
العبور الثاني
 الرئيس السيسي يفتتح أنفاق اإلسماعيلية

 وكوبريي الشهيد طه ذكي والشهيد أحمد شبراوي
 «



) الصفحة الثانية (١5- 5 - ٢٠١٩

 العبور إلى المستقبل..الرئيس السيسي يطلق عملية تنمية شاملة
إلقليم القناة وسيناء بافتتاح حزمة مشروعات قومية

الرئيس عبد الفتاح السيسى :   
»البالد بتتبني بالعمل واإلخالص والجهد»

لتأمــن  الزمــن  بنســابق 

وشــابات  شــباب  مســتقبل 

مــر.. والــي احنــا عملنــاه دا 

يادوبــك مقدمــة تســاهم يف 

إيجــاد فــرص عمــل لشــبابنا 

الجمليــن  بهاتــن  وشــابتنا« 

الفتــاح  عبــد  الرئيــس  بــدأ 

الســييس رئيــس الجمهوريــة 

افتتــاح  خــال  تريحاتــه 

قوميــة  مرشوعــات  حزمــة 

ــاة  ــدن قن ــدة مب ــة جدي تنموي

وســيناء. الســويس 

ســيناء  أرض  عــى  فمــن 

مبدينــة  الفــروز  بنــادي 

اإلســاعيلية الجديــدة بالضفــة 

الســويس،  لقنــاة  الرشقيــة 

افتتــح الرئيــس عبــد الفتــاح 

مــن  مــن  عــدداً  الســييس 

ــة الكــرى  املرشوعــات التنموي

باإلســاعيلية ومنطقــة قنــاة 

بحضــور  وذلــك  الســويس، 

مدبــويل  مصطفــى  الدكتــور 

الــوزارء  مجلــس  رئيــس 

ــاعيل  ــف إس ــدس رشي واملهن

الجمهوريــة  رئيــس  مســاعد 

القوميــة  للمرشوعــات 

واالســراتيجية، والدكتــور عــي 

عبــد العــال رئيــس مجلــس 

ُمهــاب  والفريــق  النــواب 

قنــاة  رئيــس هيئــة  مميــش 

الهيئــة  ورئيــس  الســويس 

ملنطقــة  االقتصاديــة  العامــة 

ــوزراء  ــن ال ــف م ــاة، ولفي القن

العســكرية. والقيــادات 

التــي  املرشوعــات  وشــملت 

الســييس  الرئيــس  افتتحهــا 

مــرشوع أنفــاق »تحيــا مــر« 

أســفل  اإلســاعلية  بشــال 

وطريــق  الســويس،  قنــاة 

»تحيــا مــر« بطــول 4.5 كيلــو 

ــق  ــري تقاطــع طري ــر، وكوب م

طريــق  مــع  مــر«  »تحيــا 

بورســعيد«،   – »اإلســاعيلية 

وطريــق الجيــش غــرب بحــرة 

كيلــو   2.4 بطــول  التمســاح 

كبــاري دوران  وأربعــة  مــر، 

ــاعيلية،  ــة اإلس ــف مبدني للخل

وكبــاري مزلقــان نفيشــة أعــى 

وســوقاً  الحديديــة،  الســكك 

ببحــرة  ومحــات  تجاريــة 

الســمك  وســوق  التمســاح، 

الباجــات  بطريــق  الجديــد 

إىل  باإلضافــة  باإلســاعيلية، 

مدينــة اإلســاعليلية الجديــدة 

رشق القنــاة متضمنــة نــادي 

الرنجــس،  ونــادي  الفــروز 

ــاه بطاقــة  ومحطــة ترشــيح مي

70 ألــف مــر مكعب/اليــوم 

مبدينــة اإلســاعيلية الجديــدة، 

الجديــد  اإلســاعيي  ونــادي 

واملرحلــة  النخيــل،  بــأرض 

طريــق  تطويــر  مــن  األوىل 

العوجــة«،   – »اإلســاعيلية 

وكوبــري الشــهيد الرائــد أحمــد 

الشــهيد  وكوبــري  شــراوي 

اللــواء طــه ذيك، ونــادي واحــة 

6 أغســطس التابــع للهيئــة.

يف  املرشوعــات  هــذه  وتــأيت 

ــة  ــة للتنمي إطــار خطــط الدول

وعــدم املقومــات الحضاريــة 

مرورويــة  رشايــن  وإقامــة 

جديــدة تعــزز فرص االســتثار 

العــبء  وتخفــف  والتنميــة، 

عــن كاهــل مواطنــي مــدن 

القنــاة وســيناء.



) الصفحة الثالثة (١5- 5 - ٢٠١٩

أنفاق اإلسماعيلية »تحيا مصر» ملحمة عبور جديدة لتنمية سيناء

  طول األنفاق 5820 متر على عمق 40 مترًا أسفل القناة
وكل نفق يتكون من حارتين للسيارات

ــطره اإلرادة  ــد تس ــاز جدي إنج

لألذهــان  يعيــد  املريــة 

ــودة  ــاة وع ــور األول للقن العب

ســيناء الحبيبــة مــرة أخــرى 

لحضــن الوطــن، وكأن التاريــخ 

جديــد،  مــن  نفســه  يعيــد 

حلــول  مــن  ســاعات  فقبــل 

شــهر رمضــان املبــارك الــذي 

ــور  ــى العب ــل ع ــن قب ــهد م ش

األول كان مقــدراً لهــذه األيــام 

العبــور  تشــهد  أن  الجليلــة 

ــاح  ــاة وافتت ــرشق القن ــاين ل الث

الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس 

ألنفــاق  الجمهوريــة  رئيــس 

مــر«  »تحيــا  اإلســاعيلية 

ــن  ــويس ضم ــاة الس ــفل قن أس

سلســلة مــن مرشوعــات البنية 

التحتيــة لربــط ســيناء بالــوادى 

التجــارة  حركــة  وتســهيل 

واالنتقــال مــن وإىل ســيناء مبــا 

ــة  ــات التنموي ــدم املرشوع يخ

مبنطقــة القنــاة. 

