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حموالت السفن العابرة للقناة تواصل النمو بتسجيل ارتفاع ٦٫١٪ في فبراير

» ٨٨.٥ ألف طن 

إجمالي الحموالت 

مقارنة ب ٨٣.٤ 

ألف طن في فبراير 

العام الماضي »

« ١٣٥٣ سفينة 

عبرت القناة خالل 

فبراير بزيادة قدرها 

» ٪ ٢.٦

بقيادة سفن الحاويات وناقالت البترول

بقنــاة  املالحــة  حركــة  واصلــت 

الســويس النمــو حيــث شــهدت ارتفــاع 

صــايف حمــوالت الســفن العابــرة خــالل 

ــن  ــف ط ــايض إىل ٨٨٫٥٤٩ أل ــر امل فرباي

بزيــادة ٦٫١٪ عــن صــايف الحمــوالت 

املنقولــة خــالل فربايــر ٢٠١٨ والتــي 

بلغــت ٨٣٫٤٨٦ ألــف طــن.

كــ¥ ســجل أعــداد الســفن ¢ــًوا ســنويًا 

 ١٣٥٣ عبــور  لتســجل   ٪٢٫٦ بنســبة 

ســفينة خــالل فربايــر ٢٠١٩ مقابــل 

نفــس  خــالل  ســفينة   ١٣١٩ عبــور 

الشــهر مــن العــام املــايض.

وتوزعــت الســفن العابــرة بــ» ٦٨٣ 

ســفينة بصــايف حمــوالت ٤٤٫١٠٤ ألــف 

طــن قادمــة مــن اتجــاه الشــ¥ل، و٦٧٠ 

ســفينة بصــايف حمــوالت ٤٤٫٤٤٥ ألــف 

طــن عــربت قنــاة الســويس الجديــدة.

فــإن  الشــهرية،  البيانــات  وبحســب 

ــركاب واصلــت تحقيــق أعــىل  ســفن ال

ــذ  ــوايل من ــىل الت ــا« ع ــهر الث ــو للش ¢

ارتفــع  حيــث   ،٢٠١٩ العــام  بدايــة 

أعــداد الســفن الــركاب بنســبة ٨٠٪، 

فضــالً عــن ¢ــو صــايف حموالتهــا بنســبة 

ــجل  ــنوي لتس ــاس س ــىل أس ٢٣٨٫١٪ ع

ــن. ٧١ ط

كــ¥ شــهد صــايف حمــوالت الســفن 

األخــرى خــالل فربايــر املــايض ¢ــًوا 

طــن.  ٣٢٢ إىل  ليصــل   ٪٤٠ بنســبة 

ــًوا  ــرتول ¢ ــالت الب ــجلت ناق ــ¥ س  في

ــغ ٢٥٫٣٪ يف صــايف الحمــوالت  ــاً بل قوي

ــن  ــف ط ــت إىل ١٧٫٣٢٤ أل ــي وصل الت

تــم نقلهــا عــرب ٣٧٧ ناقلــة بــرتول، 

ــف طــن عــربت  ــة بـــ ١٣٫٨٢٩ أل مقارن

القنــاة مــن خــالل ٣٢٩ ناقلــة بــرتول يف 

فربايــر ٢٠١٨.

هــذا وســجلت صــايف حمــوالت ســفن 

 ٪١٧٫٧ بنســبة  ¢ــًوا  الصــب  بضائــع 

إثــر وصولهــا إىل ٩٫٧٤١ آالف طــن تــم 

ــر  ــا عــرب ٢٦٤ ســفينة خــالل فرباي نقله

٢٠١٩، مقابــل ٨٫٢٧٣ آالف طــن عــربت 

يف  ســفينة   ٢٢٩ خــالل  مــن  القنــاة 

ــايض. ــام امل ــن الع ــهر م ــس الش نف

ــات  ــفن الحاوي ــت س ــا، حقق وكعادته

أعــىل صــايف حمولــة عــربت القنــاة 

طــن،  ألــف   ٥٠٫٣٧٢ بلغــت  حيــث 

مقارنــة بصــايف حمــوالت ٤٨٫١٤٢ ألــف 

طــن خــالل الفــرتة امل¥ثلــة مــن العــام 

ــو ٤٫٦٪. ــدل ¢ ــجلة مع ــايض، ُمس امل

«قناة السويس» تشارك في المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات «مارلوج ٨»
» المؤتمر يشهد تكريم الفريق مميش على دوره الرائد في خدمة قطاع النقل البحري

املؤ�ــر  فعاليــات  انطلقــت 

البحــري  للنقــل  الــدويل 

واللوجيســتيات «مارلــوج ٨» تحــت 

ــة يف  ــية عاملي ــو تنافس ــوان «نح عن

قطــاع النقــل البحــري التوجهــات 

ــوا�ء»   ــتث�ر يف امل ــتقبلية لالس املس

الفــرتة مــن ١٧ إىل ١٩ مــارس  يف 

بحضــور  باإلســكندرية،   ٢٠١٩

رئيــس  مميــش  ُمهــاب  الفريــق 

رئيــس  الســويس،  قنــاة  هيئــة 

الهيئــة العامــة االقتصاديــة ملنطقــة 

الوزيــر  كامــل  والفريــق  القنــاة، 

وزيــر النقــل، الدكتــور إســ�عيل 

األكاد°يــة  رئيــس  الغفــار  عبــد 

والتكنولوجيــا  للعلــوم  العربيــة 

املؤ�ــر  نظــم  البحــري.  والنقــل 

مركــز البحــوث واالستشــارات لقطاع 

النقــل البحــري ومعهــد تدريــب 

لألكاد°يــة  التابعــ¼  املــوا�ء 

والتكنولوجيــا  للعلــوم  العربيــة 

ــاون  ــك بالتع ــري وذل ــل البح والنق

مــع هيئــة قنــاة الســويس والهيئــة 

ملنطقــة  االقتصاديــة  العامــة 

ــة  ــوى اإليطالي ــة جن ــاة وجامع القن

ــاء فالنســيا األســبا�  ومؤسســة مين

ومركــز تدريــب املــوا�ء (أبيــك) 

شــهد  ببلجيــكا.  أنتــورب  Äينــاء 

مــن  متميــزة  مشــاركة  املؤ�ــر 

اللــواء رضــا إســ�عيل رئيــس قطــاع 

بحــري  واللــواء  البحــري  النقــل 

حاتــم القــايض رئيــس اتحــاد غــرف 

املالحــة البحريــة، وكوكبة مــن خرباء 

ــي  ــع املالح ــري واملجتم ــل البح النق

واملــوا�ء واللوجيســتيات وعــدد من 

ــة  ــة واالجنبي ــدول العربي ــفراء ال س

وبحضــور نخبــة مــن املتخصصــ¼ 

والــرشكات  املوانــئ  هيئــات  مــن 

النقــل  قطــاع  يف  املتخصصــة 

املحــيل  املســتوي  عــىل  البحــري 

باإلضافــة  والــدويل  واإلقليمــي 

إىل القائــم بأعــ�ل رئيــس قســم 

التعــاون التقنــي باملنظمــة البحريــة 

الدوليــة. ناقــش املؤ�ــر عــىل مــدار 

ثالثــة أيــام عــدة محــاور أهمهــا 

املُســتدام  االســتث�ر  مرشوعــات 

التنميــة  مــرشوع  ومســتقبل 

Äنطقــة القنــاة وأحــدث اإلبداعــات 

واالبتــكارات التكنولوجيــة ومزايــا 

املــوا�ء  يف  البيئيــة  االســتث�رات 

وأهميــة  االقتصــادي  ومردودهــا 

ــق  ــة لتحقي ــوادر البرشي ــر الك تطوي

رؤيــة املــوا�ء ٢٠٣٠ وذلــك مــن 

ــت  ــة تناول ــات علمي ــالل ٨ جلس خ

٣٣ ورقــة بحثيــة مــن ١٣ دولــة. 

يف كلمتــه، قــدم الفريــق مميــش 

الوزيــر  كامــل  للفريــق  التهنئــة 

عــىل  واملواصــالت  النقــل  وزيــر 

ــاح  ــد الفت ــس عب ــيد الرئي ــة الس ثق

ــرب  ــة وع ــس الجمهوري ــييس رئي الس

عــن تطلعــه ملزيــد مــن التعــاون مع 

ــر  ــك الســالح والعمــل يف تطوي رشي

ــتفادة  ــري واالس ــل البح ــاع النق قط

مــن امتــالك مــرص ســواحل مرتاميــة 

األطــراف يف البحــر األحمــر واألبيــض 

مــن خــالل مخطــط عــام يجــرى 

إعــداده لتطويــر جميــع املوانــئ 

املرصية.عــىل هامــش املؤ�ــر، جــاء 

ــنوي  ــدويل الس ــرض ال ــاح «املع افتت

البحريــة»  والخدمــات  للمعــدات 

الــرشكات  مــن  عــدد  Äشــاركة 

املحليــة والعامليــة العاملــة يف مجــال 

ــري  ــل البح ــوا�ء والنق ــات امل خدم

ونظــم املعلومــات والحاســبات، مــن 

بينهــا الــرشكات والرتســانات التابعــة 

بجنــاح  الســويس  قنــاة  لهيئــة 

متميــز لعــرض مســتجدات التطويــر 

املؤ�ــر  ختــام  شــهد  وقــد  بهــا. 

تكريــم الفريــق/ مهــاب مميــش 

رئيــس هيئــة قنــاة الســويس رئيــس 

الهيئــة العامــة االقتصاديــة لقنــاة 

الســويس تقديــراً لــدوره املتميــز يف 

رئاســة أحــد أهــم املمــرات املالحيــة 

العامليــة . 

الفريق ُمهاب مميش أثناء تكريمه
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اســتقبل الفريــق ُمهــاب مميــش، رئيس 

ــة  ــس الهيئ ــويس، رئي ــاة الس ــة قن هيئ

العامــة االقتصاديــة ملنطقــة القنــاة، 

 ،٢٠١٩/٣/٢٢ املوافــق  الجمعــة  يــوم 

ــواب  ــة الصناعــة Ïجلــس الن وفــد لجن

ــر  ــرج عام ــد ف ــدس محم ــة املهن برئاس

مــن  بحضورعــدد  اللجنــة،  رئيــس 

قيــادات هيئــة قنــاة الســويس والهيئــة 

املحــاكاة  االقتصاديــة، وذلــك Ïركــز 

للهيئــة  التابــع  البحــري  والتدريــب 

باإلســ¥عيلية.

تــأÕ الزيــارة يف إطــار تنفيــذ توجيهــات 

الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس باملتابعة 

الدوريــة ملســتجدات مــرشوع التنميــة 

عــىل  والوقــوف  القنــاة  Ïنطقــة 

يف  اإلنجــاز  ومعــدالت  العمــل   Úســ

املختلفــة. املرشوعــات 

يف مســتهل الزيــارة، رحــب الفريــق 

تقديــره  وعربعــن  بالوفــد،  مميــش 

بلجنــة  املنــوط  للــدور  البالــغ 

ــة  ــواب يف متابع ــس الن ــة Ïجل الصناع

ــن  ــة وس ــة العمالق ــات القومي املرشوع

منــاخ  لتحســ»  ترشيعــات وقوانــ» 

