر الكراكــة  م
التابعة  العمالقة»الصديق« 
ــن  ــويس ع ــاة الس ــة قن هليئ
تدفــق املياه يف قناة الســويس 
دخــول  بعــد  اجلديــدة 
قنــاة  هيئــة  كــراكات 
السويس من املدخل الشمالي 
للقناة اجلديدة بالكيلومر 
58.400 ترقيم قناة ومن املدخل 
اجلنوبي للقناة بالكيلو مر 
95 ترقيــم القنــاة. وقــد توجه 
الفريــق مميــش لزيــارة موقع 
عمــل الكراكةالصديــق 
مبنطقــة البــالح حيــث شــهد 
دخول امليــاه بالقناة اجلديدة 

بالعلــم حتيــا األمــم وترتقــي.
ومتنــى زويــل أن تعــود مصــر 
ملكانتهــا وريادتهــا كمنــارة 
العلمــي يف  للعلــم والبحــث 
العــامل كلــه، مستشــهدا مبــا 
رآه مــن همــة عالية مــن رئيس 
اجلمهوريــة حينمــا التقــى 
به بشــأن إنشــاء مدينــة زويل 
للعلــوم حيــث  قــام الرئيــس 
السيســي باالتصــال الفــوري 
بالســيد وزيــر الدفــاع الفريــق 
أول صدقــي صبحــي وقــال لــه 
»نريــد أن نفتتح هذا املشــروع 
شــاء  إن  القــادم  ســبتمرب  يف 
اهلل«، فأجابــه الفريــق صدقي 

قائــاًل »أمــرك ياريــس«.
أهــدى  الزيــارة  ختــام  ويف 
الفريــق مميــش درع هيئــة 
أمحــد  للدكتــور  القنــاة 
زويــل تقديــرًا لســيادته على 
جهــده املتميــز يف دفــع عجلة 
مصــر  يف  العلمــي  البحــث 
وملكانتــه العلميــة الرفيعــة.

يف حلظــة تارخييــة نــادرة جتســد قدرة اإلنســان املصري علــى حتدي الصعاب، ثــم توجه الفريــق مميش جنوبــا لتفقد موقع 
عمــل الكراكــة العمالقــة » طارق بن زيــاد« مبنطقة الدفرســوار بالبحرات املرة حيث شــهد دخــول املياه للقنــاة اجلديدة.
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 الفريق ُمهاب مميش يستقبل وفدًا رفيع املستوى برئاسة الفريق عبدالعزيز سيف رئيس
اهليئة العربية للتصنيع .. ويكرم اللواء عبدالسالم احملجوب

اســتقبل الفريق مهــاب مميش 
مبركــز التدريــب البحــري 
باإلمساعيليــة  واحملــاكاة 
الســيد الفريــق عبدالعزيــز 
ســيف رئيــس اهليئــة العربيــة 
للتصنيــع وبرفقتــه وفــد رفيع 
ــوزراء  ــادة ال ــن الس ــتوى م املس
والقيــادات الســابقني وعلــى 
رأســهم السيد اللواء عبدالسالم 
التنميــة  وزيــر  احملجــوب 
والســيد  األســبق  احملليــة 
املهنــدس حســن يونــس وزيــر 
الكهربــاء األســبق والدكتور 
هانــي هــالل وزيــر التعليــم 
الدكتــور  األســبق  العالــي 
أمحد زكي بدر وزير الربية 
ــار  ــبق واملستش ــم األس والتعلي
ــئون  ــر الش ــو وزي ــامت جبات ح
القانونيــة واجملالــس النيابيــة 
سابقًا و السفر حممد العرابي 
األســبق   اخلارجيــة  وزيــر 

اإلمساعيلية 20 - 9 - 2014
النحــاس  مصطفــى  واللــواء  
التنظيــم  هيئــة  رئيــس 
ســابقًا. والتدريــب  واإلدارة 
وقــام الفريــق مميــش بتقديم 
عــرض تقدميــي عــن مشــروع 
قنــاة  مبنطقــة  التنميــة 
يتضمــن  والــذي  الســويس 
االســتثمارية  الفــرص  أبــرز 
الصناعيــة. واجملــاالت 
مميــش  الفريــق  وأكــد   
ــدف إىل  ــروع يه ــى أن املش عل
دفــع عجلــة االقتصــاد املصري 
االســتثمارات  وتشــجيع 
الوطنية والعربية واألجنبية.
وأشــار الفريــق إىل أن املشــروع 
ــن  ــر اآلالف م ــدف إىل توف يه
فــرص العمــل للشــباب املصري 
ــة  ــات عمراني ــق جمتمع وخل
جديــدة. و حتــدث الفريــق 
ــويس  ــاة الس ــروع قن ــن مش ع
إىل تهــدف  الــيت  اجلديــدة 

اإلمساعيلية 18- 9 - 2014 

 الفريق ُمهاب مميش يستقبل اللواء إبراهيم يونس وزير اإلنتاج احلربي على رأس وفد زائر.. والقناة
تسجل رقمًا قياسيًا بعبور 63 سفينة حتمل 3.7 مليون طن أمس األربعاء

 اســتقبل الفريــق ُمهــاب مميــش رئيــس 
 هيئة قناة السويس السيد اللواء إبراهيم
 يونــس وزيــر الدولــة لإلنتــاج احلربــي
 الذي رأس وفــدًا من القيــادات والعاملني
التدريــب مبركــز  وذلــك   بالــوزارة 
.البحــري واحملــاكاة باإلمساعيليــة

ــارة  ــالل الزي ــش خ ــق ممي ــام الفري  وق
ــروع ــن مش ــي ع ــرض تقدمي ــرح ع  بش
 التنميــة مبنطقة قناة الســويس والذي
 يتضمــن املشــروع القومــي لتنميــة
 املنطقــة واهلــدف منــه ومــا حتقــق مــن
خطــوات إلمتامــه حتــى الوقــت احلالي

أن علــى  مميــش  الفريــق   وأكــد 
 املشروع يهدف إىل دفع عجلة االقتصاد
 املصري وتشــجيع االستثمارات الوطنية
 والعربيــة واألجنبيــة، مبــا يعمل على
 توفــر توفــر اآلالف مــن فــرص العمــل
 للشــباب املصــري وخلــق جمتمعــات

.عمرانيــة جديــدة
 ثم حتــدث الفريــق مميش عن مشــروع
 قناة الســويس اجلديــدة اليت تهدف إىل
 ختفيض زمن عبور الســفن القادمة من
 الشــمال ووزيــادة أعداد الســفن العابرة
 مــن متوســط 49 ســفينة إىل 97 ســفينة

ــول عام 2023 .يوميًا حبل
كــراكات بــأن  ســيادتة   وأضــاف 
 اهليئــة تقــوم حاليــا بالعمــل يف القناة
ــيق الكامل مع  اجلديدة وذلك بالتنس
 اهليئة اهلندســية للقوات املســلحة وأن
 املياة قد دخلت بالفعل للقناة اجلديدة
 وذلــك بعد 36 يومــًا من بداية املشــروع
،  أي قبــل املوعد احملدد لذلك بـــ 90 يوماًً
 وهــو مــا يعــد إجنــازًا كبــرًا للعاملني
 بهيئــة   قنــاة الســويس جــاء تكليــاًل
ــام ــارًا إلمت ــاًل ونه ــل لي ــم املتواص  لعمله
 وإجنــاز املشــروع يف الوقت الــذي حدده

  . الســيد رئيــس اجلمهوريــة
ويف ختــام الزيــارة أهــدى الفريق ُمهاب 

مميــش درع هيئــة قنــاة الســويس للواء 
إبراهيــم يونــس وزيــر اإلنتــاج احلربــي 
متمنيــًا لســيادتة كل التوفيــق، فيمــا 
قام الســيد وزيــر اإلنتاج احلربــي بإهداء 
درع الوزارة للســيد الفريق ُمهاب مميش 
تقديرًا جلهوده ودوره الوطين يف تطوير 

ــويس واملنطقة .  قناة الس
من ناحية أخرى ســجلت قناة السويس 
رقمــًا قياســيًا يف أعــداد ومحــوالت 
الســفن أمــس األربعاء بعبور 63 ســفينة 
حبمــوالت 3.7 مليــون طــن بضائــع مــن 
أكــرب  وكانــت  االجتاهــني،  كال 
الســفن اليت عربت القناة من الشمال هي 
سفينة احلاويات التابعة هلونج كونج  
حبمولــة   CSCL MERCURY
156.8 ألف طن قادمة من فرنسا متجهة 

إىل جــدة.
اجلنــوب  مــن  عــربت  كمـــا 
الدمنركيــة احلــــاويات  ســفينة 

   Emma MAERSK  
قادمــة  طــن  ألــف   171 حبمولــة 
هولنــدا. إىل  متجهــة  ماليزيــا  مــن 
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احتفااًل بيوم البحرية العاملي؛ 
نّظــم قطــاع النقــل البحــري 
ــادل  ــواء ع ــيد الل ــة الس برئاس
ياســني واألكادميية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل 
باإلســكندرية  البحــري 
برئاســة األســتاذ الدكتــور 
الغفــار  عبــد  إمساعيــل 
الفريــق  حضــره  احتفــااًل 
ــة  ــس هيئ ــش رئي ــاب ممي ُمه
واملستشــار  الســويس  قنــاة 
حممــد عــزت عجــوة حمافــظ 
كفــر الشــيخ وكوكبــة 
ــري. ــل البح ــادات النق ــن قي م
ــام  ــذا الع ــال ه ــم االحتف قي

ُ
وأ

»التنفيــذ  عنــوان  حتــت 
ــال التفاقيــات املنظمــة  الفّع
الدوليــة«. البحريــة 
وبــدأ االحتفــال بكلمــة 
الدكتــور  لألســتاذ 
إمساعيــل عبدالغفــار رئيس 
األكادمييــة ثــم كلمــة 
للســيد اللــواء عــادل ياســني 
رئيس قطــاع النقــل البحري، 
للســيدة  كلمــة  تبعهــا 
األســتاذة دينا الظاهــر مدير 
والســياحة  النقــل  عــام 
العربيــة. الــدول  جبامعــة 

الدكتــور  األســتاذ  ورحــب 
يف  عبدالغفــار  إمساعيــل 
ُمهــاب  بالفريــق  كلمتــه 
مميش جاء فيها: »إن تشــريف 
الفريــق مميــش لنــا اليــوم هــو 
تتويج هلذا االحتفال، ومجيع 
املصريني والعرب عيونهم على 
قنــاة الســويس وكلهــم فخــر 
مبــا حيــدث اآلن يف القنــاة من 
ــرة«. ــة كب ــرة حضاري طف
كما شــدد عبــد الغفــار على 
قــدرة املصريني علــى التحدي 

قطــاع النقــل البحــري يكــرم الفريــق ُمهــاب مميــش يف االحتفــال باليــوم البحــري العاملــي..
ومينحــه جائــزة رجــل العــام جلهــده املتميــز يف تنفيــذ مشــروع التنميــة والقنــاة اجلديــدة

اإلمساعيلية 21 - 9 - 2014

الفريق مميش :»املصريون حيفرون القناة بأرواحهم وأمواهلم خدمة للمالحة العاملية 
وسعادة األسرة اإلنسانية«

ــفن  ــور الس ــن عب ــض زم ختفي
القادمــة مــن الشــمال وزيــادة 
أعــداد الســفن العابــرة مــن 
 97 إىل  ســفينة   49 متوســط 
سفينة يوميا حبلول عام 2023.
وأضاف سيادته أن كراكات 
اهليئــة تقــوم حاليــَا بالعمــل 
وذلــك  اجلديــدة  القنــاة  يف 
بالتنســيق الكامل مع اهليئة 
اهلندســية للقــوات املســلحة.

مميــش  الفريــق  وشــدد 
ــرون  ــني حيف ــى أن املصري عل
وأمواهلــم  بأرواحهــم  القنــاة 
العامليــة  للمالحــة  خدمــًة 
وســعادة األســرة اإلنســانية.

بتحيــة  الفريــق  وقــام 
باملشــروع  العاملــني  مجيــع 
الوطنيــة  والشــركات 
للقــوات  اهلندســية  اهليئــة 
ــني  ــك العامل ــلحة وكذل املس
الشــرفاء بهيئــة قناة الســويس

علــى مواصلتهــم العمــل ليــاًل 
ــروع  ــاز املش ــام وإجن ــارًا إلمت نه
حــدده  الــذي  الوقــت  يف 
الســيد رئيــس اجلمهوريــة.  
أهــدى  الزيــارة  ختــام  ويف   
الفريق مهاب مميش درع هيئة 
التــذكاري  الســويس  قنــاة 
عبدالســالم  اللــواء  للســيد 
التنميــة  وزيــر  احملجــوب 
تقديــرًا  األســبق  احملليــة 
العظيــم. الوطــين  لــدوره 

اللــواء  قــّدم  جانبــه  ومــن 
احملجوب التحية للفريق ُمهاب 
مميــش علــى دوره الكبــر 
القومــي  مصــر  مشــروع  يف 
لتنمية منطقة قناة الســويس 
ــني يف  ــود العامل ــيدًا جبه مش
العاملــني  ومجيــع  اهليئــة 
مبشــروع القنــاة اجلديــدة.

قائاًل »حنــن مجيعا من ورائهم 
مستعدون لتقديم كل العون 
لتحقيــق هــذا احللــم العظيم«
مميــش  الفريــق  ألقــى  ثــم 
كلمــة عرّب فيها عن ســعادته 
ــعادة  ــعر بالس ــين اش قائاًل:»إن
بــني  اليــوم  ألنــين  والفخــر 
ــة  ــي بالبحري ــي وإخوت زمالئ
املصريــة وأعتــز بأنــين كنــت 
واحــدًا منهــم، وأنتهــز هــذه 
التحيــة  ألرســل  الفرصــة 
لرجــال البحرية وعلى رأســهم 
الفريــق أســامة اجلنــدي قائد 
القوات البحرية، وأسعد أيضًا 
األكادمييــة  يف  بوجــودي 
البحريــة الــيت درســت فيهــا 
ــة«. ــة القيم ــات املدني الدراس
عــن  الفريــق  وحتــدث 
وموقعهــا  القنــاة  تاريــخ 
مصــري  كل  وجــدان  يف 

أخبار القناةأخبار القناة

اإلنســانية. رخــاء  أجــل  مــن  والتضحيــة  الكرامــة  رمــوز  مــن  كرمــز  وعربــي 
 2014/2013 املالــي  العــام  خــالل  ســجلت  القنــاة  عائــدات  أن  علــى  ســيادته  أكــد  و 
ــة. ــار جني ــادل 37 ملي ــا يع ــار دوالر مب ــع 5.323 ملي ــاة بواق ــخ القن ــد يف تاري ــى عائ أعل
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توجــه الفريــق ُمهــاب مميــش 
ــويس   ــاة الس ــة قن ــس هيئ رئي
الســبت 4 - 10 - 2014 إىل موقــع 
حفر القناة اجلديدة حيث أدى 
صالة العيد مع العمال وجنود 
وقادة القوات املسلحة البواسل 
ــل  ــواء كام ــهم الل ــى رأس وعل
الوزيــر رئيــس أركان اهليئــة 
اهلندســية للقــوات املســلحة.
ــدث الفريق  وعقب الصالة حت
مميش عــن الدور العظيم الذي 
يقــوم بــه أبنــاء مصــر األبطــال 
اجلديــدة  القنــاة  إلنشــاء 
املصريــني  »إن  قــال:  حيــث 
جديــدًا  تارخيــًا  يصنعــون 
للوطــن وحيفــرون بأيديهــم 
إضافيــًا  شــريانًا  وأمواهلــم 
للحيــاة ملصر وللعــامل أمجع«.
وأكد ســيادته علــى أن ما قام 
بــه املصريــون جبمــع 64 مليار 
جنيــه يف مثانيــة أيــام فقــط 
حتمــل رســالة للعــامل أمجــع 
أن أبنــاء هــذا الشــعب العظيــم 
وطنهــم  بنــاء  علــى  قــادرون 
بسواعدهم وعقوهلم وأمواهلم .
ــش  ــق ممي ــدم الفري ــا ق كم
التحيــة للرئيــس عبــد الفتــاح 
ــل  ــر بتذلي ــذي أم ــي ال السيس
هــذا  إلمتــام  العقبــات  كل 
العمــل اجلبــار يف عــام واحد، 
وأضــاف قائــاًل » إن مــا قالــه 
الســيد الرئيــس يف خطابه يف 
األمم املتحدة بأن القناة ليســت 
ملصر فقــط ولكنها هدية من 
مصــر للعــامل أمجع هــو أكرب 
دليل على بعــد النظر والرؤية 
األمــة«. ملســتقبل  الثاقبــة 
اســتجابة  أن  إىل  وأملــح 
القنــاة  لتمويــل  املصريــني 
بالشــكل الذي ظهــر للجميع 

اإلمساعيلية 4 - 10 - 2014

الفريق ًمهاب مميش يصلي العيد مع العمال وجنود القوات املسلحة يف موقع حفر القناة 
اجلديدة .. والقناة حتقق رقمًا قياسيًا بعبور 118 سفينة حتمل 6.8 مليون طن خالل يومني

الفريق مميش:»الرئيس عبدالفتاح السيســي صاحب القرار الشــجاع ببدء حفر القناة اجلديدة 
ومنوذج وقدوة يف اإلدارة املستنرية اليت تراعي مصلحة الوطن«

عــن  احلديــث  إطــار  ويف 
مشروع القناة اجلديدة؛ أكد 
الفريق مميش على أن مشروع 
القنــاة اجلديــدة بشــكله 
ــور  ــرى الن ــاكان ل ــي م احلال
لوال اإلرادة القوية والشــجاعة 
يف اختــاذ القــرار وُبعــد النظــر 
ــاح  ــد الفت ــس عب ــيد الرئي للس
السيســي، فقــد قــدم ســيادته 
النمــوذج والقــدوة يف اإلدارة 
ــتنرة اليت تراعي مصلحة  املس
الوطن، وأنه عندما قام بتفجر 
الســد الرابي إلعالن بدء حفر 
القنــاة اجلديدة أصــر على أن 
يكون معه األطفال والشباب 
ــم  ــن أجله ــروع م ــذا املش ألن ه
ــتقبل . ــر املس ــل مص ــن أج وم

»نرســل  الفريــق:  وأضــاف 
احلــب  كل  لســيادته 
ننجــز  أن  ونعــده  والتقديــر 
الــذي  امليعــاد  يف  املشــروع 
ليضيــف  ســيادته  حــدده 
شــريان حيــاة جديــد ملصرنــا 
احلبيبــة وشــعبها العظيــم«.

ويف ختــام االحتفال قدم اللواء 
عادل ياسني جائزة رجل العام  
للفريــق ُمهاب مميــش تقديرًا 
تنفيــذ  يف  املتميــز  جلهــده 
مشروع مصر القومي للتنمية 
مبنطقة قناة السويس  وإنشاء 
قناة السويس اجلديدة، كما 
ــل  ــور إمساعي ــدى الدكت أه
عبــد الغفــار درع األكادميية 
للســيد الفريــق مهــاب مميش.
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املصــري  الشــعب  أن  أثبــت 
يقــف  طوائفــه  بكافــة 
بــكل صالبــة خلــف قائــده.
كمــا حضــر الصــالة وفــد 
مــن تيــار االســتقالل برئاســة 
الفضالــي  أمحــد  املستشــار 
الشــخصيات  مــن  وعــدد 
العامــة والفنانــني والرياضيني 
الكاتــب  منهــم  واملشــاهر 
الكبر الدكتور نبيل زكي 
ووزيــر القــوى العاملة الســابق 
كمال أبوعيطة واللواء وحيد 
األقصري رئيس احلزب املصري 
العربــي الناصــري والدكتورة 
ــاد  ــو احت ــواري عض ــحر اهل س
كــرة القــدم واحلــاج حممــد 
برغش الفالح الفصيح والفنان 
أمحــد ماهــر والفنانــة حنــان 
ــى  ــوا عل ــن حرص ــوقي الذي ش
ــع  ــد م ــالة العي ــور لص احلض
العمــال مبوقع احلفــر ملؤازرتهم 
ــم  ــوا وحده ــم ليس ــات أنه وإثب
ــم. ــه معه ــعب كل ــا الش وإمن



     الفريق ًمهاب مميش يكرم أسرة املرحوم املهندس حممود يونـس قائد ملحمة تأميم القناة 
إعالءًا لقيم الوفاء والعرفان
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يف لفتــة كرمية مــن الفريق 
ُمهاب مميــش رئيس هيئة قناة 
ــاء  ــم الوف ــالء قي ــويس إلع الس
والعرفــان والتقديــر ألبطــال 
اســتقبل  القوميــني،  مصــر 
ــاكاة  ــز احمل ــيادته مبرك س
باإلمساعيليــة أســرة املرحــوم 
املهنــدس حممــود يونــس قائد 
ملحمــة تأميــم قناة الســويس 
وبرفقتهــم وفــد رفيــع املســتوى 
الليونــز برئاســة  نــادي  مــن 
السيدة سامية حممود يونس. 
ورحب الفريق مميش بالسادة 
دور  علــى  وأثنــى  الضيــوف 
املهنــدس حمــود يونــس قائــاًل: 
ــال  ــؤالء الرج ــة ه ــوال بطول »ل
العظمــاء وعلى رأســهم الزعيم 
مجــال عبدالناصــر واملهنــدس 
واألبطــال  يونــس  حممــود 
الذيــن ســاهموا يف عــودة قناة 
الســويس ملصــر ملــا كنــا هنــا 
اآلن، والتحيــة واجبــة هلــؤالء 
الرجــال العظماء الذين صنعوا 
تاريــخ مصر احلديــث وأعادوا 
ملصــر أكــرب ممــر مالحي يف 

العــامل«.
ــرح  ــش بش ــق ممي ــام الفري وق
عــرض تقدميــي عــن مشــروع 
للتنميــة  القومــي  مصــر 
الســويس،  قنــاة  مبنطقــة 
احللــم  مشــروع  أن  وأوضــح 
ــم إىل  ــم ينقس ــري العظي املص
األول  رئيســيني:  مشــروعني 
التنميــة مبنطقــة  مشــروع 
إىل  يهــدف  والــذي  القنــاة 
ــر  ــع مص ــن موق ــتفادة م االس
ــة  ــق منطق ــراتيجي خلل االس
توزيع إسراتيجية يف املنطقة 
ــاد  ــز االقتص ــدف إىل تعزي ته

حممــد  الشــيخ  الصــالة  وأمَّ 
حســني عياد وكانــت خطبة 
العيــد عــن أفضــل األعمــال 
وهــي اجلهــاد بالعمــل، وأثنــى 
ــروح  ــين ص ــد تب ــى كل ي عل
اجملــد والعزة يف الوطن وضرب 
مثــاًل العمــل وســط الصعوبات 
واملشــاق إلنشــاء قناة الســويس 
اجلديــدة ودعــا باخلر لكل 
من ضــرب بســهم إلنشــاء حياة 
ألجيــال املســتقبل وأن هــذا 
ــزان  ــيكون يف مي ــل س العم

العبــد يــوم القيامــة .
حــرص  الزيــارة  ختــام  ويف 
ــرور  ــى امل ــش عل ــق ممي الفري
علــى اجلنــود لتهنئتهــم بعيــد 
األضحــى املبــارك وشــهد ذبــح 
العيــد  مبناســبة  األضاحــي 

ــر. ــع احلف مبوق
أكــد  أخــرى  ناحيــة  مــن 
الفريــق مهــاب مميــش على أن 
ــاة  ــة يف القن ــة املالح حرك
تشــهد زيــادة ملحوظــة يف 
معدالت عبــور الســفن بالقناة 
حيث سجلت حركة املالحة 
اليــوم الســبت وأمــس اجلمعــة 
ــي  ــفينة بإمجال ــور 118 س عب
محــوالت 6.8 مليون طن، فيما  
شــهدت القنــاة أمــس اجلمعــة 
عبور أكــرب ســفينة حاويات 
الســفينة  وهــي  العــامل  يف 
العمالقــة  الدامنركيــة 
 MAERSK MCKINNY
ومحولتهــا    MOLLER
200 ألــف طــن وطوهلــا 400 مــرًا 
ــا  ــرًا وميكنه ــا 59 م وعرضه
ــا 18275  ــى متنه ــل عل أن حتم
حاويــة، وقد عــربت القناة من 
ــا  ــن ماليزي ــة م ــوب قادم اجلن
ــبانيا. ــااًل إىل أس ــة مش ومتجه

الفريق مميش: » املصريون يصنعون تارخيًا جديدًا للوطن وحيفرون بأيديهم وبأمواهلم 
شريانًا إضافيًا للحياة ملصر ولالقتصاد العاملي«

ــركات  ــم الش ــري وتدعي املص
يف  واملســاعدة  الوطنيــة 
تطويرهــا لتســهم يف حركة 
وإعطائهــا  العامليــة  التجــارة 
مواقع اسراتيجية يف املشروع 
متكنها من التصدير مباشرة 
من املوانئ اليت يضمها املشــروع 
وغــرب  شــرق  موانــي  وهــي 
بورســعيد والعريش والسخنة 
واألدبيــة والطور  مبا ســيعمل 
علــى توفر فرص عمــل هائلة 
ــاء  ــن أبن ــًا م ــباب خصوص للش

ــيناء. ــاة وس ــة القن منطق
وأشــار الفريــق إىل أن املشــروع 
القنــاة  يف  يتمثــل  الثانــي 
اجلديــدة، والــذي يهــدف إىل 
ــفن  ــار الس ــن انتظ ــل زم تقلي
القادمــة من الشــمال وتوســيع 
احلاليــة  القنــاة  وتعميــق 
ليســمح  قــدم   66 بغاطــس 

للســفن بالعبــور   بكامــل
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منظمة SEA-TRADE البحرية العاملية متنح الفريق مهاب مميش جائزة
»شخصية العام لسنة 2014«

اإلمساعيلية 28 - 10 - 2014

توجــه الفريــق ُمهــاب مميش 
رئيــس هيئــة قنــاة الســويس 
 2014  -  10  -  26 األحــد  اليــوم 
يف  للمشــاركة  دبــي  إىل 
  SEA-TRADE مؤمتــر 
الشــرق  مبنطقــة  البحــري 
األوسط وشبه القارة اهلندية 
يف  يعقــد  وإفريقياوالــذي 
ــر.  ــن 28 -30 أكتوب ــرة م الف
الفريــق مميــش  قــام  وقــد 
ــرض  ــرح ع ــر بش ــاء املؤمت أثن

محوالتهــا حتــى 240 ألف طن.
بشــجاعة  الفريــق  وأشــاد 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس 
القــرار  صاحــب  السيســي 
ــاة اجلديــدة  ــر القن ببــدء حف
كل  بتقديــم  أمــر  والــذي 
ــذ  ــم لتنفي ــهيالت والدع التس
املشــروع يف الوقــت احملــدد.

أهــدى  الزيــارة  ختــام  ويف 
الفريق درع اهليئة التذكاري 
حممــود  ســامية  للســيدة 
ــز،  ــادي الليون ــس ن ــس رئي يون
كمــا أهــدى ســيادته لوحــة 
افتتــاح  حلفــل  تذكاريــة 
شــخصية  ولوحــة  القنــاة 
املهنــدس  البطــل  للمرحــوم 
ــم  ــه وه ــس ألبنائ ــود يون حمم
واألســتاذ  حممــد  املهنــدس 
مســر واألحفاد هبــة اإلمبابي 
ومــروان ســالم وهايدي ســالم.