اإلســاعيلية  أنفــاق  تقــع 

ترقيــم  كــم   7٣,250 بالكــم 

القنــاة، ويبلــغ طولهــا اإلجايل 

منهــا  مــر،   5٨20 باملداخــل 

ــات  ــور مباكين ــر محف 4٨٣6 م

مــراً  و٩٩0   TBM الحفــر 

بالحفــر املكشــوف وأرشف عى 

الهندســية  الهيئــة  تنفيذهــا  

ــال  ــن خ ــلحة م ــوات املس للق

رشكات وطنيــة خالصــة ضمــت 

بروجيــت  لرشكتــي  تحالــف 

وكونكــورد. 

ــويس  ــاة الس ــاق قن ــط أنف ترب

اإلســاعيلية  رشق  الجديــدة 

بغربهــا والعكــس ويتكــون كل 

ــيارات  ــن للس ــن حارت ــق م نف

للحــارة  مــر   ٣,65 بعــرض 

ــق  ــر النف ــغ قط ــدة. يبل الواح

الداخــي للنفــق ١١,40 مــر 

فيــا يبلــغ قطــره الخارجــي 

ســمك  ويصــل  مــر   ١2,60

الحلقــة الخرســانية 60, مــر، 

جســم  ارتفــاع  يبلــغ  كــا 

ويبعــد  مــر،   5,50 النفــق 

العلــوي  الراســم  منســوب 

للنفــق )يف منتصــف النفــق( 

ــاة  أســفل منســوب ســطح املي

بالقنــاة مبســافة 40 مــر. 

الجديــدة  األنفــاق  ُصممــت 

يراعــي  ملخطــط  وفقــاً 

ــة  املواصفــات القياســية العاملي

ومتطلبــات األمــن والســامة 

أمــان  بنظــام  مــزودة  فهــى 

الحرائــق  ملجابهــة  ونظــام 

وكامــرات  إنــذار  وأجهــزة 

للمراقبــة كــا راعــى التصميــم 

ــة  ــة مدني ــاين حاي ــود مب وج

الرشقــي  النفــق  مــن  كل  يف 

ــى  ــاوة ع ــريب  ع ــق الغ والنف

ــاء ومناطــق  ــر أطقــم إطف توف

واإلنتظــار. لإلخــاء 

وســعياً نحــو زيــادة معــدل 

ــات إخــاء  ــاء عملي ــان أثن األم

ــواريء  ــاالت الط ــراد يف ح األف

قنــاة  نفقــى  ربــط  تــم 

مــن  مبجموعــة  الســويس 

املتكــررة  العرضيــة  املمــرات 

كل 500 مــر مــن طــول النفق. 

مــع  التكامــل  إطــار  ويف 

الشــاملة  التنميــة  عمليــة 

إطــار  ويف  املريــة  للدولــة 

ــاة الســويس  ــة محــور قن تنمي

أنفــاق  مــرشوع  ربــط  تــم 

اإلســاعيلية بطــرق ومحــاور 

الطريــق  يربطــه  حيــث 

ــة اإلســاعيلية،  ــري مبدين الدائ

طريــق  بــن  يصــل  كــا 

بورســعيد«   – »اإلســاعيلية 

ــق رأس ســدر  ــرب بطري يف الغ

مــن خــال طــرق  ســطحية 

ــق  وتقاطعــات حــرة عــن طري

علويــة. كبــاري 



) الصفحة الرابعة (١5- 5 - ٢٠١٩

الفريق ُمهاب مميش يشهد التشغيل التجريبي ألنفاق اإلسماعيلية 
»تحيا مصر»

»  20 دقيقة فقط  زمن رحلة عبور النفق شاملة كافة إجراءات التفتيش
األنفاق والكباري تشرف على الموازين والفحص الفني للسيارات العابرة