ــم  ــتعداده الدائ ــدا اس ــتث¥ر، مؤك االس

لعقــد مناقشــات مشــرتكة حــول الــرؤي 

Ïرشوعــات  املتعلقــة  والتوصيــات 

ــاة الســويس. ــة لقن ــة االقتصادي املنطق

قنــاة  مــرشوع  أن  مميــش  وأكــد 

ــاً  ــب دوراً هام ــدة لع ــويس الجدي الس

ــة  ــة االقتصادي ــف املنطق ــع تصني يف رف

للقنــاة والتكامــل معــه بفتــح آفــاق 

أرحــب لالســتفادة مــن حجــم البضائــع 

الضخــم املــار ســنوياً عــرب القنــاة والذي 

ــاوز املليــار طــن بضائــع الســي¥  يتج

 ٪١٠ تســتوعب  الســويس  قنــاة  وأن 

ــة  ــارة العاملي ــم التج ــ¥يل حج ــن إج م

و ٢٤٫٥٪ مــن حجــم تجــارة الحاويــات 

ــارة  ــ¥يل تج ــن إج ــة و ١٠٠٪ م العاملي

ــا. ــيا وأوروب ــ» آس ــات ب الحاوي

وشــدد الفريــق مميــش عــىل أن أعــداد 

للقنــاة  العابــرة  الســفن  وحمــوالت 

 Úتشــ حيــث  كبــÚة  زيــادة  تشــهد 

ــداد  ــاع أع ــات املالحــة إىل ارتف إحصائي

الســفن العابــرة خــالل العــام املــايل 

مــن  الفــرتة  ٢٠١٩/٢٠١٨يف  الحــايل 

إىل ١٣٨٣٣  لتصــل  مــارس  إىل  يوليــو 

ــالل  ــفينة خ ــل ١٣٢٢٨س ــفينة مقاب س

نفــس الفــرتة مــن العــام املــايل الســابق 

ســفينة   ٦٠٥ بفــارق   ٢٠١٨/٢٠١٧

هــذا   .٪٤٫٦ بلغــت  زيــادة  بنســبة 

وقــد زادت الحمــوالت العابــرة للقنــاة 

خــالل نفــس فــرتة املقارنــة بالعــام 

املــايل الحــايل مــن يوليــو املــايض و 

حتــى شــهر مــارس لتصــل إىل ٨٧٣ 

مليــون طــن مقابــل ٨٠٤ مليــون طــن 

بزيــادة قدرهــا ٦٩ مليــون طــن بنســبة 

ــة  ــس الهيئ ــاف رئي ــادة ٨٫٦٪، وأض زي

ــفن  ــوالت الس ــداد وحم ــادة أع أن زي

العابــرة للقنــاة انعكســت إيجابــاً عــىل 

زيــادة عائــدات القنــاة، حيــث بلغــت 

بالــدوالر  مقومــة  القنــاة  عائــدات 

خــالل الفــرتة مــن يوليــو إىل مــارس 

يف العــام املــايل الحــايل ٢٠١٩/٢٠١٨ 

ــل ٤٫١  ــار دوالر مقاب ــ¥يل  ٤٫٣ ملي إج

ــار دوالر خــالل نفــس الفــرتة مــن  ملي

 ٢٠١٨/٢٠١٧ الســابق  املــايل  العــام 

دوالر  مليــون   ١٥٢ قدرهــا   بزيــادة 

بنســبة زيــادة ٣٫٧٪. كــ¥ 

عائــدات  بلغــت 

مقومــة  القنــاة 

ــرصي  ــه امل بالجني

فــرتة  خــالل 

املقارنة 

ــو- مــارس)   بالعــام املــايل الحــايل (يولي

ــار  ــل ٧٣ ملي ــه مقاب ــار جني ٧٦٫١٤ ملي

مــن  الفــرتة  نفــس  خــالل  جنيــه 

 ٢٠١٨/٢٠١٧ الســابق  املــايل  العــام 

ــادة  ــه بنســبة زي ــار جني ــادة ٣ ملي بزي

أن  الفريــق مميــش   ٤٫٢٪، وأوضــح 

ــاح  توجيهــات الســيد الرئيــس عبدالفت

ــة  ــح املنطق ــأن تفت ــيض ب ــييس تق الس

أبوابهــا  القنــاة  ملنطقــة  االقتصاديــة 

األمــوال  ورؤوس  املســتثمرين  أمــام 

ــم  ــل له ــاè وتكف ــة دول الع مــن كاف

اكتــ¥ل  ظــل  يف  الالزمــة  الح¥يــة 

عنــارص النجــاح لهــذا املــرشوع الضخــم 

ــع  ــة املوق ــن عبقري ــب م ــذي يكتس ال

ــدة يدعمهــا إرادة  ــة فري ــزة ترويجي مي

حكومــي  وتعــاون  واعيــة،  سياســية 

لتذليــل  املؤسســات  مســتوى  عــىل 

وترشيعــات  قوانــ»  و  العقبــات 

ــق  ــتث¥ر يف املناط ــة االس ــي طبيع تراع

االقتصاديــة ذات الطبيعــة الخاصــة.

وشــدد مميــش عــىل أن معــدالت 

تنفيــذ البنيــة التحتيــة الالزمــة 

 Úــ ــاة تس ــة القن ــات منطق ملرشوع

الزمنــي  الجــدول  وفــق 

لتحويــل  املقــرتح 

املنطقــة إىل مركــز لوجيســتي وصناعــي 

اســتحداث  عــىل  يعتمــد  عاملــي 

مفاهيــم التوزيــع وإعــادة التوزيــع 

مضافــة  قيمــة  وعمــل  اللوجيســتي 

ــرشق  ــ» ال ــة ب ــع املنقول ــىل البضائ ع

والغــرب عــرب القنــاة.

 وأكــد أن العمــل باملنطقــة االقتصاديــة 

لجــذب  الزمــن  يســابق  للقنــاة 

اســتث¥رات جديــدة مــن خــالل جهــود 

ــتضافة  ــن اس ــة تتضم ــويقية مكثف تس

وفــود مــن كــربى الــرشكات العاملــة يف 

ــة  ــتيات لرؤي ــل واللوجيس ــال النق مج

الواقــع  أرض  عــىل  اإلنجــاز  حجــم 

ــة  ــوالت ترويجي ــل ج ــىل عم ــالوة ع ع

خارجيــة للتعريــف بالفــرص والحوافــز 

ــم  ــا يت ــو م ــة، وه ــتث¥رية املتاح االس

ــة  ــب ثف ــىل كس ــل ع ــوازي بالعم بالت

املســتثمرين  بحــل املشــكالت العالقــة 

ــرت  îــويات أ ــد تس وعق

 ٢٨ حــل   عــن 

عالقــة  مشــكلة 

بالتعــاون  وذلــك 

فــض  لجنــة  مــع 

املنازعــات.

واســتعرض رئيــس الهيئــة الخريطــة 

االســتث¥رية ملــرشوع التنميــة، موضحــاُ 

أهــم الصناعــات املقرتحــة باملنطقــة 

واملنطقــة  ببورســعيد  الشــ¥لية 

والتــي  الســخنة  بالعــ»  الجنوبيــة 

ــاً  ــديدة وفق ــة ش ــا بعناي ــم تحديده ت

ملخطــط متكامــل يالئــم طبيعــة كل 

والتســهيالت  الخدمــات  وي  منطقــة 

لالســتث¥ر. الالزمــة 

ــد  ــدس محم ــدم املهن ــه، تق ــن جانب م

فــرج عامــر رئيــس لجنــة الصناعــة 

ــق  ــكر إىل الفري ــواب بالش ــس الن Ïجل

ُمهــاب مميــش عــىل الجهــد الكبÚالذي 

ــة  ــ» بهيئ ــع العامل ــو وجمي ــه ه يبذل

قنــاة الســويس والهيئــة االقتصاديــة 

ومنطقــة  الســويس  قنــاة  لتطويــر 

القنــاة لتحويلهــا مــن مجــرد ممــر 

مالحــي إىل كيــان اقتصــادي عمــالق 

ورشيــان حقيقــي للتنميــة والرخــاء، 

لكافــة  والتوفيــق  النجــاح  متمنيــاً 

تشــهدها  التــي  التنمويــة  الجهــود 

عبــد  الرئيــس  دعــم  بفضــل  البــالد 

الثاقبــة  ورؤيتــة  الســييس  الفتــاح 

الوطنيــ»  مــن  معاونيــه  اختيــار  يف 

الكفــاءات.  أصحــاب  الرشفــاء 

خــالل الزيــارة، اســتمع الوفــد إىل عرض 

ــاة الســويس  تقدóــي عــن مــرشوع قن

ــة  ــة Ïنطق ــرشوع التنمي ــدة وم الجدي

القنــاة تخللــه مشــاهدة مجموعــة مــن 

األفــالم التســجيلية التــي تــروي تاريــخ 

القنــاة وتوضــح مكانتهــا الرائــدة.

رشح  إىل  الحضــور  اســتمع  كــ¥ 

ــويس يف  ــاة الس ــن دور قن ــيل ع تفصي

خدمــة حركــة التجــارة العامليــة ومــدى 

تأثرهــا باملــؤرشات االقتصاديــة العامليــة 

وأســعار الوقــود والطــرق املنافســة.

ثــم قــدم الفريــق ُمهــاب مميــش درع 

قنــاة الســويس الجديــدة إىل املهنــدس 

لجنــة  رئيــس  عامــر  فــرج  محمــد 

ــدم  ــ¥ ق ــواب، ك ــس الن ــة Ïجل الصناع

ــم  املهنــدس محمــد فــرج عامــر بتقدي

مهــاب  الفريــق  إىل  اللجنــة  درع 

مميــش.

ويف ختــام اللقــاء اصطحــب الفريــق 

مهــاب مميــش أعضــاء لجنــة الصناعــة 

جولــة  شــملت  ميدانيــة  جولــة  يف 

بحريــة يف قنــاة الســويس الجديــدة 

وتفقــد موقــع االنفــاق أســفل قنــاة 

باإلســ¥عيلية. الســويس 

الفريق مهاب مميش يستقبل لجنة الصناعة بمجلس النواب لمتابعة مستجدات 
المشروعات التنموية بمنطقة القناة

عائــدات  بلغــت 

مقومــة  القنــاة 

ــرصي  ــه امل بالجني

فــرتة  خــالل 

املقارنة 

ــق  ــتث¥ر يف املناط ــة االس ــي طبيع تراع

االقتصاديــة ذات الطبيعــة الخاصــة.

وشــدد مميــش عــىل أن معــدالت 

تنفيــذ البنيــة التحتيــة الالزمــة 

 Úــ ــاة تس ــة القن ــات منطق ملرشوع

الزمنــي  الجــدول  وفــق 

لتحويــل  املقــرتح 

ــرت  îــويات أ ــد تس وعق

٢٨ حــل   عــن 

عالقــة  مشــكلة 

بالتعــاون  وذلــك 

فــض  لجنــة  مــع 

املنازعــات.

الفريق ُمهاب مميش فى حضور لجنة الصناعة بمجلس النواب

» مميش : ٤٫٣ مليار دوالر عائدات القناة من يوليو ٢٠١٨ إلى مارس ٢٠١٩ بزيادة ١٥٢ 
مليون دوالر بنسبة ٣٫٧٪ عن نفس الفترة من العام السابق»



( الصفحة الرابعة )١٥- ٤ - ٢٠١٩

الفريق مميش يشيد بدور الجمعية المصرية ألمراض الدم واألورام 
في االرتقاء بطب األطفال

» نجاح عملية استئصال ورم سرطاني بالمستقيم بالمنظار ألول مرة بمستشفى الهيئة
مميــش،  ُمهــاب  الفريــق  اســتقبل 

ــس  ــويس، رئي ــاة الس ــة قن ــس هيئ رئي

ملنطقــة  االقتصاديــة  العامــة  الهيئــة 

املوافــق  الجمعــة  يــوم  القنــاة، 

ــارك»  ٢٠١٩/٣/٢٩، وفــد األطبــاء املش

ــة  ــنوي للجمعي ــدويل الس ــر ال öيف املؤ

املرصيــة ألمــراض دم األطفــال واألورام، 

األلفــي  محســن  الدكتــور  برئاســة 

أســتاذ أمــراض الــدم واألورام لألطفــال 

ــة الطــب جامعــة عــ» شــمس و  بكلي

رئيــس املؤöــر، بحضــور اللــواء حســن 

األســبق،  الداخليــة  وزيــر  األلفــي 

محافــظ  شــتلة  حامــد  والدكتــور 

الرشقيــة األســبق، وعــدد مــن قيــادات 

ــة، و الدكتورممــدوح تــرك رئيــس  الهيئ

قســم طــب األطفــال Ïستشــفي «¢ــرة 

ــك Ïركــز املحــاكاة والتدريــب  ٦»، وذل

ــ¥عيلية. ــة باإلس ــع للهيئ ــري التاب البح

تــأÕ الزيــارة يف ختــام فعاليــات املؤöــر 

الــدويل الســنوي للجمعيــة املرصيــة 

ألمــراض دم االطفــال واألورام والــذي 

نظمتــه الجمعيــة تحــت رعايــة الفريق 

ُمهــاب مميــش رئيــس الهيئــة، يــوم 

ــدق  الخميــس املوافــق ٢٠١٩/٣/٢٨بفن

كلمتــه،  يف  باإلســ¥عيلية.  تيوليــب 

شــدد الفريــق مميــش عــىل حــرص 

هيئــة قنــاة الســويس عــىل تطويــر 

دورهــا املجتمعــي واملشــاركة يف كافــة 

ــاءة الســي¥  ــادرات والفعاليــات البن املب

مــا يتعلــق منهــا بالحفــاظ عــىل صحــة 

أبنائنــا كونهــم أغــىل مــا ¢لــك، مشــيداً 

ــة مــن  ــي تضــم نخب ــة الت بدورالجمعي

علــوم  تطويــر  يف  الطبيــة  القامــات 

ــاً  ــالج األورام، متمني ــدم وع ــاث ال أبح

أداء  يف  والســداد  التوفيــق  لهــم 

رســالتهم الســامية.   