رافــق أســرة املهنــدس حممــود 
مــن  كوكبــة  يونــس 
ســيدات ورجــال نــادي الليونــز 
ــعادتهم  ــن س ــربوا ع ــن ع الذي
القوميــة  املشــاريع  بهــذه 
ــر. ــادة ملص ــتعيد الري ــيت س ال

تقدميي عن مشروع التنمية 
مبنطقة قناة السويس وحفر 
اجلديــدة  الســويس  قنــاة 
واحلديــث عــن آفــاق التنمية 
وفرص االســتثمار يف منطقة 
القنــاة أمــام اجملتمــع البحــري 
العاملــي الــذي حيضــر املؤمتر. 
منظمــة  قامــت  وقــد  هــذا 
العامليــة   SEA-TRADE
مبنــح الفريــق ُمهــاب مميــش 
جائزة شــخصية العام لســنة 

2014 تقديــرًا جلهــده املتميــز 
ــة  ــروع التنمي ــذ مش يف تنفي
مبنطقــة القنــاة وإنشــاء قناة 
ــة  ــدة خدم ــويس اجلدي الس
ــة.  ــارة العاملي ــة التج حلرك
وقد أكــد الفريق مميش يف 
كلمته على الدعم الكامل 
للســيد الرئيــس عبــد الفتــاح 
السيســي رئيــس اجلمهوريــة 
كل  بتذليــل  أمــر  الــذي 
العقبات وتوفر كافة السبل 

إلمتام هذا املشروع القومي يف 
التاريخ احملدد يف 5 أغسطس 
ــش  ــق ممي ــار الفري 2015. وأش
إىل قــرب وصــول كــراكات 
شــركات التكريك العاملية 
للعمــل بالقنــاة اجلديدة يف 
ــاريع  ــم مش ــن أضخ ــد م واح
العامليــة.    التكريــك 
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الفريق ُمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يستقبل نائب رئيس قناة بنما

اإلمساعيلية 6 - 11 - 2014
ــتقبل الفريق ُمهاب مميش  اس
رئيــس هيئــة قنــاة الســويس 
اليوم الســيد »أوســكار بازار« 
نائب رئيــس قناة بنمــا ومدير 

إدارة التخطيــط.
وتضمــن اللقــاء حبــث أوجــه 
قنــاة  هيئــة  بــني  التعــاون 
الســويس وقناة بنما يف جمال 
ــه  ــد وج ــري، وق ــل البح النق
السيد » بازار« الدعوة للفريق 

مميــش لزيــارة قنــاة بنمــا.
مميــش  الفريــق  أمــر  وقــد 
برتيــب زيارة ميدانيــة ملواقع 
العمل باهليئة للضيف بهدف 
إمكانيــات  علــى  االطــالع 
هيئة قناة الســويس يف جمال 
ــث  ــفن حي ــة الس ــاء وصيان بن
فيام بزيارة ترســانة بورسعيد 
البحريــة . ويف ذات الســياق 

السيد الفريق ُمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس  أثناء استقباله السيد »أوسكار بازار« نائب رئيس قناة بنما ومدير 
إدارة التخطيط  

إحدى سفن احلاويات خالل عبورها قناة بنما

وزيرة البيئة اهلولندية: فخورة مبشروع قناة السويس والتعاون مع مصر

اإلمساعيلية 4 - 11 - 2014
اســتقبل الفريق مهــاب مميش 
رئيس هيئة قناة السويس يوم 
الثالثــاء 4 - 11 - 2014،  مبركــز 
احملــاكاة والتدريــب البحــري 

باإلمساعيلية.
وقــدم الفريــق مميــش خــالل 
اللقــاء حماضــرة عــن مشــروع 
مصر القومي للتنمية ومشروع 
اجلديــدة،   الســويس  قنــاة 
وفيلمًا تسجيليًاعن حفر قناة 

الســويس اجلديــدة.
ثــم اصطحــب الفريــق مميــش 
الدكتورة سخولتز يف جولة 
حبريــة يف القنــاة ملشــاهدة 
بالقنــاة  التكريــك  أعمــال 
مؤمتــر  أتبعهــا  اجلديــدة، 
صحفــي ثنائــي أكــد خالله 
رئيس اهليئة على التعاون بني 
اجلانبني املصري واهلولندي يف 
مشروع حفر القناة اجلديدة، 
واســتعانة اهليئــة بعــدد مــن 
اهلولنديــة  الكــراكات 

ــة. العمالق

السيد الفريق مهاب مُميش رئيس هيئة قناة السويس أثناء استقباله معاىل الدكتورة ميالني سخولتز فان هاخن 
وزيرة البيئة والبنية التحتية اهلولندية

السيد الفريق ُمهاب مميش رئيس أثناء شرح أعمال التكريك بالقناة اجلديدة  لوزيرة البيئة والبنية 
التحتية اهلولندية

ومن جهتها أعربت الدكتورة شولتز عن انبهارها بعظمة العمل يف قناة السويس اجلديدة 
مؤكــدَة علــى الــدور العظيــم الذي يقوم بــه العاملــون يف قناة الســويس من أجــل النهوض 

باالقتصــاد املصري، عــالوة على أهمية 
املشــروع  حلركة النقل البحري العاملي 
حيث ســيوفر الكثر من الوقت للسفن 

السويس. لقناة  العابرة 
وأضافــت الوزيــرة أن هنــاك كثــر مــن 
الدول املهتمة باملشاركة يف مشروعات 
التنميــة مبنطقــة قناة الســويس ومنها 
هولندا ألنها ســتحقق عوائد كبرة من 
املشــروع الذي خيلــق فرصًا اســتثمارية 
واعــدة للمســتثمرين حــول العــامل، 
كاشفة عن سعادتها بتحدي املصريني 
وإصرارهــم علــى انهــاء مــن املشــروع يف 

الوقــت احملدد.
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»أوســكار  الســيد  أعــرب 
بــازار« عن ســعادته مبــا رآه من 
ــانة  ــة برس ــات هائل إمكاني

اهليئــة.
كمــا زار ســيادته شــركة 
قناة السويس للحاويات وموقع 
ــويس اجلديدة.  حفر قناة الس
أشــاد  الزيــارة  ختــام  ويف 
الســيد »بــازار« باإلمكانيــات 
الكبرة هليئة قناة الســويس 
وأعمــال احلفر املتواصلــة لياًل 
ونهــارًا ومتنــى أن تنتهــي هيئة 
قنــاة الســويس مــن االنتهــاء 
مــن مشــروع القنــاة اجلديــدة 
الطمــوح  الزمــين  اإلطــار  يف 
ــس  ــيد الرئي ــه الس ــذي أعلن ال
عبدالفتــاح السيســي رئيــس 

ــة.  ــر العربي ــة مص مجهوري
 



هيئة قناة السويس و«حتالف التحدي« بقيادة شركة اجلرافات البحرية اإلماراتية 
يشهدون االحتفال ببدء تنفيذ خمطط تكريك قناة السويس اجلديدة 

أقــام »حتالــف التحــدي« الذي 
تقــوده »شــركة اجلرافــات 
البحرية الوطنية«، وبالتعاون 
ــويس«  ــاة الس ــة قن ــع »هيئ م
االمساعيليــة  يف  حفــاًل 
ــبة وصول الكراكات  مبناس
أعمــال  لتباشــر  البحريــة 
يف  البحــري  التكريــك 
اجلديــدة. الســويس  قنــاة 

بــدأت فعاليــات االحتفــال مــن 
مركــز احملــاكاة والتدريــب 
ــاة  ــة قن ــع هليئ ــري التاب البح
باإلمساعيليــة  الســويس 
للســيد  ترحيــب  بكلمــة 
الفريــق ُمهــاب مميــش رئيــس 
هيئــة قنــاة الســويس وعــرض 
ــاة  ــروع قن ــن مش ــي ع تقدمي
ــا  ــدة، أعقبه ــويس اجلدي الس
ممثــل  ألقاهــا  حماضــرة 
التحالف املهندس ياســر زغلول 
ــذي لشــركة  ــس التنفي الرئي
اجلرافــات البحريــة حتــدث 
فيها عن أعمــال التكريك يف 
مشــروع حفــر قنــاة الســويس 
اجلديدة وأعداد الكراكات 
بهــا  االســتعانة  ســيتم  الــيت 
واجلــدول الزمين لتشــغيلها يف 
ضــوء احلجــم الضخــم ألعمــال 
التكريــك حتــت املــاء والــذي 
ســيبلغ حوالــي 250 مليــون مر 
مكعــب، وكذلــك نبــذة عن 
الكراكــة العمالقة »املرفأ« 
ــات  ــركة اجلراف ــة لش التابع
البحريــة الوطنيــة اإلماراتية.

معالــي  احلفــل  وحضــر 
أمحــد  ســلطان  الدكتــور 
اجلابر، وزير الدولة اإلماراتي، 
وعدد من السادة الوزراء والسادة 
القنــاة  منطقــة  حمافظــو 
ــس إدارة  ــس جمل ــعادة رئي وس

اإلمساعيلية 13 - 11 - 2014

ــة  ــات البحري ــركة اجلراف ش
الوطنية »NMDC« اليت تقود 
التحالــف، وممثلــوا شــركات 
ومنهــا  األخــرى  التحالــف 
شركيت بوسكالس وفان أورد 
اهلولنديتــني وشــركيت جــان 
دو نيل و دجينج إنرناشــيونال 
وشــركة  البلجيكيتــني 
جريت ليكــس األمريكية. 
االحتفــال  حضــر  كمــا 
لفيــف مــن كبــار اإلعالميني 
وممثلــي  والصحفيــني 
والصحــف  األنبــاء  وكاالت 
العامليــة والقنــوا ت الفضائيــة 
للصحافــة.     دبــي  ونــادي 
ُمهــاب  الفريــق  صــرح  وقــد 
قنــاة  مشــروع  بــأن  مميــش 
الســويس اجلديــدة يعكس 

الرؤيــة الثاقبــة لفخامة الرئيس 
ــث  ــي، حي ــاح السيس ــد الفت عب
دور  املبــادرة  هلــذه  ســيكون 
تعزيــز  يف  وأساســي  كبــر 
النشــاط االقتصــادي مــن خــالل 
االســتيعابية  القــدرة  زيــادة 
وحتقيــق  الســويس،  لقنــاة 
يف  تصــب  إضافيــة  عوائــد 
اخلزينــة املصريــة، كمــا أن 
يف  سيســاعد  القنــاة  تطويــر 
إنشــاء مناطــق ومــدن ومشــاريع 
اقتصاديــة متخصصــة، إضافــة 
املشــاريع  تلــك  مســاهمة  إىل 
يف حتفيــز النمــو االقتصــادي 
وتوفــر املزيــد مــن فــرص العمل. 
كمــا حتدث الدكتور ســلطان 
أمحــد اجلابر قائــاًل: »بدايًة أود 
أن أنقــل حتيــات دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة قيــادًة وشــعبًا 
مجهوريــة  يف  األشــقاء  إىل 
مصــر العربيــة، وأوجه الشــكر 
هليئــة قناة الســويس وشــركة 
»اجلرافــات البحريــة الوطنيــة« 
ــذا  ــور ه ــب حلض ــى دعوتهي عل
ســيادته:  وأضــاف  احلفــل«، 
»إن قيــام حتالــف يضــم عــدة 
ــذا  ــذ ه ــة لتنفي ــركات عاملي ش
املشــروع العمالق يعزز من فرص 
جناحه وإجنازه يف الوقت احملدد 
وذلــك بفضل اخلــربات الكبرة 
للشــركات الفائــزة«. وأعــرب 
ــروع  ــه يف أن إدارة املش ــن ثقت ع
مــن قبــل هيئــة قنــاة الســويس 
وتضافــر جهودهــا مــع »حتالــف 
عوامــل  ســتكون  التحــدي« 
ــجعة  ــة ومش ــية وحامس أساس
لضمــان جنــاح هــذه املبــادرة الــيت 
تستهدف االنتهاء من حفر القناة 
اجلديــدة وفــق اجلــدول احملدد. 
ــاء  ــوف والرؤس ــى الضي ــد ألق وق
للشــركات  التنفيذيــون 
كلمــات أكــدوا فيهــا علــى 
ــروع  ــراتيجية ملش األهمية االس
قناة الســويس اجلديدة وعزمهم 

انتقــل  ثــم  احملــدد،  الزمــين  للجــدول  وفقــًا  املطلوبــة  األعمــال  إجنــاز  علــى 
بــدء  شــارة  إلعطــاء  باإلمساعيليــة  الشــاطئ  نــادي  إىل  احلضــور  الســادة 
املرفــأ. الكراكــة  ظهــر  علــى  مــن  التحــدي  لتحالــف  التكريــك  أعمــال 
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الفريق ُمهاب مميش  والدكتور خالد فهمي يوقعان بروتوكول تعاون
 يف جمال محاية البيئة

اإلمساعيلية 19 - 11 - 2014

قــام الفريــق ُمهــاب مميــش 
رئيــس هيئــة قنــاة الســويس 
ــد فهمي وزير  والدكتور خال
ــول  ــع بروتوك ــة بتوقي البيئ
محايــة  جمــال  يف  تعــاون 
البيئــة فيما يتعلق باملشــروع 
ــة  ــة مبنطق ــي للتنمي القوم
قنــاة الســويس ومشــروع قناة 

ــدة. ــويس اجلدي الس
رحــب  اللقــاء  بدايــة  يف 
الفريــق مهاب مميش بســعادة 
وزيــر البيئــة وأشــاد بالتعاون 
الكامــل بــني هيئــة قنــاة 
الســويس ووزارة البيئــة وقــال 
ثورتــني  كلمته:»بعــد  يف 
مصــر  مجهوريــة  تتحــرك 
العربيــة خبطــى متســارعه 
لتحقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعيــة مــع احلفــاظ 
علــى البيئــة ومحايــة املوارد 

الطبيعيــة وتعظيمهــا.
مــن   43 املــادة  أن  يذكــر 
ــى أن  ــت عل ــد نص ــتور ق الدس
تلتــزم الدولــة حبمايــة قنــاة 
الســويس وتنميتهــا  واحلفاظ 
عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا 
مملــوكًا هلــا، كمــا تلتــزم 
بتنمية قطاع القناة، باعتباره 

مركــزًا اقتصاديــًا متميــزًا.
وأضــاف الفريق أن مــا يتم من 
مشــروعات تنمويــة مبنطقة 
قنــــاة السويـــــس قد خضع 
الســتفتاء الســادة املواطنــني 

ــنة 2014. بالدستور لس
ــون  ــر أن قان ــر بالذك اجلدي
البيئة رقم 1994/4 وتعديالته 
ــد  ــه ال 38 بالبن ــص يف مادت ن
)جـــ( بأن هيئة قناة الســويس 

السيد الفريق ُمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس  أثناء توقيعه  بروتوكول التعاون حلماية البيئة 
مع معاىل  وزير البيئة  الدكتور خالد فهمى

هــي إحــدى اجلهــات املختصة 
حبمايــة البيئة، وبنــاءًا عليه 
فقد حرصــت اهليئة بالتعاون 
مــع وزارة البيئــة املصريــة يف 
دمــج البعد البيئــي يف كافة 
األنشــطة اخلاصة مبشروعي 
اجلديــدة  الســويس  قنــاة 
ــة  ــة مبنطق ــروع التنمي ومش

ــويس.  قناة الس

التعــاون  هــذا  مشــل  وقــد 
أنشــطة بيئية متعــددة منها:

1 - تشــكيل فريــق عمــل من 
الســادة اخلــرباء املتخصصــني 
مــن وزارة البيئــة وهيئــة قناة 
السويس للعمل بصفة دائمة 
لتنســيق اجلهــود املشــركة 
واســتيفاء كافــة اجلوانــب 
البيئية املطلوبة  للمشروعات.

للتقييــم  دراســة  إعــداد   -  2
علــى  واجملتمعــي  البيئــي 
املســتوى االســراتيجي وعلى 
مســتوى املشــروعات علــى أن 
جيــري إعدادهــا مبعرفة أحد 
بيــوت اخلــربة الوطنيــة وهــو  
ومــن   »Ecoconserve«
ــًا.  ــا قريب ــاء منه ــرر االنته املق
جمموعــة  إعــداد  تـــــم   -3

التشــاور مــع  مــن جلســات 
ممثلــي اجلهــات احلكومية 
ومنظمــات اجملتمــع املدنــي 
ــاص. ــاع اخل ــباب والقط والش
4 - مت إعــداد بروتوكــوالت 
ــني وزارة  ــرك ب ــاون املش للتع
البيئــة وهيئــة قناة الســويس 
يتحــدد مبوجبهــا اإلجــراءات 
ــكل  ــة ب ــطة اخلاص واألنش
جهــة لتقييــم البعــد البيئــي 
ــطة يف كافة  بكافة األنش
ــذ  ــداد والتنفي ــل ) اإلع املراح
ونظــم اإلدارة البيئيــة املطلوب 
إتباعهــا أثناء تشــغيل كافة 

ــروعات(. املش
5 - ســيتم تشــكيل فريــق 
ــن وزارة  ــين م ــي ف ــل علم عم
البيئــة وهيئــة قناة الســويس 

الســويس  قنــاة  وجامعــة 
ــة  ــات العلمي ــراء الدراس إلج
والفنيــة كلما تطلــب األمر 

لذلــك.
وقــد أكــد الفريــق علــى 
حرصــه الدائــم بــأن يكــون 
مشروع تنمية منطقة القناة 
مســتداما  بيئيــًا  منوذجــًا 
وقابــالً للتكــرار يف كافــة 
الــيت  القوميــة  املشــروعات 
جيــرى تنفيذهــا حاليــًا على 
أرض مصــر واملنطقة العربية 
مشــروع  أكــرب  باعتبــاره 
علــى  األخضــر  لالقتصــاد 

ــي. ــتوى الدول املس
ومــن جانبه صــرح الدكتور 
»إنــه  قائــاًل  فهمــي  خالــد 
لشــرف لــي أن أحضــر هليئــة 

ــدة  ــي واح ــويس فه ــاة الس قن
مــن أعــرق اهليئــات املصريــة 
يف  املشــاركة  ويســعدنا 
املرتبطــة  املشــاريع  مجيــع 
بالتنميــة يف منطقــة قنــاة 
الســويس وشــتى ربــوع مصــر، 
وحنــن اآلن نشــهد مشــروعني 
عمالقــني يف منطقــة القنــاة 
وهمــا مشــروع قنــاة الســويس 
اجلديــدة ومشــروع التنميــة 
مبنطقــة القنــاة، وقــد اتبعنــا  
يف هذيــن املشــروعني أســلوب 
التقييــم البيئي االســراتيجي 
نقــوم  حيــث  للمشــروعات 
بالتعــاون الكامــل مــع هيئة 
جمــال  يف  الســويس  قنــاة 
للمشــروع  البيئــي  الرصــد 
وآثــاره البيئيــة ومت االتفــاق 

علــى تشــكيل جلنــة فنيــة 
مشــركة بــدأت أعماهلا من 

ــي«. ــبتمرب املاض س
هنــا  »حنــن  وأضــاف: 
إجنــاز  يف   للمســاعدة 
املشــروع وفقًا لألبعــاد البيئية 
واملستويات العاملية، وإننا نعي 
جيــدًا األســباب املعلنــة وغــر 
املعلنــة للحملــة املثــارة حاليًا 
عــن البعد البيئي ملشــروع قناة 
الســويس اجلديــدة وهــو أمــر 
ليس مبســتغرب، فقــد واجهنا 
ذلــك األمــر عنــد إنشــاء الســد 
العالــي وحنــن أحــرص النــاس 
على البيئة ومحايتها من أية 

ــرار«. أض
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ــاري  ــك التج ــد البن ــتمع وف اس
الدولــي برئاســة هشــام عــز 
العرب رئيس احتاد بنوك مصر 
لعــرض تقدميــي مــن الفريــق 
ًمهاب مميــش رئيس هيئة قناة 
الســويس عن فرص االســتثمار 
ــروع قناة السويس. ورؤية مش

مميــش  الفريــق  وناقــش 
مجيــع خطــوات املشــروع مــن 
كافة اجلهــات، مؤكدًا على 
أن مشــروع تنميــة منطقــة 
قنــاة الســويس مــن املنتظــر 
زمنيــة  مــدة  يف  ينتهــي  أن 
ــنوات إىل  ــني 3 س ــا ب ــراوح م ت
5 ســنوات بعكــس مشــروع 
اجلديــدة  الســويس  قنــاة 
الــذي ســينتهي يف عــام واحد.

إن  مميــش  الفريــق  وقــال 
معــدل التكريك يف مشــروع 
حفــر قناة الســويس اجلديدة 
ســيكون األكــرب يف العــامل، 
حيــث ســتصل نســبة رفــع 
 27 إىل  التكريــك  ناتــج 
مليــون مــر مكعــب يوميــًا.

اآلخــر  اجلانــب  وعلــى   
أكــد علــى أن هيئــة قنــاة 
كافــة  تــدرس  الســويس 
املشــروعات املتعلقــة بتنميــة 
ــات  ــة وخدم ــن طاق ــور م احمل
ــويس األم  ــاة الس ــة لقن حبري
وغرهــا، مشــرًا إىل أنــه يــوم 
الثالثــاء القــادم سيشــهد لقــاء 
ــث  ــباني لبح ــب األس ــع اجلان م
االســتثمار يف جمال االستزراع 
إضافــًة  وذلــك  الســمكي، 
إىل دخــول اجلانــب اهلولنــدي 
واإليطالي مبشــروعات الطاقة 
ــروع،. ــة املش ــددة خلدم املتج

إىل  الفريــق  أملــح  كمــا 
وجــود مفاوضات مع شــركة 

اإلمساعيلية 30 - 11 - 2014

إليكــراك وفد البنك التجاري الدولي يدرس فرص االستثمار يف حمور قناة السويس جينــرال 
األمريكيــة للطاقــة، إضافة 
ــام  ــالل 10 أي ــى خ ــه وف إىل أن
سيتم االنتهاء من مشروع قانون 
االستثمار اجلديد، وذلك بعد 
مناقشــة مســودة هيئــة قنــاة 
الســويس للمشــروع مبعرفــة 
وزارة العدل وإضافة تعديالت 
أخرى حبسب رؤية حتالف دار 
اهلندســة شاعر ومشــاركوه.
ومــن املقــرر أن تنتهــي دراســة 
للمشــروع  العــام  املخطــط 
والقوانــني بشــكل كامــل 
قبل املنتدى االقتصادي العاملي 
يف شهر مارس القادم، وذلك من 
أجــل عــرض النتائــج خاللــه.
ومــن جانبــه أكــد هشــام 
عــز العــرب بأنــه تعلــم أشــياء 
جديــدة عن املشــروع، مشــرًا 
التقدميــي  العــرض  أن  إىل 
كان وافيــًا وقــد شــاهد فرص 
اســتثمار كبــرة مبشــروع 

الســويس،  قنــاة  منطقــة 
متوقعــًا أن يكون لــرأس املال 
املصريــة  والبنــوك  املصــري 
دورًا كبــرًا يف االســتثمار به.
بإهــداء  اللقــاء  وانتهــى   
درعــًا  مميــش  الفريــق 
تذكريــًا هلشــام عــز العــرب 
رئيــس الوفــد والقيــام جبولــة 
حبريــة يف القنــاة اجلديــدة .
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تفقــد الفريــق ُمهــاب مميش 
رئيــس هيئــة قنــاة الســويس 
ــذى  ــس التنفي ــس اجملل ورئي
ملشــروع التنميــة مبنطقــة 
قنــاة الســويس يــوم األربعــاء 
10 - 12 - 2014 حاملــة املثقالت 
العمالقــة » فان جــارد«، بعد 
وصوهلا إىل منطقة البحرات 
املرة  وهي من أكرب احلامالت 
فــى العامل، حاملة على متنها 
ــا«  ــني »كارولين الكراكت
اىل  باالضافــة  »أوهايــو«  و 
ــة  ــة متنوع ــدة حبري 25 وح
وصنــادل  قاطــرات  مــن 
ــة. ــدات معاون ــة ووح حبري

الكراكتــان  وتعــد 
»أوهايــو«  و  »كارولينــا« 
ــة  ــراكات القاطع ــن الك م
حتالــف  وتتبعــان  املاصــة 
بعمليــة  الفائــز  التحــدي 
ــادس  التكريك بالقطاع الس
ــرة  ــرات امل ــة البح يف منطق
مــن  كاًل  يضــم  والــذي 
شــركة »جريــت ليكــس« 
وشــركة  األمريكيــة 
»دريدجينــج إنرناشــيونال« 
البلجيكية وهما من أكرب 
شركات التكريك العاملية.

وأضــاف الفريــق أن وصــول 
ــة  ــالت العمالق ــة املثق حامل
اجلديــة  علــى  يؤكــد 
الشــديدة يف تنفيذ مشــروع 
قناة الســويس اجلديدة وفقا 
للجــدول الزمــين الــذي حدده 
ــاح  ــس عبدالفت ــيد الرئي الس
ــي رئيس اجلمهورية،  السيس
عــدد  أن  إىل  مشــرًا 
الكــراكات القادمــة مــن 

اإلمساعيلية 10 - 12 - 2014

 الفريق ُمهاب مميش يتفقد حاملة املثقالت العمالقة »فان جارد« بالبحريات املرة ويطمئن
على وصول الكراكتني األمريكيتني »كارولني« و »أوهايو

اخلــارج  املوجــودة فى منطقة 
البحرات قد بلغ 5 كراكات 
ــي  ــراكات ه ــني 8 ك ــن ب م
ــدد الكــراكات  ــي ع إمجال
املســتهدف  املســتهدفة 
املنطقــة. فــى  تعمــل  أن 

هــذا وقــد بلــغ إمجالــي عــدد 
ــودة حاليًا  الكراكات املوج
ــر  ــن املنتظ ــة وم 16 كراك
كراكــة   20 إىل  الوصــول 
ــا  ــارى مب ــهر اجل ــة الش بنهاي
فيهــا كــراكات هيئــة قنــاة 
ــى  ــل ف ــى تعم ــويس والت الس
ــة  ــق تفريع ــعة وتعمي توس
ــادة  ــيتم زي ــث س ــالح، حي الب
 51 حنــو  التفريعــة  عــرض 
مــرا بطــول 10 كيلــو مــر 
ــتائر  ــة الس ــة إىل إزال باإلضاف
والتكســيات. القدميــة 

وأوضــح أن أعمــال التكريــك تســر 
خبطى قوية وثابتة وأن املؤشرات األولية 
تؤكــد علــى أن املشــروع ســينتهى فــى 
موعــده احملدد، حيث ان كميات احلفر 
أكرب من املتوقع، وقد مت االنتهاء من رفع 
مــا يزيد عن 11 مليون مــر مكعب، ثم 
أضــاف قائاًل: »الشــعب املصري قادر على 
التحــدي .. والرئيــس املصــري قــادر علــى 
التحــدي ... وقنــاة الســويس قــادرة على 
التحــدي و إنــين أطمئــن الشــعب املصرى 
والرئيس عبد الفتاح السيســى بأننا نسر 
فى الطريق السليم وأن خطة التكريك 
تســر ليــاًل ونهــارًا وفقــًا للمخطــط، 
ــعب  ــدرة الش ــع ق ــامل أمج ــنثبت للع وس
املصــري على التحدي وصنــع املعجزات«.
ــهادات  ــد ش ــرف عائ ــام ص ــول انتظ وح
اســتثمار قنــاة الســويس؛ أكــد الفريق 
علــى أن صــرف العائــد هــو أبلــغ رد على 
املشــروع يســر  أن  الشــائعات وعلــى 
ــن  ــال » أطمئ ــليم، وق ــق الس ــى الطري ف
الشــعب املصــري بأننــا نغطــي تكلفــة 
مشــروع حفر قنــاة الســويس اجلديدة، 
وأننــا ســنعمل علــى احلفاظ علــى أموال 
الشــعب املصــرى وســنضعها يف املــكان 
ــكلة واحدة  املناس، وأنه مل حتدث مش
العائــد«.  صــرف  عمليــة  يف  اآلن  إىل 
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اســتقبل الفريــق ُمهــاب مميــش رئيــس 
هيئة قناة الســويس رئيسة مجهورية 
أفريقيا الوســطى كاثرين سامبا بانزا، 
وذلك مببنى احملاكاة والتدريب التابع 
هليئــة قنــاة الســويس باإلمساعيليــة.
رئيســة  مميــش  الفريــق  وأطلــع 
أفريقيــا الوســطى على أخــر التطورات 
الســويس  قنــاة  حفــر  مشــروع  يف 
ــور  ــور الدكت ــك حبض ــدة وذل اجلدي
ممــدوح الدماطــي وزيــر األثــار، والــذي 
الوســطى  أفريقيــا  رئيســة  رافــق 
اإلمساعيليــة. إىل  زيارتهــا  خــالل 
جــاء ذلــك بعــد ترحيــب الفريــق ُمهاب 
ســامبا  كاثريــن  للســيدة  مميــش 
ــور  ــا، والدكت ــق هل ــد املراف ــزا والوف بان

اإلمساعيلية 19 - 12 - 2014

رئيسة أفريقيا الوسطى تزور مبنى احملاكاة بهيئة قناة السويس  الفريق ُمهاب مميش:قناة السويس حتقق أعلى رقم قياسي يومي يف تارخيها بعبور 71
سفينة حتمل 4.6 مليون طن

 نبشر الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بأن القناة اجلديدة ستكتمل يف
امليعاد احملدد لتكون شريانًا إضافيًا لالقتصاد املصري

صرح الفريــق ُمهاب مميش رئيس هيئة 
قنــاة الســويس بــأن القنــاة قــد حققــت  
اجلمعــة 12 - 12 - 2014 أعلى رقم قياســي 
ــرة  ــفن العاب ــوالت الس ــداد ومح يف أع
وذلــك بعبــور 71 ســفينة مــن االجتاهني 

حتمــل 4.6 مليــون طن.
وأضــاف الفريــق مميــش بــأن مــا حتقق 
ــر  ــعب مص ــر لش ــرة خ ــو بش ــوم ه الي
العظيم وللقيادة السياســية مشــرًا إىل 
أن ذلــك يؤكــد على صحة الدراســات 
الــيت قامت بها هيئة قناة الســويس واليت 
كشــفت احلاجة إىل البــدء يف تنفيذ 
ــتيعاب  ــدة الس ــويس اجلدي ــاة الس قن
الزيــادة الكبرة املتوقعة يف حركة 
التجــارة العاملية خاصة يف ظل الطفرة 
ــهدها  ــيت تش ــرة ال ــة الكب االقتصادي
الصــني واهلند ودول جنوب شــرق آســيا. 
وأوضــح الفريــق أن أعمــال التكريــك 
تســر خبطــى ثابتــة مؤكــدًا علــى أن 
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ــأن املشــروع  املؤشــرات األوليــة تبشــر ب
ســينتهى فــى موعــده احملــدد، حيث أن 
كميات احلفر أكــرب من املتوقع، وقد 
مت االنتهاء من رفع ما يزيد عن 12 مليون 
مــر مكعب حتــت إشــراف هيئــة قناة 

السويس.
»الشــعب  قائــاًل:  الفريــق  وأضــاف 
املصــري قــادر علــى التحــدي .. والرئيس 
ــاة  ــدي ... وقن ــى التح ــادر عل ــري ق املص
الســويس قــادرة علــى التحــدي و إنــين 
أطمئــن الشــعب املصــرى والرئيــس عبد 
الفتاح السيســى بأننا نســر يف الطريق 
السليم وأن خطة التكريك تسر وفقًا 
للمخطط  وســنثبت للعــامل أمجع قدرة 
الشــعب املصــري علــى التحــدي وصنــع 

ــزات«. املعج
هذا وقد بلغ إمجالي عدد الكراكات 
ــن  ــة وم ــًا 16 كراك ــودة حالي املوج
املنتظر الوصول إىل 20 كراكة بنهاية 

الشهر اجلارى مبا فيها كراكات هيئة 
قناة الســويس والتى تعمل فى توســعة 
وتعميــق تفريعــة البالح، حيث ســيتم 
زيــادة عــرض التفريعــة ليصــل إىل  51 
مــرًا بطول 10 كيلو مــر باإلضافة إىل 
إزالــة الســتائر القدمية والتكســيات. 
ــهادات  ــد ش ــرف عائ ــام ص ــول انتظ وح
اســتثمار قناة الســويس؛ أكــد الفريق 
مميــش علــى أن صــرف العائــد هــو أبلغ 
رد علــى الشــائعات وأن املشــروع يســر 
ــن  ــال » أطمئ ــليم، وق ــق الس ــى الطري ف
الشــعب املصــري بأننــا نغطــى تكلفة 
مشــروع حفر قنــاة الســويس اجلديدة 
وأننــا ســنعمل على احلفاظ علــى أموال 
الشــعب املصــري وســنضعها يف املكان 
املناسب وأنه مل حتدث مشكلة واحدة 

إىل اآلن يف عمليــة صــرف العائــد« . 