»  إدارة األنفاق والكباري بالهيئة تتولى أعمال الصيانة والتشغيل لألنفاق الجديدة

ــس  ــش رئي ــاب ممي ــق ُمه ــهد الفري ش

ــة  ــس الهيئ ــويس رئي ــاة الس ــة قن هيئ

العامــة االقتصاديــة ملنطقــة القنــاة، 

اليــوم 6 مايــو، التشــغيل التجريبــي 

ألنفــاق اإلســاعيلية »تحيــا مــر« 

ــب  ــع نائ ــق أســامة ربي بحضــور الفري

ــدد  ــاة الســويس، وع ــة قن ــس هيئ رئي

ــة و  ــس إدارة الهيئ ــاء مجل ــن  أعض م

ــا. قياداته

مميــش  الفريــق  أكــد  كلمتــه  يف 

الرئيــس  الســيد  افتتــاح  أن  عــى 

ــن  ــلة م ــييس لسلس ــاح الس ــد الفت عب

املرشوعــات القوميــة العماقــة مبنطقة 

ــاق  ــها أنف ــى رأس ــيناء وع ــاة وس القن

إىل  ثانيــا  عبــوراً  يعــد  اإلســاعيلية 

ــة  ــداً للتنمي ــاداً جدي ــاة ومي رشق القن

ســيناء  لربــط  وعــودة  املنطقــة  يف 

مــع  بالتكامــل  بالوطــن  الحبيبــة 

الكبــاري العامئــة ومرفــق املعديــات 

التابــع للهيئــة. وقــدم الفريــق مميــش 

ــة الهندســية للقــوات  الشــكر إىل الهيئ

ــال  ــى أع ــت ع ــي أرشف ــلحة الت املس

بهــا رشكات  قامــت  والتــي  التنفيــذ 

وطنيــة مريــة يف زمــن قيــايس وبأقــل 

املركبــات  عبــور  رحلــة  تبــدأ 

مــن  األنفــاق  عــر  والشــاحنات 

ــة  ــن املنطق ــيناء م ــاعيلية إىل س اإلس

األمنيــة خــارج النفــق والتــى تحتــوى 

ــاه  ــكل اتج ــش ب ــاط تفتي ــى ١0 نق ع

بإجــاىل 20 نقطــة ىف االتجاهــن مــن 

وإىل ســيناء، حيــث يتــم بهــا إجــراءات 

باســتخدام  ســيارة  لــكل  التفتيــش 

والــكاب  األشــعة  أجهــزة  أحــدث 

البوليســية املدربــة. ثــم يــرز بعــد 

والكبــاري  األنفــاق  إدارة  دور  ذلــك 

بالهيئــة والتــي تتــوىل اإلرشاف عــى 

منــذ عامــن تقريبــاً أصــدر الفريــق 

مهــاب مميــش رئيــس هيئــة قنــاة 

العامــة  الهيئــة  رئيــس  الســويس، 

قــراراً  القنــاة،  ملنطقــة  االقتصاديــة 

باســتحداث إدارة جديدة ضمن إدارات 

الهيئــة وهــى إدارة األنفــاق والكبــاري 

لتتــوىل اإلرشاف عــى املحــاور واملعابــر 

رأســها  وعــى  القنــاة  تعــر  التــي 

وطنيــة  ملحمــة  يف  ممكنــة  تكلفــة 

خلــق  يف  األثــر  أكــر  لهــا  ســيكون 

حيــاة يف املنطقــة املحيطــة مــن خــال 

مدينــة  مثــل  عمرانيــة  مجتمعــات 

اإلســاعيلية الجديــدة عــاوة عــى 

توفــر فــرص عمــل للشــباب، وزيــادة 

أعــال التشــغيل والصيانــة الخاصــة 

باألنفــاق وتتعدد مســئولياتها فتشــمل 

تحديــد تعليــات املــرور خــارج النفق 

ــي  ــات الت ــور املركب ــر عب ــا حظ وأهمه

تحمــل مــواد بروليــة قابلــة لاشــتعال 

مثــل الكروســن والبنزيــن والزيــت 

والســوالر وغرهــا، كــا يحظــر عبــور 

ــطوانات  ــل إس ــي تحم ــاحنات الت الش

للغــاز وكياويــات حارقــة عــاوة عــى 

ــل  ــي تحم ــات الت ــور املركب ــر عب حظ

أحجــاراً ضخمــة. 

ــاري  ــاق والكب ــص إدارة األنف ــا تخت ك

سلســلة الكبــاري العامئــة واألنفــاق 

أســفل قنــاة الســويس«تحيا مــر« 

مبدينتــي اإلســاعيلية وبورســعيد. مــن 

جهتهــا أوضحــت املهندســة انتصــار 

ــاري  ــاق والكب ــر إدارة األنف ــر مدي أم

بالهيئــة أن توجيهــات الســيد الفريــق 

رئيــس الهيئــة أوصــت برسعــة إعــداد 

لــإلدارة  والفنــي  اإلداري  املخطــط 

الفــرص االســتثارية بــرشق القنــاة. 

إدارة  أن  مميــش  الفريــق  وأوضــح 

قنــاة  بهيئــة  والكبــاري  األنفــاق 

الســويس تقــوم بــاإلرشاف عــى أعال 

الصيانــة والتشــغيل مشــرا إىل امتــداد 

فــرة  خــال  األنفــاق  عمــل  فــرة 

بتشــغيل منطقــة املوازيــن لتحديــد 

شــاحنة  بــكل  الخاصــة  الحمولــة 

بشــكل دقيــق حيــث يشــرط أن ال 

تزيــد حمولــة املركبــة عــى املحــور 

عــن ١١ طــن، وتقــع منطقــة  الفحــص 

الفنــي يف نطــاق مســئوليات اإلدارة 

املســتحدثة ويف تلــك املرحلــة يتــم 

املركبــات  مطابقــة  مــن  التأكــد 

ــا  ــة وأهمه ــة الازم ــات الفني للمواصف

ــن 4,60  ــة ع ــاع املركب ــد ارتف أن اليزي

مــر وعرضهــا عــن 2,60 مــر فيــا 

اليزيــد طــول املركبــة عــن ١١ مــر 

احتياجــات  وتحديــد  الجديــدة 

والتخصصــات  والتعيينــات  العمــل 

الازمــة وهــو مــا أمثــر عــن تعيــن 

26 مهنــدس تخصصــات مختلفــة و40 

ــكا  ــة )ميكاني ــات مختلف ــي تخصص فن

تركيبــات(   – إتصــاالت   - كهربــاء   -

وغرهــا عــاوة عــى تعيــن مجموعــة 

مــن اإلداريــن واملحاســبن.

العــارشة  مــن  التجريبــي  التشــغيل 

عــراً،  الرابعــة  وحتــى  صباحــاً 

موضحــاً أنــه تيســراً مــن الهيئــة ألبنــاء 

بعــض  عمــل  ســيتم  القنــاة  مــدن 

ــة والطــاب  التيســرات ألهــايل املنطق

ــاً. وأضــاف  ــا الحق ســيتم اإلعــان عنه

ــى  ــاوة ع ــر ع ــن ١٨ م واملقطــورة ع

توافــر احتياطــات األمــن والســامة 

املكابــح  ســامة  مــن  التأكــد  مثــل 

ــات للحريــق وتغطيــة  ووجــود طفاي

البضاعــة فضــا عــن وجــود بديــل 

لإلطــار الخــاص باملركبــة لاســتعانة 

عقــب  الطــواريء.  حالــة  يف  بــه 

واملركبــات  الشــاحنات  تعــر  ذلــك 

لانتظــار  املخصصــة  الحــارات  إىل 

اســتعداداً لدخولهــا منطقــة التفتيــش 

ــرشف  ــي ت ــزة »x ray« والت ــر أجه ع

عليهــا قــوات حــرس الحــدود لتمــر 

ــاإلدارة  وأكــدت أن منظومــة العمــل ب

الجديــدة تعتمــد عــى مواكبــة أحــدث 

ــاق  ــة األنف ــغيل وصيان ــا تش تكنولوجي

التدريــب  برامــج  بتفعيــل  وذلــك 

املهنيــة  الكفــاءة  ورفــع  املســتمر 

للعاملــن وخلــق كــوادر جديــدة عــى 

درجــة عاليــة مــن الكفــاءة واالحرافية 

وهــو مــا تحقــق عــى أرض الواقــع 

ــاق اإلســاعيلية  ــة أن أنف ــس الهيئ رئي

ســتختر ســاعات طويلــة مــن رحلــة 

العبــور مــن رشق القنــاة إىل غربهــا 

ــن   ــاوز زم ــن يتج ــث ل ــس، حي و العك

جميــع  شــاملة  دقيقــة   20 العبــور 

. التفتيــش  اجــراءات 

بعدهــا إىل حــارات التفتيــش اليــدوي 

والجنــايئ التابعــة لــوزارة الداخليــة.