خــالل الزيــارة، اســتمع الحضــور إىل 

عــرض تقدóــي عــن مــرشوع قنــاة 

الســويس الجديــدة ومــرشوع التنميــة 

مشــاهدة  تخللــه  القنــاة  Ïنطقــة 

التســجيلية  األفــالم  مــن  مجموعــة 

التــي تــروي تاريــخ القنــاة وتوضــح 

حركــة  خدمــة  يف  الرائــدة  مكانتهــا 

املؤöــر  أن  يذكــر  العامليــة.  التجــارة 

شــهد مشــاركة مــا يزيــد عــن ١٢٠ 

ــال  ــب األطف ــاتذة  ط ــن أس ــب م طبي

Ïختلــف الجامعــات املرصيــة باإلضافــة 

إىل املشــاركة املتميــزة لألســتاذ الدكتــور 

ــدم  ــراض ال ــتاذ أم ــو أس ــو« ماالنج ج

ــة  ــراض بكلي ــم األم ــم عل ــس قس ورئي

ــد  ــوم الصحــة بجامعــة ويتووتررسان عل

افريقيــا.    يف جوهانســبÚج بجنــوب 

يف ختــام الزيــارة، أهدى الفريــق ُمهاب 

مميــش درع قنــاة الســويس الجديــدة 

لــكل مــن األســتاذ الدكتــور محســن 

ــر  ــواء حســن األلفــي وزي األلفــي، والل

الداخليــة األســبق، والدكتــور حامــد 

ــة األســبق. ــظ الرشقي شــتلة محاف

ــفى  ــت مستش ــر نجح ــياق آخ ، ويف س

يف  مــرة  وألول   »  ٦ «¢ــرة  الهيئــة 

تاريخهــا يف إجــراء عمليــة اســتئصال 

ورم رسطــا« باملســتقيم،ملريض يبلــغ 

مــن العمــر ٦٦ عامــاً ، وذلــك باملنظــار 

األورام  اســتئصال  لعمليــات  بديــالً 

بالطريقــة  بالقولــون  الرسطانيــة 

الجراحــة  خــالل  مــن  االعتياديــة 

االستكشــافية، يف نقلــة نوعيــة ألقســام 

بالهيئــة.  الجراحــة 

الناجحــة  العمليــة  هــذه  وتنــدرج 

تحــت العمليــات األوىل مــن نوعهــا يف 

ــفى.  املستشـ

ــور  ــة الدكت ــراء العملي ــىل إج أرشف ع

استشــاري  حافــظ  شــكري  أحمــد 

Ïعهــد   Úواملناظــ األورام  جراحــة 

ــتعانة  ــي باالس ــألورام التعليم الســالم ل

بفريــق طبــي مــن أطبــاء وöريــض 

الهيئــة.  الجراحــة Ïستشــفى  قســم 

ــحر  ــورة س ــت الدكت ــا قدم ــن جانبه م

الشــكر  املستشــفى  مديــر  كامــل 

للفريــق مميــش عــىل رعايتــه ودعمــه 

املســتمر لجهــود تطويــر الخدمــات 

ــة. ــفى الهيئ ــة Ïستش ــة والصحي الطبي

وأكــد الدكتــور أرشف الجوهــري رئيــس 

ــدم مســتوى  قســم الجراحــة، عــىل تق

الجراحــات بالهيئــة الــذي يشــهد طفرة 

اســتخدام  مجــال  يف  الســي¥  كبــÚة 

املناظــÚ بديــالً للجراحــات التقليديــة،.

في ختام فعاليات المؤتمر الطبي

الفريق ُمهاب مميش أثناء حضوره للمؤتمر الطبي

الفريق ُمهاب مميش يستقبل نائب وزير االقتصاد اليوناني ورئيس اتحاد الصناعات المصرية
الفريــق ُمهــاب مميــش،  التقــى 

ــس  ــويس، رئي ــاة الس ــة قن ــس هيئ رئي

العامــة االقتصاديــة ملنطقــة  الهيئــة 

املوافــق  األربعــاء  يــوم  القنــاة، 

«إفســتاتيوس  الســيد   ،٢٠١٩/٣/٦

وزيــر  نائــب  جياناكيديــس» 

ــيد  ــا«، والس ــة اليون ــاد والتنمي االقتص

«كوســتانتينوس ســتيلياريس» ممثــل 

بشــ¥ل  الصناعــات  اتحــاد  رئيــس 

ــد  ــدس محم ــا املهن ــان يرافقهمه اليون

الســويدي رئيــس اتحــاد الصناعــات 

الصناعــات  لجنــة  ورئيــس  املرصيــة 

Ïجلــس النــواب، كــ¥ ضــم الوفــد 

عــدداً مــن رؤســاء كــربى الــرشكات 

ــات  ــاد الصناع ــيل اتح ــة وممث اليوناني

الفريــق  بحضــور  اليونــان،  بشــ¥ل 

أســامة ربيــع نائــب رئيــس هيئــة قنــاة 

الســويس وعــدد مــن قيــادات الهيئــة، 

ــة  ــو لجن ــر عض ــاد عام ــورة جه والدكت

الصناعــة Ïجلــس النــواب وذلــك Ïركــز 

املحــاكاة والتدريــب البحــري التابــع 

باإلســ¥عيلية. للهيئــة 

ــر  ــاون املثم ــاً للتع ــارة نتاج ــد الزي تع

بــ» هيئــة قنــاة الســويس واتحــاد 

الصناعــات املرصيــة للرتويــج لفــرص 

باملنطقــة  الواعــدة  االســتث¥ر 

الــرشكات  بــ»  للقنــاة  االقتصاديــة 

املحليــة واألجنبيــة بدعــوة وفــود مــن 

عــىل  لالطــالع   èالعــا دول  مختلــف 

حجــم االنجــاز Ïرشوعــات املنطقــة 

الواقــع. أرض  عــىل 

الفريــق  رحــب  الزيــارة،  بدايــة  يف 

ُمهــاب مميــش بالســادة الحضــور يف 

بالعالقــات  مشــيداً  الثــا«،  بلدهــم 

التاريخيــة املشــرتكة التــي تجمــع مــرص 

الشــعبي  املســتوي»  عــىل  واليونــان 

والدبلومــايس، الســي¥ وأن تاريــخ قنــاة 

مضيئــة  Ïواقــف  حافــل  الســويس 

للمرشــدين والعــ¥ل اليونانيــ» للعمــل 

ــة  ــع اإلدارة املرصي ــب م ــاً إىل جن جنب

ــاة الســويس. ــم قن ــب تأمي ــاة عق للقن

هــذا وîَــن الفريــق مميــش الــدور 

ــة  ــات املرصي ــاد الصناع ــي التح الوطن

يف مواكبــة التوجــه القومــي لجــذب 

واألجنبيــة،  املحليــة  االســتث¥رات 

ــرشوع  Ï ــل ــرتاتيجية العم ــ¥ً الس تدعي

إلنشــاء  القنــاة  Ïنطقــة  التنميــة 

مناطــق صناعيــة ولوجيســتية تحيطهــا 

مجتمعــات عمرانيــة متكاملــة توفــر 

املــرصي  للشــباب  عمــل  فــرص 

وتســاهم يف تحويــل منطقــة القنــاة 

إىل بوابــة أساســية للتجــارة بــ» الــرشق 

والغــرب،

الفريق ُمهاب مميش يهدي درع الهيئة لنائب وزير االقتصاد اليوناني
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ــويس  ــاة الس ــة قن ــت هيئ قطع

يف  وحاســمة  رسيعــة  خطــوات 

ــة نحــو ربــط  تنفيــذ مخطــط الدول

إنشــاء  عــرب  بالــوادي  «ســيناء» 

ــاري العاæــة بطــول  عــدد مــن الكب

ــوٍر  ــاة، كمح ــي للقن ــرى املالح املج

 èــيس باملــرشوع القومــي لتعمــ رئي

ــاري  ــذه الكب ــتحقق ه ــيناء. وس س

املنتــرشة  املعديــات  مــع  تكامــالً 

بطــول املجــرى املالحــي لتخفيــف 

واملركبــات  املواطنــ¼  تكــدس 

والخامــات، وذلــك بالتزامــن مــع 

حفــر  مــرشوع  تنفيــذ  اســتك�ل 

أربــع أنفــاق أســفل قنــاة الســويس 

واثنــان  باإلســ�عيلية  اثنــان 

ببورســعيد بهــدف تيســè انتقــال 

املواطنــ¼ واملركبــات بــ¼ ضفتــي 

القنــاة. قبــل مــا يربــو عــىل عامــ¼ 

وبضــع أشــهر مــن اآلن وتحديــًدا يف 

٢٨ ديســمرب ٢٠١٦ افتتــح الســيد 

الســييس  الفتــاح  عبــد  الرئيــس 

رئيــس الجمهوريــة باكــورة الكبــاري 

ــاة وهــو  ــاف القن العاæــة عــىل ضف

Äنطقــة  العائــم  النــرص  كوبــري 

ــاء  ــط احتف ــعيد وس ــوة ببورس الرس

مــن أبنــاء شــعب بورســعيد البطــل 

باملــرشوع الــذي يســهل االنتقــال 

ــؤاد  ــعيد وبورف ــي بورس ــ¼ مدينت ب

ثــم   ،�بينهــ االرتبــاط  ويعيــد 

الســيد  القنــاة  مــدن  اســتقبلت 

ديســمرب   ٢٣ يف  مجــدًدا  الرئيــس 

الثانيــة  املرحلــة  الفتتــاح   ٢٠١٧

العاæــة  الكبــاري  مــرشوع  مــن 

الشــهيد  كوبــري  تضــم  التــي 

 ٦ ïــرة  Äنطقــة  منــيس  أحمــد 

الشــهيد  وكوبــري  باإلســ�عيلية 

ــة القنطــرة  ــوب جرجــس Äنطق أبان

وتســتعد  اإلســ�عيلية.  Äحافظــة 

قنــاة الســويس يف القريــب العاجــل 

الفتتــاح اثنــ¼ مــن أحــدث الكبــاري 

الشــهيد  كوبــري   �هــ العاæــة، 

Äنطقــة  شــرباوي  عمــر  أحمــد 

الشــط Äحافظــة الســويس، وكوبري 

الشــهيد طــه ذð عبــد اللــه Äنطقــة 

اإلســ�عيلية،  Äحافظــة  رسابيــوم 

حيــث شــهد الفريــق ُمهــاب مميــش 

رئيــس هيئــة قنــاة الســويس، رئيس 

ــاة  ــة القن ــة ملنطق ــة االقتصادي الهيئ

يف ١٧ ديســمرب املــايض التشــغيل 

التجريبــي.

قــال املهنــدس أحمــد عبــد املجيــد مديــر اإلدارة 

ــق  ــة تحق æــاري العا ــة، أن الكب ــية بالهيئ الهندس

ــٍت  ــرتاتيجية يف توقي ــداف االس ــن األه ــة م حزم

واحــد، تشــمل تأمــ¼ إمــدادات املــواد الخــام 

عجلــة  ودفــع  القاæــة  الصناعيــة  للمنشــآت 

التنميــة وإنشــاء املجمعــات الصناعيــة الجديــدة، 

وتنشــيط حركــة التجــارة ونقــل البضائــع Äختلف 

والصناعيــة،  واالســتهالكية  الزراعيــة  أنواعهــا 

املطلــة  الجديــدة  العمرانيــة  املــدن  وخدمــة 

عــىل القنــاة مثــل مدينــة اإلســ�عيلية الجديــدة 

الجــاري إنشــائها ضمــن الخطــة القوميــة للتنميــة 

العمرانيــة، فضــالً عــن مــد نشــاط رشكات هيئــة 

قنــاة الســويس يف هــذه املنطقــة الواعــدة لتعزيز 

خطــة إعــادة هيكلــة تلــك الــرشكات للمســاهمة 

ــرصي. ــاد امل ــة االقتص ــاءة يف تنمي بكف

وأوضــح مديــر اإلدارة الهندســية أن الكبــاري تعد 

ــاض  ــز بانخف ــث تتمي ــل، حي ــة للنق وســيلة مثالي

ــات،  ــة باملعدي ــة والتشــغيل مقارن ــة الصيان تكلف

كــ� أن كوبــري الشــط مثــالً يعمــل عــىل تخفيــف 

العــبء عــىل نفــق الشــهيد أحمــد حمــدي.

وأرجــع املهنــدس أحمــد عبــد املجيــد البــدء 

بكوبــري النــرص العائــم لتفــوق أوليــة الربــط بــ¼ 

بورســعيد  مدينتــّي 

مقارنــة  وبورفــؤاد 

املناطــق  بباقــي 

القنــاة،  طــول  عــىل 

ــة  ــراً للكثاف ــك نظ وذل

العاليــة  الســكانية 

بورفــؤاد. Äدينــة 

ــر  ــىل أن األم ــد ع وأك

ــر،  ــو للفخ ــذي يدع ال

هــو إنشــاء هــذه الكبــاري منــذ مرحلــة التصميــم 

بســواعد  التشــغيل  وحتــى  بالتنفيــذ  ومــروراً 

ــية. ــو الجنس ــم مرصي ــة وجميعه ــديس الهيئ مهن

ويف ذات اإلطــار قــال املهنــدس عــادل فريــد 

مديــر إدارة الرتســانات بالهيئــة، أن التفكــè يف 

ــرتات  ــكلة ف ــل مش ــاء لح ــة ج æــاري عا ــاء كب بن

ــي  ــ¼ مدينت ــاة ب ــور القن ــة لعب ــار الطويل االنتظ

بورســعيد وبــور فــؤاد وذلــك بدايــة عــام ٢٠١٦، 

األمثــل  الوســيلة  تعــد  الكبــاري  أن  إىل  الفتــاً 

عــدم  تضمــن  وأنهــا  خاصــة  القنــاة  لعبــور 

ــدات  ــض الوح ــرور بع ــة وم ــة املالح ــة حرك إعاق

البحريــة مثلــ� الحــال يف الكبــاري العلويــة، 

عــالوة عــىل وجــود مســاحة كافيــة عــىل ضفتــي 

القنــاة لعمــل نهايتــي 

حالــة  يف  الكبــاري 

العلويــة،  الكبــاري 

كــ� أنهــا تتفــوق عــىل 

املعديــات مــن حيــث 

الســعة املروريــة.