ممــدوح الدماطــي وزيــر اآلثــار ورئيس 
للضيــوف. املرافــق  الشــرف  وفــد 
ــارة  ــره لزي ــن تقدي ــق ع ــرب الفري وأع
الرئيســة الضيفــة ملبنــى احملــاكاة 
ــى  ــدًا ع ــويس، مؤك ــاة الس ــة قن بهيئ
أهميــة قــارة أفريقيــا بالنســبة ملصــر.
وشــدد الفريق يف هذا اإلطار على اجتاه 
مصــر حنو توطيد العالقــات مع كافة 
ــق  ــا التوفي ــة، ومتمني ــدول األفريقي ال
والتقــدم لدولــة أفريقيــا الوســطى مبــا 
خيــدم املصــاحل املشــركة للشــعبني.
قنــاة  أن  علــى  مميــش  وأكــد 
بســواعد  حفرهــا  مت  الســويس 
أن مضيفــًا  خالصــة،  مصريــة 
حفرهــا  يف  شــارك  القنــاة 
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حوالــي مليــون مصــري يف الوقــت الــذي كان تعــداد
مصــر فيهــا 4.5 مليــون نســمة فقــط، ليصنعــوا بذلــك 
شــرياناً للحيــاة خيــدم العــامل كلــه وليــس مصــر وحدها.

ــا  ــا حالي ــل به ــويس يعم ــاة الس ــق إىل أن قن ــار الفري وأش
25 ألــف مصــري وال يوجــد بينهــم أجنــيب واحــد مبــا يــدل 
ــوي يف  ــق حي ــم مرف ــى إدارة أه ــني عل ــدرة املصري ــى ق عل
الشــرق األوســط والعــامل، مؤكــدًا علــى أن حركــة 
ــر،  ــورة 25 يناي ــذ ث ــف من ــويس مل تتوق ــة بقناةلس املالح
بــل حققــت أعلــى معــدل عبــور للســفن يف تارخيهــا.

مشــروع  أهــم  حاليــًا  تنفــذ  مصــر  أن  إىل  ولفــت 
قنــاة  تنميــة  مشــروع  وهــو  تارخيهــا  يف  قومــي 
اجلديــدة. الســويس  قنــاة  وحفــر  الســويس 

السيد الفريق ُمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يستقبل معاىل  رئيسة مجهورية أفريقيا الوسطى كاثرين سامبا بانزا 
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دوت  »مصــر  مؤسســة  تطلــق 
ــاون  ــارات، بالتع ــة امله ــرة« لتنمي بك
مــع هيئــة قنــاة الســويس حتــت رعاية 
ــة  ــس هيئ ــش رئي ــاب ممي ــق ُمه الفري
ــق  ــبت املواف ــوم الس ــويس، ي ــاة الس قن
مــع  وباملشــاركة   2014 ديســمرب   20
عــدد مــن القيــادات املصريــة الناجحة 
والشــركات  العامليــة  بالشــركات 
احملليــة وأصحــاب املشــاريع الناجحــة 
وأســاتذة اجلامعات ومنظمات الشــباب 
والتنميــة،  ثانــي فاعليــات منتدياتهــا  
حتت شعار »أنت .. القرار ليك لوحدك«.
ــاد  ــه وإرش ــة توجي ــتهدف احلمل وتس
حوالــي 300 شــاب ورائــد أعمــال لتنمية 

األعمــال، باإلمساعيليــة حيث يشــرح 
الفريــق ُمهاب مميش رئيــس هيئة قناة 
الســويس عرضــًا تقدمييًا عن مشــروع 
مصــر القومــي للتنميــة مبنطقــة قناة 
السويس وكذلك مشروع قناة السويس 
اجلديــدة خلدمــة التجــارة العاملية ثم 
كلمة للمهندس علي الفرماوي رئيس 
جملس إدارة مؤسسة مصر دوت بكرة 
حــول دور املؤسســة يف نشــر الوعــي 
وتنمية مهارات الشباب من أجل حاضر 
ومســتقبل أفضــل. عقــب ذلــك ينتقــل 
السادة املشاركون يف املنتدى إىل نادي 
الشــاطئ مبدينــة اإلمساعيليــة، مــن 
مركــز احملــاكاة والتدريــب البحــري 

»مصر دوت بكرة« تطلق ثاني فاعليات منتدى »أنت ..القرار ليك لوحدك« لتنمية 
مهارات مئات الشباب ورواد األعمال باإلمساعيلية

حبضور الفريق ُمهاب مميش واملهندس علي فرماوي

خمتلــف  يف  ووأدواتهــم،  مهاراتهــم 
ــويق،  ــمل »التس ــيت تش ــات  وال االجتاه
البحــث،  اإلدارة،  البشــرية،  املــوارد 
االبتــكار، التنميــة اجملتمعية، ريادة 
األعمــال، املبيعــات، إخل..«،  وذلــك مــن 
خالل 20 موجه من كبار رجال األعمال 
بالشــركات  الناجحــني  املصريــني 
الدوليــة واحملليــة، وعدد من املشــاهر 
قطاعــات  مــن  عــدد  يف  واملســؤولني 
ــتهالكية  ــلع االس التكنولوجياوالس
املصرفيــة،  واخلدمــات  والتجــار  
وكذلــك لفيف من أســاتذة اجلامعات.

ومــن املقــرر أن تبــدأ الفاعليــة املوّجهــه 
ورواد  اجلامعــات  وطلبــة  للشــباب 

ــاة  ــن قن ــة ع ــالم وثائقي ــة أف ــرض ثالث ــق بع ــام الفري وق
ــرة  ــويس وفك ــاة الس ــة بقن ــروع التنمي ــويس ومش الس
حفــر قنــاة الســويس اجلديــدة وعرض عــن زيــارة الرئيس 
ــروع  ــة إىل مش ــس اجلمهوري ــي رئي ــاح السيس ــد الفت عب
وشــعب«. »رئيــس  بعنــوان  اجلديــدة  الســويس  قنــاة 

يذكــر أن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي اســتقبل أمــس 
رئيســة أفريقيــا الوســطى والــيت أعربــت عــن متنيتهــا يف 
توطيــد عالقاتها مع مصــر وإعادة افتتاح الســفارة املصرية 
يف باجنــى، كمــا نوهــت إىل أهميــة دور األزهــر الشــريف 
ــم  ــن يت ــني الذي ــني األزهري ــالل املبعوث ــن خ ــا م يف بالده
إيفادهــم إىل أفريقيا الوســطى، مثمنة دورهم يف نشــر قيم 
اإلســالم املعتدلــة الســمحة ومكافحة الفكــر املتطرف. 
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ــاب  ــق  ُمه ــيد الفري ــرح الس ص
مميــش  رئيــس هيئــة قنــاة 
الســويس بــأن اهليئــة جنحــت 
األربعاء 31 - 12 - 2014 فى  استقبال 
أكــرب ســفينة حاويــات فــى 
العامل، وهى ســفينة احلاويات  
CSCLGLOBE،وقد عربت 
ــة  ــن قافل ــفينة ضم ــك الس تل
اجلنــوب، قادمــة مــن ماليزيــا 
ــرا،   ــااًل إىل إجنل ــه مش ومتجه
وتستطيع أن حتمل على متنها 
19000 حاويــة، و يبلــغ طــول 
الســفينة  400 مــر وعرضهــا 60 
مرًا،  وتبلغ محولتها الكلية 
5ر189 ألــف طــن وغاطســها 16 
مر  وترفــع علم هونج كونج.
ــفينة    ــك الس ــور تل ــد عب وُيع
اليــوم لقنــاة الســويس  رســاله 
جلميــــــع  ُمــالك الســفن فــى 

مل لعا ا

 اإلمساعيلية 31 - 12 - 2014

CSCLGLOBE  نـجــاح هيئة قناة السويس فى استقبال سفينة
أكرب سفينة حاويات فى العامل والتى حتمل 19000 حاوية  لبدء فعاليات املنتدى.

التواصــل  علــى  الشــباب  تشــجيع  املنتــدى  ويهــدف 
والتفاعــل والتعلــم واغتنــام الفــرص املناســبة وتعليمهــم 
الشــخصية، وتعلــم فــن  كيفيــة حتقيــق األهــداف 
ــات،  ــات والتحدي ــة الصعوب ــة مواجه ــاوض وكيفي التف
باإلضافــة إىل كيفيــة بــدء وتطويــر مشــروع    ناجــح،    
االبتــكار. روح  وتنميــة  العمليــة،  احليــاة  وإدارة 

وتعمــل »مصــر دوت بكــرة« وهي مؤسســة غــر رحبية، 
ــة أدوات  ــة لتنمي ــن خمتلف ــات وأماك ــق منص ــى خل عل
ومهــارات الشــباب مــن الطلبــة واخلرجيــني بشــكل مميز 
وخمتلــف عن التعليــم التقليدي والبيئــة املهنية يف مصر. 
ــني؛  ــني خمتلف ــدى يف اجتاه ــق املنت ــرر أن ينطل ــن املق وم
ــيم  ــم تقس ــث يت ــم« حي ــر للتعل ــن »دوائ ــارة ع األول عب
الشــباب إىل جمموعــات تلتقــي كل 6 جمموعــات علــى 
حــدة مــع 6 خــرباء يف ترتيب زمــين جمدول حبيــث تلتقي 
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كل جمموعــة مــن كل خبــر، فيمــا يتمثــل االجتــاه 
ــام  ــارات كنظ ــة امله ــدوات لتنمي ــم 3 ن ــي يف  تنظي الثان
حماضــرة مفتوحــة يف كيفيــة التعلــم مــن الســلبيات 
واإلجيابيــات وكيفية حتديد نقطة البداية لالنطالق.

ــات  ــاء منص ــدًة لبن ــرة« جاه ــر دوت بك ــعى »مص وتس
ــن  ــاون م ــل والتع ــكان والتواص ــني يف كل م للمصري
خــالل جمموعــة متنوعــة مــن أدوات اإلعــالم اجلديــد 
ــة  ــال والطلب ــاءة رواد األعم ــع كف ــة ورف ــدف التنمي به
واخلرجيــني يف مصــر مــع الركيــز يف املقــام األول علــى 
مســاعدة األفــكار اجليدة وعرض الشــخصيات املصرية 
الناجحــة واليت ُتتخذ كقدوة ومنــوذج مع عرض مجيع 
وجهــات النظــر الــيت تعلي من شــأن املصلحــة العامة لنمو 
البلــد بعيــًدا عــن املســائل املتعلقــة بالسياســة و الديــن.
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قــام الفريــق ُمهــاب مميــش 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــس هيئ رئي
السبت املوافق 3 - 1 - 2015 جبولة 
أعمــال  ملتابعــة  تفقديــة 
التكريــك يف قنــاة الســويس 

اجلديــدة.
علــى  ســيادته  أكــد  و 
الــيت  الكــراكات  عــدد  أن 
تعمــل يف القنــاة اجلديــدة 
وصــل إىل 20 كراكــة و أن 
أعمــال التكريــك الــيت يقــوم 
بهــا حتالــف التحــدي املكــون 
ــاة  ــة قن ــراكات هيئ ــن ك م
الســويس و شــركة اجلرافات 
البحرية اإلماراتية وشــركيت 

اإلمساعيلية 3 - 1 - 2015

الســويس  بقنــاة  التكريــك  أعمــال  يتفقــد  مميــش  ُمهــاب  الفريــق 
كراكــة   20 إىل  الكــراكات  عــدد  ارتفــاع  عــن  ويعلــن   .. اجلديــدة 

ــا  ــويس بأبعاده ــاة الس ــأن قن ب
احلاليــة قــادرة على إســتقبال 
100 % من أسطول سفن احلاويات 

العاملية.
ــق  ــتقبال الفري ــى إس وكان ف
القنصــل  مميــش   ُمهــاب 
ــك  ــين Mr.CHEN ومال الصي
 MRIXIE الســـفينة 
MAMDING ومديــر فــرع 
شــينج  تشــاينا  الشــركة  

والســويس. ببورســعيد 
الصينــى  القنصــل  ووجــه 
الفريــق  للســيد  الشــكر 
ُمهــاب مميــش  رئيــس اهليئــة، 
ومجيــع العاملــني بهيئــة قناة 
الســويس  على مــا قاموا به من 
جهد الســتقبال هذه الســفينة 

ــة. العمالق
كما أشــاد القنصــل بكفاءة 
مرشــدي هيئــة القنــاة الذيــن 
يتمتعــون خبــربات وكفاءات 
نــادرة ُتعــد مســار فخــر لكل 

. ى مصر
وتطبيقــًا للربوتوكــول املتبــع فى اســتقبال الســفن التى تعــرب ألول مرة؛ صعــد الفريق 

الســفينة  علــى  مميــش 
وبرفقتــه وفــد رفيــع املســتوى 
مــن اهليئــة للرحيــب بهــا 
واالطمئنان على ســر العمل،  
وأعــرب ســيادته عن ســعادته 
ــذه  ــور ه ــاح عب ــرة بنج الغام
الســفينة يف القنــاة، وهــو مــا 
ُيعد شهادة جدارة واستحقاق 
ــويس  ــاة الس ــة قن إلدارة هيئ
ورجاهلــا املخلصــني الذيــن 
يواصلــون العمــل ليــاًل ونهارًا 
لتظــل رايــة القنــاة ومسعتها 
عالية خفاقــة، ولتظل القناة 
خلطــوط  األول  االختيــار 
املالحــة العامليــة حيــث إنهــا 
األقصر واألوفــر واألكثر أمنًا 
فــى العــامل، ولتواصــل اهليئة 
كأحــد  الوطــين  عطائهــا 
ــرة  ــية وقاط ــم الرئيس الدعائ
ــين. ــاد الوط ــة لالقتص التنمي

وبوســكالس  أورد  فــان 
اهلولنديتني و شركــــيت شان 
دونيــل و دميــي البلجيكياتني 
ليكــس  جريــت  شــركة  و 
األمريكيــة، قامــت بإجنــاز 24 
مليون مــر مكعب مــن أعمال 
التكريــك حتــت املــاء و هــو 
رقــم قياســي جلميــع املواصفات 

ــة . العاملي
وأضاف ســيادته علــى أن أعمال 
التكريك حتت املاء تســر على 
ــط  ــًا للمخط ــاق  و فق ــدم و س ق
الزمــين للمشــروع و ذلــك حتــى 
وفقــا  املشــروع  إجنــاز  يتــم 
ًلتوجيهــات الســيد  عبــد الفتاح 
ــة.   ــس اجلمهوري ــي رئي السيس

أخبار القناةأخبار القناة
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افتتــح الفريــق مهــاب مميــش 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــس هيئ رئي
و الســيد هشــام القاســم رئيــس 
جملــس إدارة بنك اإلمارات دبي 
الوطــين  صبــاح يــوم اجلمعــة 
2015/1/9 أول مركــز لإلغاثــة 
العاجلــة بهيئــة  اإلنســانية 
ــق  ــار الفري ــاة السويس.أش قن
ــدف  ــش إىل أن اهل ــاب ممي مه
مــن إنشــاء املركــز تقديــم 
ومــواد  اللوجســيت  الدعــم 
اإلغاثــة العاجلــة يف منطقــة 
القنــاة يف حالــة الكــوارث 
الطبيعية كالسيول والزالزل 
واالنهيــارات وغرها.يشــتمل 
املركــز علــى لــوادر وحفارات 
وســيارات إطفاء وســيارات نقل 
ــز  ــاالت ومرك ــز اتص ومرك
طيب متنقل لتقديم املساعدات 
الطبية العاجلة يضم سيارات 
إســعاف وأجهزة طبية وأدوية 

اإلمساعيلية 9 - 1 - 2015

ــة  ــانية   العاجلـــــ ــاثة اإلنسـ ــز اإلغـــ ــح مركـــ ــش يفتت ــاب مميـــ ــريق ُمهــــ الفـــ
الوطنـــــي              دبــــي  اإلمـــــارات  بنـــــك  مبســــــاهمة  الســـــويس  قنـــــاة  بهيئــــــة 
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كرافانــات  إىل  باإلضافــة 
ومســتلزمات إعاشة كاخليام 
ــرة والبطاطني واإلغذية  واألس
ودورات امليــاة ســابقة التجهيز. 
أن  مميــش  الفريــق  وأضــاف 
املهنــدس إبراهيــم حملب رئيس 
جملــس الــوزراء قــد وافــق على 
إنشــاء املركــز ووعــد بتقديم 
كافــة أشــكال الدعــم اللــزم 
. القنــاة  منطقــة  لتغطيــة 
هــذا وقــد ســارع بنــك اإلمــارات 
ــيد  ــة الس ــين برئاس ــي الوط دب
هشــام القاســم رئيــس جملــس 
فــور علمــه بفكــرة  اإلدارة 
إنشــاء املركــز بتقديــم النــواة 
ــدم  ــث ق ــز حي االوىل للمرك
و500  إعاشــة  كرفــان   45
خيمة و 360 ســريرًا تســتوعب 
بطانيــة  و6000  فــردًا   720
اجلويــة  الظــروف  ملواجهــة 
كرافانــات   10 و  الشــتاء  يف 
دورات ميــاه جمهــزة. وصــرح 
ســيادته بــأن هــذه املســاعدات 

هــي تعبــر عــن العالقــات األخويــة ومــؤازرة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة حكومة وشــعبًا للشــعب املصــري العظيم.    

اجلديــدة الســويس  بقنــاة  البحريــة  اجلولــة  أثنــاء  القاســم  هشــام  والســيد  مميــش  مهــاب  الفريــق 

الســويس قنــاة  درع  القاســم  هشــام  الســيد  يهــدي  مميــش  مهــاب  الفريــق 
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 الفريق ُمهاب مميش من موقع احلدث: تسرب حمدود بأحد جسور أحواض الرتسيب دون حدوث أية
إصابات أو خسائر يف األرواح... وأعمال التكريك تسري بصورة طبيعية واملالحة منتظمة بالقناة

ــش  ــاب ممي ــق ُمه ــرح الفري ص
رئيس هيئة قناة الســويس من 
موقــع احلدث بأنه يف الســاعة 
ــوم  ــن الي ــًا م ــدة صباح الواح
ــالغ  ــني 19-  1 - 2015 ُورد ب اإلثن
ــن  ــاه م ــرب للمي ــدوث تس حب
أحد اجلســور املؤديــة حلوض 
الرســيب رقــم 12 بالكيلومر 
وذلــك  القنــاة،  ترقيــم   84.5
امليــاه  تدافــع  قــوة  نتيجــة 
ــة  ــرد اخلاص ــر الط ــن مواس م
 ،218  HAM بالكراكــة  
العاملــة بالقنــاة اجلديــدة. 
وعلــى الفــور مت اختــاذ مجيــع 
واالحتياطيــات  اإلجــراءات 
الالزمــة ورفع درجة اســتعداد 
باهليئــة  األجهــزة  مجيــع 
احلــدث  مبوقــع  والتواجــد 
ــة  ــع اهليئ ــام م ــيق الت بالتنس

اهلندســية للقــوات املســلحة اإلمساعيلية 19 - 1 - 2015 
العاملــة باملوقــع وكذلــك مــع 
اجلهات األمنية والسيادية. ومل 
ينجــم عن احلادث أيــة إصابات 
أو خســائر يف األرواح ألي مــن 
العاملــني باملوقــع ومت الســيطرة 
علــى املوقف وإيقاف تدفق املياه 
من الفتحة اليت حدثت باجلسر.
ونتــج عــن احلــادث جــرف عدد 
عربتني ولودر نتيجة تدفق املياه 
ومت انتشال أحد العربات وجاري 
انتشــال املعدتــني األخرتــني، 
وجيــري حاليــًا  جتهيــز احلوض 
للعمــل. هــذا ومل تتأثــر القنــاة 
اجلديــدة أو احلاليــة كمــا 
ــر املالحة  بصورة طبيعية  تس
يف القنــاة، واألمــور مطمئنــة 
للشــائعات  صحــة  وال  متامــًا 
ــض  ــا بع ــيت تناقلته ــة ال املغرض
ــي. ــل االجتماع ــع التواص مواق

 الفريق ُمهاب مميش يستقبل القائم بأعمال السفارة األمريكية .. والوفد األمريكي يزور
قناة السويس اجلديدة ويشيد حبجم اإلنـجاز

اســتقبل الفريق ُمهــاب مميش رئيس 
هيئــة قنــاة الســويس الســيد توماس 
جولدبرجــر القائم بأعمال الســفارة 
األمريكية بالقاهرة والوفد املرافق.

ــارة  ــالل الزي ــق خ ــتعرض الفري واس
القومــي للتنميــة  مشــروع مصــر 
مبنطقــة القنــاة وقنــاة الســويس 
اجلديــدة والــذي يهــدف خلدمــة 

حركــة التجــارة العامليــة.
و زار الوفــد األمريكــي موقــع حفــر 
القنــاة بالضفــة الشــرقية للقنــاة 
ــاة  ــة يف القن ــة حبري ــام جبول ــم ق ث
اجلديدة حيث أشاد القائم باألعمال 
األمريكــي حبجم اجلهد املبذول يف 
حفر القنــاة اجلديدة، مؤكدًا على 
أهميتها حلركــة التجــارة الدولية. 
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تفقــد الفريــق ُمهــاب مميــش 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــس هيئ رئي
صبــاح  اجلمعــة 23 - 1 - 2015 
أعمــال التكريك بطــول قناة 
الســويس اجلديــدة ابتــداءًا 
مــن تفريعة البــالح مشااًل إىل 
ــرة جنوبًا.  منطقة البحرات امل
وصعــد الفريق خــالل اجلولة 
علــى الكــراكات التابعــة 
لقنــاة الســويس والعاملــة يف 
تفريعــة  وتوســيع  تعميــق 
ــر. ــول 10 كيلوم ــالح بط الب
بــأداء  ســيادته  قــام  كمــا 
صــالة اجلمعــة مــع العاملــني 
الكراكــة  ظهــر  علــى 
»مشــهور« أكــرب كــراكات 
هيئــة قنــاة الســويس، وعقــب 
كلمــة  وّجــه  الصــالة 
للعاملــني بالكــراكات أثنى 
ــم  ــم ودوره ــى جهده ــا عل فيه
الوطــين الكبــر يف تنفيــذ 
واحــد مــن أكــرب مشــروعات 
التكريــك يف العــامل وإنشــاء 
اجلديــدة  الســويس  قنــاة 
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ــويس. ــاة الس ــرب قن ــارة ع ــة امل ــارة العاملي ــة التج ــري وحرك ــاد املص ــة لالقتص خدم
ثــم توجــه الفريــق مميــش باجتــاه اجلنــوب لتفقــد أعمــال التكريــك بالقنــاة 
اجلديــدة حيــث صعــد علــى عــدد مــن الكــراكات التابعــة لتحالــف التحــدي

الفريق ُمهاب مميش يتفقد أعمال التكريك مشال وجنوب القناة اجلديدة.. ويصلي 
اجلمعة مع العاملني على ظهر الكراكة مشهور

ُمهــاب  الفريــق  اســتقبل 
مميــش رئيــس هيئــة قنــاة 
الســويس مبركــز احملــاكاة 
التابــع للهيئــة وفــد املراســلني 
األجانب برئاسة السفر صالح 
ــة  ــس اهليئ ــادق رئي ــد الص عب
العامــة لالســتعالمات، و رافق 
األملانــي  الصحفــي  الزيــارة 
الكبــر »فولــك هــارد« رئيس 
ــب  ــلني األجان ــة املراس مجعي
ومديــر مكتــب جملــة »دير 
ــرة  ــة بالقاه ــبيجل« األملاني ش
ــًا. ــاًل وصحفي ــه 150 مراس ومع

ــش  ــاب ممي ــق ُمه ــدم الفري ق
القنــاة  حــول  وافيــًا  شــرحًا 
اجلديــدة ومعــدالت احلفــر 
اآلن  حتــى  متــت  التــى 
منطقــة  تنميــة  ومشــروع 
قنــاة الســويس واالســتثمارات 
العامليــة املقــرر ضخهــا فيــه 
االســتثمار  قانــون  ومشــروع 
احلكومــة  أعدتــه  الــذى 
لتشجيع وحتفيز االستثمارات 
العامليــة فــى إقليــم القنــاة.

واســتعرض الفريــق مميــش  
املشــروعات  مالمــح  بعــض 
االســتثمارية فــى املشــروع، 
كمــا أطلــع الوفــد الزائر على 
ــاة  ــل بالقن ــر العم ــام س انتظ
ــاز  ــدالت االجن ــدة ومع اجلدي
طبقــا  حتقيقهــا  املســتهدف 
للتوقيتات املعلنة حتى افتتاح 
القنــاة اجلديــدة للمالحــة 
ــذي  ــا ال ــى موعده ــة ف العاملي
حــدده الســيد عبــد الفتــاح 
السيســى رئيــس اجلمهوريــة.

ــر  ــد السفــ ــه أك ــن جانب م
صــالح عبــد الصــادق علــى 
أهميــة اجلولة التــى متت بناء 
علــى طلــب املراســلني والــيت 
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  الفريق مُميش يستقبل وفد املراسلني األجانب بالقاهرة برئاسة
 السفري صالح عبد الصادق رئيس هيئة االستعالمات

مّكنتهم من التعرف عن قرب على املشروعات القومية العمالقة التى تطرحها مصر جلذب 
االستثمارات العاملية، مشرًا إىل أهمية توقيت الزيارة قبل أسابيع قليلة من استضافة مدينة 
شرم الشيخ للمؤمتر االقتصادي الدولي الذي يطرح خريطة مصر االستثمارية مبا تتضمنه 
مــن مشــروعات قوميــة عمالقة ويأتى فــى مقدمتها مشــروع تنمية حمور قناة الســويس.

أخبار القناةأخبار القناة



 يف ذكرى ثورة 25 يناير .. الفريق ُمهاب مميش يبعث برسالة طمأنة لشركات املالحة
 »CMA CGM LABEROUS « العاملية من على ظهر سفينة احلاويات الفرنسية العمالقة

ويعلن أن املالحة آمنة متامًا يف قناة السويس

يف ذكــرى ثــورة 25 ينايــر 
اجمليــدة، صعــد الفريــق ُمهاب 
مميــش رئيــس هيئــة قنــاة 
ــد  ــوم األح ــر الي ــويس فج الس
علــى ظهــر ســفينة احلاويــات 
 CMA« الفرنســية العمالقــة
 »CGM LAPEROUSE
طمأنــة  رســالة  ليعطــي 
للمجتمــع املالحــي الدولــي 
أن  املالحيــة  وللتوكيــالت 
املالحــة آمنــة متامــًا يف قنــاة 
ــرور  ــدالت امل ــويس وأن مع الس
يف القنــاة يف أفضــل حاالتهــا. 
أن  علــى  ســيادته  وأكــد 
حركة العبور يف القناة اليوم 
قــد شــهدت عبــور 57 ســفينة 
ــة  ــتظل مفتوح ــاة س وأن القن
جلميــع دول العــامل دون متييز 
لتكــون  تامــة  وحبريــة 
ــر  ــريانًا للخ ــدوام ش ــى ال عل
واحليــاة ملصــر والعــامل أمجــع.

وأضــاف الفريــق أن مــا حيدث 
يف مصر اآلن هو ملحمة رائعة 
من احلــب والعطــاء واإلجنازات 
ــة،  ــا احلبيب ــل مصرن ــن أج م
الشــعب  »نطمئــن  وأضــاف: 
املصــري العظيــم علــى العمــل 
وأننــا  اجلديــدة  القنــاة  يف 
ســنكون عنــد العهــد والوعد 
ــة يف  ــز املهم ــاء اهلل لننج إن ش
ــامل  ــت للع ــدد لنثب ــت احمل الوق
أمجع أن الشــعب املصــري قادر 
ــع املعجزات  على التحدي وصن
حتت قيادة الرئيس عبدالفتاح 
ــي رئيس اجلمهورية«. السيس
وأكد الفريــق على أن أعمال 
احلفر والتكريك تســر على 
قدم وســاق وفــق املخطــط، وأن 
عدد الكراكات قد وصل إىل 
23 كراكــة ومــن املنتظــر أن 
يصل العدد إىل 46 كراكة.