 يــي ذلــك تحصيل رســوم عبــور النفق 

ــن  ــال محصل ــن خ ــارات م ــر ٨ ح ع

تابعــن للهيئــة وفقــاً لتعريفــة رمزيــة 

لخدمــة اهــايل منطقــة القنــاة وســيناء.

ــي  ــراءات الت ــة اإلج ــي كاف ــا تنته وهن

تســبق عبــور املركبــات والشــاحنات 

مــر«  اإلســاعيلية«تحيا  ألنفــاق 

 20 العبــور  رحلــة  ولتســتغرق 

ــة إجــراءات  ــة فقــط شــاملة كاف دقيق

لتفتيــش. ا

ــدة  اســتعداداً للعمــل باألنفــاق الجدي

حيــث تــم إعــداد برامــج تدريبيــة 

لطاقــم العمــل يف أنفــاق اإلســاعيلية 

وتدريبهــم مــن قبــل املكتــب املســئول 

اإللكروميكانيكيــة يف  األجهــزة  عــن 

أســبانيا، كــا تــدرب طاقــم عمــل  

قبــل رشكــة  مــن  بورســعيد  أنفــاق 

ســيمنس يف النمســا.
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كوبري الشهيد أحمد عمر شبراوي وكوبري الشهيد طه ذكي العائمان يضيفان 
شرايين جديدة للتنمية في سيناء

بعد أن افتتحهما الرئيس السيسي خالل زيارته األخيرة

املنشــأة  العامئــة  الكبــاري  شــكلت 

عــى طــول قنــاة الســويس محــوراً 

رئيســياً يف مخطــط الدولــة نحــو ربــط 

ســيناء بالــوادي، مبــا يحقــق عــدد مــن 

األهــداف االســراتيجية منهــا تأمــن 

للمنشــآت  الخــام  املــواد  إمــدادات 

عجلــة  ودفــع  القامئــة  الصناعيــة 

ــة  ــات صناعي ــاء مجمع ــة وإنش التنمي

وســكنية جديــدة.

ويف هــذا الصــدد افتتــح الرئيــس عبــد 

الكبــاري  أحــدث  الســييس  الفتــاح 

العامئــة التــي شــيدتها هيئــة قنــاة 

الشــهيد  كوبــري  وهــا  الســويس، 

وكوبــري  شــراوي،  عمــر  أحمــد 

كوبــري  ويقــع  ذيك.  طــه  الشــهيد 

الشــهيد أحمــد عمــر شــراوي العائــم 

مبنطقــة الشــط مبحافظــة الســويس 

ــاة،  ــم قن ــو مــر١47.7 ترقي ــد الكيل عن

وقامــت ترســانة بورســعيد البحريــة 

ــا  ــت مبوجبه ــم وحصل بأعــال التصمي

عــى اعتــاد هيئــة اإلرشاف الفرنســية 

تصميــم  واســتلزم  )بروفريتــاس(، 

معايــر  اتبــاع  الكوبــري  وتنفيــذ 

هندســية وفنيــة معقــدة للتغلــب عى 

ــوب  ــر يف منس ــارق الكب ــكالية الف إش

املعروفــة  الشــط  امليــاه يف منطقــة 

ــاف  ــود اخت ــا ووج ــار به ــدة التي بش

كبــر يف منســوب امليــاه يصــل إىل 5.١ 

مــر تبعــاً لحالتــي املــد والجــزر يف 

تلــك املنطقــة، وهــو األمــر الــذي يــرز 

ــارة املهندســن املصممــن  ــاءة ومه كف

واملنفذيــن للكوبــري بالهيئــة ورشكاتهــا 

التابعــة املنفــذة للكوبــري وإحاطتهــم 

الكاملــة بــكل مــا يتعلــق باملجــرى 

الطــول  ويصــل  للقنــاة.  املاحــي 

اإلجــايل للكوبــري 2٩0 مــر شــامل 

العــرض  ويبلــغ  الخرســاين،  الجــزء 

مــر،   25 للميــاه  املامــس  الــكي 

ويتكــون الكوبــري مــن ثــاث بنتونــات 

عامئــة طــول كل منهــا 75 مــرا، وهــو 

ــية  ــات القياس ــاً للمواصف ــم طبق مصم

عنــري  تضمــن  التــي  العامليــة 

املاحــي، وتصــل  واألمــان  الســامة 

حمولتــه 70 طــن لاتجــاه الواحــد. 

ويفتــح الكوبــري ذاتيــاً مــن خــال 

مجموعتــي دفــع تــم تصميــم قدرتهــا 

ــري  ــق الكوب ــح وغل ــن فت ــن م لتتمك

تصــل  قصــرة  زمنيــة  فــرة  خــال 

إىل 4 دقائــق لــكل منهــا ملواجهــة 

أي طــارئ، يســمح الكوبــري بعبــور 

الســيارات املــايك والنقــل املتوســط 

يف االتجاهــن يف وقــت واحــد، أمــا 

النقــل الثقيــل فيعــر يف اتجــاه واحــد 

بحمولــة قصــوى 70 طنــا، ويســتوعب 

الكوبــري مــرور ١000 ســيارة مــايك يف 

الســاعة وذلــك برسعــة عبــور 20 كيلــو 

مــر يف الســاعة بفاصــل زمنــي 5 ثواين، 

ــاعة  ــل يف الس ــيارة نق ــك ١20 س وكذل

ــر  ــو م ــور ١0 كيل ــة عب ــك برسع و ذل

يف ســاعة بفاصــل زمنــى ٣0 ثانيــة. 

ــه ذيك  ــهيد ط ــري الش ــع كوب ــا يق في

جنــوب محافظــة اإلســاعيلية مبنطقــة 

ــريب  ــي وغ ــن رشق ــن جزئ ــوم م رسابي

عــى غــرار كوبــري الشــهيد أحمــد 

منــيس، وتحديــداً يقــع الجــزء الغــريب 

ــاة  ــم القن ــر ٩١.06 ترقي ــو م يف الكيل

ــة الغــرب  األصليــة، وهــو مثبــت ناحي

ويفتــح يف اتجــاه الجنــوب، فيــا يقــع 

ــو مــر 0٩.٨٨  الجــزء الرشقــي يف الكيل

ناحيــة  مثبــت  قنــاة، وهــو  ترقيــم 

الــرشق ويفتــح يف اتجــاه الشــال.