ــة  وأكــد عــىل أن الهيئ

تغطيــة  اســتهدفت 

طــول القنــاة بالكامــل 

مــن املدخــل الشــ�يل ببورســعيد وحتــى املخــرج 

عــن  يزيــد  ال  بفاصــل  بالســويس   öالجنــو

٥٠ كيلــو مــرت بــ¼ كل محــور واآلخــر، وهــي 

الفلســفة التــي اعتمــدت الهيئــة عليهــا يف تحديــد 

مواقــع الكبــاري مــع الرتكيــز عــىل املناطــق عاليــة 

الكثافــة يف حركــة النقــل، وهــو األمــر الــذي 

ــة يف الــرشق بالتزامــن مــع  ــة التنمي يخــدم عملي

ــويس. ــاة الس ــة قن ــة منطق ــات تنمي مرشوع

وأشــار إىل أنــه تــم مراعــاة عــدد مــن الضوابــط 

ــذ، وعــىل رأســها  ــم والتنفي ــة التصمي ــاء عملي أثن

الحفــاظ عــىل فتحــة مالحيــة مناســبة لعبــور 

الســفن، باإلضافــة إىل ضــ�ن معامــالت أمــان 

عاليــة، وســهولة الفتــح والغلــق وقلــة الزمــن 

ووجــود  املالحــة،  طــوارئ  لتفــادي  املطلــوب 

وســائل بديلــة متاحــة داæــاً للغلــق والفتــح 

تجنبــاً لتعطيــل املالحــة.

عــىل  الضــوء  فريــد  عــادل  املهنــدس  وألقــى 

العاæــة،  الكبــاري  التــي حققتهــا  اإليجابيــات 

حيــث نجحــت يف تقليــل زمــن انتظــار الســيارات 

 �وإلغــاءه بالكامــل يف العديــد مــن الكبــاري، كــ

أن الكبــاري تخفــف الضغــط عــىل املعديــات Äــا 

يعمــل عــىل توفــè اســتهالك الوقــود اليومــي 

للمعديــات املكافئــة Äعــدل ١ طــن وقــود لــكل 

 èــري، أي أن معــدل التوفــ ســاعة تشــغيل للكوب

ــرص  ــري الن ــه كوب ــذي يحقق ــود ال ــي للوق اليوم

عــىل ســبيل املثــال يصــل إىل ١٦ طــن وقــود 

ــيارات. ــدد الس ــس ع ــل نف ــاً لنق يومي

واســتدل مديــر إدارة الرتســانات عــىل جــدوى 

ــري النــرص،  ــا كوب ــي حققه ــام الت ــاري باألرق الكب

فقــد تخطــى املعــدل الســنوي للســيارات العابــرة 

الـــ ٥ مليــون ســيارة، حيــث تعــرب ١٦ ألف ســيارة 

مــالð يف اليــوم (١٦ ســاعة تشــغيل يوميــاً) ، أي 

أن الكوبــري يقــوم بنقــل ســيارات تعــادل عــدد 

ــس  ــة يف نف ــا ١٠٠ معدي ــي تنقله ــيارات الت الس

املــدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرفقته الفريق ُمهاب مميش أثناء افتتاح كوبري الشهيد احمد المنسي

 املهندس أحمد عبد املجيد 

مدير اإلدارة الهندسية
املهندس عادل فريد 

مدير إدارة الرتسانات
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ــم أول  ــرص العائ ــري الن ــد كوب يع

يربــط   نوعــه  مــن  عائــم   كوبــري 

ــي  ــ¼ مدينت ــاة الســويس ب ــي قن ضفت

تحديــد  وتــم  وبورفــؤاد،  بورســعيد 

مينــاء  جنــوب  الكوبــري  موقــع 

بالكيلومــرت٤٫١٣٠. بورســعيد 

للــدور  تجســيداً  الكوبــري   üويــأ

قنــاة  لهيئــة  والخدمــي  املجتمعــي 

الســويس، حيــث يهــدف باألســاس إىل 

تخفيــف املعانــاة عــن كاهــل املواطن¼ 

ــ¼، فضــالً  ــ¼ املدينت ــم ب ــاء انتقاله أثن

عــن اســتيعاب حركــة نقــل الحاويــات 

ملــرشوع  اللوجيســتية  للمرشوعــات 

لقنــاة  االقتصاديــة  املنطقــة  تنميــة 

الســويس.

مرحلة التصميم ومعايè الجودة
ــة،  ــعيد البحري ــانة بورس ــت  ترس التزم

قنــاة  هيئــة  ترســانات  إحــدى 

ــج  ــدث برام ــتخدام أح ــويس، باس الس

التصميــم العامليــة والكــوادر الفنيــة 

املدربــة بالخــارج يف تصميــم أعــ¥ل 

ــم  ــل قس ــم داخ ــرص العائ ــري الن كوب

ــوط  ــق بالرتســانة، واملن ــم املُلَح التصمي

بــه تصميــم جميــع الوحــدات البحريــة 

ــن  ــويس م ــاة الس ــة قن ــة بهيئ الخاص

قاطــرات ومعديــات وكبــاري ووحــدات 

ــا. ــة وغÚه بحري

وخضــع تصميــم وتنفيــذ البنتونــات 

الســتة املكونــة لكوبــري النــرص العائــم 

الفرنســية  اإلرشاف  هيئــة  إلرشاف 

والتــي   ،«BV»  » «يروفÚيتــاس 

يتمثــل مهامهــا يف اعتــ¥د التصميــم 

ومتابعــة تنفيــذ أعــ¥ل الكوبــري يف 

ــل كل  ــث حص ــة، حي ــه املختلف مراحل

ــىل  ــري ع ــات الكوب ــن بنتون ــون م بنت

ــة كٍل عــىل حــده، فضــالً  شــهادة دولي

ــري كوحــدة  ــة للكوب عــن شــهادة عام

واحــدة بعــد تركيبــه.

املواصفات الفنية للكوبري
ــري ٤٢١  ــغ الطــول اإلجــ¥يل للكوب يبل

ــن  ــون م ــوزن ٢٦٠٠ طــن، ويتك ــرت ب م

ــة  ــل الطاق ــة  وتص ــات معدني ٦ بنتون

االســتيعابية لــكل بنتــون حمولــة حتــى 

ــت. ٢٥٠٠ طــن ثاب

والبنتــون عبــارة عــن جســم حديــد 

ــن ٢١  ــن الداخــل ومكــون م ــرغ م مف

تنــك مملــوء بالهــواء، يصــل طولــه ٧٠ 

مــرتاً، وعرضــه ١٥ مــرتاً، ويصــل عمقــه 

إىل ٢٫٢٥ مــرت، ويبلــغ غاطســه ٤٠ ســم 

ــة.  ــة ، و٦٠ ســم بحمول ــدون حمول ب

 

بناء البنتونات
شــاركت رشكات وترســانات هيئــة قنــاة 

تنفيــذ أعــ¥ل كوبــري  الســويس يف 

بنتونــات،   ٦ مــن  املكــون  النــرص 

وترســانة  الســويس  ترســانة  وهــي 

بورســعيد وترســانة بورتوفيــق وترســانة 

التمســاح ورشكــة القنــاة لإلنشــاءات 

البحريــة ورشكــة األعــ¥ل الهندســية 

ــل  ــك يف إطــار تفعي البورســعيدية، وذل

الــرشكات  لتطويــر  الهيئــة  مخطــط 

التابعــة لهــا واالعتــ¥د عليهــا يف تنفيــذ 

باملنطقــة. القوميــة  املرشوعــات 

كـوبـري النـصــر العائم

تشغيل الكوبري
ــىل  ــري ع ــغيل الكوب ــة تش ــد آلي تعتم

Ïنتصــف  تقعــان  تحكــم  غرفتــي 

الكوبــري ويحتويــان عــىل ماكينــات 

التشــغيل اآليل تســمح بفتــح الكوبــري 

Ïــرور  للســ¥ح  االتجاهــ»  كال  يف 

الســفن، حيــث يتحــرك  الجــزء الغــر_ 

الجــزء  ويتحــرك  الشــ¥ل،  باتجــاه 

الرشقــي  باتجــاه الجنــوب.

يحظــي كوبــري النــرص العائــم بأحــدث 

ــة  ــة واملعروف ــال العاملي ــات االتص تقني

بـــ «VHF» يتــم مــن خاللهــا التواصــل 

مــع مراقبــة حركــة املالحــة وتلقــي 

وفتــح  بغلــق  الخاصــة  التوجيهــات 

ــري. الكوب

تقــدر طاقــة العبــور اليوميــة للكوبــري 

ــة  ــة متوســط بحمول بـــ ٢٠ ألــف مركب

 ١٢٠٠ إىل  باإلضافــة  طــن   ٢٠ حتــى 

ــة. مركب

ــري يف حارتــ»  ــم املــرور عــىل الكوب يت

ــل  ــال` والنق ــيارات امل ــ»، للس باتجاه

 ، طــن   ٢٠ حتــى حمولــة  الخفيــف 

واتجــاه واحــد لســيارات النقــل الثقيــل 

ــن. ــة ٧٠ ط بحمول

األع�ل الهندسية الخاصة بالكوبري
ــة  تضمنــت األعــ¥ل الهندســية واملدني

ــا  ــم م ــرص العائ ــري الن ــة بكوب الخاص

يــيل:

ــي  ــىل جانب ــرىس ع ــدد ٢ م ــاء ع • إنش

املــرىس  طــول  يصــل  حيــث  القنــاة 

الرشقــي ٣٤ مــرت بعــرض ٢٠ مــرتاً، فيــ¥ 

يصــل طــول املــرىس الغــر_ ١٨ مــرت 

ــرتاً. ــرض ٢٠ م بع

تــرا`  دعامــة   ٢ عــدد  تنفيــذ   •

للكوبــري يتــم مــن خاللهــا تثبيــت 

ــري ودوران  ــن الكوب ــت م ــزء الثاب الج

أثنــاء غلــق  الكوبــري  باقــي أجــزاء 

. الســفن  ملــرور  الكوبــري 

ــري  ــارج الكوب ــل ومخ ــ¥ل مداخ • أع

مــرت   ٩٠٠٠ Ïســطح  الغــرب  جهــة 

مربــع.

ــري  ــارج الكوب ــل ومخ ــ¥ل مداخ • أع

مــرت  الــرشق Ïســطح ١٢٥٠٠  جهــة 

ــع. مرب

الكوبــري  مداخــل  ربــط  أعــ¥ل   •

جهتــي  الحاليــة  بالطــرق  الجديــدة 

والغــرب. الــرشق 



العائــم  منــيس  أحمــد  الشــهيد  كوبــري  يقــع 

Äنطقــة ïــرة ٦ Äدينــة اإلســ�عيلية، وتتمثــل أهميتــه 

يف التكامــل مــع مرفــق املعديــات واألنفــاق التــي يتــم 

ــات  ــذاً لتوجيه ــاة الســويس، تنفي تنفيذهــا أســفل قن

الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس يف التخفيــف عــن 

كاهــل املواطنــ¼ أثنــاء االنتقــال بــ¼ رشق القنــاة 

وغربهــا، وتوفــè البنيــة التحتيــة الالزمــة للمجتمعــات 

العمرانيــة الجديــدة رشق القنــاة وعــىل رأســها مدينــة 

ــدة. ــ�عيلية الجدي اإلس

ويقــع الجــزء الغــرö يف الكيلــو مــرت٧٣٫٨٢٥ ترقيــم 

ــرة  ــ�عيلية والجزي ــة اإلس ــ¼ مدين ــط ب ــاة، ويرب القن

والقنــاة  األصليــة  الســويس  قنــاة  تتوســط  التــي 

الجديــدة وهــو مثبــت ناحيــة الغــرب ويفتــح يف 

اتجــاه الجنــوب، فيــ� يقــع الجــزء الرشقــي يف الكيلــو 

مــرت ٧٤٫٢٠٠ ترقيــم قنــاة، ويربــط بــ¼ الجزيــرة التــي 

تتوســط قنــاة الســويس األصليــة وســيناء وهــو مثبــت 

ــح يف اتجــاه الشــ�ل. ــرشق ويفت ــة ال ناحي
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كـوبـري الشهيد أحمد منسي

مرحلة التصميم ومعايè الجودة

البحريــة،  بورســعيد  ترســانة  نجحــت 

إحــدى ترســانات هيئــة قنــاة الســويس يف 

توظيــف أحــدث برامــج التصميــم العامليــة 

الفنيــة  والكــوادر   «Aveva Marine»

الكبــاري  تصميــم  يف  بالخــارج  املدربــة 

العا<ــة بأيــدي املهندســ» املرصيــ» 

ــة  ــاري العا< ــذ الكب ــم وتنفي حظــي تصمي

الفرنســية  اإلرشاف  هيئــة  بــإرشاف 

«بÚوفÚيتــاس» BV «، لضــ¥ن تطبيــق 

الســالمة  يف  الدوليــة   Úاملعايــ أفضــل 

واألمــان البحــري، والتــي تلتــزم بهــا هيئــة 

جميــع  إخضــاع  عــرب  الســويس  قنــاة 

وحداتهــا البحريــة إلرشاف هيئــات دوليــة 

معتمــدة.

تضمــن الشــهادة الدوليــة كفــاءة الكوبــري 

ــة، كــ¥ تتأكــد مــن  ــم كوحــدة بحري العائ

تحقــق عامــل األمــان املالحــي للســفن 

فضــالً  الكوبــري،  فتــح  أثنــاء  العابــرة 

عــن ضــ¥ن الســيولة املروريــة واألمــان 

ــىل  ــرة ع ــة العاب ــات املختلف ــام للمركب الت

ــ».   ــ» الضفت ــم ب ــري العائ الكوب

املواصفات الفنية للكوبري

مــن جزأيــن  العائــم  الكوبــري  يتكــون 

رشقــي وغــر_ يتكــون كالً منهــ¥ مــن 

بنتونــات يعمــالن كجــزء واحــد  ثــالث 

يــدور عــىل محــور بجانــب املــرىس ليتمكن 

ــح. ــق والفت ــاء الغل ــدوران أثن ــن ال م

öالجزء الغر

ــر_  ــري الغ يصــل الطــول اإلجــ¥يل للكوب

مــرت،   ٣٥٠ الخرســا«  الجــزء  شــامل 

ويتكــون مــن ثالثــة أجــزاء:

١-جــزء عائــم بطــول ٢٥٧ مــرت، مــن ثالثــة 

بنتونــات حديديــة مت¥ثلــة بأبعــاد ٨٥ 

مــرت طــول، وعــرض ١٥ مــرت وارتفــاع 

ــم  ــد ت ــون الواح ــرت  للبنت ٢٫٢٥ م

رشكات  بواســطة  تنفيذهــا 

إدارة  إرشاف  تحــت  الهيئــة 

الرتســانات.