شــركة  تقــوده  الــذي 
اجلرافــات البحريــة الوطنيــة 
اإلماراتيــة ويضــم شــركتني 
»بوســكالس«  هولنديتــني 
وشــركتني  أورد«  و»فــان 
بلجيكيتــني »جــان دو نيــل« 
و» دريدجينــج إنرناشــيونال« 
هــي  أمريكيــة  وشــركة 
ــد  ــس« ليؤك ــت ليك »جري
عمليــة  وقــادة  للعاملــني 
التكريك من العرب واألجانب 
الــذي  الــدور  عظمــة  علــى 
يقومون به خلدمة اإلنســانية 
ــة. ــة العاملي ــة املالح وحرك

عــدد  بــأن  الفريــق  وصــرح 
الكــراكات الــيت تعمــل اآلن 
يف القنــاة اجلديــدة  وصــل 
إىل 23 كراكــة وينتظــر أن 

23 كراكــة تعمــل حاليــًا يف القنــاة اجلديــدة وســتصل إىل 36 كراكــة  مع تقــدم أعمال 
احلفر.. وحجم األعمال احلالي مليون مرت مكعب يومي ونسعى للوصول إىل 2 مليون مرت مكعب

تصــل خالل الشــهرين القادمني 
إىل 36 كراكــة وأن أعمــال 
تفــوق  احلاليــة  التكريــك 
املعــدالت حيث تبلــغ مليون مر 
مكعــب يومــي وينتظــر أن 
تصــل إىل 2 مليون مر مكعب 
مــع وصــول باقــي الكــراكات 
التكريــك. ملخطــط  طبقــًا 
وشــدد الفريــق  علــى قــدرة 
املصريــني علــى إنهــاء احلفــر 
يف امليعــاد الــذي حــدده الســيد 
ــس  ــي رئي ــاح السيس ــد الفت عب
اجلمهوريــة، مبــا يثبــت للعامل 
قــادرون  املصريــني  أن  أمجــع 
النجــاح مهمــا كانــت  علــى 
الصعوبات، وأن الشــعب العظيم 
الــذي أبهر العامل ومجع 64 مليار 
جنيــه يف مثانيــة أيــام قــادر 
علــى حتقيق املســتحيل عندما 
يثــق ويؤمــن يف قيادتــه ليبــين 
مســتقبل األجيــال القادمــة . 
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الرئيس عبد الفتاح السيسى يزور قناة السويس لالطالع على أخر املستجدات

قنــاة  هيئــة  رئيــس  مميــش  ُمهــاب  الفريــق  اســتقبل 
ــي  ــاح السيس ــد الفت ــيد عب ــد، الس ــوم األح ــويس، الي الس
رئيــس اجلمهوريــة، يف حضــور عــدد من مستشــاري رئيس 
ــا. ــة هل ــركات التابع ــاء الش ــويس ورؤس ــاة الس ــة قن هيئ
تنــاول  القنــاة،  رئيــس  مــع  اجتماعــًا  الرئيــس  وعقــد 

باإلضافة إىل التصور املقرح إلنشــاء حمطة خدمات السفن 
ملشــروع تنمية منطقة قناة الســويس.

كمــا مت عرض عدد من املشــروعات الــيت تنفذها هيئة قناة 
السويس، ومنها مشروع االستزراع السمكي الذي سيساهم  

يف توفر احتياجات املواطنني من األمساك.
ويف هــذا الســياق أعــرب الرئيــس عــن ارتياحه لســر العمل

العــام  املخطــط  ملقــرح  الرئيســية  اخلطــوط  خاللــه 
ملشــروع تنميــة منطقــة قنــاة الســويس، مبــا فيــه خمطــط 
واملنطقــة  بورســعيد  شــرق  مينــاء  وتوســعة  تطويــر 
باإلضافــة  بــه،  اخلاصــة  واللوجســتية  الصناعيــة 
يف  الصناعيــة  واملنطقــة  الســخنة  العــني  مينــاء  إىل 

مشال غرب خليج السويس.
كما مت عرض املالمح الرئيســية لتعديــالت قانون املناطق 
االقتصادية اخلاصة، والذي سُيمثل اإلطار القانوني املقرح 

ملشروع تنمية منطقة قناة السويس.
ومــن جانبه عرض الفريــق ُمهاب مميش ســر وتطور العمل 
يف خمطــط تكريــك مشــروع  قنــاة الســويس اجلديــدة، 

 نعاهد الشعب املصري العظيم والرئيس عبدالفتاح السيسي بأننا سنفي بالعهد
وننجز قناة السويس اجلديدة يف امليعاد احملدد وأرجو أال يستمع أحد للشائعات املغرضة

وأشــار الفريــق إىل أن إمجالي 
اليومــي  التكريــك  معــدل 
بلــغ مليــون مر مكعــب يوم، 
ــل إىل  ــتهدف أن تص ــن املس وم
2 مليــون مــر مكعــب مــع 
اكتمــال أعــداد الكراكات 
الــيت ستشــرك يف املشــروع.

وأضــاف أن إمجالــي أعمــال 
القنــاة  يف  التكريــك 
اجلديــدة بلغــت حتــى اليــوم 
مكعــب  مــر  مليــون   41
بنســبة 17 % مــن حجــم أعمال 
ــيت  ــتهدفة وال ــك املس التكري
تبلــغ 250 مليون مــر مكعب.

وحــول مــا يثــار مــن شــائعات 
ــويس، رد  ــاة الس ــتهدف قن تس
ــى  ــش عل ــاب ممي ــق ُمه الفري
ذلك قائاًل » أرجو أال تســتمعوا 
إىل الشــائعات املغرضــة كما 
ــرب  ــوع التس ــدث يف موض ح
احملــدود يف حــوض الرســيب 
الذي مل خُيدش فيه ظفر عامل 
واحــد، وأهيب جبميع وســائل 
اإلعالم حتــري الدقة يف كل 
ما يكتب عن قناة الســويس، 
ــد حدوث أي  وتأكدوا أنه عن
أمر يف قناة السويس سأكون 
أول مــن يتحدث عنــه مبنتهى 
الشــفافية والوضــوح، فرئيــس 
هيئة قناة السويس هو املسئول 
األول عــن القنــاة وحنــن نعلــم 
أهميــة القناة وأهمية ســرعة 
الرد علــى أية شــائعات ودرئها 
يف مهدهــا. ونســألكم الدعاء 
لنــا بالتوفيــق وحتقيــق اهلدف 
مــن أجــل مصرنــا احلبيبــة 
العظيــم«. شــعبها  ورخــاء 

ويف ختــام تصرحياتــه أرســل 
الفريــق ٌمهــاب مميــش حتيــة 
لثورة 25 يناير اجمليدة ولكل 
ــر  ــبيل مص ــى يف س ــن ضح م
ــاء. ــة والرخ ــل احلري ــن أج م

وأرســل الفريق خالص التحية 
الشــرطة  لرجــال  والتهنئــة 
املصريــة األبطــال يف عيدهــم 
مؤكــدًا علــى أن تضحياتهــم 
وجهدهــم مــن أجــل مصــر لــن 
تذهــب ســدى وســيذكرهم 
التاريــخ بأحــرف من نــور جزاء 
مــا قدموا هلــذا الوطــن العزيز.    
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يف مشــروع قنــاة الســويس اجلديــدة، كمــا رحــب مبا مت 
عرضه من مشــروعات مقرحة، منوًهــا إىل ضرورة االنتهاء 
من إعدادها وضمان تنفيذها يف التوقيتات احملددة وبأعلى 
معايــر اجلــودة وبأقل تكلفــة، فضاًل عن ضــرورة جتهيز 
املشروعات اليت سيتم طرحها  خالل املؤمتر االقتصادي املقرر 

عقده يف شــرم الشــيخ خالل شهر مارس املقبل.

وتوجــه رئيــس اجلمهوريــة ملعدية منــرة 6، للعبور شــرقًا، 
وتفقــد أعمال احلفر، وســط إجراءات تأمينية مشــددة.

ــكل     ــاءت بش ــس ج ــارة الرئي ــر أن زي ــر بالذك واجلدي
مفاجــئ، وأن الســيد الرئيــس عبد الفتــاح السيســي أراد أن 
يوجه للعامل رسالة مفادها أن القناة مؤمنة بالكامل ضد 

اإلرهاب.

 الفريق ُمهاب مميش يستقبل طارق قنديل رئيس جملس إدارة بنك قناة السويس .. ويعلن
 االنتهاء من  50.8 % من أعمال التكريك

اســتقبل الفريــق ُمهــاب مميش رئيــس هيئة قناة الســويس 
الســيد طارق قنديل رئيس جملس إدارة بنك قناة الســويس 
والوفــد املرافــق لــه، وذلــك مبركــز احملــاكاة والتدريــب 

البحــري باإلمساعيليــة .
وقــام الفريق ُمهــاب مميش بعرض مشــروع تنميــة منطقة 

قناة الســويس ومشــروع حفر قناة السويس اجلديدة. 
وأعلــن الفريــق مميــش عــن االنتهــاء مــن 50.8 % مــن أعمــال 
التكريك حيث بلغ إمجالــي أعمال التكريك 122 مليون 

طن مــر مكعب.
كمــا أعلن الفريق عــن وصول عدد الكــراكات العاملة 

حاليــآ  مبشــروع القنــاة اجلديــدة   قــد بلــغ 35 كراكــة 
وبلغــت معــدالت التكريك اليوميــة إلي ما يزيــد عن 1.5 

مليــون مر مكعــب وهو مــن أعلي املعــدالت العاملية.
واختتــم الفريق ُمهاب مميــش تصرحياتــه بتقديم التحية 
جلميــع العاملــني يف املشــروع ، مؤكــدآ علــى أن اجلميــع 
يعمل ليأل ونهارآ إلجناز املشــروع وفقــآ للموعد الذي حدده 
الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي رئيــس اجلمهوريــة 
لتقدم مصر للعامل شريانًا إضافيًا حلركة التجارة العاملية 

ومصــدرًا جديدًا للدخــل القومي.

اإلمساعيلية 2 - 4 - 2015 
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 الفريق ُمهاب مميش: عبور 52 سفينة حبموالت 3.9 مليون طن .. وقاطرات اهليئة وقسم
اإلنقاذ ينجحوا يف تعويم سفينة بعد جنوحها نتيجة الشبورة واستئنافها لرحلتها بأمان

 الفريق ُمهاب مميش يستقبل رئيسة شركة جنرال إليكرتيك العاملية للطاقة.. ويعلن
وصول عدد الكراكات إىل 37 كراكة عمالقة

صــرح الفريــق ُمهاب مميش رئيــس هيئة قناة الســويس بأن 
حركة املالحة يف القناة شهدت اليوم 18 - 4 - 2015 عبور 52 
ســفينة حبمــوالت 3.9 مليون طن وهو مــن املعدالت العالية 
يف أعداد ومحوالت الســفن العابــرة، وأن املالحة يف القناة 

تسر بصورة طبيعية.
وأضــاف الفريــق مميــش بأن قاطــرات هيئــة قناة الســويس 
قــد جنحــت يف تعويــم ســفينة احلاويــات الدامناركيــة 
اليــوم  SUSANN MAERSK  بعــد جنوحهــا فجــر 
بالكيلومر 94 ترقيم قناة وذلك نتيجة الشبورة الكثيفة، 

اســتقبل الفريــق ُمهــاب مميــش رئيــس 
هيئــة قنــاة الســويس الســيدة »لورين 
إدارة  جملــس  رئيســة  بولســينجر« 
شــركة جنــرال إليكريــك العامليــة 
ــس  ــن تون ــفيان ب ــيد س ــة و الس للطاق
الرئيــس التنفيذي للشــركة مبنطقة 

مشــال شــرق أفريقيــا والوفــد املرافــق.
ــة  ــاريع اخلاص ــاء حــول املش ودار اللق
ــة  ــة الالزم ــة الكهربي ــر الطاق بتوف
ملشــروع التنميــة يف منطقــة قنــاة 

الســويس.
وقــد أعلــن الفريــق ُمهــاب مميش عقب 

اللقاء عن االنتهــاء من 57.5 % من أعمال 
التكريــك، حيــث بلغ إمجالــي أعمال 
التكريــك 138.5 مليــون طــن مــر 

مكعــب.
وصــول  عــن  الفريــق  أعلــن  كمــا 
عــدد الكــراكات العاملــة يف القنــاة 
اجلديــدة إىل 37 كراكــة وبلغــت 
أعمال التكريك اليومية إلي ما يزيد 
عــن 1.5 مليــون مــر مكعــب وهــو من 

أعلــي املعــدالت العامليــة .
ويف ســياق أخــر عــربت قنــاة الســويس 
اليوم اخلميس 59 سفينة من االجتاهني 

ــن ،  ــون ط ــوالت 2.9 ملي ــي مح بإمجال
وكانــت أكــرب ســفينة مــن الشــمال 
هــي ســفينة احلاويــات الســنغافورية 
 158 حبمولــة    MOL QUINTET
ألــف طن قادمــة من اململكــة املتحدة 
ومتجهــة إىل ســنغافورة، بينما كانت 
أكرب ســفينة من اجلنــوب ناقلة الغاز 
الــيت    UMM SLAL العمالقــة 
ترفع علم جــزر مارشــال ومحولتها 166 
ألف طــن قادمة من قطــر إىل اململكة 

املتحدة. 

اإلمساعيلية 18 - 4 - 2015 اإلمساعيلية 16 - 4 - 2015

وفــور تلقي اهليئــة للبالغ ســارعت قاطرات اهليئــة ملنطقة 
اجلنــوح وقامــت بتقديــم الدعــم الــالزم للســفينة حتــى مت 
تعوميهــا الســاعة الثانية عشــرة من ظهــر اليوم، واســتأنفت 

رحلتهــا بأمان.
واجلديــر بالذكــر أن محولــة الســفينة تبلــغ 93 ألــف طنًا 

وطوهلــا 364 مرًا وغاطســها 44.7 قدمًا.
وأشــاد الفريــق مميــش بكفــاءة قســم اإلنقــاذ  ومرشــدي 
اهليئــة ورجــال التحركات الذيــن متكنوا مــن نهو املهمة 
يف وقــت قياســي دون تعطــل حركــة املالحــة يف القناة.
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 الفريق ُمهاب مميش يستقبل املستشار عدىل منصور وأعضاء احملكمة الدستورية العليا..
ويعلن عن إنـجاز  60% من القناة اجلديدة .. وفتح املشروع يف امليعاد احملدد

كلمة ترحيب السيد الفريق ُمهاب مميش باملستشار اجلليل عدىل منصور     

اســتقبل الفريــق ُمهاب مميش 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــس هيئ رئي
عدلــي  املستشــار  الســيد 
احملكمــة  رئيــس  منصــور 
الدســتورية العليــا و الرئيــس 
مصــر  جلمهوريــة  الســابق 
الســادة  وبرفقتــه  العربيــة 
الدستورية  أعضاء احملكمة 
مبركــز  وذلــك  العليــا 
احملــاكاة والتدريــب البحــري 

. عيليــة مسا إل با
خــالل  الفريــق  واســتعرض 
التنميــة  مشــروع  اللقــاء 
مبنطقــة قناة الســويس وأخر 
اإلجنــازات يف مشــروع قنــاة 

اجلديــدة. الســويس 

يف  مميــش  الفريــق  وأشــار 
كميــات  أن  إىل  كلمتــه 
احلفــر الكليــة للمشــروع 
تصــل إلــي 246 مليــون مــر 
مكعــب، و قــد بلــغ حجــم 
اإلجناز حيت اآلن 146 مليون مر 
مكعــب بنســبة 60% ويتبقى 
مكعــب. مــر  مليــون   100

وأشــار الفريــق إىل أن عــدد 
ــاركة  يف  ــراكات املش الك
املشروع قد بلغت 39 كراكة 
اهليئــة  كــراكات  تضــم 
وحتالــف التحــدي وحتالــف 
األمل مبنطقــة البحرات املرة.

مميــش:  الفريــق  وأضــاف 
»إننــا عازمــون بأمــر اهلل علــى 

االنتهــاء من املشــروع وافتتاح القنــاة يف امليعاد الذي حدده 
الســيد الرئيس عبد الفتاح السيســي رئيس اجلمهورية«. 
وعــن أعمال التكســيات بالقنــاة اجلديدة أشــار الفريق 
مميــش إىل أنه قد مت تســليم مواقع العمــل لعدد 46 فرقة 
من شــركات القطاع اخلاص والعام ومــن املتوقع أن يصل 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
السيد املستشار اجلليل عدلي منصور / رئيس احملكمة الدستورية العليا

الرئيس السابق جلمهورية مصر العربية ..
السادة األفاضل قامات وهامات القضاء املصري الشامخ  .. أعضاء احملكمة الدستورية العليا  ..

ضيوفنا الكرام ..
امسحــوا لــي باألصالــة عــن نفســي، وبالنيابة عــن مجــوع العاملني بهيئــة قناة الســويس وشــركاتها التابعة 
والنقاباتوالعاملني مبشــروع حفر قناة الســويس اجلديدة،أن نرحب بكم فى هذا الصرح الشــامخ، رمز اإلرادة 
املصرية الصلبة على مدى التاريخ »قناة السويس« شريان احلياة لالقتصاد املصري وحركة التجارة العاملية..

وفــى البدايــة وبإســم العاملني مجيعًا؛ امسحوا لــي أن أرحب بإبن مصر البار »املستشــار اجلليل عدلي منصور« 
الذي توىل رئاســة الدولة فى أصعب الظروف اليت مرت بها البالد، ولكنه حبكمة، ونزاهة، وعدالة القاضي 
الشــريف، متكــن بكل الشــجاعة واحلنكة والكفاءة واالقتدار ، فى قيادة مســرة شــئون البالد ببســالة 
وشــجاعة وجــدارة منقطعة النظر، وأن يكتســب حب واحــرام اجلميع، على املســتوى الداخلي واإلقليمي 
والعاملي، وأن حيفر أمسه يف تاريخ مصر، ويف قلوب املصرين بأحرف من نور، وليكون وسام شرف على صدر 
مصــر وصــدور املصريني، وليســلم القيادة وطبقًا لتسلســل اســتحقاقات خريطــة املســتقبل، إىل أخيه ورفيق 
كفاحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيســي ليســتكمل املسرة، مسرة النجاح والكفاح والنضال والعطاء 

من أجل تراب هذا الوطن وشــعبه العظيم، وليســلم راية مصر مرفوعة وســوف تظل مرفوعة فى العنان 
إان شاء اهلل.

معــدل التنفيذ اليومي إلــي 750 مر طولي على أن يتم نهو 
األعمــال قبل افتتــاح القناة.

مميــش  الفريــق  أهــدى  اللقــاء  ختــام  ويف 
قنــاة  هيئــة  درع  منصــور  عدلــي  املستشــار 
القنــاة. الفتتــاح  التذكاريــة  واللوحــة  الســويس 
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فشــكرًا ســيادة املستشار عدلي منصور، ولن تنساكم مصر أمد الدهر، ولن ينساكم شعب مصر، فأمسكم 
وكما قلت من قبل حمفور فى ذاكرة وقلوب املصريني ، بل وفى أعماق التاريخ املصري الوطين الشريف.

وللســادة أعضــاء احملكمــة الدســتورية العليــا، أقــول لكم أننــا نتشــرف بكــم وبزيارتكــم التارخيية لنا 
ياقامات وهامات القضاء، فأنتم رمز العدالة املصرية ورمز القضاء املصري الشامخ الشريف النزيه، فالعدالة يف 
مصــر هــي أمانتكم الــيت حتملونها، وأنتم خر من حيمل األمانة، وحنن نعتز ونفتخر بكم فردًا فردًا، فســروا 
على بركة اهلل حتت رئاســة املستشــار اجلليل عدلي منصور، سروا مبصر إىل بر األمان، وحققوا العدالة بني 
النــاس فأنتــم أهل هلــا حبكمتكم وعدالتكم فالعدل أســاس امللك، وليوفقكم اهلل مجيعــًا من أجل وطننا 

املفدى مصر وشــعبها العظيم .
واهلل املوفق وهو نعم املوىل ونعم النصر 

الفريق ُمهاب مميش يستقبل الدكتور سلطان اجلابر ويبحران يف قناة السويس اجلديدة

اســتقبل الفريــق ُمهــاب مميــش رئيــس هيئــة قناة الســويس 
ــد  ــي ووف ــة اإلمارات ــر الدول ــر وزي ــلطان اجلاب ــور س الدكت
ــركة  ــادة ش ــدي بقي ــف التح ــل حتال ــتوى ميث ــع املس رفي
»بوســكالس«  شــركيت  ومعهــا  اإلماراتيــة  اجلرافــات 
نيــل«  دو  »يــان  وشــركة  اهلولنديتــني،  أورد«  »فــان  و 

اللــواء  الزيــارة  البلجيكيــة. رافــق الفريــق مميــش يف 
أعضــاء  والســادة  اإلمساعيليــة  حمافــظ  طاهــر  ياســني 
جملــس إدارة هيئــة قنــاة الســويس، وبــدأت الزيــارة جبولــة 
حبريــة يف قنــاة الســويس اجلديــدة حيــث اســتعرض 
الفريــق آخــر التطــورات يف مشــروع قناة الســويس اجلديدة 
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 وأشــاد باجلهــد الرائــع الــذي يبذلــه 
العاملــون يف املشــروع خاصــًة حتالفــي 
»التحــدي« و»األمــل« العامــل مبنطقــة 
البحــرات املــرة والــذي يضــم شــركيت 
»دريدجنج إنرناشيونال« البلجيكية 
ليكــس«  »جريــت  وشــركة 
أســطول  وكذلــك  األمريكيــة 
ــة  ــل مبنطق ــة العام ــراكات اهليئ ك

ــالح. ــة الب تفريع
وأكــد الفريق على أن القناة اجلديدة 
العالمــات  بأحــدث  جتهيزهــا  ســيتم 
 110 وعددهــا  والشــمنورات  املالحيــة 
مشندورة لتحقيق أقصى درجات األمان 
املالحي للسفن العابرة، علمًا بأنه سيتم 
البدء يف إرســاء الشــمندورات بداية من 
مايو املقبل وحتى نهاية يونيو 2015، هذا 

باإلضافــة إىل تطويــر حمطات اإلرشــاد 
واملراقبــة بطــول القنــاة  وإنشــاء حمطة 
رئيسية مبنطقة منرة 6 باإلمساعيلية 
وتطويــر نظــام مراقبــة املالحــة بالقناة 
VTMS، وأضاف الفريق أنه مت التعاقد 
ــاحة البحريــة املمثــل  مــع شــعبة املس
الرمسي جلمهورية مصــر العربية لدى 
  »IHO« املنظمة الدولية للهيدروجرافيا

إلنتــاج خرائط مالحيــة ورقية وإليكرونيــة بدقة عالية 
وســيتم استالمها قبل افتتاح القناة اجلديدة، كمـــــا سيتم 
حتديــث الئحــة املالحة بقنــاة الســويس فنيــًا ومالحيا مبا 

يتوافق مع قناة الســويس اجلديـــــدة.
أنــه  علـــــى  مميــش  الفريــق  أكــد  اخلتــــــام  ويف 

بالقنــاة  اخلاصــة  األعمــال  مجيــع  إنهــــــاء  سيتـــــم 
ــة  ــه فخام ــذي قطع ــد ال ــق الوع ــا وف ــدة وافتتاحه اجلدي
ــة  ــس مجهوري ــي رئي ــاح السيس ــد الفت ــس عب ــيد الرئي الس
ــر  ــف ملص ــم ليضي ــر العظي ــعب مص ــام ش ــة أم ــر العربي مص
العامليــة. التجــارة  حلركــة  جديــدًا  شــريانًا  وللعــامل 
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 QUANTUM OF THE SEAS قناة السويس تشهد عبور السفينة
إحدى  أكرب سفن الركاب يف  العامل ألول مرة

عــربت قنــاة الســويس اخلميــس 21 مايــو 2015 ســفينة 
 QUANTUM OF THE« العمالقــة  الــركاب 
SEAS« وهــي أكــرب ســفينة ركاب يف العــامل  ضمن 
قافلــة الشــمال القادمــة مــن بورســعيد، وذلــك يف إطــار 
جولتها البحرية الســياحية العامليــة قادمة من بريوس 
باليونان ومتجهة إىل ميناء العقبة األردني، وذلك يف أول 
رحلة للســفينة عرب قناة السويس منذ دخوهلا اخلدمة 

ــر 2014.  يف أكتوب
وطبقــا للربوتوكول املعمول به يف هيئة قناة الســويس 
صعد على السفينة وفد رفيع املستوى من اهليئة برئاسة 

املهنــدس حممــد صقر، عضــو جملــس إدارة اهليئة مدير 
إدارة التحــركات، والربان أمحــد خليل مراقب املالحة، 
واألستاذ طارق حسنني املتحدث الرمسي باسم هيئة قناة 
السويس الذي قام بشرح عرض تقدميي عن مشروع قناة 
الســويس اجلديدة ومشروع التنمية مبنطقة القناة وما 

يتضمنه من مشروعات استثمارية كربى.
وقــد أهدى رئيس وفد االســتقبال نيابة عن الفريق ُمهاب 
مميــش رئيــس هيئة قناة الســويس ربــان الســفينة باقة 
ورد مبناســبة العبــور األول للســفينة وقــدم لــه درع قنــاة 
الســويس واللوحة التذكارية لالفتتاح األول للقناة يف 

.1869 نوفمرب   17
كمــا قــدم فريــق اإلعــالم والعالقــات العامــة باهليئــة 
لركاب الســفينة جمموعة من اإلســطوانات التعريفية 

والنشــرات التوضيحيــة عن قناة الســويس. 
ــان الســفينة عــن ســعادته بهــذه الرحلــة  وقــد عــرّب رب
األوىل للســفينة يف قناة الســويس متمنيًا كل التوفيق 
والنجــاح لــإلدارة املصريــة يف تطويــر القنــاة لتظل على 
الدوام شــريانًا رئيســيًا حلركــة التجــارة العاملية كما 

وجــه الشــكر للمرشــدين ومجيــع العاملــني باهليئــة 
الذيــن شــاركوا يف عبور الســفينة بأمان وعلــى حفاوة 

االستقبال.
ــة  ــامل واململوك ــرب يف الع ــفينة األك ــر أن الس يذك
 »Royal Caribbean International« لشــركة
وتبلغ محولتها الكلية 178 ألف طن وتسع 4905 راكب، 

فيمــا يبلغ طوهلا 347.75 مــر وعرضها 41.4 مر.
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الفريق ُمهاب مميش والدكتور  خالد فهمي يعلنان مشروع قناة السويس اجلديدة
 مطابقًا لالشرتاطات البئية الدولية 

ــي  ــوم العامل ــال بالي ــار االحتف  يف إط
للبيئة حتت شعار »سبعة مليار حلم 
..كوكــب واحــد«، أعلــن الفريــق 
ُمهــاب مميــش رئيــس هيئــة قنــاة 
الســويس والرئيس التنفيذي ملشــروع 
الســويس،  قنــاة  منطقــة  تنميــة 
والدكتــور خالد فهمــي وزير البيئة 
يف مؤمتــر صحفــي موســع، مبركــز 
عــن  باإلمساعيليــة،  احملــاكاة 
ــروع  ــة ملش ــات البيئي ــة الدراس نتيج
وذلــك  اجلديــدة  السويـــس  قنــاة 
حبضــور اللواء ياســني طاهــر حمافظ 
اإلمساعيلية وجملس إدارة هيئة قناة 
الســويس وممثلــني عــن وزارة البيئة 
ــويس  ــاة الس ــرة وقن ــيت القاه وجامع
واملعهد القومي لعلوم البحار واملصايد.

أكــد الفريــق مميش علــى أن هيئة 
قناة الســويس كانــت حريصة منذ 
بداية مشروع قناة السويس اجلديدة 
علــي التعــاون التــام مــع وزارة البيئــة 

اإلمساعيلية 8 - 6  - 2015

املصريــة يف جمال الدراســات البيئية 
الــيت متت مبشــاركة مركــز أحباث 
هيئــة قنــاة الســويس، و وزارة البيئة، 
ــويس،  ــاة الس ــرة قن ــيت القاه وجامع
واملعهد القومي لعلوم البحار واملصايد.

كما أكــد الفريق على أن إجراءات 
الدراســة بدأت يف شهر نوفمرب املاضي 
وجاءت النتيجة بأن كل املشــروعات 
الــيت تتم يف القنــاة اجلديدة املتعلقة 
بالرصد البيئــي وحركة التكريك 
تســر بدون إضــرار بالبيئــة احمليطة.

وأشــاد رئيــس هيئــة قنــاة الســويس 
بالتقريــر البيئــي الــذي أعدتــه وزارة 
البيئة عن مشروع حفر قناة السويس 
اجلديــدة والــذى مت عرضــه علــى 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، وأكد 
علــي أن الفــرة القادمــة ستشــهد 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــني هيئ ــًا ب تعاون
ووزارة البيئــة، حيث سيســبق كافة 
القنــاة  منطقــة  تنميــة  مشــاريع 

وجود دراســات بيئية لكل مشــروع.
ــاط  ــش أن ارتب ــق ممي ــح الفري وأوض
البحريــن األبيــض واألمحــر ارتبــاط 
تارخيي منذ حفر قناة الســويس وأنه 
مل يتــم رصد أي خلل بيئــي منذ ذلك 
التاريــخ، حمذرًا من محالت الدعاية 
الســلبية الــيت تســئ لقنــاة الســويس.

وأشار إىل إشراف وزارة البيئة احلالية 
علــي أحــواض الرســيب اخلاصــة 
الســمكي  االســتزراع  مبشــروع 
لضمان االلتزام باالشراطات البيئية.