وتثبيتــه  الكوبــري  تجميــع  وتــم 

ــة،  ــعيد البحري ــانة بورس ــطة ترس بواس

التــي وظفــت أحــدث برامــج التصميم 

العامليــة »Aveva Marine« والكــوادر 

ــم  ــارج يف تصمي ــة بالخ ــة املدرب الفني

الكبــاري العامئــة بأيــدي املهندســن 

ــري بوســائل  ــع الكوب املريــن، ويتمت

تأمــن ضــد الظــروف املناخيــة مــن 

الكوبــرى  فتــح  ملنــع  وتيــار  ريــاح 

ــن  ــود باب ــا وج ــغيل، ومنه ــاء التش أثن

ــل  ــم تصميمــه ليمث ــث ت رئيســين حي

ــاءة  ــم إض ــا يت ــرىس، ك ــع امل ــل م قف

ــاوة  ــية ع ــة الشمس ــرى بالطاق الكوب

ــدر  ــن مص ــغيل م ــة التش ــى إمكاني ع

كهربــاء آخــر 220 فولــت، ويســتوعب 

ــايك  ــيارة م ــرور ١000 س ــري م الكوب

يف الســاعة وذلــك برسعــة عبــور 20 

ــي  ــل زمن ــاعة بفاص ــر يف الس ــو م كيل

ــواين، وكذلــك ١20 ســيارة نقــل يف  5 ث

الســاعة وذلــك برسعــة عبــور ١0 كيلــو 

مــر يف ســاعة بفاصــل زمنــى ٣0 ثانيــة.
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تضمنــت االفتتاحــات األخــرة التــي 

قــام بهــا الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح 

الســييس رئيــس الجمهوريــة، مــرشوع  

مدينــة اإلســاعيلية الجديــدة، لتكــون 

امتــداداً تنمويــاً عمرانيــاً للمرشوعــات 

يف  الدولــة  تنفذهــا  التــي  القوميــة 

الســنوات األخــرة. وتــأيت اإلســاعيلية 

الجديــة ضمــن سلســلة مــن املــدن 

تنفيذهــا  وتــم  الواعــدة،  الجديــدة 

مبدينــة اإلســاعيلية عــى ضفــة قنــاة 

الرشقيــة،  الناحيــة  مــن  الســويس 

ــت هــذه األرض  ــد أن تحول ــك بع وذل

ــاء  ــزرع وامل ــا ال ــي جفاه ــرداء الت الج

والحركــة  بالحيــاة  تعــج  أرض  إيل 

العمــراين  والتقســيم  واملزروعــات 

الحضــاري، حيــث تــم اإلنتهــاء مــن ٣2 

ــي  ــتحتوي ع ــكنية س ــدة س ــف وح أل

ســتنتقل  التــي  املريــة  األرس  آالف 

ــويس  ــاة الس ــة لقن ــة الرشقي إيل الضف

ــر  ــر بالذك ــيناء، والجدي ــتقر يف س وتس

ــاعيلية  ــداف اإلس ــم أه ــن أه ــه م أن

الجديــدة تنميــة ســيناء وخلــق ظهــر 

ــا.  ــا وتطويره ــا لتعمره ــرشي فيه ب

ــاح  ــد الفت ــس عب ــيد الرئي ــح الس افتت

نــادي  الجمهوريــة  رئيــس  الســييس 

ــن  ــدد م ــن ع ــطس ضم ــة 6 أغس واح

والتنمويــة  القوميــة  املرشوعــات 

االحــد  يــوم  اإلســاعيلية  مبدينــة 

.  20١٩ مايــو   5 املوافــق 

يعــد نــادي واحــة 6 أغســطس أحــدث 

يف ســياق افتتــاح الرئيــس الســييس 

قــام  مــر،  تحيــا  أنفــاق  ملــرشوع 

األويل  املرحلــة  بافتتــاح  الرئيــس 

ــدة   ــاعيلية الجدي ــن اإلس ــة م والثاني

ــاري  ــكنية، وج ــدة س ــايل ٣2 وح باج

ــل إيل  ــة لتص ــة الثالث ــل يف املرحل العم

األنديــة التــي أنشــأتها هيئــة قنــاة 

الســويس لخدمــة العاملــن بالهيئــة 

وأهــايل اإلســاعيلية يف إطــار اهتــام 

ــة  ــق مهــاب مميــش رئيــس هيئ الفري

خدمــات  بتقديــم  الســويس  قنــاة 

اجتاعيــة وترفيهيــة متميــزة للعاملــن 

ــاة . ــدن القن ــاء م ــم وأبن وذويه

52 وحــدة ســكنية. ومتتــد اإلســاعيلية 

الجديــدة عــى طــول الضفــة الرشقيــة 

لقنــاة الســويس بطــول ١١ كيلــو مــر، 

وتتكــون مــن ســتة أحيــاء ســكنية 

بنســبة بنــاء ال تزيــد عــن20% مــن 

تخطيــط  وتــم  األرض،  مســاحة 

ــات  ــق الباج ــي طري ــادي ع ــع الن يق

الســياحي وتــم تصميمــه وتنفيــذه 

مبســاحة 25 ألــف مــر مربــع مســطح 

وفقــاً ألحــدث معايــر إنشــاء األنديــة 

اإلجتاعيــة، ويضــم مســاحات خــراء 

ــع. ــر مرب تغطــي 5١١7 م

إجتاعــي  مبنــي  النــادي  يضــم 

باقــي املســاحات يك يتــم اســتغالها 

واملســطحات  الحركــة  ملســارات 

الخــراء والخدمــات ومناطــق انتظــار 

الســيارات واألنديــة الرياضيــة. وتبلــغ 

مســاحة املدينــة 2٨2٨ فــدان لتشــمل 

52 ألــف وحــدة ســكنية تســتوعب 

متكامــل مكــون مــن قاعــة أفــراح 

تتســع ٣20 فــرد وصالونــات بســعة 

ــع  ــوفة تس ــات مكش ــرد وتراس ١50 ف

مجهــزة  طعــام  وقاعــة  فــرد،   ١٣2

مؤهلــة الســتضافة 220 فــرد ومــزودة 

مبطبــخ رئيــيس لتجهيــز املأكــوالت.