بإجــ¥يل  ثابتــان  ٢-جــزءان 

وهــى  مــرت   ٩٣ طــول 

املــرايس التــي يرتكــز عليهــا 

ــن  ــم م ــزء العائ ــريف الج ط

تنفيذهــا  تــم  الكوبــري، 

Ïعرفــة رشكــة قنــاة الســويس 

لالســتث¥ر تحــت إرشاف اإلدارة 

الهندســية.

الجزء الرشقي

ــري  يصــل الطــول اإلجــ¥يل للكوب

ــا«  ــزء الخرس ــامل الج ــي ش الرشق

٣٧٢ مــرت، ويتكــون مــن ثالثــة 

ــزاء: أج

 ٢٥٧ بطــول  عائــم  ١-جــزء 

بنتونــات  ثالثــة  مــن  مــرت، 

ــة بأبعــاد ٨٥ مــرت طــول،  ــة مت¥ثل حديدي

مــرت   ٢٫٢٥ وارتفــاع  مــرت   ١٥ وعــرض 

ــطة  ــا بواس ــم تنفيذه ــد ت ــون الواح للبنت

إدارة  إرشاف  تحــت  الهيئــة  رشكات 

الرتســانات.

 ١١٥ طــول  بإجــ¥يل  ثابتــان  ٢-جــزءان 

ــا  ــز عليه ــي يرتك ــرايس الت ــي امل ــرت وه م

ــم  ــري وت ــم مــن الكوب طــريف الجــزء العائ

تنفيذهــا Ïعرفــة رشكــة قنــاة الســويس 

اإلدارة  إرشاف  تحــت  لالســتث¥ر 

الهندســية.

بناء البنتونات

شــاركت كل من رشكة اإلنشــاءات 

البحريــة، ورشكــة التمســاح لبنــاء 

الســفن، والرشكــة الهندســية البورســعيدية 

للكوبــري  املكونــة  البنتونــات  بنــاء  يف 

بالكامــل، وذلــك يف إطــار تفعيــل مخطــط 

الهيئــة لتطويــر الــرشكات التابعــة لهــا 

واالعتــ¥د عليهــا يف تنفيــذ املرشوعــات 

ــة. ــة باملنطق القومي

تشغيل الكوبري

خــالل  مــن  ذاتيــاً  الكوبــري  يفتــح 

مجموعتــي دفــع تــم تصميــم قدرتهــا 

لتتمكــن مــن فتــح وغلــق الكوبــري خــالل 

ــق  ــل إىل ٤ دقائ ــÚة تص ــة قص ــرتة زمني ف

لــكل منهــ¥ ملواجهــة أي طــارئ.

أحــدث  العائــم  الكوبــري  يوظــف 

تقنيــات االتصــال العامليــة VHF والتــي 

ــة  ــع مراقب ــل م ــا التواص ــن خالله ــم م يت

ــور  ــري بعب ــة املالحــة ويســمح الكوب حرك

ــت  ــ» يف وق ــال` يف االتجاه ــيارات امل الس

ــى  ــل حت ــل الثقي ــا ســيارات النق واحــد أم

حمولــة ٧٠ طــن فيســمح لهــا بالحركــة 

ــدة  ــري مل ــل الكوب ــد.  يعم ــاه واح يف اتج

ــرتة  ــدأ ف ــىل أن تب ــاعات ع ــل إىل ٨ س تص

عمــل الكوبــري فــور انتهــاء قافلــة الســفن 

الكــراكات  إدارة  وتتــوىل  العبــور.  مــن 

اإلرشاف عــىل تشــغيل الكوبــري .

األع�ل الهندسية الخاصة بالكوبري

واملدنيــة  الهندســية  األعــ¥ل  تضمنــت 

ــيس  ــد من ــهيد أحم ــري الش ــة بكوب الخاص

ــيل: ــا ي م

١-تنفيــذ املــرايس بالجــزء الرشقــي بإجــ¥يل 

طــول ٩٣ مــرت وهــي الجــزء الثابــت التــي 

ــن  ــم م ــزء العائ ــريف الج ــا ط ــز عليه يرتك

ــذ املــرايس بالجــزء الغــر_  ــري وتنفي الكوب

بإجــ¥يل طــول ١١٥ مــرت مــع ثبــات عــرض 

املــرايس عنــد ٩ مــرت للجزأيــن.

الكوبــري  ومخــارج  مداخــل  ٢-تنفيــذ 

ــرت ــرض ٣٢ م ــرت وع ــول ٦٠٠ م ــر_ بط الغ

الكوبــري  ومخــارج  مداخــل  ٣-تنفيــذ 

ــي بطــول ١٥٠٠ مرتوعــرض٣٢ مــرت. الرشق

٤-تنفيــذ الطريــق الرابــط بــ» الكوبريــ» 

بطــول ١٢٥٠مــرت وبعــرض ١٦مــرت.

ــه  ــوا يف ســبيل الل ــن قتل «وال تحســ> الذي

ــون»  ــم يرزق ــد ربه ــاء عن ــل أحي ــاً ب أموات

(١٦٩) (آل عمــران)

وعــود ربانيــة جليلــة للشــهداء األبــرار 

للوطــن  ممــن ســالت دماؤهــم فــداءاً 

ــوب،  ــدة يف القل ــم خال ــل ذكراه ــأن تظ ب

ــد  ــة الفق ــس وحش ــاً يؤن ــم طيف وأرواحه

والفــراق، ودماؤهــم نــار تلفــح أعــداء 

الوطــن. 

الوقــت  يف  الحبيبــة  ســيناء  تشــهد 

التنميــة،  نحــو  جديــدة  آفاقــا  الراهــن 

ــة  ــة الالزم ــة التحتي ــات البني ــد مرشوع Ï

لتحقيــق الربــط املنشــود مــع الــوادي 

اللوجيســتية  املرشوعــات  وخدمــة 

ــائها يف  ــاري إنش ــة الج ــق الصناعي واملناط

ــاة مــن خــالل حفــر األنفــاق  منطقــة القن

ــاري  ــاء الكب ــويس وإنش ــاة الس ــفل قن أس

التــي تربــط ضفتيهــا. العا<ــة 

ونحــن نبنــي رصوح العــزة والكرامــة ال 

óكــن أن ننــىس شــهدائنا األبطــال وعرفانــا 

لبطوالتهــم وذكراهــم العطــرة، كان والبــد 

أن تحمــل الكبــاري العا<ــة أســ¥ء شــهداء 

ــم  ــري العائ ــدر للكوب ــك ق ــن، وبذل الوط

Ïنطقــة ¢ــرة ٦ باإلســ¥عيلية أن يخلــد 

ويــروي  منــيس  أحمــد  الشــهيد  اســم 

ــه. حكايت

النــرص أو الشــهادة هــي عقيــدة األبطــال... 

إóــان راســخ وتســليم ال حــدود لــه بقضــاء 

مكافحــة  عــىل  تلــ»  ال  وعزóــة  اللــه 

ــن. ــراب الوط ــن ت ــزود ع ــاب وال اإلره

يــوم  صبــاح  مــن  األوىل  الســاعات  يف 

ــد  ــق ٢٠١٧/٧/٧ كان العقي ــة املواف الجمع

 ١٠٣ الكتيبــة  قائــد  منــيس  أحمــد  أ.ح 

صاعقــة بشــ¥ل ســيناء يف موعــد مــع 

عــىل  إرهــا,  هجــوم  إثــر  الشــهادة، 

ــة رفــح، مــ¥ أســفر عــن  ــة ىف مدين الكتيب

آخريــن. جنــود  وعــرشة  استشــهاده 

أحمــد  البطــل  الشــهيد  بــدأت مســÚة 

Ïصنــع  بالتحاقــه  العســكرية  منــيس 

ــم انض¥مــه  ــة» ث ــة الحربي الرجــال «الكلي

فــور تخرجــه منهــا إىل صفــوف قــوات 

ــاط  ــن الضب ــون م ــة، ليك ــة املرصي الصاعق

املشــهود لهــم ىف ســالح الصاعقــة.

حيــث تــم تكرóــه قبــل استشــهاده بفــرتة 

وجيــزة تقديــرا لكفائتــه وöيــزه الشــديد يف 

أداء عملــه وانضباطــه العســكري.

أســ¥ء خالــدة وســجالت ممتــدة مــن 

ــدرة  ــد تفــوق ق ــات والبطــوالت ق التضحي

ــوبها  ــي يش ــة الت ــرة البرشي ــة الذاك وطاق

النســيان والضمــور بفعــل الزمــن، إال انهــا 

وبال شــك تتســع يف ذاكــرة التاريــخ لتحفظ 

بطــوالت وتضحيــات شــهدائنا، وســتظل 

للتنميــة  الرئيســية   èواملعــا املياديــن 

بســيناء الحبيبــة ســجال للــرشف يحمــل 

ــم  ــىل تضحياته ــهد ع ــا ويش ــ¥ء أبطالن أس

ــة. ــم الطيب ــاً ألرواحه ويبعــث ســالما دافئ

بطولة تأبى 
النسيان
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كـوبـري الشهيد أبانوب جرجس

بطل القنطرة الخالد
اللــه  جــاب  صابــر  أبانــوب  الشــهيد 

ــرب ذو  ــرة غ ــة القنط ــن مدين ــس اب جرج

الثالثــة والعرشيــن عامــا، أحــد أبطــال 

أن  أبًــو  الذيــن  زويــد  الشــيخ  معركــة 

ــة  ــة اإلرهــاب عــىل هــذه البقع ــع راي تُرف

الطاهــرة مــن أرض ســيناء الحبيبــة، حتــى 

طالتــه هــو و ١٦ شــهيًدا مــن خــÚ جنــود 

مــن  األول  يف  الغــدر  رصاصــات  األرض 

يوليــو عــام ٢٠١٥.

è يبخــل أبانــوب ورفاقــه بأرواحهــم للــزود 

عــن أرضنــا الغاليــة وأن يكونــوا حصنــا 

منيًعــا للشــعب املــرصي ضــد رش اإلرهــاب 

األســود، وأثبتــوا شــجاعة نــادرة يف التصدي 

للعــدو الغاشــم حتــى أســقطوا مــا ال يقــل 

 Úــ ــ» وتدم ــن اإلرهابي ــل م ــن ١٠٠ قتي ع

أكــ* مــن ٢٠ عربــة كان يســتقلونها أثنــاء 

الهجــ¥ت.

مــن  أبانــوب  الشــهيد  جنــازة  ُشــيعت 

التــي  غــرب  القنطــرة  رأســه  مســقط 

ــه  ــاًء بتضحيت ــل احتف ــور البط ــت بص تزين

للدفــاع عــن تــراب الوطــن، واحتشــد آالف 

ــية  ــهيد إىل كنس ــييع الش ــ» يف تش املواطن

Ïشــاركة  غــرب  بالقنطــرة  مارجرجــس 

ــه  ــوارى جث¥ن ــل أن ي ــادات الجيــش قب قي

ــ*ي. ال

وإóًانــا بــأن اإلرهــاب الغــادر ال يفــرق 

اســتقبل  ومســيحي،  مســلم  دم  بــ» 

ــوب  ــهيد أبان ــ¥ن الش ــلم» جث آالف املس

ــرصي  ــ» عن ــة ب ــدة الوطني ــيًدا للوح تجس

ــوم  ــاٍط إىل ي ــذان ســيظالن يف رب ــة الل األم

ــن. الدي

اســم  الســويس  قنــاة  هيئــة  وتطلــق 

الشــهيد «أبانــوب» عــىل كوبــري القنطــرة، 

الــذي  الباســل  املدينــة  ألبــن  تكرóًــا 

لتظــل  والفــداء،  للتضحيــة  رمــز  بــات 

ــال  ــه واألجي ــاء جيل ــدة بــ» أبن ذكــراه خال

القادمــة يف ظــل ارتبــاط اســمه بأحــد أبــرز 

ــع  ــة وترف ــدم املدين ــي تخ ــات الت املرشوع

أعبــاء التنقــل بــ» ضفتــي القنــاة عــن 

ــاءه. ــل أبن كاه

املوقع

ــس  ــوب جرج ــهيد ابان ــري الش ــع كوب يق

اإلســ¥عيلية  Ïدينــة  القنطــرة  Ïنطقــة 

ضفتــي  بــ»  ويربــط   ٤٦٫٨٠٠ بالكــم 

القنــاة.

مرحلة التصميم ومعايÚ الجودة

البحريــة،  بورســعيد  ترســانة  نجحــت 

إحــدى ترســانات هيئــة قنــاة الســويس، يف 

توظيــف أحــدث برامــج التصميــم العامليــة 

الفنيــة  والكــوادر   «Aveva Marine»

ــة بالخــارج يف  املدرب

تصميــم الكبــاري 

بأيــدي  العا<ــة 

املهندس» 

املرصيــ».