مــن جانبــه أكــد الدكتــور خالــد 
فهمــي وزيــر البيئــة أن دراســة األثــر 
ــن  ــويس م ــاة الس ــروع قن ــي ملش البيئ
أهــم األمــور اليت حرصــت عليهــا وزارة 
البيئــة لالطمئنــان علــى ســالمة 
املشــروع مــن الناحية البيئيــة ووفائه 
جبميع االشراطات العاملية من حيث 
التصميــم واإلنشــاء، وأوضــح أن هيئة 
قنــاة الســويس حرصت علــى االلتزام 

بكافة االتفاقيــات الدولية املتعلقة 
بالبيئــة مبــا يف ذلــك االتفاقيــات الــيت 
مل توقــع عليهــا احلكومــة املصرية.
وأكــد الوزيــر علــى أن وزارة البيئــة 
حرصــت علــى إرســال أحــدث أجهــزة 
ــة  ــي منطق ــا إل ــي لديه ــد البيئ الرص
قنــاة الســويس لرصــد جــودة اهلــواء 
والبيئــة احمليطة على مدار الســاعة، 
الــوزارة ستســتخدم  وأشــار إلــي أن 
كافــة الطــرق ليظل مشــروع الرصد 
البيئــي للقنــاة مثــااًل حيــًا ومنوذجــًا 
ــة  ــراطات البيئي ــق االش ــًا يطاب عاملي
وأن برنامــج الرصــد سيســتمر لفــرة 
طويلــة خــالل عمــل قنــاة الســويس. 
وتضمن املؤمتر عرض نتيجة عدد من 
الدراســات البيئية منهــا »عرض اإلطار 
القانونــي واإلجــراءات املتخــذة إلعداد 
دراسة تقييم األثر البيئي ملشروع قناة 
الســويس اجلديــدة« قدمــه األســتاذ 

الكتــور عطوة حســني رئيــس قطاع 
اإلدارة البيئيــة بوزارة البيئــة، ثم قدم 
الكتــور إيهــاب حلمــي مــن املكتب 
االستشــاري »دار اهلندســة« عرضــًا 
بعنوان »منهجية إعداد دراســة تقييم 
األثر البيئي واملؤشرات النهائية« أكد 
فيه على سالمة مجيع اإلجراءات اليت 
اختذتها هيئــة قناة الســويس لتنفيذ 
املشــروع، وأضــاف أنــه كمصــري 
فخــور بهــذا اإلجنــاز الــذي مت وفقــًا 
ألحــدث املعايــر البيئيــة يف العــامل.   
ــراز  ــارق مت ــور ط ــدم الدكت ــا ق كم
مــن قســم علــوم البحــار جبامعــة 
تقدمييــًا  عرضــًا  الســويس  قنــاة 
حلركــة  عــام  »عــرض  بعنــوان 
ــه  ــار خالل ــة« أش ــات البحري الكائن
إىل أن هجــرة الكائنــات البحريــة 
ــامل  ــود الع ــة تس ــرة طبيعي ــي ظاه ه
كلــه وترتبــط  بعوامــل متعــددة 

و  املناخيــة  بالتغــرات  تتعلــق 
ــري  ــتزراع البح ــد واالس ــال الصي أعم
ــط. ــر املتوس ــي للبح ــزء الغرب يف اجل
كأي  الســويس  قنــاة  أن  وأضــاف 
جمرى مائــي معرض لعمليــات هجرة 
هجــرة  وأن  البحريــة،  الكائنــات 
ــا  ــت كله ــة ليس ــات البحري الكائن
ســلبية بــل إن بعــض تلــك اهلجــرات 
قــد جلبــت جمموعــة مــن األمســاك 
اجليــدة ذات الطابــع االقتصــادي واليت 
تعتمد عليها أســاطيل الصيد العاملية 
مثــل اجلمــربي والكابوريــا ومســك 
املكرونــة، ولفــت إلــي أنــه مل حيدث 
أي تغير أو توسيع للمدخل اجلنوبي 
أو الشــمالي لقناة السويس وبالتالي ال 
يوجــد أدنى تأثر على  احملتوى املائي 
أو تغيــر ســرعة امليــاه وبنــاءًا عليه مل 
يتم سحب كائنات حبرية من البحر 
املتوسط إىل البحر األمحر أو العكس.

السيد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يكرم معاىل وزير البيئة املهندس خالد فهمى
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ــق  ــام الفري ــر ق ــش املؤمت ــى هام وعل
ُمهــاب مميــش رئيــس هيئــة قنــاة 
ــن  ــة م ــم جمموع ــويس بتكري الس
ــداد  ــاركوا يف إع ــن ش ــرباء الذي اخل
ــة الرصد البيئي لقناة السويس  دراس
وعلــي رأســهم الدكتــور خالد فهمي 
ــو  ــد أب ــدس أمح ــة واملهن ــر البيئ وزي
الســعود رئيــس جهــاز شــئون البيئــة 
ــس  ــني رئي ــوة حس ــور عط والدكت

ــر  ــدد آخ ــة وع ــاع اإلدارة البيئي قط
الدراســة. يف  املشــاركني  مــن 

ومــن جانبــه قــدم الدكتــور خالــد 
فهمــي وزيــر البيئــة درع الــوزارة 
للفريــق ُمهاب مميش والســيد اللواء 
ياســني طاهر حمافظ اإلمساعيلية، 
كما كــرم جمموعة من العاملني 
املهنــدس  رأســهم  علــي  باهليئــة 
ــر إدارة  ــري مدي ــأت املن ــد نش حمم

عبــد  منــال  واملهندســة  الرئاســة، 
الرؤوف حمرم مدير اإلدارة اهلندســية 
إدارة  مديــر  رزق  حممــود  واألســتاذ 
التخطيــط والبحــوث واملهندســة عــزة 
األحبــاث  مركــز  رئيــس  إبراهيــم 
ــل  ــي وكي ــد العروس ــدس ماج واملهن
مبركــز  اهليدروليــكا  مديــر 
األحبــاث والدكتــورة هالــة حممــود.

معاىل وزير البيئة املهندس خالد فهمى يكرم األستاذ حممود رزق مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس

معاىل وزير البيئة املهندس خالد فهمي يكرم املهندس حممد نشأت املنري مدير  إدارة الرئاسة بهيئة قناة السويس

اإلمساعيلية 11 -   6  - 2015

ُمهــاب  الفريــق  اســتقبل 
مميــش رئيــس هيئــة قنــاة 
اليــوم  صبــاح  الســويِس 
اخلميس 11 - 5 - 2015  قداسة 
البابــا تواضــروس الثانــي بابا 
ــرك  ــكندرية وبطري اإلس
يف  امُلرقســية  الكــرازة 
هليئــة  تارخييــة  زيــارة 
قنــاة الســويس ُيرافقــه وفُد 
املســتوى  رفيــع  كنســي 
والقساوســة  اآلبــاء  مــن 
املقــدس. اجملمــع  أعضــاء 
حضــر اللقــاء اللــواء ياســني 
طاهــر حمافظ اإلمساعيلية 
واللــواء حممــد الــدش رئيس 
اجليــش  حــرب  أركان 
ــن  ــًا ع ــي نائب ــي امليدان الثان
الســيد اللــواء ناصــر عاصــي 
قائد اجليــش الثاني امليداني 
امليدانــي  اجليــش  منســق 

الفريق ُمهاب مميش يستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بقناة السويس اجلديدة
البابا تواضروس : الكنيسة املصرية تساهم مببلغ مليون جنيه مصري يف مشروع قناة السويس اجلديدة

ــز  ــك يف مرك ــي وذل الثان
احملــاكاة والتدريب التابع 
الســويس. قنــاة  هليئــة 
الزيــارة  هامــش  وعلــى 
تواضــروس  البابــا  أعلــن 
عــن مســاهمة الكنيســة 
األرثوذكســية املصريــة 
جنيــه  مليــون  مببلــغ 
قنــاة  حفــر  مشــروع  يف 
انطالقًا  اجلديدة  السويس 
مــن مســؤليتها الوطنيــة.
ُمهــاب  الفريــق  كان 
مميــش قــد وجــه الدعــوة 
للبابــا تواضــروس لزيــارِة 
الســويِس  قنــاة  مشــروع 
ــى  ــُرف عل ــدة للتع اجلدي
حجــِم اإلجناِز الــذي حققُه 
املصريون يف سبيِل ُمساندة 
االقتصــاد امِلصــري، وتأتــي 
الزيــارة يف ظــل التأكيــد 

ــة  ــاركة كاف ــى ُمش عل
األّطيــاِف الوطنيــة يف دعِم 
لقنــاة  القومــي  املشــروع 
ــذي  ــدة ال ــويِس اجلدي الس
ُيضيــف شــرياًنا جديــًدا 
للخــِر ملصر والعــامل أمجع.

ــب  ــارة رح ــة الزي يف بداي
رئيــس  مميــش  الفريــق 
اهليئــة بالســادة الضيــوف، 
قداســة  زيــارة  واعتــرب 
البابــا للقنــاة مبثابــة عيــد 
اســتثنائي، فالــكل يدرك 
متامــًا مكانتــه يف قلــوب 
اهلــام  ودوره  املصريــني 
ســيما  ال  توحيدهــم  يف 
احلرجــة  الفــرات  يف 
البــالد. بهــا  مــرت  الــيت 
وأكــد الفريــق علــى أن 
مشروع حفر قناة السويس 
اجلديــدة ســاهم يف خلــق 

حالة مــن اللحمة الوطنية 
بــني مجيــع فئــات الشــعب 
أن  إىل  مشــرًا  املصــري، 
العائد االجتماعي واملعنوي 
للمشروع أكثر أهمية من 
أي عائــد مــادي، وأن افتتاح 
ــك  ــن تل ــُيعلي م ــاة س القن
األلفــة بــني أفــراد الشــعب.
مميــش  الفريــق  وقــّدم 
شــرحًا  الزيــارة  خــالل 
ــذ  ــط تنفي ــًا مُلخط تفصيلي
الســويِس  قنــاة  مشــروع 
اجلديدِة، والفوائد امُلرتبة 
عليه من تقليل زمن العبور 
وزيادة عدد السفن العابرة.
فيلمــًا  الضيــوف  وشــاهد 
توضيحيًا عن قناة السويِس 
اجلديــدِة ومــدى أهميتهــا 
حلركة املالحــة العاملية، 
كمــا مت التطــُرق إىل أخــر 
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ويف ختام الزيارة أعرب البابا عن سعادته الغامرة قائاًل: »إننا 
قضينا ســاعات من الفرحــة  والغامرة بعرض تاريخ القناة، 
وبالنظــرة املســتقبلية الــيت عرضهــا ســيادة الفريق مميش 
وشــاهدنا حرص القناة على حســم أي منافســة لصاحلها«، 
وأشــاد باجلانب االجتماعي للمشــروع، مشرًا إىل دور أبناء 

شــعب مصــر العظيــم يف إنشــاء قنــاة الســويس اجلديــدة.
ولفت إىل إىل أن رمز القناة اخلالد »ق.س«  ميكن أن يرمز 
أيضًا إىل »ق: قمة اإلداء و س: سيادة املشروعات«، واصطحب 
الفريــق مميــش بعدها قداســة البابا يف جولــة حبرية يف 
قنــاة الســويس اجلديــدة ليشــاهد حجــم اجلهــد املبــذول.

تطورات عمليات التكريك وما مت من إزالة كميات غر 
مســبوقة من الرمــاِل امُلشــبعِة باملياه. كما أطلــع الفريق 
مميــش الســادة احُلضــور على عــرٍض توضيحــي لكافِة 
املشروعات االستثمارية وأبرز الصناعات امُلخطط إنشاُءها 
ضمن امُلخطط العام ملشروع التنمية، حيث ال يعد املشروع 
مشروعًا استثماريًا تقليديًا وإمنا هو مشروع قومي خالد 
ســتنهل منه األجيال القادمــة من خالل إقامة العديد من 
املشاريع االستثمارية الكربى وتطوير عدد من املشاريع 

املوجــودة مــن قبل حبيــث ال يتم البــدء من نقطــة الصفر.
وأكــد الفريــق علــى أن مشــروع التنميــة يف منطقــة 
قنــاة الســويس يف الفــرة القادمــة يســتهدف باألســاس 
الركيــز علــى تنميــة منطقــة ســيناء وربطهــا بالوطــن 
مــن خــالل إنشــاء 6 أنفاق أســفل قناة الســويس ومشــروع 
االســتزراع الســمكي باإلضافة إىل ميناء العريش وخلق 
جمتمعــات عمرانيــة جديدة منها مدينــة اإلمساعيلية 
اجلديــدة يف شــرق القنــاة كنــواه لعــدة مــدن جديــدة 

ــيناء. ــي س ــل ألهال ــرص عم ــر ف ــى توف ــل عل ــا يعم مب
البابــا  لقداســة  القنــاة  درع  بإهــداء  الفريــق  وقــام 
تواضــروس الثانــي تقديــرًا جلهــوده يف خدمــة الوطــن.
الكنيســة  درع  بإهــداء  البابــا  قــام  جانبــه  ومــن 
األرثوذكســية الوطنيــة املصريــة للفريــق مميــش، 

وحيمــل الــدرع العبــارة املباركــة »مبــارك شــعيب مصر«، 
كمــا قام بتقديم درع الكنيســة املصريــة للواء أركان 
حرب حممد الــدش رئيس أركان اجليــش الثاني نائبًا عن 
اللــواء ناصــر عاصــي قائد اجليــش امليدانــي الثانــي تقديرًا 
جلهود القوات املسلحة يف محاية الوطن وسالمة أراضيه.
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الفريق ُمهاب مميش بعد التشغيل التجرييب لقناة السويس اجلديدة:

                                            والقناة اجلديدة جاهزة الستقبال سفن العامل 

اإلمساعيلية 25 - 7  - 2015

شــهد الفريــق ُمهــاب مميــش رئيــس هيئة 
قنــاة الســويس ورئيــس اجمللــس 
التنميــة  ملشــروع  التنفيــذي 
مبنطقة قناة الســويس يوم السبت 

25 - 7  - 2015 التشغيل التجرييب لقناة 
السويس اجلديدة الذي يسبق موعد 

ــطس  ــن أغس ــادس م ــا يف الس افتتاحه
القادم بإثين عشر يومًا يف رسالة تأكيد 

ــويس  ــاة الس ــتعداد قن ــع باس ــامل أمج للع
العامليــة. للمالحــة  اجلديــدة 

التجريــيب  التشــغيل  وتضمــن 
ــات  ــفن حاوي ــة س ــور ثالث عب

متنوعــة احلمــوالت قادمــة 
باجتــاه  اجلنــوب  مــن 

ــي: ــم كاآلت ــمال وه الش
احلــــاويات •سفينــــة 

 APL«
 »Southampton

وترفــع علــم ســنغافورة 
حبمولــة 133 ألــف طــن 

قادمــة مــن جــدة متجهــه 
بـــورسـعـيــــد إلــــــــــى 

احلاويـــــــات  •سفنيــــــة 
  Maersk Sheerness

لوكســمبورج   علــم  وحتمــل 
حبمولــة 95 ألــف طن قادمة من ســنغافورة 

األمريكيــة. املتحــدة  الواليــات  إىل  ومتجهــه 
 »Mayssan« البحرينيــة •ســفينة احلاويــات 
ومحولتهــا 77 ألــف طن قادمة من جــدة باململكة 
إيطاليــا. إىل  ومتجهــه  الســعودية  العربيــة 

ــالث  ــفن الث ــيب للس ــور التجري ــاح العب ــب جن وعق
باجملــرى املالحــي للقنــاة اجلديــدة؛ عقــد الفريق 
ُمهــاب مميــش مؤمتــرًا صحفيــًا مبركــز احملاكاة 
والتدريــب البحــري باإلمساعيليــة عــرّب فيــه عــن 
فخــره واعتــزازه بهــذا اإلجنــاز املصــري العظيــم 
موجها الشــكر للشــعب املصــري العظيــم الذي قام 
ــاح  ــد الفت ــس عب ــد الرئي ــروع وللقائ ــل املش بتموي

القــرار  اختــذ  الــذي  السيســي 
التارخيــي حبفر القنــاة اجلديدة.

كمــا أكــد الفريــق مميــش علــى 
اعتــزازه بالتعــاون مــع اهليئــة اهلندســية 
للقــوات املســلحة يف  إجنــاز أعمــال احلفــر 
ــويس  ــاة الس ــة قن ــت هيئ ــث كان اجلاف،حي
والقــوات املســلحة تعمــالن كجســد واحــد من 
أجــل خدمة الوطــن يف مناخ قائم على الشــفافية 
واملصداقيــة يف إعــالن نتائــج احلفــر 
وأعمال التكريك منذ اليوم األول.

وعــن جتهيزات اجملــرى املالحي 
اجلديــد قــال الفريق مميش 
أنــه مت إنــزال 107 مشندورة 
مــن أصــل 110 مشندورات  
بنســبة تقــرب مــن الـــ 
ــاء  ــا مت االنته 100% كم
ــال  ــن أعم ــن 99.4% م م
التكريــك، باإلضافــة 
62كيلــو  انتهــاء  إىل 
ــل  68.800  ــن أص ــر م م
ــال  ــن أعم ــر م ــو م كيل
عــن  فضــاًل  التدبيــش، 
اجلديــدة  اخلرائــط  طبــع 
للمجــرى املالحــي وبــدء العمل 
ــم  ــة ث ــة اإللكروني ــم املالح بنظ
حتديد قواعد العمل يف اجملرى اجلديد 
متهيــدًا لتوزيعهــا علــى التوكيــالت البحريــة.

وأوضــح  الفريــق أن العمــل بالقنــاة اجلديدة ســيتم 
بانتظام فور إعالن الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة 
البدء بتشــغيل القناة، مؤكدًا على أن الكراكات 
املوجودة حاليًا يف القناة أنهت عملها بالفعل ولكنها 
موجــودة لتحســني املوقــف وتســوية األعمــاق ومــن 
املقــرر مغادرتهــا نهائيــًا قبــل نهاية األســبوع اجلاري.
وأشــار الفريــق مميــش إىل أن قنــوات االتصــال بــني 
القناتــني مــا هــى إال قنــوات خدمــة وهنــاك فكــر 
الســتخدامها مــن خــالل ســفن اخلدمــات البحريــة 
لتغذيــة املمــر اجلديــد باخلدمــات اللوجيســتية.

كمــا أشــار الفريــق إىل أن تكلفــة 
حفــر قنــاة الســويس اجلديــدة مل 
تتعدى التكلفة املقررة هلا واملقدرة 
بـــ 4 مليــار دوالر جبانــب تكلفــة 
األنفــاق اجلديــدة اليت ســيتم اســتراد 
املاكينــات اخلاصــة حبفرهــا مــن 
ــب  ــدء يف تدري ــم الب ــن ث ــارج وم اخل
ــى  ــني عل ــال املصري ــني والعم املهندس
القــادم. أكتوبــر  يف  اســتخدامها 

وأوضــح مميــش أن االحتفــال بالقنــاة 
احتفاليــة  يف  ســيتم  اجلديــدة 
تليــق بالشــعب املصــري وبقائدهــا 
وضيوفهــم الكــرام مــن قــادة ورؤســاء 
ــة  ــاس مبيزاني ــك دون املس ــامل وذل الع
الدولــة وإمنــا مــن خــالل مشــاركة 
ــة. ــة خملص ــة مصري ــود وطني جه

وأضــاف الفريــق أن احلفــل ســراعي 
مصريــة احلــدث وعامليتــه يف نفــس 

متثيــل  سيشــهد   كمــا  الوقــت، 
ــى  ــري عل ــعب املص ــات الش ــع فئ مجي
أن يتخللــه متثيــل خــاص للمــرأة 
اخلاصــة،  األحتياجــات  وذوي 
ــد  ــس عب ــن أن الرئي ــن ع ــا أعل كم
بتوزيــع  ســيقوم  السيســي  الفتــاح 
عــدد 50 مركــب صيد علــى عدد من 
ــراكهم  ــرر اش ــن املق ــن، وم الصيادي
يف العــرض البحــري حبفــل االفتتــاح.

APL Southampton  السيد الفريق ُمهاب مميش على منت سفينة احلاويات العمالقة
 أول السفن العابرة بالتشغيل التجريبـي لقناة السويس اجلديدة
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عن قناة السويس

مميــش  ُمهــاب  الفريــق  اســتقبل 
رئيــس هيئة قناة الســويس والرئيس 
التنفيــذي ملشــروع تنميــة منطقــة 
قنــاة الســويس وفــدًا رفيــع املســتوى 
من غرفــة املالحــة الدولية برئاســة 
الســيد »بير هينشــليف« سكرتر 

ــام الغرفة. ع
مــن  كاًل  الوفــد  ضــم 
 »International Group«
 »Lloyds Register«و
 Japan«  »Baltic«و
 »Intertanko«و »Exchange

. » مصــر و
هــذا وقــد قــام الفريــق ُمهــاب مميش 
الفكــرة  بشــرح  الزيــارة  خــالل 
واألســس اليت قام عليها مشــروع حفر 
القنــاة اجلديــدة، ومشــروع تنميــة 
املنطقــة قناة الســويس، واســتعراض 
أبــرز فــرص التنميــة الــيت ســيتيحها 

مشــروع التنميــة.

وتــال العــرض التوضيحــي للقنــاة 
اجلديــدة جولــة حبريــة داخــل 
ــا  ــد، أعقبه ــي اجلدي ــرى املالح اجمل
ــم  ــرح أه ــًا لش ــًا عاملي ــرًا صحفي مؤمت
مــا تضمنتــه الزيــارة واالســتماع 
إىل انطباعــات وآراء أعضــاء غرفــة 
املالحة الدولية عما شــاهدوه خالل 

ــارة. الزي
ورحــب الفريــق خــالل كلمتــه 
بأعضــاء غرفــة املالحــة الدولية يف 
ظــل أجــواء احتفاليــة بانتهــاء حفــر 
قنــاة الســويس اجلديــدة لتكمــل 
مســرة قناة السويس كرمز لإلرادة 
املصريــة على مر العصــور وليكون 
مشروع القناة اجلديدة هدية مصر 
للعــامل يف ملحمة وطنيــة تضافرت 
فيهــا الســواعد املصرية مــع اخلربات 

األجنبيــة يف التكريــك.
قنــاة  أن  علــى  الفريــق  وأكــد 
ــا يف  ــدة مت حفره ــويس اجلدي الس
وقت قياســي يف ســباق مــع الزمن ومت 

تنفيــذ جتربــة املــرور بها بنجــاح يوم 
الســبت املاضــي املوافــق 25 - 7 - 2015 
باســتخدام 3 ســفن حاويــات ضخمة 
متنوعــة الغواطــس إلثبــات أن القناة 
آمنــة مالحية إلحبار مجيع الســفن 
ومستوفية ملعاير القواعد املالحية 
داخل القناة بعد أن مت جتهيز اجملرى 
اإلرشــادية  بالعالمــات  املالحــي 
ــة،  ــة العاملي ــم املالح ــة ونظ املالحي
فضــاًل عــن طبــع اخلرائــط املالحيــة 
اجلديــدة وتدريــب املرشــدين علــى 
أعلى مســتوى يف مركــز احملاكاة 
والتدريــب التابــع للهيئــة، لتكــون 
القناة بذلك املمر املالحي األســرع يف 

العامل.
وقــد أكــد الفريــق مميش علــى أن 
زيــارة وفد منظمة املالحــة الدولية 
هامــة للغايــة كونهــا شــهادة جناح 
ملصر يف ضــوء االنطباعات اإلجيابية 
للوفــد إثــر إطالعهــم علــي اخلرائــط 
والتجهيــزات اجلديــدة واإلحبــار يف 

السيد بير أثناء القاء كلمته عن انطباعه بعد زيارته لقناة السويس اجلديدة
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القناة اجلديدة لالطمئنان على سر 
املالحــة يف القنــاة اجلديدة.

ــاة  ــر القن ــق  إىل أن حف ــار الفري وأش
اجلديدة ســرفع من تصنيــف القناة 
مالحيًا وهو ما سينعكس باإلجياب 
منطقــة  تنميــة  مشــروع  علــى 
الســويس الــذي ســيتم إعطــاء إشــارة 
البــدء له فور  انتهــاء احتفاالت افتتاح 

القنــاة اجلديــدة.
كما أوضح ســيادته أنه يتعامل مع 
منظمات املالحــة العاملية باعتبارهم 
شــركاء وأصدقــاء حتــت مظلــة 
التعاون املشرك من أجل هدف واحد 
وهــو رخاء األســرة اإلنســانية، ودعى 
مجيع التوكيالت املالحية لإلحبار 
ــتعد  ــيت تس ــدة وال ــاة اجلدي يف القن
الســتقبال مجيع أنواع الســفن حتى 

غاطــس 66 قدم. 
وقــد وجــه الفريــق الشــكر للســيد 
الرئيس عبــد الفتاح السيســي رئيس 
اجلمهوريــة وصاحب القــرار العظيم 
حبفــر القنــاة اجلديــدة، كمــا عرّب 
عن امتنانه للجهد الذي بذلته اهليئة 
اهلندسية للقوات املسلحة والعاملني 
املدنــني بهــا  يف أعمال احلفــر اجلاف 

مؤكــدًا على تضافر جهــود اجلميع 
على قلــب رجل واحد.

وأضــاف أن قنــاة الســويس اجلديدة  
كمــا قال السيســي يف خطاب األمم 
املتحدة هي هدية مصر للعامل، وأنه 
يتم حاليًا التجهيز لالحتفال بافتتاح 
القناة لتكون على مستوى احلدث.

ســراعي  االحتفاليــة  أن  وأوضــح 
مصرية املناسبة  وعاملية احلدث من 
خــالل إبــراز الشــخصية املصرية يف 
االحتفــال وعاملية املشــاركة حيث 
ــًا  ــال عاملي ــم االحتف ــث مراس ــيتم ب س
فيمــا تقــوم الســفن باملوانــئ العامليــة 
ــاركة  بإطالق صافراتها حتية ومش
منهــا يف االحتفــال، كمــا ستشــهد 
العديد من العواصم العاملية شاشــات 
عــرض عمالقــة تغطــي املناســبة 
ليشارك العامل كله مصر يف إعطاء 
إشــارة البدء لتشــغيل قناة الســويس 
ــاء  ــوك ورؤس ــور مل ــدة حبض اجلدي

ــامل كله.    وأمراء الع
وأملــح الفريــق إىل أنــه ســيتم اإلعالن 
عــن التكلفة النهائيــة حلفر القناة 
اجلديــدة فــور خــروج الكــراكات 
مــن اجملرى املالحــي والــيت مل تتجاوز 

املعلنــة  التقديريــة  التكلفــة 
ومقدارهــا 4 مليــارات دوالر، كمــا 
أنــه ســيتم االســتفادة مــن بعــض 
الكــراكات املوجــودة حتــى اآلن 
ــة  ــاة اجلانبي ــر القن ــروع حف يف مش
ــيعد  ــة ببورس ــرق التفريع ــاء ش مبين
ــن  ــب م ــر مكع ــون م ــة 17 ملي إلزال
الرمال املشــبعة باملياه ،وذلك باالتفاق 
مــع شــركة »Mearsk« العامليــة، بعد 
التوصــل التفاق مــرض بــني الطرفني.
بيرهينشــليف  عــرّب  جانبــه  مــن 
ســكرتر عام غرفة املالحة الدولية 
عن سعادته مبشروع القناة اجلديدة 
ــر  ــه مص ــا قدمت ــى أن م ــدًا عل مؤك
يف هــذا املشــروع هو جهد مشــكور، 
ملمحًا إىل أن نســبة التجــارة العاملية 
ســرتفع 3% ســنويًا مؤكــدًا علــى 
ــارة  ــة التج ــروع حلرك ــة املش أهمي
العاملية، وهو ما سينعكس باإلجياب 
علــى املالحة البحرية اليت تســتوعب 

90% مــن التجــارة العاملية.

وَأضــاف أن القنــاة اجلديــدة ســتقلل 
مــن زمن العبــور، مهنئًا قناة الســويس 

ومصــر بهذا املشــروع الضخم.
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الفريق ُمهاب مميش ُيكرم اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة وعدًدا من القيادات 
مبحافظة اإلمساعيلية 

اإلمساعيلية 4  - 10 - 2015

كــّرم الفريــق ُمهــاب مميــش رئيس 
هيئــة قناة الســويس ورئيس اجمللس 
التنفيــذي ملشــروع التنمية مبنطقة 
القنــاة ظهــر اليــوم األحــد كاًل مــن 
قيــادات وضبــاط اهليئــة اهلندســية 
ــى  ــني عل ــلحة والقائم ــوات املس للق

ــوات  ــن ق ــي م ــرى املالح ــني اجمل تأم
الداخليــة  ووزارة  الثانــي  اجليــش 
وعــددًا مــن امُلشــاركني يف مشــروع 
ــرًا  ــدة تقدي ــويس اجلدي ــاة الس قن
ــذا  ــق ه ــم يف حتقي ــم العظي لدوره

اإلجنــاز الوطــين. 