ســباحة  حــام  النــادي  ويضــم 

ــة  ــط املدين ــمة. وتتوس ــف نس 250 أل

منطقــة خدمــات مركزيــة ومجمــع 

مســجد  حكوميــة  منشــآت  طبــي 

كنيســة ومجمــع رشطــي، باالضافــة 

إيل ٣ أنديــة رياضيــة ومحطــة ترشــيح 

ــوم.  ــف م ٣ بالي ــة 20 أل ــاه بطاق للمي

ــزه  ــم تجهي ــادي صحــي ت ــي ون أوليمب

الرفيــه  ونظــم  األجهــزة  بأحــدث 

صــاالت  يف  واملســتخدمة  الحديثــة 

الجامينزيــوم والســاونا، مــع تخصيــص 

منطقــة ألعــاب لألطفــال وملعــب كــرة 

قــدم خــايس.

اإلسماعيلية الجديدة.. إنجاز عمراني لتنمية سيناء

واحة 6 أغسطس أحدث أندية قناة السويس 
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الفريق ُمهاب مميش يلتقي بسفراء 20 دولة إفريقية لبحث سبل تعزيز 
التعاون المشترك ومستجدات المشروعات التنموية بمنطقة القناة

الفريق مميش: »مصر وإفريقيا تجمعهما وحدة الجغرافيا والمصالح المشتركة وستظل مصر امتدادًا 
للقارة السمراء وقلبها النابض»

بالتعاون مع وزارة الخارجية

مميــش،  ُمهــاب  الفريــق  التقــى 

ــس  ــاة الســويس، رئي ــة قن ــس هيئ رئي

الهيئــة العامــة االقتصاديــة ملنطقــة 

ــع  ــداً رفي ــل، وف ــوم ١5إبري ــاة، ي القن

دولــة   20 ســفراء   مــن  املســتوى 

إفريقيــة وبرفقتهــم ممثــي الفريــق 

املختلفــة  للســفارات  الدبلومــايس 

بالقاهــرة،  برئاســة الســفر مــادو 

الكامــرون  دولــة  ســفر  البرنــج 

عميــد الســلك الدبلومــايس اإلفريقــي، 

والســفر ماهــر العــدوي نائب مســاعد 

ــة،  ــئون اإلفريقي ــة للش ــر الخارجي وزي

ــة،  ــادات الهيئ ــن قي ــدد م ــور ع بحض

بهــدف تعزيــز أوارص التعــاون املشــرك 

واالطــاع عــى مســتجدات التنميــة 

ــك  ــاة، وذل ــة للقن ــة االقتصادي باملنطق

مبركــز املحــاكاة والتدريــب البحــري 

باإلســاعيلية. للهيئــة  التابــع 

ــر  ــاون املثم ــاً للتع ــارة نتاج ــأيت الزي ت

مــع وزارة الخارجيــة، ويضــم الوفــد 

ســفراء مــن دول الكامــرون وموزمبيق 

وســراليون وتانزانيــا وأثيوبيــا وزامبيــا 

وروانــد وناميبيــا والجابــون والكونغــو 

ــة أخــرى. وعــرش دول إفريقي

الفريــق  اللقــاء، رحــب  يف مســتهل 

ــزازه  ــى اعت ــد ع ــد، وأك ــش بالوف ممي

وفخــره باالنتــاء للقــارة اإلفريقيــة، 

مشــيداً بخصوصيــة العاقــات الثنائيــة 

مــع األشــقاء األفارقــة عــى املســتوين 

ــع  ــث تجم ــايس حي الشــعبي والدبلوم

الجغرافيــا  وحــدة  وإفريقيــا  مــر 

مــر  وســتظل  املشــركة  واملصالــح 

وقلبهــا  الســمراء  للقــارة  امتــداداً 

النابــض، متمنيــا أن تثمــر جهــود مــر 

اإلفريقــي  لاتحــاد  رئاســتها  خــال 

ــرك يف  ــاون املش ــن التع ــد م ــن مزي ع

ــة املجــاالت الســيا مــع الصحــوة  كاف

ــا يف  ــهدها إفريقي ــي تش ــة الت التنموي

اآلونــة األخــرة.