حظي 

تصميم 

وتنفيذ 

ــة اإلرشاف  ــإرشاف هيئ ــة ب ــاري العا< الكب

الفرنســية «بÚوفÚيتــاس» BV»»، لضــ¥ن 

يف  الدوليــة   Úاملعايــ أفضــل  تطبيــق 

ــزم  ــي تلت ــري، والت ــان البح ــالمة واألم الس

ــاع  ــرب إخض ــويس ع ــاة الس ــة قن ــا هيئ به

جميــع وحداتهــا البحريــة إلرشاف هيئــات 

معتمــدة. دوليــة 

تضمــن الشــهادة الدوليــة كفــاءة الكوبــري 

ــة، كــ¥ تتأكــد مــن  ــم كوحــدة بحري العائ

تحقــق عامــل األمــان املالحــي للســفن 

فضــالً  الكوبــري،  فتــح  أثنــاء  العابــرة 

عــن ضــ¥ن الســيولة املروريــة واألمــان 

ــىل  ــرة ع ــة العاب ــات املختلف ــام للمركب الت

ــ».   ــ» الضفت ــم ب ــري العائ الكوب

ملواصفات الفنية للكوبري

يصــل الطــول اإلجــ¥يل للكوبــري ٣٥٠ مــرت 

ويتكــون مــن ثالثــة أجــزاء:

جــزء عائــم بطــول ٢٥٧ مــرت، مكــون مــن 

ــة بأبعــاد  ــة مت¥ثل ــات حديدي ــة بنتون ثالث

ــاع  ــرت وارتف ــرض ١٥ م ــول، وع ــرت ط ٨٥ م

ــم تنفيذهــا  ٢٫٢٥ مــرت  للبنتــون الواحــد ت

إرشاف  تحــت  الهيئــة  رشكات  بواســطة 

إدارة الرتســانات.

جــزءان ثابتــان بإجــ¥يل طــول ٩٣ مــرت 

ــا طــريف  ــز عليه ــي يرتك ــرايس الت وهــي امل

ويتــم  الكوبــري،  مــن  العائــم  الجــزء 

ــئ  ــاة للموان ــة القن ــة رشك ــا Ïعرف تنفيذه

واملرشوعــات الكــربى تحــت إرشاف اإلدارة 

الهندســية.

بناء البنتونات

ورشكات  ترســانات  جهــود  تضافــرت 

الهيئــة يف تنفيــذ أعــ¥ل بنــاء بنتونــات 

ــاركت  ــث ش ــم حي ــرة العائ ــري القنط كوب

البحريــة،  بورســعيد  ترســانة  مــن  كل 

ــدد  ــرتكت ع ــ¥ اش ــق، ك ــانة بورتوفي وترس

ومنهــا  للهيئــة  التابعــة  الــرشكات  مــن 

البحريــة،  لإلنشــاءات  القنــاة  رشكــة 

ــاء الســفن، والرشكــة  ورشكــة التمســاح لبن

ــار  ــك يف إط ــعيدية، وذل ــية البورس الهندس

تفعيــل مخطــط الهيئــة لتطويــر الــرشكات 

التابعــة لهــا واالعتــ¥د عليهــا يف تنفيــذ 

باملنطقــة. القوميــة  املرشوعــات 

تشغيل الكوبري

خــالل  مــن  ذاتيــاً  الكوبــري  يفتــح 

مجموعتــي دفــع تــم تصميــم قدرتهــا 

لتتمكــن مــن فتــح وغلــق الكوبــري خــالل 

فــرتة زمنيــة قصــÚة تصــل إىل ٤ دقائــق 

لــكل منهــ¥ ملواجهــة أي طــارئ.

يوظــف الكوبــري العائــم بأحــدث تقنيــات 

ــن  ــم م ــي يت ــة VHF والت االتصــال العاملي

حركــة  مراقبــة  مــع  التواصــل  خاللهــا 

ــة  املالح

يســمح الكوبــري بعبــور الســيارات املــال` 

يف االتجاهــ» يف وقــت واحــد أمــا ســيارات 

النقــل الثقيــل حتــى حمولــة ٧٠ طــن 

ــة يف اتجــاه واحــد. ــا بالحرك فيســمح له

 ١٠ إىل  تصــل  ملــدة  الكوبــري  يعمــل 

عمــل  فــرتة  تبــدأ  أن  عــىل  ســاعات 

ــة الســفن مــن  الكوبــري فــور انتهــاء قافل

العبــور.

األع�ل الهندسية للكوبري

       تضمنــت األعــ¥ل الهندســية واملدنيــة 

للكوبــري مــا ييل:

• تحديــد موقــع كوبــري القنطــرة العائــم 

ــة اإلســ¥عيلية بالكــم ٤٦٫٨٠٠. Ïدين

جانبــي  عــىل  مــرىس   ٢ عــدد  إنشــاء   •

القنــاة حيــث يصــل طــول املــرىس الرشقــي 

٥٣.٥ مــرت بعــرض ١١ مــرتاً، فيــ¥ يصــل 

طــول املــرىس الغــر_ ٣٩٫٥ مــرت بعــرض 

٢٠ مــرت اً.

•  إنشــاء عــدد ٣ دعامــات تــرا` للكوبــري 

جهــة الغــرب ويف اتجــاه الشــ¥ل لتثبيــت 

الكوبــري العائــم أثنــاء مــرور الســفن.

واملخــارج  املداخــل  أعــ¥ل  تنفيــذ   •

للكوبــري العائــم بطــول ٥٠ مــرت لــكل 

منهــ¥، و تــم تنفيذهــا Ïعرفــة رشكــة 

اإلدارة  العــرب تحــت إرشاف  املقاولــون 

الهندســية.

• إنشــاء ســاحة لالنتظــار ســيارات النقــل، 

يصــل طولهــا إىل ١٣٠ مــرت وعرضهــا ٣٠ 

مــرت.

• إنشــاء حارتــ» مخصصتــ» للمشــاة عــى 

جانبــي الكوبــري.
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كوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي
                   قصة إصرار على «إما النصر أو الشهادة»

عــام و٨ أشــهر مــروا عــىل استشــهاد 

الشــرباوي،  عمــر  أحمــد  الرائــد 

والــذي استشــهد برفقــة عــدد مــن 

أبطــال القــوات املســلحة، حيــث 

ــا املتحــدث العســكري  ــن حينه أعل

العقيــد أركان حــرب تامــر الرفاعــي، 

ــون  ــاذ القان ــوات إنف ــن ق ــن �ك ع

بشــ�ل ســيناء مــن إحبــاط هجــوم 

إرهــاö للعنــارص التكفèيــة عــىل 

بعــض نقــاط التمركــز جنــوب رفــح.

جدعــان..  وحســن¼  «شــرباوي 

مــرص  يدخــل  وال  ïــوت  قالــوا 

خســيس وجبــان»، ذلــك املقطــع 

شــرباوي  ذكــر  فيــه  ورد  الــذي 

ــذي  ــه» ال ــوا إي ــيد «قال ــن نش ضم

كتبــه أحــد زمالئــه أبطــال الكتيبــة 

استشــهدوا،  الذيــن  ١٠٣ صاعقــة 

ــت  ــراه، أطلق ــد ذك ــعياً يف تخلي وس

ــمه  ــويس اس ــاة الس ــة قن ــن هيئ م

ــة  ــاري التنمي ــن كب ــداً م ــىل واح ع

والتــي تســتهدف منطقــة ســيناء 

ــهيد  ــا الش ــارب فيه ــا ح ــي طامل الت

الشــرباوي.

وتخــرج الشــهيد البطــل يف الدفعــة 

عــام  الحربيــة  الكليــة  مــن   ١٠١

ــى  ــح حت ــل برف ــل للعم ٢٠٠٧ ونُق

التحــق  وبعدهــا   ،٢٠١٠ عــام 

بالفرقــة ٧٧٧ الصاعقــة املرصيــة، 

مكافحــة  فرقــة  عــىل  وحصــل 

اإلرهــاب مــن إيطاليــا، ومنــذ عــام 

٢٠١٠ حتــى عــام ٢٠١٣ ظــل يخــدم 

حتــى   ،٧٧٧ الفرقــة  الصاعقــة  يف 

ــة للعمــل يف رفــح  انتقــل مــرة ثاني

يوليــو   ٧ يــوم  استشــهاده  حتــى 

.٢٠١٧

املوقع 

ــم  ــرباوي العائ ــر ش ــد عم ــهيد أحم ــري الش ــع كوب يق

ــرت  ــد الكيلوم ــويس عن ــة الس ــط Ïحافظ ــة الش Ïنطق

١٤٧٫٧ ترقيــم قنــاة.

مرحلة التصميم ومعايè الجودة

أُســندت أعــ¥ل تصميــم الكوبــري العائــم إىل ترســانة 

بورســعيد البحريــة، والتــي حصلــت Ïوجبهــا عــىل 

(بÚوفÚيتــاس)  الفرنســية  اإلرشاف  هيئــة  اعتــ¥د 

الهندســية. للرســومات 

 Úمعايــ اتبــاع  الكوبــري  وتنفيــذ  تصميــم  اســتلزم 

للتغلــب عــىل إشــكالية  هندســية وفنيــة معقــدة 

ــط  ــة الش ــاه يف منطق ــوب املي ــÚ يف منس ــارق الكب الف

 Úــ ــالف كب ــود اخت ــا ووج ــار به ــدة التي ــة بش املعروف

ــي  ــاً لحالت ــرت تبع ــل إىل ١٫٥ م ــاه يص ــوب املي يف منس

املــد والجــزر يف تلــك املنطقــة، وهــو األمــر الــذي 

يــربز كفــاءة ومهــارة املهندســ» املصممــ» واملنفذيــن 

للكوبــري بالهيئــة ورشكاتهــا التابعــة املنفــذة للكوبــري 

وإحاطتهــم الكاملــة بــكل مــا يتعلــق باملجــرى املالحــي 

ــاة. للقن

تشغيل الكوبري

يفتــح الكوبــري ذاتيــاً مــن خــالل مجموعتــي دفــع تــم 

ــري  ــق الكوب ــح وغل ــن فت ــا لتتمكــن م ــم قدرته تصمي

ــكل  ــق ل ــل إىل ٤ دقائ ــÚة تص ــة قص ــرتة زمني ــالل ف خ

ــة أي طــارئ. منهــ¥ ملواجه

ــال  ــات االتص ــدث تقني ــم بأح ــري العائ ــف الكوب يوظ

العامليــة VHF والتــي يتــم مــن خاللهــا التواصــل مــع 

ــرى  ــة حركــة املالحــة، كــ¥ تعمــل إضــاءة الكوب مراقب

بالطاقــة الشمســية لتوفــÚ الطاقــة وتقليــل انبعاثــات 

ــا& أكســيد الكربــون. ث

يســمح الكوبــري بعبــور الســيارات املــال` والنقــل 

ــل  ــا النق ــد، أم ــت واح ــ» يف وق ــط يف االتجاه املتوس

ــوى ٧٠  ــة قص ــد بحمول ــاه واح ــرب يف اتج ــل فيع الثقي

ــا. طن

ويســتوعب الكوبــري مــرور ١٠٠٠ ســيارة مــال` يف 

الســاعة وذلــك برسعــة عبــور ٢٠ كيلــو مــرت يف الســاعة 

ــل يف  ــيارة نق ــك ١٢٠ س ــوا«، وكذل ــي ٥ ث بفاصــل زمن

الســاعة و ذلــك برسعــة عبــور ١٠ كيلــو مــرت يف ســاعة 

ــة. بفاصــل زمنــى ٣٠ ثاني

األع�ل الهندسية للكوبري

قامــت اإلدارة الهندســية بتصميــم و تنفيــذ أعــ¥ل 

بكوبــري  الخاصــة  الــرتا`  ودولفينــات  املــرايس 

ــر  ــج الكمبيوت ــدث برام ــتخدام أح ــم باس ــط العائ الش

ــرت  ــد أظه ــديس اإلدارة. وق ــدي مهن ــة وبأي املتخصص

عمليــة تنفيــذ املــرايس قــدرة مهنــديس الهيئــة يف 

ــري  ــة كوب ــة ملنطق ــات الطبيعي ــىل التحدي ــب ع التغل

الشــط بالســويس نظــراً لصالبــة  الرتبــة الصخريــة 

ــي  ــة، وتكف ــارات املائي ــوة التي ــة وق ــة الجنوبي باملنطق

اإلشــارة إىل أن اإلدارة عمــدت لتنفيــذ ١٤٧ خــازوق 

لتثبيــت املــرايس بقطــر ٤٠ ســم وبأطــوال تــرتاوح مــا 

بــ» ٢٠ إىل ٤٠ مــرتاً لــكل خــازوق، وذلــك يف مــدة 

ــري عــدد ٣ دولفــ»  ــة قياســية. كــ¥ يضــم الكوب زمني

تــرا` لــكل مــرىس، ويصــل ســمك املــرايس إىل ٢٫٥ مــرت 

ــاة  ــت اإلدارة Ïراع ــ¥ قام ــانة املســلحة. ك ــن الخرس م

رسعــة التيــار وشــدته يف منطقــة الشــط وذلــك بعمــل 

فتحــات ملــرور التيــار أســفل الكوبــري للتخفيــف مــن 

ــري.  ــىل الكوب ــارات ع ــك التي ــر تل أث

املواصفات الفنية للكوبري 

يصــل الطــول اإلجــ¥يل للكوبــري ٢٩٠ مــرت شــامل 

الــكيل املالمــس  الجــزء الخرســا«، ويبلــغ العــرض 

للميــاه ٢٥ مــرت.