قيــم االحتفــال مبركــز احملــاكاة 
ُ
أ

والتدريــب البحــري التابــع هليئــة 
قنــاة الســويس حبضور الســيد اللواء 
ــة  ــظ اإلمساعيلي ــر حماف ــس طاه ي
واللواء كامــل الوزير رئيس أركان 
واألســتاذ  اهلندســية،  اهليئــة 

الدكتــور ممــدوح غــراب رئيــس 
جامعة قناة السويس  واللواء حممد 
الــدش رئيــس أركان اجليــش الثاني 
امليدانــي والســيد اللــواء علــي عزازي 
مدير األمــن والســادة أعضاء جملس 

إدارة هيئــة قنــاة الســويس .
بــدأ االحتفــال بعــرض فيلــم وثائقي 
عــن مراحــل حفــر القنــاة اجلديــدة 
حتى االفتتاح أعقبه كلمة للسيد 
الفريــق ُمهــاب مميــش رئيــس هيئــة 

قنــاة الســويس ذكــر فيهــا أن إجناز 
قناة الســويس اجلديــدة جاء بفضل 
تكاتف اجليش والشعب معًا، حتى 
باتا حٌلمة واحدة، وهو ما يستوجب 
توجيه الشــكر وتكريم كل من 

ســاهم يف حتقيق هــذا اإلجناز. 
املســلحة  القــوات  دور  أن  وأضــاف 
واهليئة اهلندســية يأتي يف ُمقدمة 
املكرمني، فلوال هــذا الدور ما كان 
للمشــروع أن يــرى النــور يف الوقــت 
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احملــدد له. 
ووجــه الفريــق ُمهــاب مميــش حتيًة 
خاصــًة للــواء كامــل الوزيــر رئيس 
أركان اهليئــة اهلندســية، الــذي 
ــل  ــب بط ــدارة لق ــن ج ــتحق ع يس

املشــروع تقديــرًا جلهــوده يف مهمــة 
حتدي وملحمة عطاء يف ُحِب مصر. 
كمــا أشــاد ســيادته بــدور اجليــش 
الثانــي امليدانــي وفــوج تأمــني اجملرى 
املالحــي وقــوات األمــن الداخلــي  الفريق ُمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس خالله تكريم لسيادة اللواء كامل الوزير رئيس أركان اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة

الفريق ُمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس خالله تكريم لسيادة اللواء حممد الدش  رئيس أركان اجليش الثانى امليداني

الفريق ُمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس خالله تكريم لسيادة اللواء يس طاهر  حمافظ اإلمساعيلية

أخبار القناةأخبار القناة



الفريق ُمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس خالله تكريم لسيادة اللواء علي عزازي مدير أمن اإلمساعيلية

الفريق مهاب مميش رئيس  هيئة  قناة  السويس خالله تكريم  األستاذ الدكتور ممدوح  غراب رئيس جامعة قناة السويس

ــني  ــًا يف تأم ــت دورًا حموري ــيت لعب ال
املشــروع، مؤكــدًا على قــدرة مصر 
علــى العودة بقوة للريادة اإلقليمية 
بفضــل ســيادة القــرار املصــري ودعم 
قواتــه  وبســالة  العظيــم  الشــعب 

املســلحة.
يف اخلتــام قــام الفريق ُمهــاب مميش 
بتكريــم اللــواء يس طاهــر حمافظ 

اإلمساعيليــة واللواء كامــل الوزير 
ــية،  ــة اهلندس ــس أركان اهليئ رئي
واألســتاذ الدكتــور ممــدوح غــراب 
رئيس جامعة قناة الســويس  واللواء 
حممــد الدش رئيــس أركان اجليش 
الثانــي امليدانــي والســيد اللــواء علي 
عــزازي مديــر األمــن وعــدد مــن 

القيــادات األمنيــة باإلمساعيليــة. 

تطــور  يف  العلــم  لــدور  وتقديــرًا 
األمم والشــعوب؛ قــام الفريق مميش 
بتكريم األســتاذ الدكتور ممدوح 
غــراب رئيس جامعة قناة الســويس، 
ــني  ــام املكرم ــل بقي ــم احلف واخُتت

جبولــة حبريــة بالقنــاة اجلديــدة.

أمساء ضباط اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة املشرتكني يف مشروع قناة السويس اجلديدة
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مصر ويعيد املراقبة الثنائية 
ــن  ــن م ــدوق الدي ــث صن وبع

ــد. جدي
وكان فــى إمــكان الغــرب 
أن يراجــع عن متويل الســد 
مسعــة  إىل  اإلســاءة  دون 
االقتصــاد املصــرى أو اإلســاءة 
إىل العالقــة مــع الســودان 
أذاعــت  عندمــا  الشــقيق 
األمريكيــة  اخلارجيــة 
بيانــًا   1956 يوليــو   20 فــى 
جــاء فيــه: »أن املشــروع ال 
يؤثــر يف حقوق بــالد أخرى 
كالسودان وأثيوبيا وأوغندا 

ــام  ــار ه ــاك اعتب .........    وهن
آخر يتعلــق بإمكان تنفيذ 
املشــروع وهو اســتعداد مصر 
لديهــا  الضــرورة  وتوافــر 
مواردهــا  تركيــز  علــى 
االقتصادية فى هذا الربنامج 
 ،»..... الضخــم   اإلنشــائي 
وعلــى هــذا انتهــت أمريــكا 
إىل أنــه مــن غــر العملي يف 
الظروف احلاضرة أن تشرك 
يف املشروع إذا مل يتم االتفاق 
بــني الــدول املشــركة فــى 

مصــادر ميــاه النيــل،

قنــاة  شــركة  تأميــم  إن 
الســويس هو الشــرارة األوىل 
ــم  ــي األم ــت وع ــى أيقظ الت
املتعطشة للحرية، ووجدت 
فيــه الــدول الناميــة النــور 
الــذى أضاء هلــا الطريق لنيل 
استقالهلا واستعادة حقوقها 

ــلوبة. املس
ولــكل حــدث مــن أحــداث 
بعيــدة  أســباب  التاريــخ 
تغــوص جذورهــا فــى أعماق 
مباشــرة  وأســباب  الزمــان، 
فتفّجــر  كالشــرر  تعلــق 
الثــورة املكبوتــة،  ولتأميــم 
الشــركة العامليــة لقنــاة 
ــباب  ــة أس ــويس البحري الس
بعيــدة تركــت آثارهــا على 
اقتصادنــا الوطــين وكرامــة 

واســتقالل هــذا بــالد أخــرى 
كالسودان وأثيوبيا وأوغندا 
ــام  ــار ه ــاك اعتب .........    وهن
آخر يتعلــق بإمكان تنفيذ 
املشــروع وهو اســتعداد مصر 
لديهــا  الضــرورة  وتوافــر 
مواردهــا  تركيــز  علــى 
االقتصادية فى هذا الربنامج 
 ،»..... الضخــم   اإلنشــائي 
وعلــى هــذا انتهــت أمريــكا 
إىل أنــه مــن غــر العملي يف 
الظروف احلاضرة أن تشرك 
يف املشروع إذا مل يتم االتفاق 
بــني الــدول املشــركة فــى 
ــع  ــاه النيل،فوض ــادر مي مص
ــن  ــاز م ــي بإيع ــك الدول البن
األجنبيــة  الــدول  بعــض 
شروطًا تنتقص من استقالل 

تأميم قناة السويس ملحمة للتحرر الوطنى
  مصر أممت القناة ومل تصادرها وأعادت مجيع احلقوق ألصحابها

 بقلم األستاذ/ طارق حسنني
رئيس الصحافة واإلعالم بهيئة قناة السويس
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كمــا أن مقــدرة مصر علــى ختصيص 
موارد كافية تضمن جناح املشروع بات 
أكثر افتقارًا إىل التوكيد مما كانت 
عليــه عنــد تقديــم العــرض، يف حــني 
أن تقاريــر البنــك الــدوىل تؤكــد على 
قوة وســالمة االقتصــاد املصرى إذ ارتفع 
الدخــل املصــري مــن 748 مليــون جنيــه 
ــام  ــه ع ــون جني ــام 1952 إىل 868 ملي ع
1954، فكان رفــض التمويل حبيثياته 
يؤكــد علــى تعمد اإلســاءة ملصــر اليت 
كانــت تنتهج طريق عــدم االحنياز يف 
عالقاتهــا مع كثر من الــدول األخرى، 
األمــر الــذى أغضــب الكثر مــن الدول 
الكــربى خاصًة بعــد صفقة الســالح 
التشيكي واالعراف بالصني الشعبية 

فــى 17 مايو 1956. 
وكان الرفــض املهني الــذى علم به عبد 
الناصر من اإلذاعة شــأنه شأن أى مواطن 
عــادى، وبالتالــي كان الــرد املوجــع فى 
الســادس والعشــرين من يوليو 1956 فى 
ميدان املنشــية باإلســكندرية عندما 
أعلن الرئيس الراحل مجال عبد الناصر 
تأميم القناة وعودتها للسيادة املصرية. 

ومل يكن قــرار التأميم قرارًا فجائيًا

كمــا اعتقــد الكثــرون  إذ كان 
عبــد الناصــر يعترب إعــادة القنــاة ملصر 
واحــدًا من أهــم أهــداف الثــورة، فكان 
إصــراره علــى اتفاقية اجلالء عــام 1954 
الــيت نفذت جبالء آخــر جندي بريطاني 
مــن مصــر فـــي 18 يونيــو 1956أى قبــل 
التأميــم بـ 35 يومًا فقــط، فكان اجلالء 
عــن مصــر هو اخلطــوة األكثــر أهمية 
لتنفيــذ عمليــة التأميــم وبدونــه كان 
مــن املســتحيل التفكــر فــى التأميــم 
خصوصــًا يف ظــل وجود أكــرب قاعدة 
بريطانيــة يف الشــرق األوســط التــى 
كان من مهامها الرئيسية محاية قناة 

الســويس. 
والحــظ املراقبــون فــى جهــاز الثــورة 
ــاة  ــركة القن ــة لش أن اإلدارة األجنبي
تتعمد عدم الســماح للمصريني بتوىل 
ــمح  ــة ومل يس ــام قيادي ــب أو مه مناص
هلــم إال باألعمــال البســيطة الروتينيــة 
أو احلرفيــة غــر املؤثــرة،  كمــا أن 
إهمــال  تتعمــد  كانــت  الشــركة 
أعمال الصيانــة للقناة ومعداتها املؤثرة 
-خاصــة بعــد قيــام الثــورة- حتــى إذا ما 
انتهت مدة االمتياز جتد اإلدارة الوطنية 

تركــة خربــة 

فتعجــز عن إدارتها أمــام العامل ويكون 
ذلــك هو البــاب الــذى تعــود منــه اإلدارة 
األجنبيــة للقنــاة حتت ضغــط محاية 

مصاحل الغــرب واالقتصــاد العاملي. 
وعقب التأميم تولي إدارة قناة الســويس 
جمموعــة منتقــاة مــن الرجــال األوفياء 
وعلــى رأســهم الدكتــور حممد حلمي 
بهجــت بــدوي أول رئيــس هليئــة القنــاة 
واملهنــدس حممــود يونس قائــد عملية 
التأميــم، وســارت حركــة املالحــة 
والعمل يف القناة يف اليوم األول للتأميم 
ــة،  ــة متناهي ــة بدق ــام التالي ويف األي

وكســبت مصــر اجلولــة األوىل .
صوابهمــا  وفرنســا  إجنلــرا  وفقــدت 
وبــدأت الصحــف فيهمــا تشــن محــالت 
التأميــم  عمليــة  لتشــويه  مغرضــة 
وإيهــام الغــرب بعــدم قــدرة مصــر علــى 
إدارة القنــاة، فقامت اجنلــرا وأمريكا 
وفرنســا بتجميــد أرصــدة مصــر لديهــا 
وأوقفت جتارتها مع مصر واقرن الضغط 
العســكري  بالتهديــد  االقتصــادي 
فحشــدت كل مــن بريطانيــا وفرنســا 
اســتعدادًا  وجيوشــهما  أســاطيلهما 

للزحــف علــى مصــر . 

شعوب العامل احلر مع مصر

مجهوريــة الصني الشــعبية قائاًل: » ال 
ميكن الســماح أبدًا بــأي تطاول، مهما 
يكــن، علــى ســيادة مصــر وســالمة 
أراضيها«، وســارت املظاهرات الشــعبية 
الضخمــة يف مجيــع أحنــاء الصــني 
احتجاجــًا علــى العــدوان، ويف الثانــي 
مــن نوفمــرب عــام 1956 عقــد اجتمــاع 
شــعبى يف بكــني حضــره ثالثـــمائة 
ألف شخص الســتنكار العدوان، فيما 
وجهــت حكومــة االحتــاد الســوفييت 
إنذارًا إىل حكوميت فرنســا و بريطانيا 
مؤكــدًة على أن االحتاد الســوفييت لن 
يردد يف استعمال القوة لصد العدوان 
اإلجنلو - فرنســي على مصر إذا اقتضت 

احلال. 

ــدرت  ــا أص ــن إنكاره«،كم ال ميك
بيانــًا  الشــعبية  الصــني  حكومــة 
رمسيــًا هامجــت فيــه  إجنلرا وفرنســا 
وحذرتهمــا مــن العواقــب الوخيمة اليت 
ســتنجم عن اســتعمال العنف جاء فيه: 
»إن تأميــم قناة الســويس عمــل يؤيده 
احلــق، أقدمــت  عليــه احلكومــة 
املصرية دفاعًا عن سيادتها واستقالهلا 
ــن  ــة م ــالمة تام ــليم س ــل س ــو عم وه
ــة واألدبية، والصني  الوجهتني القانوني
الشــعبية تعضد احلكومــة املصرية 
يف عملهــا املشــروع وتســاندها كذلك 
يف حرصها على سيادتها واستقالهلا«، 
وموقــف الصني وحــده ميثل أكثر من 
ثلث ســكان العــامل آنــذاك، وليس هذا 
فحســب ولكن عقب العــدوان الثالثي 
الغاشــم صرح »شــو إن الى« رئيس وزراء 

نهضــت شــعوب العــامل العربــى والــدول 
ــارت  ــر وس ــن مص ــع ع ــة تداف الصديق
املظاهــرات يف كل مــكان حتــى يف 
باريــس ولنــدن وتلقــت مصــر طلبــات 
ــامل  ــف دول الع ــن خمتل ــني م املتطوع
للوقوف مع مصر ضد أي عدوان، معلنني 
أن املســألة مل تعــد مســألة مصــر وإمنا 
هــى قضيــة احلريــة والســالم. وحظى 
قــرار عبدالناصر بتأييد شــعوب الوطن 
العربــي كلــه  كمــا أعلنــت 23 دولة 
ــا للقرار وعلى رأس  غر عربية تأييده
تلــك الــدول االحتــاد الســوفييت والصني 
واليونان واهلند ويوغوسالفيا ورومانيا 
وفيتنــام  وباكســتان  وإندونيســيا 
وبولونيــا وســيالن، فقــد قــال دميــري 
شــبيلوف منــدوب االحتــاد الســوفيييت: 
ــر  ــاة أم ــم القن ــر يف تأمي ــق مص »إن ح

توقيع اتفاقية اجلالء
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العدوان الثالثي على مصرانسحاب املرشدين بداية املؤامرة

تعتقــد  األجنبيــة  اإلدارة  كانــت 
أن جنــاح العمــل فــى القنــاة يرجــع إىل 
ــن  ــني ل ــب وأن املصري ــا األجان موظفيه
يســتطيعوا إدارة القناة مبفردهم، ومن 
ــدين  ــحب املرش ــت إىل أن س ــم خلص ث
واملوظفــني األجانــب دفعــة واحــدة 
ســيؤدى إىل اضطــراب العمــل وتوقــف 
املالحــة فــى القنــاة، وهــو ما يشــكل 
خرقًا صرحيًا التفاقية القسطنطينية 
القــوات  أمــام  يكــون  ال  وبذلــك 
الربيطانية والفرنســية إال فرض ارادتها 
بالقوة على مصــر واللجوء إىل التدخل 
املسلح حبجة إعادة املالحة فى القناة، 
فقامــت الشــركة بطلــب عــدم عــودة 
املرشــدين املوجوديــن باألجــازة إىل 
عملهــم، وفــى يــوم 26 أغســطس 1956

 59 املتغيبــني  املرشــدين  عــدد  بلــغ 

أول جملس إدارة مصرى هليئة قناة السويس بعد  التأميم
مرشــدًا،   ويف منتصــف ليلــة 15-14 
ســبتمرب 1956 انسحب مجيع املرشدين 
ــة  ــب دفع ــال األجان ــني والعم واملوظف
واحدة مــا عدا اليونانيــني، فلم يبق فى 
جهاز اإلرشــاد إال 52 مرشدًا من أصل 207 
مرشــدًا ،   وانســحب مــع املرشــدين 326 
موظفــًا فنيًا وإداريًا مــن 805 موظف، إال 
أن اإلدارة املصرية كانت قــــد أعـدت 
الُعدة لذلك، فعززت جهاز اإلرشاد لديها 
بعناصر جديدة من البحرية املصرية 
وعــدد مــن املرشــدين األجانــب اجلدد. 
وبلغ عدد املرشــدين اجلدد منذ التأميم 
وحتى ســاعة االنسحاب فى 14 سبتمرب 
68 مرشــدًا منهم 53 مصريًا و6 يونانيني 
و9 مــن جنســيات خمتلفــة حصلــوا 
مجيعــا على تدريب مكثف مكنهم 
بالعزميــة واإلصــرار من املشــاركة مع 

ــى يف  ــدين القدام ــن املرش ــم م إخوانه
مقاومــة االنســحاب اجلماعــي. وكان 
ــاة  ــاء القن ــف أبن ــل حلي ــاح املذه النج
األبطــال رغــم حمــاوالت الغــرب إرســال 
أعداد كبرة من الســفن لعبــور القناة 
دفعــة واحدة حتى ُيظهــروا عدم قدرة 
ــف  ــاة، ووق ــى إدارة القن ــني عل املصري
الرئيــس عبــد الناصــر يــوم 15 ســبتمرب 
االحتفــال  مبناســبة  خيطــب   1956
بتخريــج فــوج مــن الضبــاط الطياريــن 
مشــيدًا برجــال القنــاة مــن املرشــدين 
ورجــال التحــركات ومجيــع العاملني 
قائاًل: » اليوم بإســم الشعب وبإسم كل 
فــرد مــن أبنــاء مصــر أهــدي إىل هــؤالء 
الرجــال وســام االســتحقاق املصــري من 

الشــعب املصــري «.  

ــن  ــرب ع ــز الغ ــا عج ــد م بع
اســتعداء العــامل علــى اإلدارة 
ــاة وثبت للعامل  املصرية للقن
بالدليل املادى كفاءة اإلدارة 
ــا  ــدة وقدرته ــة الولي املصري
على ضمان ســالمة املالحة، 
جلــأ الغــرب للقــوة املســلحة 
الســتعادة القنــاة، وتهيــأت 
ــدوان  ــة للع ــروف العاملي الظ
خاصــًة بعــد قيــام الثــورة 
ــيا  ــغال روس ــر وانش ــى اجمل ف
املعركــة  واحتــدام  بهــا، 
االنتخابية فــى أمريكا مما

ــة  ــن احلال ــتها ع ــغل ساس  ش
فى الشــرق األوســط، وعقدت 
ــا  ــرا  وفرنس ــن إجنل كاًل م
ــريًا يف  ــًا س ــرائيل إتفاق وإس
ــا  ــيفر« بفرنس ــة »س مقاطع
للهجوم على مصر ، تقوم فيه 
إســرائيل بافتعــال أزمــة مــع 
مصر يعقبها تدخل فرنســي 

إجنليــزي الحتــالل مصــر. 
بهجــوم  العــدوان  وبــدأ 
ــاء  ــزة مس ــى غ ــرائيلي عل إس
يوم اإلثنني 29 أكتوبر 1956  
مــع إرســال بعــض مــن قــوات 

ــن  ــرب م ــدوز  بالق الكومان
ــاء  ــويس،  ويف مس ــاة الس قن
اليــوم التاىل 30 أكتوبر 1956 
أرســلت كل مــن إجنلــرا 
مشــركًا  إنــذارًا  وفرنســا 
يقضــى بــأن تتوقــف مجيــع 
العمليــات احلربيــة فــى الــرب 
وانســحاب  والبحرواجلــو، 
مجيــع القوات العســكرية 
أميــال  عشــرة  مســافة  إىل 
وأن  الســويس،  قنــاة  مــن 
تقبــل مصــر احتــالل القوات 
الربيطانيــة والفرنسيــــــة 

ــدن ــية مب ــواقع الرئيس للمــ
أن  علــى  الثــالث،  القنــاة 
ــذا  ــى ه ــان عل ــب الدولت جتي
اإلنــذار فــى موعــد أقصــاه 
الســاعة السادســة والنصــف 
مــن صبــاح يــوم 31 أكتوبــر 
مل  وإذا  ســاعة،   12 بعــد  أى 
وفرنســا  بريطانيــا  تتســلم 
الرد فــى الوقت احملــدد فإنهما 
الــذي  بالقــدر  تتدخــالن 
لضمــان  ضروريــًا  تريانــه 

إجابــة طلبهمــا.
ــذار  ــذا اإلن ــر ه ــت مص ورفض
اجلائــر وأرســلت مذكــرة 
عاجلــة إىل جملــس األمــن 
لالنعقــاد ولوقــف العــدوان 
ــدول  ــع ال ــتنكرت مجي واس
ــدم  ــرائيلى وق ــدوان اإلس الع
ــس  ــكا باجملل ــدوب أمري من
مشروع  قرار يتضمن مطالبة 
يف  باالنســحاب  إســرائيل 
احلال إىل ما وراء خط اهلدنة 
ولكن فرنسا أجهضت القرار 
باســتخدامها حــق الفيتــو. 
قــرار  إىل  الوصــول  وقبــل 
كانــت الطائــرات الفرنســية 
ــدن  ــرب م ــة تض والربيطاني
ومطــارات مصــر بالقنابــل، 
ودمــرت بورســعيد تدمــرًا 
شــديدًا وأغرقــت العديد من 
الســفن والوحــدات البحريــة

املهندس حممد عزت عادلاملهندس مشهور أمحد مشهوراملهندس حممود يونسالدكتور حممد  حلمى بهجت بدوى
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ــاة  ــة يف القن ــت املالح تعطل
مــن جــّراء العــدوان وبلغ عدد 
الوحــدات الغارقــة 48 وحدة 
كبــرة يف اجملــرى املالحي،  
بواقــع 30 يف بورســعيد و11 
يف  و7  اإلمساعيليــة  يف 
ــري  ــالف كوب ــويس خب الس
الفــردان و15 وحــدة صغــرة 
متناثــرة،  هــذا باإلضافــة إىل 

ــفينة فى الفرع  احتجاز 12 س
الغربــي مــن تفريعــة البــالح 
القنطــرة  مشــال  وســفينة 
وثالث ســفن بالبحــرات املرة. 
املتحــدة  األمــم  وعرضــت 
املســاعدة فــى أعمــال تطهــر 
القنــاة التى بلغــت تكلفتها 
8376042 دوالر بقــروض مــن 
عشــرة دول أعضــاء باألمــم 
املتحدة، على أن يتم تغطية 
هــذه القــروض مــن حصيلــة 
رســم إوضايف تدفعه الســفن 
العابرة بواقع 3% من قيمة من 
قيمــة رســوم العبــور العادية 
ومت ســداد املبلــغ كامــاًل مــن 
هــذا الرســم اإلضــايف وإيقاف 
حتصيله اعتبارًا من 15 مارس 

.1961
قــاد عملية التطهــر اجلنرال 
األمريكــى رميونــد أ. ويلــر 
وهو جنرال سابق فى البحرية 
األمريكيــة وكان يشــغل 
ــار الفين للبنك  منصب املستش
الدولــي للتنميــة والتعمــر، 
وقد عاونه 19 مهندســًا 4 منهم 
عن األمــم املتحــدة واآلخرون 
ميثلــون الشــركات العامليــة 
اليت قامــــت بالتطهــر وأهمها 
مسيــت   . »ل  شركــــة 
وشركــاؤهــم« اهلولندية، 
»سفيســر«  وشــركة 
الدامنركيــة وأخرى أملانية 
ويوغســالفية  وإيطاليــة 

ــة. ــويدية وبلجيكي وس
 59 التطهــر  أســطول  ضــم 

آثار العدوان

التسوية املالية

يف القنــاة وتوقفــت املالحــة 
ــويس متامًا. يف قناة الس

ويف 5 نوفمرب بــدأت عمليات 
الغزو بإســقاط الفرق املظلية 
ثم اإلنزال البحرى ببورســعيد 
رغــم املقاومــة الشرســة مــن 
ــعب مصر الذى هّب للدفاع  ش
عــن ســيادته واســتقالله إزاء 
مـــوجة الســـــخط العاملية 
احلاســم  والقــرار  اجلارفــة 
الــذى اختذتــه األمــم املتحدة 
ــت  ــاحقة، أذعن ــة س بأغلبي
ــرار ومت  ــة للق ــدول املعتدي ال
ــى 7  ــار ف ــالق الن ــاف إط إيق

ــرب 1956. نوفم
وفــى 19 ديســمرب تســلمت 
قــوات األمــم املتحــدة القيــادة 
ــى  ــة ف ــوات املعتدي ــن الق م
بورســعيد، وفــى 23 ديســمرب 
تســلمت الســلطات املصريــة 
املدينة ليكــون عيدًا قوميًا 

ــلة .  ــعيد الباس لبورس

تشــمل  حبريــة  قطعــة 
قاطرات انتشال جمهزة بورش 
خاصــة ومعــدات وضواغــط 
وســفن  للغواصــني،  هــواء 
انتشــال مــن بينهــا أكــرب 
ــى  ــا ف ــن نوعهم ــفينتني م س
العامل آنذاك وهما السفينتان 
 »Energie« األملانيتــان 
تســتطيع   »Ausdauer«و
كل منهمــا رفع حطام حتى 
2000 طــن، وآونــاش عائمــة 
وسفن رفع و 25 فنطاسًا عائمًا 

ــة . ــدات الغارق ــع الوح لرف
هــذا  علــى  يعمــل  وكان 
األســطول 600 رجل بني خرباء 
ومهندسني وحبارة وغواصني 

ــني وإداريني. وفني
أبريــل  مــن  العاشــر  ويف 
عــام 1957 أعيــد افتتــاح قنــاة 
ــويس للمالحة العاملية،  الس
ــة  ــرة ثاني ــاة م ــادت القن وع
حلقة لالتصال بني الشعوب 
ولتؤدي رسالتها اإلنسانية يف 
ــالم.  ــارة والس ــة احلض خدم
احلــكــومــــة  وأصــدرت 
املصـــرية تصرحيــًا فــى 24 
وزيــر  ســلمه   1957 أبريــل 
ــور  ــر الدكت ــة مص خارجي
ــكرتر  ــوزى للس ــود ف حمم
العــام لألمــم املتحــدة تؤكد 
التــام  التزامهــا  مصــر  فيــه 
القســطنطينية  باتفاقيــة 
املالحــة  حريــة  وضمــان 
لبنــود  وفقــًا  وتأمينهــا 

االتفاقيــة.

       وكان وفد مصر مشكالًَ من :

      رأس الوفد املمثل حلملة األسهم :

      وقال رئيس الوفد :

الدكتور عبد اجلليل العمري                                                    حمافظ البنك املركزي    رئيسًا
الدكتور حسن أمحد بغدادي                                                  وزير التجارة سابقًا

الدكتور علي اجلريتلي                                                              رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب لبنك اإلسكندرية
األستاذ عبد احلليم اجلندي                                                          رئيس إدارة قضايا احلكومة

الدكتور مصطفى احلفناوي                                                      عضو هيئة قناة السويس 
األستاذ برهان سعيد                                                                        عضو هيئة قناة السويس

األستاذ حممود عبد الغفار                                                            وزيرمفوض بوزارة اخلارجية
األستاذ حممد الشافعي عبد اهلادي                                          الوكيل املالي للقسم اإلداري بهيئة قناة السويس

  

مسيو جاك جورج بيكو                                                               املدير العام السابق للشركة املؤممة. 
وعمل على التوفيق بني اجلانبني وفد من خرباء البنك الدوىل لإلنشاء والتعمر 

 يرأسهم املسر أيلف                                                                          أحد نواب رئيس البنك.
واستهلت املباحثات ببيان اتفق عليه اجلانب املصري وألقاه رئيس وفدها وحدد فيه موقف احلكومة املصرية،

 وهو أنها تتفاوض يف إطار قانون التأميم ال حتيد عنه خطوة يف تقدير التعويض. 

  » لذلك فإن احلكومة ما زالت عند وعدها الذي قطعته على نفسها، وهي أنها على استعـداد لتعويــــــض
   املساهمني، ومحلة حصص التأسيس، عما ميلكون من أسهم وحصص قيمتها مقدرة حبسب سعــر اإلقفال 
   يف بورصة األوراق املالية بباريس يوم 25 يوليو 1956، على أن يتم دفع هذا التعويض بعد إمتام استالم الدولة

   جلميع أموال وممتلكات الشركة املؤممة«.
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رافعات عمالقة تشارك يف تطهر القناة من العوائق

      كانت أسهم شركة القناة فى 25 يوليو 1956 ، تتكون من :

800.000  سهم موزعة ما بـني  :-
  أسهم رأس املال اليت كانت قيمة الواحد منها 92 جنيهًا مصريًا يف اليوم السابق لتأميم الشركة

  وأسهم التمتع اليت كانت قيمة الواحد منها 69 جنيهًا مصريًا يوم 25 يوليو سنة 1956
  100.000  حصة تأسيس كانت الواحدة منها تساوى 76  جنيهًا مصريًا يوم 25 يوليو سنة 1956  

  ُيضاف إىل تلك األسهم الرئيسية ما يسمى باحلصص املدنية ) التى مل يذكرها قانون التأميم (  
  والتى كانت  قد أنشئت عام 1880 لتقابل األرباح اليت كانت ُُتدفع للحكومة املصرية فيما مضى 

  بنسبة 15% من صايف األرباح، وهذه األسهم بلغ سعرها 24جنيهًا مصريًا فى25 يوليو سنة 1956، و كانت تتوىل أمرها 
شركة أخرى  إمسها » الشركة املدنية لتحصيل نصيب احلكومة املصرية البالغ 15%   من  أرباح الشركة العاملية 

لقناة السويس البحرية « . 
  وكانت هذه الشركة املدنية ملحقة ببنك اخلصم الوطين الباريسي.