وأكــد رئيــس الهيئــة عــى أن الحفــاظ 

عــى املكانــة الرائــدة لقنــاة الســويس 

حجــم  مــن   %١0 تســتوعب  التــي 

الدافــع  كانــت  العامليــة  التجــارة 

ــاح  ــد الفت الرئيــيس لدعــم الرئيــس عب

ــة ملــرشوع  ــس الجمهوري الســييس رئي

قنــاة الســويس الجديــدة والتفــاف 

الشــعب املــري لتمويــل املــرشوع 

إلعــادة  ُملهمــة  وطنيــة  ملحمــة  يف 

ــات الشــعب املــري  ــن فئ ــة ب اللحم

االقتصــاد  لدعــم  جــادة  وخطــوة 

ــرشوع  ــع م ــل م ــر التكام ــي ع القوم

عمــاق لتنميــة منطقــة القنــاة ووضــع 

قنــاة الســويس ضمــن مبــادرة الحــزام 

التجــارة  حركــة  لخدمــة  والطريــق 

ــا  ــوب رشق آســيا وأوروب ــن دول جن ب

لتظــل القنــاة األرسع واألوفــر واألكــر 

ــق  ــدد الفري ــا.  وش ــن مثياته ــاً ب أمان

ــة  ــة االقتصادي ــش عــى أن املنطق ممي

لقنــاة الســويس تعــد منصــة جديــدة 

لخدمــة  املريــة  الدولــة  تقدمهــا 

وتعميــق  العامليــة  التجــارة  حركــة 

روابــط التعــاون مــع الــرشكاء بتقديــم 

ولوجيســتية  صناعيــة  خدمــات 

القيمــة  مفهــوم  وتطبيــق  متكاملــة 

ــى  ــتي ع ــع اللوجيس ــة والتوزي املضاف

البضائــع املنقولــة عــر قنــاة الســويس 

والتــي تتجــاوز املليــار طــن بضائــع 

ــنوياً. س

أن  إىل  مميــش  الفريــق  وأشــار 

ــاح  ــد الفت ــس عب ــادة الرئي ــر بقي م

يف  باهــراً  نجاحــاً  حققــت  الســييس 

خــال  التحتيــة  البنيــة  مرشوعــات 

الفــرة املاضيــة بإنشــاء عــدداً مــن 

العماقــة  القوميــة  املرشوعــات 

مبنطقــة  التنميــة  مــرشوع  منهــا 

الــذي يضــم ســتة  الســويس  قنــاة 

ــة ولوجســتية  ــئ ومناطــق صناعي موان

تحيطهــا مجتمعــات عمرانيــة جديــدة 

ــدة،  ــاعيلية الجدي ــة اإلس ــل مدين مث

أســفل  األنفــاق  مــرشوع  يدعمهــا 

باإلضافــة إىل عــدد  الســويس  قنــاة 

ــاري العامئــة، مــا يســاهم يف  مــن الكب

تنميــة ســيناء ربطهــا بالوطــن ملواجهــة 

والتنميــة. بالتعمــر  اإلرهــاب 

ــة مخطــط  ــس الهيئ ــم اســتعرض رئي ث

ــاة  ــة لقن ــة االقتصادي ــة باملنطق التنمي

الســويس موضحــاً أبــرز الصناعــات 

املتاحــة مــع تســليط الضــوء عــى 

والتســهيات  االســتثارية  الحوافــز 

لكافــة  املنطقــة  تقدمهــا  التــي 

ين. ملســتثمر ا

مــن جانبــه، وجــه الســفر مــادو 

البرنــج  ســفر دولــة الكامــرون عميــد 

ــة  ــي تحي ــايس اإلفريق ــلك الدبلوم الس

املريــة  للقيــادة  واعتــزاز  تقديــر 

ــات  ــى املرشوع ــري ع ــعب امل والش

تشــهدها  التــي  العماقــة  القوميــة 

مــر يف الفــرة الراهنــة، مؤكــداً أن 

ــويس  ــاة الس ــر قن ــرشوع حف ــام م إمت

الجديــدة يف عــام واحــد يدعــو للفخــر 

ــد  ــس بجدي ــاز لي ــذا اإلنج ــد أن ه بي

إىل  الفتــاً  املــري،  الشــعب  عــى 

أهميــة الزيــارة يف إطــار رغبــة ســفراء 

الــدول اإلفريقيــة يف التعــرف عــن قرب 

عــى املرشوعــات التنمويــة مبنطقــة 

القنــاة ورؤيــة األثــر اإليجــايب ملــرشوع 

قنــاة الســويس الجديــدة عــى خدمــة 

والجهــود  العامليــة  التجــارة  حركــة 

التنمويــة املريــة يف مجــاالت البنيــة 

التحتيــة والتــي تعــد منوذجــاً يحتــذى 

ــة  ــارة اإلفريقي ــاء الق ــة أنح ــه يف كاف ب

مســتلهمن مــن التجربــة املريــة روح 

اإلرصار والعمــل الجاعــي والقيــادة 

ــة. الواعي

وعــر الســفر مــادو البرنــج عــن ثقته 

يف قــدرة الرئيــس عبــد الفتاح الســييس 

يف  اإلفريقــي  االتحــاد  قيــادة  عــى 

ــاً حــرص  ــة الجــادة، مثمن هــذه املرحل

ــع  ــل م ــى التواص ــري ع ــس امل الرئي

القــادة األفارقــة عــر تبــادل الزيــارات 

ــدول  الرســمية لســيادته لعــدد مــن ال

اإلفريقيــة مــا يؤكــد الرؤيــة املريــة 

ــارة  ــا الق ــام بقضاي ــدة يف االهت الجدي

ــوده  ــل جه ــاً أن تكل ــة، متمني اإلفريقي

لدفــع مســرة التنميــة مبــر وإفريقيــا 

بالنجــاح. 

الفريــق  أهــدى  الزيــارة  نهايــة  ويف 

ُمهــاب مميــش درع قنــاة الســويس 

ــادو  ــفر م ــن الس ــكل م ــدة ل الجدي

الكامــرون  دولــة  ســفر  البرنــج 

والســفر  اإلفريقــي،  الســلك  عميــد 

ــر  ــب مســاعد وزي ماهــر العــدوي نائ

اإلفريقيــة. للشــئون  الخارجيــة 

ــادة  ــش الس ــق ممي ــب الفري واصطح

ــرف  ــة للتع ــة ميداني ــوف يف جول الضي

عــى حجــم اإلنجــاز عــى أرض الواقــع، 

ــاة  ــة يف قن ــة بحري شــملت عمــل جول

موقــع  وتفقــد  الجديــدة  الســويس 

الســويس،  قنــاة  أســفل  االنفــاق 

ثــم التوجــه إىل مــرشوع االســتزراع 

بالقنطــرة رشق. الســميك 
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الفريق ُمهاب مميش يستقبل سفراء الصين وفيتنام وكوريا وتايالند لتعزيز التعاون 
المشترك واالطالع على مستجدات مشروعي القناة الجديدة وتنمية منطقة القناة

مميش:» القناة تحقق أعلى عائد سنوي في تاريخها 5.7 مليار دوالر في 2018 بزيادة 450 
مليون دوالر بنسبة 8.5 % عن عام 2017»