ــول  ــة ط ــات عا< ــالث بنتون ــن ث ــري م ــون الكوب يتك

ــات  ــاً للمواصف ــم طبق ــو مصم ــرتا، وه ــا ٧٥ م كل منه

القياســية العامليــة التــي تضمــن عنــرصي الســالمة 

ــاه  ــن لالتج ــه ٧٠ ط ــل حمولت ــي، وتص ــان املالح واألم

ــد. الواح

بناء البنتونات

تكاتفــت ترســانات الهيئــة ممثلــة يف ترســانة بورســعيد 

ــن رشكات  ــدد م ــع ع ــق م ــانة بورتوفي ــة وترس البحري

الهيئــة التابعــة لالنتهــاء مــن أعــ¥ل تصنيــع البنتونــات 

العا<ــة املكونــة لجســم الكوبــري يف وقــت قيــايس 

البحريــة ورشكــة  لإلنشــاءات  القنــاة  وهــى رشكــة 

األعــ¥ل الهندســية البورســعيدية، فيــ¥ تولــت ترســانة 

بورســعيد البحريــة بعــد ذلــك مهــام تجميــع البنتونــات 

ــري. ــب املعــدات عــىل الكوب وتركي

الشهيد الشرباوي
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املوقع 

طــه  اللــواء  الشــهيد  كوبــري  يتكــون 

ذ` Ïنطقــة رسابيــوم جنــوب محافظــة 

ــر_  ــي وغ ــ» رشق ــن جزئ ــ¥عيلية م اإلس

عــىل غــرار كوبــري الشــهيد أحمــد املنــيس.

يقــع الجــزء الغــر_ يف الكيلــو مــرت ٩١٫٠٦ 

مثبــت  وهــو  األصليــة،  القنــاة  ترقيــم 

ناحيــة الغــرب ويفتــح يف اتجــاه الجنــوب، 

فيــ¥ يقــع الجــزء الرشقــي يف الكيلــو مــرت 

ــة  ــت ناحي ــو مثب ــاة، وه ــم قن ٨٨٫٠٩ ترقي

ــ¥ل. ــاه الش ــح يف اتج ــرشق ويفت ال

مرحلة التصميم ومعايè الجودة

ــت بواســطة ترســانة  ــع والتثبي ــم التجمي ت

بورســعيد البحريــة، التــي وظفــت أحــدث 

 Aveva» العامليــة  التصميــم  برامــج 

املدربــة  الفنيــة  والكــوادر   «Marine

العا<ــة  الكبــاري  تصميــم  يف  بالخــارج 

املرصيــ». املهندســ»  بأيــدي 

ويتمتــع الكوبــري بوســائل تأمــ» ضــد 

الظــروف املناخيــة مــن ريــاح وتيــار ملنــع 

فتــح الكوبــرى أثنــاء التشــغيل، ومنهــا 

وجــود بابــ» رئيســي» حيــث تــم تصميمــه 

ليمثــل قفــل مــع املــرىس، كــ¥ يتــم إضــاءة 

الكوبــرى بالطاقــة الشمســية عــالوة عــىل 

إمكانيــة التشــغيل مــن مصــدر كهربــاء 

ــت. ــر ٢٢٠ فول آخ

وتــم تزويــد الكوبــري بنظــام رفــع البــاب 

ــة  يف حــاالت الطــوارئ الســتخدامه يف حال

تعطــل نظــام الهيدروليــك الخــاص بنظــام 

رفــع وخفــض البــاب، وكذلــك كامــÚات 

مراقبــة لتأمــ» الكوبــرى وميــزان إلكــرتو& 

للتأكــد مــن أن حمولــة الســيارات املــارة ىف 

حــدود املســموح بــه.

املواصفات الفنية للكوبري

مــن جزأيــن  العائــم  الكوبــري  يتكــون 

ــن ٣  ــ¥ م ــون كالً منه ــر_ يتك ــي وغ رشق

بنتونــات يعمــالن كجــزء واحــد يــدور 

عــىل محــور بجانــب املــرىس ليتمكــن مــن 

الــدوران أثنــاء الغلــق والفتــح، ويبلــغ 

طــول الكوبــري ٣٥٧٫٥ مــرت شــامل الجــزء 

الخرســا« وعرضــه الــكيل ١٥ مــرت، ويتكون 

للســيارات  حارتــ»  مــن  كوبــري  كل 

بحمولــة قصــوى ٧٠ طــن باإلضافــة إىل 

حارتــ» للمشــاه.

بناء البنتونات

بنتونــات   ٣ مــن  كوبــري  كل  يتكــون 

ــاء  ــرتاً، وشــارك يف بن ــا ٨٥ م طــول كل منه

التمســاح،  رشكــة  مــن  كل  البنتونــات 

ورشكــة  البحريــة،  اإلنشــاءات  ورشكــة 

مجموعتــي دفــع تــم تصميــم قدرتهــا 

لتتمكــن مــن فتــح وغلــق الكوبــري خــالل 

فــرتة زمنيــة قصــÚة تصــل إىل ٤ دقائــق 

لــكل منهــ¥ ملواجهــة أي طــارئ، ويوظــف 

االتصــال  تقنيــات  أحــدث  الكوبــري 

ــا  ــن خالله ــم م ــي يت ــة VHF والت العاملي

التواصــل مــع مراقبــة حركــة املالحــة 

يضــم الجزئــ» الرشقــي والغــر_ للكوبــري 

يســمح  حيــث  منهــ¥،  لــكل  طريقــ» 

الكوبــري بعبــور الســيارات املــال` والنقــل 

ــد،  ــت واح ــ» يف وق ــط يف االتجاه املتوس

أمــا النقــل الثقيــل فيعــرب يف اتجــاه واحــد 

ــا،  ــوى ٧٠ طن ــة قص بحمول

ــري مــرور ١٠٠٠ ســيارة  ويســتوعب الكوب

مــال` يف الســاعة وذلــك برسعــة عبــور 

ــي   ــل زمن ــاعة بفاص ــرت يف الس ــو م ٢٠ كيل

يف  نقــل  ســيارة   ١٢٠ وكذلــك  ثــوا«،   ٥

ــو  ــور ١٠ كيل ــة عب ــك برسع ــاعة و ذل الس

ــة. ــى ٣٠ ثاني ــل زمن ــاعة بفاص ــرت يف س م

األع�ل الهندسية للكوبري

أدوار  للهيئــة  الهندســية  اإلدارة  بــارشت 

تصميــم وتنفيــذ املــرايس ورصــف وســفلتة 

وإنــارة الطــرق، عــالوة عــىل إدارة مخــارج 

ــذ  ــرتة التنفي ــوال ف ــري ط ــل الكوب ومداخ

ــغيل. ــى التش وحت

ــوم ٤ مــرايس حيــث  ــري رسابي ويضــم كوب

ازدواج  منطقــة  عــىل  الكوبــري  يقــع 

للقنــاة وبالتــايل تــم تصميمــه ليتكــون مــن 

كوبريــ» رشقــي وغــر_ عــىل غــرار كوبــري 

ــيس. ــد املن ــهيد أحم الش

أمــا بالنســبة للكوبريــ» الرشقــي والغــر_، 

بــكل  للمرســي»  دعامتــ»  عمــل  فتــم 

كوبــري، بحيــث تتكــون الدعامــة بالضفــة 

الغربيــة للكوبــري الغــر_ مــن ٨ خوازيــق 

ناحيــة الضفــة و٥١ خــازوق ناحيــة امليــاه، 

وأمــا الدعامــة بالضفــة الرشقيــة للكوبــري 

ــة  ــق ناحي ــن ٨ خوازي ــون م ــر_ فتتك الغ

امليــاه،  ناحيــة  خــازوق  و٣٥  الضفــة 

ومثلهــ¥ öامــاً بالنســبة للكوبــري الرشقــي.

ــن  ــق بهذي ــك يصــل إجــ¥يل الخوازي وبذل

ــىل  ــالوة ع ــازوق ع ــ» إىل ٢٠٤ خ الكوبري

١٢ خــازوق أخــر لتثبيــت عــدد ٣ دولفــ» 

ــكل دولفــ». ــق ل ــع ٤ خوازي ــرا` بواق ت

اإلدارة  رجــال  أن  بالذكــر  والجديــر 

تنفيــذ  بالهيئــة öكنــوا مــن  الهندســية 

املــرايس خــالل ٧ أشــهر فقــط، وذلــك 

والتــي  الطــرق  تنفيــذ  مــع  بالتزامــن 

اســتغرقت مــدة ٥ أشــهر فقــط وهــي 

مــدد قياســية بالنســبة لحجــم األعــ¥ل 

املنفــذ.

األعــ¥ل الهندســية البورســعيدية، وتــم 

Ïعرفــة  باملوقــع  والتثبيــت  التجميــع 

البحريــة. بورســعيد  ترســانة 

الرشقــي  بجزئيــه  الكوبــري  تشــغيل 

öلغــر وا

خــالل  مــن  ذاتيــاً  الكوبــري  يفتــح 

كـوبـري الشهيد طـه ذكي طه

الشهيد اللواء طه ذكي
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قناة السويس والصراعات الدولية حول طرق التجارة في العصور 
الوسطى حتى عهد محمد علي

قصة القنال الحلقة الثانية

بقلم: طارق حسن¼
ــر  ــو جعف ــاة بأوامــر أب عقــب ردم القن

حتــى  ميالديــة   ٧٦٧ عــام  املنصــور 

ال تســتخدم يف نقــل املــؤن إىل أهــل 

ــن عــىل حكمــه  ــة الثائري مكــة واملدني

تعطلــت املالحــة أحــد عــرش قرنــاً، 

إال أن الطريــق الــربي بــ» الســويس 

مزدهــراً  اإلســكندرية ظــل  القاهــرة 

التــي تحصلهــا  الرســوم  كانــت  بــل 

ــف العصــور وخصوصــاً  مــرص يف مختل

ــل مصــدراً  ــة öث ــة اململوكي ــد الدول عه

كبــÚاً للدخــل وســبباً مــن أســباب قــوة 

ــة  ــار البندقي ــكان تج ــك. ف ــك امل¥ل تل

أو مرســيليا يف القــرن الثامــن امليــالدي 

يســلكون الطريــق البحــري عــرب البحــر 

ــم  ــكندرية ث ــوالً إىل اإلس ــط وص املتوس

الــربي إىل مينــاء  يســلكون الطريــق 

الطريــق  يأخــذون  الســويس ومنهــا 

البحــري إىل الهنــد عــرب البحــر األحمــر 

الرحلــة  وكانــت  الهنــدي،  واملحيــط 

ــهر. ــدة أش ــتغرق ع تس

ــايل  ــالح الربتغ ــن امل ــام ١٤٩٧ öك يف ع

فاســكو دي جامــا مــن الــدوران حــول 

إىل  والوصــول  الصالــح  الرجــاء  رأس 

الهنــد، ففتــح بذلــك الطريــق البحــري 

لتجــارة أوروبــا مــع الهنــد مــ¥ أدى إىل 

ــق  ــة التجــارة عــىل الطري ضعــف حرك

فقــدت  وبذلــك  مــرص،  عــرب  الــربي 

مــرص مصــدراً رئيســياً للدخــل مــ¥ أدى 

ــر  ــئ البح ــدت موان ــا، وفق إىل إضعافه

األحمــر  البحــر  وطريــق  املتوســط 

ــة. ــارة العاملي ــة التج ــا لحرك أهميته

تحــت  مــرص  وقعــت   ١٥١٧ عــام 

فكــر  وقــد  العثــ¥«  االحتــالل 

العث¥نيــون يف إحيــاء الطريــق البحــري 

ــوف  ــويس إال أن التخ ــرزخ الس ــرب ب ع

ــاً ومــا  ــادة قــوة مــرص اقتصادي مــن زي

يف  رغبتهــا  تدعيــم  مــن  سيســتتبعه 

ــة قــد  ــة العث¥ني االســتقالل عــن الدول

املــرشوع. إلغــاء  إىل  ادى 

ــة  ــاء الحمل ــاة أثن ــاء مــرشوع القن إحي

الفرنســية عــىل مــرص

ــزوغ  ــورة الفرنســية وب ــام الث عقــب قي

نجــم نابليــون بونابــرت قــررت حكومة 

ــربى  ــكرية ك ــة عس ــاد حمل ــورة إيف الث

طريــق  وقطــع  الحتاللهــا  مــرص  إىل 

ــة للهنــد عــرب مــرص،  التجــارة الربيطاني

ــه  ــذي أصدرت ــال ال ــر القت ــن أم وتضم

حكومــة الثــورة لنابليــون يف إبريــل 

عــام ١٧٩٨ أن يحتــل مــرص وأن يعمــل 

الســويس  بــرزخ  قنــاة  حفــر  عــىل 

البحــري  الطريــق  عــىل  للســيطرة 

للهنــد ورضب املصالــح الربيطانيــة، لــذا 

ضمــت الحملــة مجموعــة مــن العلــ¥ء 

ــار يف شــتى املجــاالت.  الفرنســي» الكب

كلــف نابليــون املهنــدس «جــاك مــاري 

لوبــÚ» كبــÚ مهنــديس الطــرق بالحملــة 

ــة إال  ــاة البحري ــرشوع القن ــة م بدراس

أن التقريــر النهــا$ للبعثــة العلميــة 

ــاع  ــود ارتف ــأ وج ــق الخط ــت بطري أثب

يف منســوب البحــر األحمــر عــن البحــر 

و٦  قدمــاً   ٣٠ حــدود  يف  املتوســط 

بوصــات وبذلــك ألغــي مــرشوع القنــاة 

ــية. ــة الفرنس ــام الحمل أي

وإحيــاء  ســيمون»  «ســان  جميعــة 

فكــرة القنــاة البحريــة عــرب الــربزخ

Ïــرشوع  املهتمــ»  أبــرز  مــن  كان 

ــة  ــربزخ جمعي ــرب ال ــة ع ــاة البحري القن

«ســان  الفرنــيس  للمفكــر  علميــة 

هــذا  يف  يرأســها  وكان  ســيمون» 

إنفانتــان».  «بروســرب  األب  التوقيــت 

دراســات  مــن  الجمعيــة  اســتفادت 

الحملــة الفرنســية يف هــذا الصــدد، 

وأعــاد إنفانتــان دراســة املــرشوع يف 

ظــل إمكانيــات ماديــة أفضــل ورعايــة 

مــن محمــد عــيل باشــا للفكــرة.