  وبلغت قيمة األسهم واحلصص، على أساس ما تقدم ، حواىل 72 مليون جنيه مصري.
  ويف يونيو عام 1958، سافر الوفد املصري إىل باريس، حيث قام بإمتام صياغة نصوص االتفاق النهائى 

  وملحقاته ،  باالشراك مع ممثلي محلة األسهم ومندوبي البنك الدولي .

         االتفاق النهائى
  مت توقيع االتفاق النهائي يف مدينة جنيف يوم 13 يوليو 1958، ويتلخص فيما يلي :-

  أواًل : تؤول  حلكومة اجلمهورية العربية املتحدة كافة األصول القائمة يف مصر، مهما كان نوعهـا. 
  وتنفيــذًا لقانـون التأميـم، يعـوض املساهمـون ومحلة حصص التأسيس املشــار إليهم فى ذلك القانون ومحلة احلصص     

املدنية الذين أغفل القانون ذكرهم على الوجه اآلتى :-
»حتتفظ  شركــة السويس املاليــة، وهى الشركــة اليت حلت حمــل »الشركــة العامليــة لقنـاة  السويس البحرية،  

واليت اعرفــت هلا االتفاقيـــة حبقهـــا يف متثيـــل كافة طوائـف املساهمني وأصحاب حصص التأسيس واحلصص 
املدنية، بكافة األصول اخلارجية، من عقار ومنقول مبا  يف ذلك األرصدة املصرفية واألوراق املالية واحلقـــوق ،  دون أية 

مسئولية على احلكومـــة  املصريــة، من حيث وجــود حقـــوق للغر عليهــا ، وتعهدت احلكومة املصريــة أن ترسل 
إىل  البنوك وكافة اهليئات اليت حتتفظ بأموال الشركة املنحلة إخطارات بتسليم هذه األصول يف احلال إىل شركة 

السويس املالية،  وبانتهـاء مفعــول احلجــز التحفظي الذي كانت احلكومة قد أوقعتـه على هذه األموال إثـر التأميم ،  
كما مت االتفاق على إنهــاء القضايا القائمــة بني احلكومــة أو اهليئة  والشركة املنحلة بالتصاحل.

 ثانيا :- تنتقل إىل شركة السويس املالية إلتزامات الشركة املنحلة قبل محلة السندات الباقية من إصدار سنة
    1885   )3%( وقدرها 3 مليون جنيه تقريبًا، مهما كان مقر حامل السند، ومحايًة لصاحل محلة السندات املقيمني يف 

  مصر، وتأمينًا حلقوقهم اتفق على أن يعرض البنك األهلي املصري،  بوصــف كونه البنــك املركزي للدولة،  على 
  محلة السنــدات املقيمني يف مصـر احلق يف تقديم السندات اليت حبوزتهم وكوبوناتهم املتأخرة، سواء أكانت هذه 

   السندات قد استهلكت أم مل تستهلك إىل البنـك املذكــور الذي يتعهد بدفع قيمتها على أساس 57 جنيهـًا تقريبًا للسند
   ومخسة وثـمانني قرشًا عن الكوبون نصف السنوي، وينتهي مفعول هذا العرض يف آخر نوفمرب 1958،  على أن ختصم

   قيمة مادفعه البنك األهلي املصري من أول قسط من أقساط التعويض املستحقة للشركة.
   كما اتفق على أن تدفع احلكومة املصرية كتعويض نهائي مبلغًا وقدره 23 مليون جنيه، وأن تتــرك لشركة 

   السويس املالية مبلغ 000 300 5 جنيه، وهو ميثل رسوم مرور القناة اليت حصلتها الشركة السابقة  يف لندن وباريس بعد 
26 يوليو 1956.
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  وقد مت السداد على الوجه اآلتي :-
   تركت اجلمهورية العربية املتحدة لشركة السويس املالية مبلغ    000 300 5   جنيه مصري

   وهو ميثل رسوم املرور اليت حصلتها الشركة املؤممة يف لندن وباريس يف الفرة بـني التأميم والعدوان الثالثى.
   يسدد أول قسط يف أول يناير 1959 وقدره                                     000 000 4 
   يسدد ثاني قسط يف أول يناير 1960 وقدره                                   000 000 7

   يسدد ثاني قسط يف أول يناير 1961 وقدره                                   000 000 4      
   يسدد ثاني قسط يف أول يناير 1962 وقدره                                   000 000 4      
   يسدد الباقي بأكمله يف أول يناير 1963 وقدره                        000 000 4      

                                                                            
28 300 000                                                                                                                            

وبسداد هذه التعويضات تكون مصر قد أوفت جبميع التزاماتها قبل املوعد احملدد بسنة كاملة وأسدلت الستار نهائيًا 
على احلديث عن إغتصاب مصر حلقوق املساهمني يف شركة القناة بإعطائهم حقوقهم كاملة غر منقوصة وتربىء 

ساحة مصر من أي ظلم أو جور .

قناة السويس يف أهم مالمحها الوطنية

أبطال معركة تطهري القناة .. البحرية املصرية ورجال اإلنقاذ بالقناة

دور القناة يف األعداد النتصار أكتوبر العظيم

أعزاءنا  لكم  نبني  أن  أواًل  ونود 
القراء أن حجم الدمار واخلسائر 
مصر  تكبدتها  اليت  اهلائلة 
يونيو  هزمية  جراء  من  والعامل 
ثـمان  ملدة  القناة  وإغالق   1967
بلغ   فقد  هائاًل  كان  سنوات 
تكبدتها  اليت  اخلسائر  حجم 

هيئــة قنـاة السويــس أثنـاء

فتـرة توقف املالحة بالقناة منذ 
يونيو   5 حتى   1967 يونيو   5
 1500 مبلغًا يقدر حبواىل   1975
مليون   1100 منها  جنيه  مليون 
مباشرة   غر  خسائر  جنيه 
القناة  يف  العبور  رسوم  متثل 
مليون جنيه    250 و   1967 منذ 
قيمة  متثل  مباشرة  خسائر 

وعن دور قناة السويس التارخيي فـي مالحم النضال اليت مرت بقناة السويس وآخرها الفرتة العصيبة اليت خاضتها مصر عقب حرب 
يونيو 1967 ودور اهليئة فـي اإلعداد حلرب التحرير فـي أكتوبر 1973 فإن اهليئة كان هلا دورًا حموريًا ولوجستيًا رائعًا فـي انتصار 

أكتوبر العظيم الذي أعاد العزة والكرامة ملصر واألمة العربية.

وورشها  اهليئة  ومهمات  معدات 
واالتصاالت  املياه  وشبكات 
وغرها اليت مت تدمرها باإلضافة 
خسائر  جنيه  مليون   150 إىل 
غر مباشرة متثل قيمة تعطل 
العمل  الفنية عن  القناة  أجهزة 
املالحة.أما  توقف  فرة  طوال 
توقف  جراء  العامل  خسائر  عن 

األمم  أعلنت  فقد  املالحة  
السنوية  تقاريرها  يف  املتحدة 
أن العامل يتكبد سنويًا خسائر 
مليون دوالر سنويًا    1700 قدرها 
دوالر  مليار   13,6 بإمجاىل 
حتملتها الدول اليت تعتمد على 
الرتفاع  نتيجة  السويس  قناة 
البحري. النقل  تكاليف 

خسائر مصر والعامل من إغالق القناة

الرافعات العمالقة اليت شاركت يف رفع احلطام من قناة السويس خالل مشروع تطهر القناة عقب انتصار أكتوبر العظيم 
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هيئة  أن  إال  اخلسائر  هذه  كل  ورغم 
برجاهلا  تعمل  استمرت  السويس  قناة 
النران  وحتت  القناة  منطقة  يف  األوفياء 
احلربي  اجملهود  أعمال  يف  للمشاركة 
ومعاونة القوات املسلحة يف إعادة تنظيمها 
العاملون  القناة، وحتمل  واستقرارها غرب 
باملدفعية  الضرب  عبء  السويس  بقناة 
أبرار  شهداء  بينهم  من  وسقط  والطائرات 

حتى صدرت األوامر بإخالء منطقة القناة 
من املدنيني يف مارس 1969، واستمر نشاط 
املرافق  لتشغيل  القناة  مدن  يف  اهليئة 
خلدمة  واإلنارة  املياه  كمحطات  اهلامة 
من  كثر  اشرك  كما  املسلحة  القوات 
العاملني فيها يف وحدات الدفاع الشعيب ومت 
تهيئة بعض مهمات اهليئة وورشها خلدمة 

اجملهود احلربي. 

ويف مارس 1969 صدرت التعليمات بإخالء 
املنطقة من املدنيني فانتقلت رئاسة اهليئة 
ومت  بالقاهرة  نصر  مدينة  إىل  وإدارتها 
إخالء املخازن واملعدات والورش إىل مناطق 
ودمياط  والزقازيق  اإلسكندرية  مثل 
املهمات  نقلت بعض  وإمبابة كما  وبهتيم 
والوحدات القائمة إىل موانئ البحر األمحر 

واإلسكندرية والقاهرة ودمياط.

قناة السويس تقدم دعمها للقوات املسلحة حتى حتقيق النصر

القاطرة مارد تقوم بسحب السفينة جاكرتا متهيدًا إلخالء اجملرى  املالحي

باإلعداد  اخلاصة  واهلندسية  الفنية  العمليات  ليشمل  امتد  بل  فحسب  ذلك  على  القناة  هيئة  دور  يقتصر  ومل 
الذي استند على  البيانات الالزمة للعمليات العسكرية ومن أهمها حتديد زمن احلرب  للمعركة ومنها جتهيز 

دراسة مايلي:

-اخلصائص الطبيعية 
واهليدروليكيةللقناةمثل   

التيارات ومناسيب املد  واجلزر 
وتوقيتاتها.

خصائص الربة على طول 
القناة ويف مناطق االقراب.

- األعمال اهلندسية على 
اجملرى املالحي لقناة السويس، 
مثل أعمال التكسيات وامليول 

اجلانبية.

-دراسة حركة املد واجلزر 
ببحرة املالحات شرق بورفؤاء، 
وحبرة املنزلة غرب بورسعيد، 

للحفاظ على مساحة املياه 
واألرض داخل البحرات ومبا 

حيقق ختطيط العمليات 
احلربية وذلك بهدف إعاقة 

تقدم القوات الربية للعدو.

-االشراك يف إنشاء وصيانة 
البنية األساسية، والتباب 

الرابية واليت احتاجها اجملهود 
احلربي، وكذا تقوية أماكن 

تثبيت الكباري العائمة.

-االشراك فـي نقل املعدات 
واجلنود من وإىل اجلبهة.

-االشراك فـي نصب وتركيب 
شباك معلقة فـي عوامات 

أمام الكباري على نهر النيل 
حلمايتها من األلغام العائمة.
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البحرية املصرية ورجال اإلنقاذ بالقناة أبطال معركة تطهري القناة

السادس  فى  العظيم  انتصارنا  إن 
يكن  مل   1973 أكتوبر  من 
عادي  عسكري  انتصار  جمرد 
زة  للعٍِ ملحمة  كان  ولكنه 
والشرف واسرداد الكرامة ألمة 
كاملة  كانت حرب أكتوبر 
سبياًل للتحرر من وهم االنكسار 
االنتصار  ونشوة  حقيقة  إىل 
هي  أكتوبر  حرب  أن  أرى  ولذا 
جتسيد للعبقرية العسكرية 
مصر  واستطاعت  املصرية 
خالهلا أن ترد إلسرائيل عدوانها 
وتسرد عزتها وكرامتها، وفوق 
ذلك قناتها،  فلوال حرب أكتوبر 
مَلا عادت قناة السويس و دبت فيها 
للرخاء  رافدًا  جديد  من  احلياة 

والتنمية.

مباشرة  أكتوبر  انتصار  وعقب 
وقبل   1973 ديسمرب  أوائل  يف 
بدأ  احلربية   العمليات  توقف 
رجال اإلنقاذ بهيئة قناة السويس 
ملحمة تطهر القناة من العوائق 
عمليات  كانت  حيث  الغارقة 
االستعداد لبدء تطهر القناة تتم 
الضروري  من  وكان  هدوء.  يف 
إعداد ميناء بورسعيد الستقبال 
األلغام  وكاسحات  السفن 
لدخوهلا  متهيدًا  األجنبية 

القطاع الشمالي للقنـاة.

قـام فريق اإلنقاذ املكون من 10 
إداريني  و6  حبارًا  و15  غطاسني 
للغاية  بسيطة  وبإمكانيات 
برفع وانتشال 48 عائقًا من السفن 
وناقالت  والقاطرات  الصغرة 
املياه ولنشات اخلدمة اليت غرقت 
بورسعيد.  مبيناء  احلرب  خالل 
بلغ حجم القطع اليت مت انتشاهلا 
عائقًا   120 تشمل  طن  ألف   35
عائق    600 وحوالي  متوسطًا. 
غاطس  من  عائقًا  و99  صغر 

وبريطانيا   )أمريكا  عظمى 
يف  كبر  جبهد  وفرنسا( 
السويس  قناة  تطهر  عملية 
مالديها  أقصى  قدمت  حيث 
تكنولوجية  إمكانيات  من 
األلغام  عن  الكشف  جمال  يف 
ذلك  كل  وأسفر  واملفرقعات، 
 688 وتفجر  رفع  عن  اجلهد 
على  من  وقنبلة  لغم  ألف 
القناة، باإلضافة إىل رفع  ضفيت 
لغم  ألف   42 وانتشال  وتفجر، 
القناة. قاع  من  وصاروخ  وقنبلة 

ونود أن نشر إىل حقيقة هامة 

السويس وحـده .

فكان  املصرية  البحرية  أما 
تطهر  يف  والريادة  السبق  هلا  
وذلك  والقنابل   األلغام  من  القناة 
حيث مت   1974 بداية من فرباير  
من  فرد   100 من  فريق  تشكيل 
املصرية،  البحرية  رجال  خرة 
 5 املهندسني  سالح  قدم  كما 
رفع   يف  متخصصة  جمموعات 

وتفجر األلغام.

قوي  ثالث  أكرب  وشاركت 

الغربي  أنه على رغم من اجلهد 
فى  ساهم  الذي  املتطور  الفنى 
اقتصر  دورهم  أن  إال  التطهر، 
تصل  ومل  الفنية  املعاونة  على 
األلغام  مع  املباشر  التعامل  إىل 
أن  طلبوا  حيث  واملفرقعات 
املصرية  البحرية  رجال  يتوىل 
كل عمليات التطهر يف القاع 
وصدق  القناة،  ضفيت  وعلى 
حبق  املصرية  البحرية  رجال 
لتصبح  القناة  بتطهر  وقاموا 
أكثر املمرات املالحية أمنًا يف 

العامل منذ ذلك التاريخ.

تفاصيل عملية تطهري القناة عقب احلرب حتى 5 يونيو 1975

ثم افتتح الرئيس الراحل/ حممد انور السادات القناة يف 5 يونيو 1975 يف احتفال عاملي سجل فيه كلمته اخلالدة »إن ابن هذه األرض 
الطيبة الذي شق القناة بعرقه ودموعه همزة للوصل بني القارات واحلضارات، وعربها بأرواح شهدائه األبرار لينشر السالم واألمان على 
ضفافها، يعيد فتحها للمالحة العاملية من جديد كما أنشأها أول مرة رافدًا للسالم وشريانًا لالزدهار والتعاون بني البشر«.ويف 12 
القناة مبنحها قالدة اجلمهورية تقديرًا ملا أدت أجهزتها من خدمات جليلة للبالد خالل حرب  م سيادته هيئة  كرَّ  1975 أكتوبر 
العاشر من رمضان - 6 أكتوبر 1973 -ّ  ومنذ ذلك التاريخ والقناة يف تطور مستمر يف العائدات واحلموالت و أعداد السفن لتسهم القناة 

يف دفع عجلة االقتصاد املصري ومسرة التنمية يف بلدنا احلبيبة مصر.

ألقى   1973 أكتوبر  يف16 
أنور  حممد  الراحل/  الرئيس 
السادات خطابًا هامًا أمام جملس 
أمجع  للعامل  فيه  أعلن  الشعب 
»أننا  فيه  جاء  للسالم  مشروعًا 
بل  الساعة  هذه  استعداد  على 
يف  فورًا  نبدأ  أن  الدقيقة  هذه 
وفتحها  السويس  قناة  تطهر 
لكي  العاملية  املالحة  أمام 
رخاء  يف  دورها  أداء  إىل  تعود 
أصدرت  ولقد  وإزدهاره،  العامل 
هيئة  رئيس  إىل  بالفعل  األمر 
هذه  يف  بالبدء  السويس  قناة 
الضفه  حترير  إلمتام  العمليه 
بدأت  وقد  للقناة  الشرقيه 
االستعداد  مقدمات  بالفعل 
الثالث،  القناة  املهمة«.  هلذه 
الدولتان على  على أن جتيب 
أقصاه  موعد  فى  اإلنذار  هذا 

والنصف  السادسة  الساعة 
أكتوبر   31 يوم  صباح  من 
مل  وإذا  ساعة،   12 بعد  أى 
وفرنسا  بريطانيا  تتسلم 
فإنهما  احملدد  الوقت  فى  الرد 
الذي  بالقدر  تتدخالن 
لضمان  ضروريًا  تريانه 
مصر  طلبهما.ورفضت  إجابة 
وأرسلت  اجلائر  اإلنذار  هذا 
جملس  إىل  عاجلة  مذكرة 
ولوقف  لالنعقاد  األمن 
مجيع  واستنكرت  العدوان 
اإلسرائيلى  العدوان  الدول 
أمريكا  مندوب  وقدم 
قرار  مشروع   باجمللس 
إسرائيل  مطالبة  يتضمن 
إىل  احلال  يف  باالنسحاب 
ولكن  اهلدنة  خط  وراء  ما 
القرار  أجهضت  فرنسا 

 4 يف  السد  إلزالة  الفعلي 
السد  1974.وكان  عام  أبريل 
والكتل  األحجار  من  مكونًا 
وبعض  الكبره  اخلرسانية 
باألحجار  اململوءة  الصاالت 
مرصوف  طريق  يعلوه  وكان 
بعرض 20 مرًا يربط    الشاطىء 
الغربي  بالشاطىء  الشرقي 
الكميات   بلغت   وقد  للقناة، 
اليت     استخرجت   منه   6500 مر 
الكبرة  األحجار   من  مكعب 
و 71000 مر مكعب  من  الكتل  
اخلرسانية،  و 12000مر مكعب 
من الرمال والدبش  واألتربة، و 27 

صال حديد  مملوءة  باألحجار.

إزالة سد الدفرسوار

سرعة  الضروري  من  كان 
السد  هذا  إزالة  فى  البدء 
للسماح بتحرك معدات التطهر 
القناة   طول  على  واالنتشال 
استكشاف  عملية  فبدأت 
إلزالته  اخلطة  ووضع  السد 
العمل  وبدأ   ،1974 مارس   24 يف 

الرئيس السادات يفتتح القناة للمالحة يف 5 يونيو 1975

الفيتو.  حق  باستخدامها 
قرار  إىل  الوصول  وقبل 
الفرنسية  الطائرات  كانت 
مدن  تضرب  والربيطانية 
بالقنابل،  مصر  ومطارات 
تدمرًا  بورسعيد  ودمرت 
من  العديد  وأغرقت  شديدًا 

السفن والوحدات البحرية
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البدء  الضروري  من  وكان 
ملرور  مالحي  ممر  فتح  يف 
أمتار   5 بعمق  األلغام  صائدات 
اجلزء  مسح  من  نتمكن  حتى 
فبدأت  القناة  من  اجلنوبي 
مبعداتها  السد  إزالة  يف  اهليئة 
فيها  العاملني  وبإرادة  املتيسره 
من مهندسني وفنيني وغطاسني 
من  بغطاسني  استعانت  كما 
اإلنقاذ  ومن  البحرية  القوات 
وربط  بتصبني  للقيام  اهلندي 
الكتل الضخمة حتى ميكن 

رفعها بواسطة أوناش اهليئة .

السد  إزالة  تكاليف  بلغت 
حوالي 238 ألف جنيه بالعمالت 
العروض  أقل  بأن  علمًا  احمللية 
الشركات  من  وصلت  اليت 
كان  املتخصصة  األجنبية 
منها  جنيه  ألف  حوالي430 
مايعادل 750 ألف دوالر بالعملة 

األجنبية يف ذلك الوقت.

مسرح  قلب  يف  القناة  وكانت 
ست  طيلة  احلربية  العمليات 
سنوات تبادل اجليشان املتحاربان 
قذائف  القناة  عرب   خالهلما 
األسلحة  وطلقات  املدفعية 
الطائرات  وقنابل   املختلفة  
القوات  قامت  كما  والصواريخ، 

تطهري اجملرى املالحي من األلغام واملفرقعات
العمليات  فيها  تركزت  اليت 
احمليطة  واألماكن  احلربية 
وحول  الصور  كباري  مبواقع 

العوائق الغارقة يف القناة.

وفيما خيتص باجلزء األوسط من 
ظروف  تسمح  مل  املرة؛  البحرة 
املوجودة  بالرواسب  املنطقه 
باستخدام  البحرة  مبياه 
واملغناطيسية  الصوتية  األجهزة 
وتركت  األلغام  الكتشاف 
قامت  اليت  السويس  قناة  هليئة 
الشبكات  أو  باجلنازير  مبسحها 
التكريك  لعمليات  متهيدًا 

بالبحرة.

و كان االتفاق بني احلكومتني 
املصرية واألمريكية يتضمن 
األمريكية  القوات  تقوم  أن 
املسلحهة  القوات  أفراد  بتدريب 
األلغام  إزالة  على  املصرية 
أحدث  باستخدام  األرضية 
بهدف  واملعدات  األجهزة 
املناطق  بتطهر  للقيام  إعدادهم 
القناة  جانيب  على  األرضية 
يف29  التدريب  هذا  بدأ  وقد 
  1805 تدريب  1974ومت  إبريل 
سالح  من  واجلنود  الضباط  من 
إزالة  عمليات  على  املهندسني 

القنابل  وإزالة  األلغام  حقول 
القوات  وقامت  املتفجرة   واملواد 
بتطهر  ذلك  بعد  املصرية 
جانيب  على  مرًا   250 مسافة 
واملتفجرات  األلغام  من  القناة 
  30 يف  العمليات  هذه  ومتت 
عمليات  أسفرت   1974 نوفمرب 
املالحي  للمجرى  اجلوي  املسح 
األلغام  صائدات  واستخدام 
بالغطاسني عن إزالة أكثر من 
8500 جسم متفجر منها مايقرب 
اجملرى  يف  جسم   7500 من 

املالحي نفسه..

كما مت إزالة ما يقرب من 1000 
جسم متفجر من مداخل القناة 
وأماكن انتظار السفن وكانت 
املتفجرة  األجسام  هذه  بني  من 
العاملية  احلرب  من  خملفات 
الثانية ومعارك 1956 تراوح بني 
قنابل زنة 2000 رطل وقنابل ضد 
كما  يدوية،  وقنابل  األفراد 
زنة  أملاني  حبري  لغم  تفجر  مت 
جوا  أسقط  قد  كان  رطل   2000
الثانية،  العاملية  احلرب  يف 
وقامت القوات املشركة  أيضًا 
بانتشال 200 طن من الذخائر اليت 
الصاالت  يف  موجودة  كانت 

والقوارب الغارقة.

املسلحة     املصرية       منذ أوائل 
إزالة  على  بالعمل   1974 فرباير 
حقول األلغام األرضية على جانيب 

القناة لتأمني الوصول إليها.

يف  التطهر  عمليات  وبدأت 
وحدات   وقامت   1947 أبريل    11
البحرية   األمريكية    املتخصصة 
باكتشاف  األلغام  إزالة  يف 
واملتفجرات  والقنابل  األلغام 
باستخدام الطائرات اهليلوكوبر 
واألجهزة املغناطيسية والصوتية 
القطاع  مبسح  وقامت  املتطورة 
الشمالي للقناة مبا يف ذلك بوغاز 
أبريل  من 23  الفرة  بورسعيديف 
1974كما  أبريل  حتى29   1974
القطاع  يف  العمليات  هذه  متت 
ذلك  يف  مبا  القناة  من  اجلنوبي 
بوغاز  يف  االنتظار  منطقة 

السويس يف 30 مايو 1974 .

القوات املصرية  بعد ذلك قامت 
الفرنسية   القوات  مع  باالشراك 
مبسح ميول القناة للمرة الثالثة، 
األلغام  صائدات  قامت  كما 
مبسح    والفرنسية  اإلجنليزية 
باجملرى املالحي وقام  الغطاسون 
واخلرباء  والفرنسيون  املصريون 
املناطق  مبسح  األمريكيون 

انتشال املعدات الغارقة باجملرى املالحي من  كبر  عدد  هناك  كان 
يف  الغارقة  واملهمات  املعدات 
قسمت  وقد  ملالحي،  اجملرى 
هذه العوائق إىل عوائق كبرة 
وعوائق  متوسطة  وعوائق 
الوزن  حيث  من  وذلك  صغرة، 

واحلجم.

اليت  الكبرة  العوائق  وبلغت 
عشرة  طن   1000 على  تزيد 
الضروري  من  وكان  عوائق 
خاصة  رفع  بوسائل  االستعانة 
مناسبة،  انتشال  معدات 
خاص  اتفاق  عقد  مت  وقد 
املصرية  احلكومة  بني 
األمريكية  واحلكومة 
الكبرة.  العوائق  النتشال 
وكان من الضروري فتح طريق 
االنتشال  معدات  ملرور  مالحي 
لذلك  اجلنوب  إىل  الشمال  من 
السفينة  بانتشال  البدء  تقرر 
والسفينة  »اإلمساعيلية«، 

خيتص  وفيما  »مكة«، 
بدأ  فقد  الثقيلة  الرفع  مبعدات 
بورسعيد  مدينة  إىل  وصوهلا 
بوصول  أغسطس1974   31 يف 
الونش » نور« من هامبورج كما 
»روالند«  الثاني  الونش  وصل 
وكانت  سبتمرب1974،   15 يف 
أغسطس   22 يف  وصلت  قد 
وحدات  من  سفينتان   1974
الرفع العائمة التابعة للبحرية 
انتشال  ومبجرد  األمريكية، 
مت  »مكة«  السفينة  من  جزء 
األوناش  لدخول  الطريق  فتح 
القطاع  إىل  والتحرك  الثقيلة 
مت  حيث  القناة  من  اجلنوبي 
اليت  عوائق  الثالث  انتشال 
بور  عند  القناة  تسد  كانت 
يف  العمليات  هذه  ومتت  توفيق 

15 نوفمرب 1974 .

القاطرة  انتشال  مت  ذلك  وبعد 
مكسر  انتشال  ثم  »جند« 
إىل  ونقله  »كاسر«  الصخور 
 1974 سبتمرب   25 يف  البحرات 
يف19   23 الكراكة  ثم   ،

أكتوبر1974 . 

  15 بالكراكة  خيتص  وفيما 
بعدم  اهليئة  طالبت  سبتمرب، 
كاملة  وانتشاهلا  تقطيعها 
وإعادة  إصالحها  يف  أماًل 
انتشاهلا  مت  وقد  استخدامها 
كاملة  وتسليمها للهيئة يف 6 

ديسمرب1974 .

وأثنــاء قيــام شــركة االنتشــال 
بالتعامل مــع العوائق الكبرة، 
باهليئــة  اإلنقــاذ  قســم  كان 
يتعامــل مــع العوائق املتوســطة 

والصغــرة وقــام بانتشــال عــدد 
ــغ  ــق  بل ــذه العوائ ــن ه ــم م ضخ
أوزان  بإمجالــي   وحــدة   62
وكانــت  طــن،   5300 حوالــي 
أكــرب الوحــدات املنتشــله هــي 
»أفريكاجلــن«،  الســفينة 
ــروع  ــوق مش ــت تع ــيت كان وال
الســفينة  يليهــا  التطويــر 
ــه  ــت غارق ــيت كان ــواق«، ال »أس
حبوض  لرســانة، والكراكة 
»9 » الــيت مت تغطيتها وانتشــاهلا 
يف فــرة قياســية، وكذلــك 
اللنشــات  مــن  كبــر  عــدد 
والصــاالت والدبابــات والعربــات 
والكبــاري  العســكرية 
العائمة.ويتضــح من ذلك  مدى 
ماقــام بــه قســم اإلنقاذ برســانة 
اهليئــة مــن جمهــود ضخــم فــى 
ــر اجملرى املالحي  عمليات تطه

مــن العوائــق.  
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قناة السويس
منذ املصريني القدماء  حتى العصر احلديث

قناة  شقت  دولة  أول  هي  مصر 
البحرين  بني  تربط  صناعية 
األمحر واملتوسط عرب نهر النيل 
سنوسرت  امللك  عهد  فـي  وذلك 
الثالث أحد ملوك مصر القدمية  
عام 1874 ق . م، ثم أعيد حفرها 
فـي عهد سييت األول )1310 ق.م(. 
وقناة خناو )610 ق. م(، وقناة دارا 
األول ) 510ق.م(. قناة بطليموس 

الثاني )285 ق.م (، 

تراجانبطليموس  الثانىدارا األولخناو الثانىسيتى األولسنوسرت الثالث

الروماني  اإلمرباطور  قناة  ثم 
أمر  قناة  ثم  م(،   117  ( تراجان 
بن  عمرو  أنشأها  اليت  املؤمنني 
اإلسالمي  الفتح  عقب  العاص 
عام 642م وهي آخر قناة لتوصيل 

البحرين عرب نهر النيل.
الفرنسي ملصر  وعقب االحتالل 
نابليون  كلف   1798 عام  يف 
مهندسي  كبار  أحد  بونابرت 
احلملة )لو بر( بدراسة مشروع

لربط  حبرية  قناة  إنشاء 
البحرين األبيض واألمحر إال أن 
اخلطأ  بطريق  أثبتت  الدراسة 
مستوى  بني  كبر  فارق  وجود 
البحرين ولذلك مت إلغاء املشروع 
 1854 عام  وفـي  حينه،  فـي 
استطاع فردينان دليسبس إقناع 
باشا  سعيد  حممد  مصر  والي 
لتحقيق  السويس  قناة  حبفر 

الرخاء ملصر والعامل، و بدأ حفر

القناة فـي 25 أبريل 1859 واشرك 
فـي حفر القناة ما يقرب من 1.5 
ما  منهم  استشهد  مصري  مليون 
لعدم  نظرًا  ألفًا،   120 من  يقرب 
األساسية  االحتياجات  توافر 
من طعام وشراب ومأوى وانتشار 
بيت  خيل  مل  وبذلك  األمراض 
حفر  فـي  مشارك  من  مصري 
روحه  بذل  شهيد  من  أو  القناة 

على أرضها.