لقنــاة  مرشوعــاً  الجمعيــة  قدمــت 

األحمــر  البحريــن  بــ»  مســتقيمة 

واألبيــض إال أن محمــد عــيل رفــض 

مــرشوع  إقامــة  وفضــل  املــرشوع 

ــا يقــوم  ــد الدلت ــل عن قناطــر عــىل الني

ــه  ــغال الوج ــديس أش ــÚ مهن ــه كب علي

بلفــون». دي  «لينــان  القبــيل 

ــاة  ــة بقن ــات الخاص ــة الدراس «جمعي

الســويس» 

أتبــاع  اشــرتك   ١٨٤٦ نوفمــرب   ٣٠ يف 

«ســان ســيمون» يف تأســيس «جمعيــة 

ــويس»  ــاة الس ــة بقن ــات الخاص الدراس

يف باريــس وضمــت هــذه الجمعيــة 

املهندســ»  مــن  مجموعــات  ثــالث 

الفرنســي» واألجانــب وهــم:

برئاســة  الفرنســية  املجموعــة   -

تاالبــو» «بــوالن  املهنــدس 

برئاســة  اإلنجليزيــة  املجموعــة   -

ستيفنســون» «روبــرت  املهنــدس 

ويرأســها  األملانيــة  املجموعــة   -

نجريلــيل» «ألــوا   Úالشــه املهنــدس 

وقــد أســفرت نتائــج دراســات الجمعية 

عــن اكتشــاف خطــÚ وهــو تســاوي 

ــط  ــر واملتوس ــن األحم ــتوى البحري مس

ألول مــرة. عارضــت بريطانيــا املــرشوع 

العــايل  البــاب  عــىل  وضغطــت 

ــة  ــت الحكوم ــرشوع. تخوف ــض امل لرف

ــذ املــرشوع نظــراً  ــن تنفي ــة م العث¥ني

ملــا قــد يحققــه مــن زيــادة ثــروة 

ــيل  ــد ع ــدرة محم ــم ق ــا يدع Ï ــرص م

ــة  ــرتطت مرابط ــرص، فاش Ï ــتقالل االس

قواتهــا هنــاك وعــدم اســتخدام أجانــب 

يف التنفيــذ وأن تــأول إليهــا إيــرادات 

الخالفــات  تلــك  ضــوء  ويف  القنــاة، 

رفــض  عــيل  محمــد  رأى  الدوليــة 

مــرشوع حفــر القنــاة.

èاملهندس لوب

 كبè مهنديس الطرق بالحملة 

الفرنسية عىل مرص

محمد عيل

وايل مرص يف الفرتة من ١٨٠٥ إىل 

١٨٤٧

األب إنفانتان

رئيس جمعية سان سيمون

ألوا نجريليل

رئيس املجموعة األملانية لجمعية 

الدراسات الخاصة بقناة السويس

لينان دي بلفون

كبè مهنديس أشغال الوجه القبيل 

بالحكومة املرصية

تصدر عن

هيئة قناة السويس 

 بتوجيه من

السيد الفريق

 ُمهاب مميش 
رئيس الهيئة

إشراف عــــــام

المهندس

محمد نشأت المنيرى
 مستشار رئيس الهيئة إلدارة

الرئاسة

إشراف على التنفيذ

المهندس

هشام محمد الخوالقة
مدير إدارة الخدمات

إشراف على التحرير

 األستاذ

طارق حسنين
رئيس الصحافة واإلعالم

أســـرة التـحريــــر

مروة ماهر 

محمد الخولى 

محمد فضل 

محمود ادريس

عمرو مصطفى 

التنفيذ والجرافيك

ميـنـا وليــم 

تصوير

هاشم حسنين 

محمد عبد الرحيم 

محمد الدحروجى 

محمد عبد اللطيف 

احمد عبده عوض 

نابليون بونابرت يعاين منطقة برزخ السويس وبرفقته قادة وعلماء الحملة من 
اجل حفر القناة المباشرة بين البحرين ( ٢٦ ديسمبر ١٧٩٨ )
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هيئة قناة السويس تحتفل باليوم العالمي للتوحد

ــس  ــش رئي ــاب ممي ــق ُمه ــن الفري أعل

ــة  ــس الهيئ ــويس، رئي ــاة الس ــة قن هيئ

العامــة االقتصاديــة ملنطقــة القنــاة، 

مشــاركة الهيئــة يف احتفــاالت اليــوم 

ــاءة  ــزم» بإض ــد «األوتي ــي للتوح العامل

التاريخيــة  املنشــآت  مــن  عــدد 

 ١ يومــي  األزرق  باللــون  والرئيســية 

اإلرشــاد  مبنــى  وهــي  إبريــل،   ٢ و 

القبــة  ومبنــى  باإلســ¥عيلية، 

التحــركات  ومبنــى  ببورســعيد، 

إطــالق  إىل  باإلضافــة  بالســويس، 

الســويس  لقنــاة  العابــرة  الســفن 

ــام  لصافراتهــا، وذلــك بالتزامــن مــع قي

 èــا ــاء الع ــع أنح ــارزة يف جمي ــاè ب مع

الســاطعة  الزرقــاء  األضــواء  بإنــارة 

للتوعيــة Ïــرض التوحــد «األوتيــزم».

أن  عــىل  مميــش  الفريــق  وشــدد 

رعايــة ذوي القــدرات الخاصــة تتصــدر 

أولويــات األجنــدة الطبيــة للهيئــة وهــو 

مــا أîــر عــن افتتــاح مركــز رعايــة 

ــ¥عيلية  ــة باإلس ــدرات الخاص ذوي الق

والنفســية  الطبيــة  الرعايــة  لتقديــم 

والســلوكية لألطفــال القــدرات الخاصــة 

ــداً عــىل حقهــم  ومــرىض التوحــد، تأكي

ــة  ــورة طبيعي ــم بص ــة حياته يف م¥رس

مــن خــالل نــرش الوعــي الــالزم وتأهيل 

ــادة  ــور óــا óكــن معــه إع ــاء األم أولي

املجتمــع،  يف  أخــرى  مــرة  دمجهــم 

معلنــاً اعتــزام الهيئــة إنشــاء فــرع أخــر 

Ïحافظــة  الخاصــة  القــدرات  ملركــز 

ببورســعيد عــىل أن يتــم االنتهــاء منــه 

ــايل. ــام الح ــالل الع خ

ويف ســياق أخــر أقــام مركــز هيئــة قنــاة 

ــة  ــة باألطفــال احتفالي الســويس للعناي

Ïناســبة عيــد األم يف ٢١ مــارس املــايض 

باملركــز  العامــالت  لألمهــات  تكرóًــا 

جهودهــم  عــىل  األطفــال  وأمهــات 

املركــز  دور  إلنجــاح  ومثابرتهــم 

ــم  ــال وإدماجه ــالج األطف ــل يف ع النبي

باملجتمــع.

وشــهد املركــز تكريــم املهنــدس هشــام 

الخوالقــة مديــر إدارة الخدمــات، عدًدا 

مــن الطبيبــات وعــىل رأســهم الدكتــور 

ــة  ــر مستشــفى هيئ ــل، مدي ســحر كام

قنــاة الســويس، باإلضافــة إىل مجموعــة 

ــدرات  ــال ذوي الق ــات األطف ــن أمه م

الخاصــة.

ــام  ــدس هش ــال املهن ــه، ق ــن جانب وم

نجاًحــا  أحــرز  املركــز  إن  الخوالقــة، 

مــن ذوي  اطفالنــا  رعايــة  باهــرًا يف 

القــدرات الخاصــة وعــالج العديــد مــن 

العظيمــة  الجهــود  الحــاالت بفضــل 

التــي بذلهــا الفريــق الطبــي القائــم 

ــال  ــات االطف ــز، وأمه ــىل إدارة املرك ع

مــع  كبــÚًا  تفاهــً¥  أبديــن   Õالــال

ــز  ــؤدي املرك ــي ي ــي حت ــق الطب الفري

رســالته الســامية بعــالج األطفــال.

ــدوح  ــور مم ــدم الدكت ــه، تق ــن جهت م

، رئيــس الشــئون الصحيــة، ومركــز  تــ̀ر

القــدرات الخاصــة، بالشــكر للفريــق 

ــه الكرóــة للمركــز  مميــش عــىل رعايت

ــة يف  ــاركة الهيئ ــتمر ملش ــه املس ودعم

ــة  ــطة املتعلق ــات واألنش ــة الفعالي كاف

بــذوي القــدرات الخاصــة، مؤكــداً نجاح 

املركــز يف أداء رســالته حيــث وصــل 

القــدرات  ذوي  مــن  األطفــال  عــدد 

الخاصــة الذيــن تــم تدريبهــم وتنيمــة 

ــذ  ــة من ــة واالجت¥عي ــم الحياتي مهاراته

 ١٣٣٨ اآلن   وحتــى  العمــل  بدايــة 

طفــل مــن املرتدديــن عــىل املركــز مــن 

أبنــاء العاملــ» بالهيئــة وخارجهــا، فيــ¥ 

بلغــت الحــاالت التــي تــم عالجهــا   

ــة. ٦٩٢ حال

احتفالية مركز القدرات الخاصة بعيد األممبنى اإلرشاد يتزين باللون األزرق في اليوم العالمي للتوحد

النادي العام بالهيئة ينظم احتفالية بمناسبة عيد األم

» مركز القدرات الخاصة يحتفل بعيد األم تكريمًا ألمهات ذوي القدرات الخاصة

ــش  ــاب ممي ــق ُمه ــة الفري تحــت رعاي

رئيــس هيئــة قنــاة الســويس افتتــح 

رئيــس  الرشقــاوي  املهنــدس محمــد 

ــور  ــام بحض ــادي الع ــس إدارة الن مجل

املهندســة انتصــار أمــÚ عضــو مجلــس 

األنفــاق  إدارة  ومديــر  الهيئــة  إدارة 

والكبــاري واملهندســة حنــان وصفــي 

رئيــس  الفريــق  الســيد  مستشــار 

نظمهــا  التــي  االحتفاليــة  الهيئــة، 

االم  عيــد  Ïناســبة  العــام  النــادي 

 ٢٠١٩/٣/٢٣ الجمعــه  يــوم  واألرسة 

بنــادي الشــاطئ باإلســ¥عيلية. وقــد 

رشف الحفــل بالحضــور العميــد محمــد 

كامــل نائــب رئيــس مجلــس االدارة 

والســادة أعضــاء مجلــس إدارة النــادي 

ــؤاد  ــد ف ــب محم ــم املحاس ــام وه الع

أمــ» صنــدوق النــادي العــام، والربــان 

عمــرو ســالمة واألســتاذ طــارق حســن» 

واملحامــي ســامح وليــم واملهنــدس عبد 

اللــه ســامح والصيــديل مهــاب رفعــت.

وتضمنــت االحتفاليــة تقديــم حفــل 

غنــا$ قدمتــه فرقــة «أرابيســك الفنية» 

القــايض  أحمــد  املايســرتو  بقيــادة 

ونخبــة مــن املطربــ» الشــباب وأرشف 

ــادي  ــة للن ــة الفني ــداده اللجن ــيل إع ع

ــالمة.  ــرو س ــان عم ــة الرب ــام برئاس الع

ــة أيضــاً معرضــاً  كــ¥ ضمــت االحتفالي

للمنتجــات اليدويــة واملنزليــة عاليــة 

الجــودة وبأسعارمنافســة، وأرشف عــىل 

إعــداد املعــرض لجنــة النشــاط النســا$ 

بالنــادي العــام برئاســة األســتاذة ســحر 

االحتفاليــة  شــهدت  كــ¥  زغلــول. 

قيمــه مقدمــة مــن  تقديــم هدايــا 

ــات  ــاة الســويس لبعــض األمه ــك قن بن

ــراء  ــك بإج ــل وذل ــاركات يف الحف املش

ــز  ــام بتســليم الجوائ ــة، وق ــة علني قرع

ــاوي  ــد الرشق ــدس محم ــن املهن كل م

ــادي العــام واألســتاذ حســن  رئيــس الن

يونــس رئيــس منطقــة القنــاة لبنــك 

ــويس. ــاة الس قن

تهــدف االحتفاليــة إىل التأكيــد عــىل 

املجتمــع،  يف  املــرأة  دور  أهميــة 

وإعــالء قيــم الرتابــط األرسي واالرتقــاء 

الســليمة. املجتمعيــة  باملفاهيــم 
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