القناة فى عهد الفراعنة

- 18 نوفمرب 1862 تدفقت مياه البحر األبيض إىل حبرة التمساح.

- 18 مارس 1869وصلت مياه  البحر األبيض إىل البحرات املرة.

 - 15 أغسطس 1869 وصلت مياه البحر األمحر إىل البحرات املرة الصغرى، ثم يف 18 أغسطس 1869 التقت مياه البحر األبيض بالبحر األمحر وبذلك 
انتهت األعمال يف هذا املشروع الضخم واليت استغرقت عشر سنوات كاملة بعد استخراج 74 مليون مر مكعب من الرمــال  بتكلفة بلغت 369 

مليون فرنك فرنسي تعادل 14.2  مليون جنيـه مصري يف حينه.

ديليسبس يضرب أول فأس فى مشروع حفر القناة فى 25 إ بريل 1859

مراحل حفــر القنــاة 

لينان دى بلفونفوزان بكفردينان ديليسبس
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يف 17 نوفمرب 1869 وبعد عشر سنوات من العمل الشاق والتضحيات مت افتتاح قناة السويس للمالحة العاملية يف احتفال أسطوري 
الزمان، و كان على رأس احلاضرين اإلمرباطورة »أوجيين« إمرباطورة  وأباطرة وأمراء ذلك  أقامه اخلديوي إمساعيل و شهده ملوك 
فرنسا، وتعد قناة السويس بكل املقاييس قناة مصرية خالصة حفرت بأيادي ودماء مصرية ويف أرض  مصرية ولذلك كان حتميًا 

عودتها يف يوم من األيام ملصرنا الغالية مهما طال الزمان.

افتتاح القناة

اخلديوي إمساعيل و اإلمرباطورة أوجيين يف حفل افتتاح القناة 

وصول سفن ملوك وأمراء العامل إىل بورسعيد احلفل التارخيي الفتتاح قناة السويس

تأميم القناة

انتصار السادس من أكتوبر وعودة املالحة 

الرئيس  1956أعلن  يوليو   26 يف 
تأميم  الناصر  عبد  مجال  الراحل 
احلق  وعودة  السويس  قناة 
إثر  وعلى  الشرعيني  ألصحابه 
على  الثالثي  العدوان  وقع  ذلك 
الشركة  من  حماولة  يف  مصر 
الستعادة  هلا  املؤيدة  والدول 

القناة مرة أخرى، ولكن شعب

بفضل التخطيط احملكم واإلصرار على استعادة األرض والكرامة ملصر واألمة العربية اختذ الرئـيس الراحـل حممد أنور السادات القرار 
الشجاع ببدء حرب التحرير يف السادس من أكتوبر 1973، وانتصرت مصر واستعادت كامل ترابها، ثم بدأت أعمال إصالح وتطهر القناة 
حتت إشراف األمم املتحدة، وأعيد افتتاح القناة للمالحة العاملية يف 5 يونيو 1975لربط العامل كله مقدمة أعظم  خدمة لالقتصاد العاملي  

والبشرية مجعاء.

الرئيس الراحل حممد أنور السادات فى حفل إعادة فتح قناة السويس للمالحة العاملية

مواصلة  على  أصر  األبي  مصر   
على  العزم  وقرر  الكفاح 
الـذي  حقـه  عن  دفـاعًا  املقاومة 
واملواثيق  األعراف  مجيع  تقره 
الدولية، وحتقق النصر وانسحبت 
القوات املعتدية من منطقة قناة 
يونيو  من  الثامن  يف  السويس 

.1967

وعقب العدوان اإلسرائيلي على 
 8 ملدة  القناة  إغالق  مت  مصر، 
سنوات خسر العامل خالهلا وفقًا 
 13.6 املتحدة  األمم  إلحصائيات 
مليون   1700 مبعدل  دوالر  مليار 
دوالر سنويًا وخسرت مصر 1500 
رسوم  يف  تتمثل  جنيه  مليون 

العبور وقيمة ما دمرته

ومهمات  معدات  من  احلرب 
االتصاالت وحمطات  وشبكات 
املياه واملباني والوحدات البحرية 
إعادة  لتكاليف  باإلضافة  هذا 
القناة للحالة اليت كانت عليها 

قبل العدوان.
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األهمية االقتصادية لقناة السويس 

منظومة التطوير فـي قناة السويس 

تطوير أسطول الكراكات

الكراكة مشهور

الكراكة مشهور

السويس فيما حتققه من وفر  ترجع األهمية االقتصادية لقناة 
يف  املتمثلة  التشغيل  وتكاليف  والغرب  الشرق  بني  املسافة  يف 
الوقود والعمالة ومعدالت اإلهالك هذا باإلضافة إىل توفر عنصر 

الوقت وهو أمر شديد األهمية يف عامل النقل. ويراوح هذا الوفر 

بعدة  السويس  قناة  هيئة  قامت  اليوم  وحتى  القناة  تأميم  منذ 
يف  املضطردة  الزيادة  مواكبة  بهدف  القناة  لتطوير  مشاريع 
أمحد  الفريق/  السيد  أعلن  وقد  العاملي،  األسطول  سفن  أحجام 
علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس يف 19 يناير 2010 االنتهاء 

من مرحلة 66 قدم لتطوير القناة وبذلك أصبحت القناة 

كراكة   14 الكراكات  عدد  فيبلغ  اآلن  أما  حصان   17700 قدراتها  إمجالي  كراكات   3 متتلك  التأميم  عند  اهليئة  كانت 
إجـمالي  قدراتها 175541حصان مبا يعين أن قدرات كراكات  اهليئة قد تضاعفت 10 مرات منذ التأميم. 

واحدة من أكرب الكراكات يف العامل، وهي كراكة ذات حفار للتعامل مع الربة الصخرية ، ودخلت الكراكة اخلدمة عام 
1996وتبلغ قدرتها الكلية 31500 حصان فيما تصل قدرة احلفار إىل 3000 حصان، وتعمل حتى عمق 35 مر ويصل طول خط 

الطرد إىل 6 كم.

 ) منها  القادمة  )اجلهة  السفينة  ملنشأ  تبعا   %88 و   %20 بني 
واملكان املتجهة إليه.

قادرة على استيعاب النسب التالية من محوالت األسطول العاملي 
حبمولة كاملة:

 . اخلام  البرول  لناقالت  العاملي  األسطول  محوالت  من    %  62.2
96.8 %  من محوالت األسطول العاملي لسفن الصب 100 %  من 

محوالت األسطول العاملي لباقى أنواع السفن.

الكراكة مكة

تطوير أسطول القاطرات

25 ألف  25 ألف طن  وقدرتها الكلية  (، وتصل محولتها الكلية إىل   Trailing Hopper Suction  ( كراكة ماصة حاملة 
حصان، وتبلغ سعة البئر 10 أالف م3 ومحولة الشحنة 16 ألف طن، وتعمل حتى عمق 35 مر.

كانت هيئة القناة يف عام 1956 متتلك عدد 17 قاطرة مت بنائهم يف الفرة ما بني 1868 و1956، ويصل إمجالي قدراتها إىل حوالي 35 
ألف حصان، كما تراوحت قدرات الشد لإلسطول بني 3 طن و 50 طنًا، ومتتلك اهليئة حاليًا 84 قاطرة منها 35 قاطرة تراوح قدرات الشد 

والقطر هلا بني 16 و160 طن تقوم بأعمال القطر واالنقاذ ومكافحة احلرائق بأعالي البحار.
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 التكامل بني قناة السويس وسوميد

اخلدمات اليت تقدمها اهليئة إلقليم القناة
املعديات

ويهدف برنامج التكامل  بني قناة السويس وخط سوميد إىل جذب الناقالت العمالقة احململة بالبرول اخلام من اخلليج العربي إىل 
أوروبا وأمريكا للعبور بطريقة التخفيف بداًل من الدوران حول رأس الرجاء الصاحل، وكذلك االستفادة من إمكانيات املرفقني يف 
خلق طريقة جديدة لعبور البرول وهما القناة وسوميد من أجل حتقيق إيرادات إضافية للمرفقني وبالتالي تدعيم االقتصاد املصري 

و دور مصر االسراتيجى يف نقل البرول.

تقدم هيئة قناة السويس خدمة املعديات جمانًا للجمهور بهدف ربط سيناء بالوادي وهي خدمة جمانية لدفع عجلة التنمية، ويبلغ 
إمجالي عدد املعديات العاملة بني الضفتني على مجيع احملاور 36 معدية  ويبلغ املتوسط اليومي للمركبات املستخدمة هلا 30000 

)ثالثون ألف( مركبة بإمجالي عشرة ماليني مركبة سنويًا.

 تطهري حبرية التمساح

توفري مياه الشرب النقية ملدن القناة

تنمية جنوب الوادي

حماور العبور على قناة السويس 

قامت هيئة قناة السويس بإمكانياتها الذاتية وأسطول كراكاتها بتنفيذ مشروع تطهر حبرة التمساح بتكلفة قدرها 50 مليون 
جنيه مصري حمققة وفر قدره 150 مليون جنيه مقارنة بالعرض الذي قدمته  إحدى الشركات األجنبية لتنفيذ املشروع بتكلفة 
قدرها 200 مليون جنيه، وبلغ إمجالي حجم العمل 2.4 مليون مر مكعب، وبدأ العمل يف مارس 2000 وانتهى يف يونيو 2002، وشارك يف 

التطهر 5 كراكات تابعة للهيئة.

أحد مسئوليات هيئة قناة السويس يف القطاع اجلنوبي ويبلغ املتوسط الشهري لعدد املركبات املستخٍدمة للنفق 106 ألف مركبة.

 مل يقتصر نشاط اهليئة يف خدمة اجملتمع على منطقة القناة فقط، بل امتد هذا النشاط إىل جنوب الوادي، حيث ظهرت هناك  حاجة 
الصيانة  أعمال  العائمة إىل  والوحدات  السياحية   السفن  الوادي لسد حاجة  ماسة إىل وجود ترسانة متخصصة يف منطقة جنوب 
والعمرات  السنوية حيث تقع أقرب ترسانة يف املعصرة جنوب القاهرة، وقد أوضحت الدراسات الفنية والتسويقية جدوى وأهمية هذا 
املشروع للنشاط السياحي املصري يف هذه املنطقة، ونظرًا المتالك هيئة قناة السويس إلمكانيات وخربات واسعة ومتخصصة يف هذا 
اجملال فقد أنشأت شركة الرسانة النيلية يف حمافظة قنا على مساحة 35 فدان برأس مال قدره 150 مليون جنيه مشاركًة بني اهليئة 

والشركات التابعة، وتهدف الشركة إىل حتقيق اآلثار االقتصادية واالجتماعية التالية: 

  1- املساهمة يف تنمية جنوب الوادي.

  2- املساهمة يف بناء وصيانة وإصالح ورفع  كفاءة السفن السياحية والوحدات النيلية.

  3- توفر فرص عمل ثابتة ومؤقتة للشباب. 

  4- تدريب وتأهيل الشباب على احلرف الفنية  وحرف  صيانة وإصالح وبناء السفن.

وجتديد  املياه  حمطات  وجتديد  ببناء  اهليئة  قامت 
توفر  إىل  تهدف  توسعية  خطة  خالل  من  الشبكات 
مجيع  وتغطية  الثالث  القناة  ملدن  النقية  الشرب  مياه 

احتياجاتها حتى عام 2020.

نفق الشهيد/ أمحد محدي 
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أحد الروافد اليت تساهم يف ربط سيناء بالوادي، ويبلغ طوله 4100 مر 
الفتحة املالحية 404 مر وطول املدخلني الشرقى والغربي  وطول 
9500 مر، وأقصى ارتفاع مسموح بعبوره أسفل الكوبري 68 مر 

من سطح مياه القناة.

للسكة  بالدوران  متحرك  معدني  كوبري  أطول  ويعترب  السريع،  الشرق  قطار  خط  وإعادة  بالوادي  سيناء  لربط  الكوبري  هذا  أنشئ 
احلديد يف العامل، ويتضمن حارة للسيارات املالكي، ويبلغ طوله 640 مر وعرض الفتحة املالحية 320 مر، ويصل وزن الكتف املعدني 

الشرقي 6648 طن والغربي 6388 طن.

كوبري السالم 

كوبري الفردان املعدني املتحرك
الكراكة مكة تعرب أسفل كوبري السالم
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قناة السويس الجديدة ... صديقة للبيئة

يف دراسة بيئية موسعة وباألدلة العلمية

قناة السويس اجلديدة مطابقة لالشرتاطات البيئية الدولية

تعد قناة الســويس أكثر القنوات 
عامليــًا  املســتخدمة  املالحيــة 
لكونهــا األكثــر أمانــًا واألقصــر 
مســافة بــني احمليــط األطلســي 
ــد يف  ــى متت ــدي فه ــط اهلن واحملي
مصــر لتصل البحر املتوســط مشااًل 
بالبحــر األمحــر جنوبــًا ولتفصــل 
بني قارتي آســيا وأفريقيا لتكون 
بذلــك أقصــر الطــرق البحرية بني 
أوروبــا والبلــدان الواقعــة حــول 
ــط  ــرب احملي ــدي وغ ــط اهلن احملي

اهلــادي.    
وعلــى مــدار أكثــر مــن 150 عامــًا 
تصل قناة السويس البحر املتوسط 
بالبحــر األمحــر وينتــج عــن ذلــك 
تأثــرات ضئيلــة علــى البيئــة 
البحريــة إذا مــا متــت مقارنتهــا 
باآلثــار البيئيــة للبدائــل األخــرى 

ــة. ــة الدولي ــة املالح حلرك
وحرصــًا علــى مســايرة حركــة 
التجارة الدوليــة؛ قامت هيئة قناة 
السويس بتصميم وتنفيذ مشروع 

توســيع وتطويــر اجملــرى املالحــي 
للقنــاة مــع األخــذ يف االعتبــار 
االشــراطات  بكافــة  االلتــزام 
البيئيــة الدوليــة وأن يكــون لــه 
تأثر ضئيل علــى البيئة البحرية 
عــن طريــق تقليــل التغــرات يف 

تدفــق امليــاة عــرب القنــاة احلالية.
وُيصنــف مشــروع قنــاة الســويس 
اجلديدة طبقــًا لقانون البيئة رقم 
4 لســنة 1994 باعتباره استكمااًل 
ألعمــال قائمــة بالفعــل، ويندرج 
)ج(  املشــروعات  قائمــة  حتــت 
ــراءات  ــس إج ــد وأس ــًا لقواع طبق
ــروعات  تقييم التأثر البيئي للمش
جلهاز شــئون البيئة املصــري التابع 
ــذه  ــم ه ــث تض ــة حي ــوزارة البيئ ل
القائمة املنشــآت واملشــروعات ذات 
التأثــرات البيئيــة احملتملــة واليت 
ــة  ــداد دراس ــا إع ــب تقييمه يتطل

ــار البيئية. ــة آلث كامل
ويف هــذا الصــدد قامــت اهليئة يف 
29 يوليــو من 2014 بتقديم دراســة 

ــي  ــر البيئ ــم التأث ــة لتقيي مبدئي
ملشــروع توســعة اجملــرى املالحــي 
ــاز  ــا جه ــى أثره ــام عل ــاة، ق للقن
ــة  ــة الوثيق ــة بدراس ــئون البيئ ش
املقدمــة واملوافقــة املبدئيــة عليها 
مــع التأكيــد على ضــرورة إعداد 
دراســة تقييــم بيئي إســراتيجية 
ــذ يف  ــع األخ ــعة م ــروع التوس ملش
االعتبــار أن تلــك الدراســة لــن يتم 
إعدادهــا يف خطــوة واحــدة نظــرًا 
ألنهــا حتتــاج إىل عمليــة متابعــة 
مســتمرة ملراحل املشــروع وحتليل 
اإلجــراءات  وحتديــد  املخاطــر 
ــة  ــرات املتوقع ــة للتأث التخفيفي
خــالل فــرات التنفيذ والتشــغيل. 
وتهدف هذه اإلجراءات التخفيفية 
الختــاذ االحتياطــات واإلجــراءات 
الالزمــة للحــد مــن أيــة تأثــرات 
ســلبية أثنــاء مراحــل اإلنشــاء مــع 
ضــرورة التخلــص الســليم واآلمــن 
مــن ناتــج املخلفــات الناجتــة عــن 

عمليــات احلفــر والتكريــك 
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ــوت  ــل الزي ــة مث ــات امللوث واملخلف
والشــحوم املســتهلكة، وذلــك مبا 
يتوافــق مــع قانــون البيئــة رقــم 4 
لســنة 1994 املعدل بالقانــون رقم 9 
لســنة 2009 والئحتــه التنفيذيــة. 
وتقــوم دراســة األثــر البيئــي بعدد 
ــل  ــة مث ــرى اهلام ــام األخ ــن امله م
دراســة تأثــر التوســعة اجلديــدة 
ــة املياه بالقناة  للقناة على حرك
باستخدام أحد النماذج الرياضية 
اهليدروليكيــة وتقدميها للجهاز 
فيهــا،  الــرأى  وإبــداء  ملراجعتهــا 
وإعــداد دراســة مرجعيــة لألنواع 
ــا  ــاة وتقدميه ــرب القن ــة ع الدخيل
ــرأى  ــداء ال ــا وإب ــاز ملراجعته للجه
فيها، وإعداد وتنفيذ خطة لإلدارة 
البيئيــة وبرنامــج للرصــد البيئــي 
املســتمر لنوعية املياة والرسوبيات 

بالقنــاة والكائنــات احليــة بهــا. 

التأثريات البيئية املتوقعة ملشروع التوسعة :

أعمال التثقيبات احلقلية

واعتمــدت الدراســة علــى إعــداد 
منــوذج هيدروديناميكــي ثنائي 
األبعــاد الحتســاب تأثــر مشــروع 
التوسيع على هيدروديناميكية 
امليــاة وحــدود العــكارة الناجتــة 
عــن أعمــال التكريــك وكذلك 
إنتقــال  علــى  التوســعة  تأثــر 

األجســام العالقــة واهلائمــة.
ــوذج إىل  ــج النم ــارت نتائ ــد أش وق
التوســعة  مشــروع  تصميــم  أن 
ســيكون لــه تأثــر ضئيــل علــى 
امليــاة  هيدروديناميكيــة 
والتصرفات وانتقال العوالق بالقناة 
احلالية، وخلصت الدراسة إىل أن 
مســاحة امليــاة املضافــة إىل قنــاة 
السويس ستزيد بنسبة 4% تقريًبا 
وبالتالــي فــإن حجــم امليــاة املضاف 
ــول  ــه مدل ــس ل ــر لي ــم صغ حج
ــم اإليكولوجية  بيئي على النظ

باملنطقــة، كمــا قدرت الدراســة 
أقصــى قيمــة للزيــادة يف تذبذب 
مســتوى امليــاة بـــ 10ســم فقــط، يف 
حني تصــل  أقصى قيمــة للزيادة 
يف ســرعة التصــرف هــى 15ســم / 
ــكارة  ــبة الع ــاوز نس ث، ومل تتج
احلــدود املســموح بهــا أى أقــل مــن 
60 ملجــرام / لــر بعيــداًَ عن املصدر 
حبوالــي 1كم مشااًل وجنوبًا، وهو 
مــا يــدل علــى أن تأثــر االمتــداد 
اجلديــد ال يــكاد ُيذكــر علــى 
نســبة انتقــال األجســام العالقــة.

بعمليــة  يتعلــق  وفيمــا 
التكريك؛ فيخضع املشروع لعدد 
مــن اإلجــراءات الســليمة للتعامل 
مــع نواتــج التكريــك مــن خــالل 
إنشــاء وتدعيــم جســور وأحــواض 
ــا  ــرق طبق ــال الط ــيب وأعم الرس
املناطــق  وردم  التطويــر  خلطــط 

املنخفضــة.

دراسات انتقال األنواع:

احملوريــة  لألهميــة  نظــرًا 
ــر  ــاء مص ــار وف ــروع ويف إط للمش
ــد  ــة والتأكي ــا الدولي بالتزاماته
علــى اهتمــام اجلانــب املصــري 
بالقضايــا البيئيــة ومنهــا انتقــال 

األنــواع.
وقــام املهنــدس إبراهيــم حملــب 
رئيــس جملس الــوزراء بتشــكيل 
جلنة عليا ملتابعة ودراسة املوقف 
ــروع  ــة ملش ــار البيئي ــاص باآلث اخل
توســعة قنــاة الســويس وحتديــد 
املــدى  بعيــدة  اآلثــار  ومتابعــة 
احملتملــة، وذلــك لدراســتها خالل 
مراحل اإلنشــاء والتشــغيل حرصًا 
علــى محايــة وصــون الثــروات 
األمحــر  للبحريــن  الطبيعيــة 
واملتوســط من خالل األنشــطة اليت 
ــرة  ــة ظاه ــة ملواجه ــا اللجن أقرته
انتقــال األنــواع ومت التأكيد على 
التــزام مصــر باملبــاديء التوجيهية 
لالتفاقيــات املعنيــة مبنــع إدخال 
ــواع  ــرات األن ــن تأث ــف م والتخفي
الغازيــة الــيت تهــدد ســالمة النظم 

البيئيــة واملوائــل واألنــواع.
كمــا أكــدت الدراســة علــى 
ــي  ــي اهلرم ــج الوقائ ــق النه تطبي

بداية من املنع فالكشف املبكر 
ثــم االســتئصال والــذي أوصــى بــه 
مؤمتــر األطــراف التفاقيــة التنوع 
ــة  ــا اجلنوبي ــي بكوري البيولوج
ــة إىل  ــر 2014، باإلضاف يف أكتوب
التأكيد على استحالة التحكم 
ــة  ــات احلي ــة الكائن يف حرك
وبضــرورة العمــل علــى إدارتهــا 
مــن خــالل االتفاقيــات اإلقليمية 
والدوليــة، وهــو ما يوضــح وجوب 
التمييــز بــني أنــواع الكائنــات 

ــة. ــة أو الغريب الدخيل
الصابــورة  ميــاة  تعتــرب  كمــا 
واحلشــف امللتصــق علــى الســفن 
ــواع،  ــية لألن ــل الرئيس ــن النواق م
باإلضافــة إىل الســباحة النشــطة 
املتعمــد  واإلطــالق  )األمســاك( 
واحلركــة الطبيعية مع التيارات 
البحريــة واملــد واجلــزر وحركة 
ــراق يف  ــياحة واإلغ ــفن والس الس
البيئة البحرية واملوانيء واملراســي 
عــالوة علــى األثــر اهلــام لتغــرات 
املنــاخ يف منطقــة شــرق البحــر 
املتوســط بارتفــاع درجــات حــرارة 
املــاء واهلواء وخصوصــًا يف املناطق 
ــؤدي إىل  ــا ي ــو م ــاحلية، وه الس
زيــادة احتمالية تغيــر تكوين 

ــة البحرية  اجملتمعات البيولوجي
وتدعيم فرص دخول أنواع غريبة 

ــارها. وانتش
ــم  ــات التقيي ــت دراس ــا أثبت كم
املتوســط  للبحــر  املتكامــل 
ــام  ــج النظ ــق نه ــالل تطبي ــن خ م
اإليكولوجــي أن منطقــة شــرق 
البحــر املتوســط أقــل املناطــق مــن 
حيــث التنــوع البيولوجي، ووجود 
املعلومــات  يف  ملحــوظ  نقــص 
ــاملة  ــة ش ــداد دراس ــة إلع الالزم
عــن التنــوع البيولوجــي يف البحر 
املنطقــة  وخصوصــًا  املتوســط 
الشــرقية منــه، وأنــه مل يتــم فقــد 
أى نــوع مــن كائنات بيئــة البحر 

املتوســط حتــى اآلن.
كمــا أن عددًا كبــرًا من األنواع 
الدخيلة على بيئة البحر املتوسط 
ــة  ــة اقتصادي ــت ذات قيم أصبح
عاليــة باعتبارها مصــدرًا هامًا من 
مصــادر الصيــد مثــل بعــض أنواع 
القواقــع والســرطانات البحريــة 
يف  وجــدت  حيــث  واألمســاك 
منطقــة احلــوض الشــرقي للبحــر 
ــا  ــواع طريقه ــك األن ــط تل املتوس
ألســواق البلــدان الشــرقية مــن 

ســاحل البحــر املتوســط.

أعمال التكريك متت وفق التوجيهات البيئية
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إجراءات اإلدارة البيئية ملشروع التوسعة:

معاىل الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أثناء زيارته لقناة السويس 

ــن العوامل األخرى  وتوجد عدد م
اليت تؤثر على النظام البيئي للبحر 
املتوســط مثل التنمية الســاحلية 
والتوســع العمراني والصيد اجلائر 
والتلــوث والصــرف الناتــج عــن 
الصناعــات والزيــادة املضطردة يف 
التغرات املناخية تســهل ســيطرة 
ــن  ــة م ــة املهيمن ــواع الدخيل األن

األحيــاء علــى غرها مــن النواع.
الســويس  قنــاة  هيئــة  وقامــت 
بدراســة شــاملة طبقــًا ملــا طالبــت 
بــه وزارة البيئــة، كمــا قامــت 
العامليــة  التكريــك  شــركات 
ألعمــال  بيئــي  تقييــم  بإجــراء 
ــتلزمات  ــار مس ــك يف إط التكري
ــالزم  ــل ال ــى التموي ــا عل حصوهل
مــن اجلهــات االئتمانيــة الدولية، 

ــئون  ــاز ش ــام جه ــى قي ــالوة عل ع
البيئة مبســح شــامل ومســتفيض 
احملليــة  الدراســات  لكافــة 
والدولية عرب املائة ســنة السابقة 
انتقــال  بإشــكالية  واملتعلقــة 
األنــواع البحريــة بقناة الســويس.

قنــاة  هيئــة  عقــدت  كمــا 
ــاور  ــات تش ــدة جلس ــويس ع الس
جمتمعــي عرضــت فيــه نتائــج 
دراســات التقييم البيئــي وإجراءات 
إىل  باإلضافــة  البيئيــة،  اإلدارة 
عقد معهد علــوم البحار واملصايد 
جبامعة اإلســكندرية وجامعة 
قنــاة الســويس أكثرمــن منتدى 
إشــكالية  ملناقشــة  علمــي 
اجلوانب البيئية ملشــروع توســعة 

قنــاة الســويس.

رصــد  برنامــج  إدراج  ومت 
ــن  ــة ضم ــواع الدخيل ــرة األن ظاه
ــوع  ــة للتن ــراتيجية الوطني االس
البيولوجــي واليت مت حتديثها وفًقا 
ملتطلبــات اخلطــة االســراتيجية 
التفاقية التنوع البيولوجي )2011-

2020(، كمــا مت تشــكيل جلنــة 
من فريق علمي للمتابعة والرصد 
والتقييــم آلثار البيئيــة، وتصميم 
مشروع التوسعة بشكل ال يؤثر 
علــى الطيــور املهاجــرة مــن حيــث 
عدم تضمنه مرافق ذات ارتفاعات 
عاليــة أو إضــاءة شــديدة وجتنب 
اإلضــاءة املباشــرة علــى ســطح املاء 

الــيت تســبب إزعــاج األمساك.

اإلجراءات احلالية واملستقبلية:

االتفاقيات واملعاهدات والربوتوكوالت الدولية

تطبيــق  اهليئــة  وتســتهدف 
االشــراطات واملعايــر الدوليــة 
املتعلقــة باتفاقية ميــاة الصابورة 
باإلضافــة  احلشــف  واتفاقيــة 
إىل تنفيــذ برامــج رصــد وتقييــم 
خماطــر انتقــال األنــواع احليــة 
يف قنــاة الســويس والــيت تتضمــن 
دراســة التأثــرات االجتماعيــة 
ــة  ــة وصح ــة والبيئي واالقتصادي

اإلنســان، ومراقبــة انتشــار األنواع 
احملتملــة  املســارات  وحتديــد 
هلــا، وزيــادة فاعليــة املراقبة على 
احلــدود واملوانــيء وتدابــر احلجر 
املمارســات  وأفضــل  الصحــي، 
ــي،  ــع املدن ــع اجملتم ــيق م بالتنس
ــًا  ــة عاملي ــرات مطبق ــع مؤش ووض
وزيــادة عمليــات الرصــد والبحــث 
ــين  ــتوى الوط ــى املس ــي عل العلم

واإلقليمــي.
ــد  ــة عق ــتهدف اهليئ ــا تس كم
برامج التوعية والتدريب لألجهزة 
املدنــي  واجملتمــع  احلكوميــة 
وإقامــة  األهليــة،  واجلمعيــات 
نظــم اإلنــذار املبكــر والرصــد 
ــر، وأخرًا مراجعة  وتقييم املخاط

التشــريعات ذات الصلــة.
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