مميــش،  ُمهــاب  الفريــق  اســتقبل 

ــس  ــاة الســويس، رئي ــة قن ــس هيئ رئي

الهيئــة العامــة االقتصاديــة ملنطقــة 

وفــداً  إبريــل،   ١٨ يــوم  القنــاة، 

يضــم  املســتوى  رفيــع  دبلوماســياً 

ســفراء عــدد مــن الــدول األعضــاء 

 ،»IMO« ــة ــة الدولي ــة البحري باملنظم

وهــي الصــن وفيتنــام وكوريــا وتاياند 

وذلــك بالتعــاون مــع وزاريت النقــل 

ســبل  تعزيــز  بهــدف  والخارجيــة 

عــى  واالطــاع  املشــرك  التعــاون 

ــويس  ــاة الس ــرشوع قن ــتجدات م مس

االســتثارية  والفــرص  الجديــدة 

الواعــدة باملنطقــة االقتصاديــة للقنــاة، 

والتدريــب  املحــاكاة  مبركــز  وذلــك 

ــة باإلســاعيلية.  ــع للهيئ البحــري التاب

رافــق الوفــد ممثــا عــن وزارة النقــل 

ــاع  ــس قط ــاعيل رئي ــا إس ــواء رض الل

النقــل البحــري ومــن وزارة الخارجيــة 

ــر  ــام مســاعد وزي ــة الغن الســفرة هال

الدوليــة. للشــئون  الخارجيــة 

الفريــق  اللقــاء، رحــب  يف مســتهل 

الدبلومــايس معــراً  بالوفــد  مميــش 

الرشاكــة  لعاقــات  تقديــره  عــن 

ــدول  ــع هــذه ال ــاون املشــرك م والتع

ــياً  ــب دوراً رئيس ــي تلع ــة والت الصديق

يف مجتمــع املاحــة العاملــي، حيــث 

تجمعهــم مصالــح مشــركة لخدمــة 

حركــة التجــارة العامليــة تدعمهــا قنــاة 

ــي  ــق املاح ــا املرف ــويس باعتباره الس

األهــم يف نقــل حركــة التجــارة مــن 

الــرشق إىل الغــرب.

الهيئــة  أن  مميــش  الفريــق  وأكــد 

تحديــات  مــع  باحرافيــة  تتعامــل 

البديلــة،  والطــرق  املنافســة  ســوق 

وذلــك مــن خــال مرشوعــات التطويــر 

املســتمرة باملجــرى املاحــي، وبفضــل 

السياســات التســويقية املرنــة التــي 

خطــوط  لجــذب  الهيئــة  تنتهجهــا 

ماحيــة جديــدة مل تكــن تعــر القنــاة 

مــن قبــل، وهــو مــا يضمــن للقنــاة أن 

ــق واألرسع  ــدوام الطري ــى ال ــى ع تبق

واألكــر أمانــاً واالوفــر اقتصاديــاً.

واســتدل الفريــق مميــش عــى املكانــة 

الرائــدة للقناة يف ســوق النقــل البحري 

ــاة تســتوعب ١00%  ــأن القن ــدويل، ب ال

مــن تجــارة الحاويــات البحريــة مــا بن 

أســيا وأوروبــا، كــا حققــت معــدالت 

ــر  ــال أخ ــاة خ ــرة للقن ــارة العاب التج

مثــان ســنوات متوســط منــو ســنوي 

بلــغ 5.4%، وهــي نســبة تفــوق معــدل 

ــجل  ــذي س ــة وال ــارة العاملي ــو التج من

ــداد  ــادة أع ــي زي ــا يعن ٣.4%، وهــو م

للقنــاة  العابــرة  الســفن  وحمــوالت 

ــى  ــس ع ــا ينعك ــاة مب ــرادات القن وإي

تحســن االقتصــاد القومــي. وأضــاف 

ــد  ــت أعــى عائ ــد حقق ــاة ق ــأن القن ب

ســنوي يف تاريخهــا عــام 20١٨ مســجلة 

ــون  ــادة 450 ملي ــار دوالر بزي 5.7 ملي

ــام 20١7. ــن ع ــبة ٨.5 % ع دوالر بنس

وأشــار رئيــس الهيئــة إىل أن الدولــة 

عمــل  اســراتيجية  تبنــت  املريــة 

املوقــع  مــن  االســتفادة  لتعظيــم 

الســويس  لقنــاة  الفريــد  الجغــرايف 

قنــاة  حفــر  خــال  مــن  وذلــك 

األصليــة  للقنــاة  موازيــة  جديــدة 

بالقنــاة  االزدواج  مناطــق  لزيــادة 

مــع  التعامــل  يف  كفاءتهــا  ورفــع 

قدرتهــا  وزيــادة  الطــوارئ  حــاالت 

العماقــة  الســفن  اســتقبال  عــى 

ــي تتجــه  ــرة والت ذات الغواطــس الكب

أنظــار ترســانات الســفن العامليــة نحــو 

ــات  ــا لاســتفادة مــن اقتصادي صناعته

الحجــم.

ــاة  ــى أن قن ــة ع ــس الهيئ ــدد رئي وش

تكتســب  مل  الجديــدة  الســويس 

الفنيــة  الجــدوى  مــن  أهميتهــا 

ــا  ــن كونه ــل م ــط، ب ــة فق واالقتصادي

التنمويــة  املرشوعــات  باكــورة 

الرئيــس  الســيد  عهــد  يف  العماقــة 

ــو  ــي تخط ــييس والت ــاح الس ــد الفت عب

مبــر نحــو العــودة للريــادة السياســة 

إىل  مشــراً  باملنطقــة،  واالقتصاديــة 

التــي أضافتهــا  املضافــة  القيمــة  أن 

ــدة وضعــت مــر عــى  ــاة الجدي القن

خريطــة طريــق الحريــر ضمــن مبــادرة 

ــا  ــت منه ــق«، وجعل ــزام والطري »الح

بحــق »هديــة مــر للعــامل«.

وأوضــح الفريــق مميــش أن القنــاة 

حيــاة  خلــق  يف  نجحــت  الجديــدة 

ــاء  ــال إنش ــن خ ــة م ــدة باملنطق جدي

مجتمعــات عمرانيــة جديــدة مثــل 

الجديــدة،  اإلســاعيلية  مدينــة 

وتدشــن مــرشوع التنميــة واملمتــد 

مــن بورســعيد شــاالً والعريــش رشقــاً 

ويتضمــن  جنوبــاً،  الســويس  حتــى 

الصناعيــة  املناطــق  مــن  العديــد 

واللوجســتية التــي تدعــم ســتة موانــئ 

واعــدة، لتقديــم خدمــات تعتمــد عــى 

القيمــة املضافــة والتوزيــع  مفهــوم 

اللوجيســتي عــى البضائــع املنقولــة 

ــاوز  ــي تتج ــويس والت ــاة الس ــر قن ع

املليــار طــن بضائــع ســنوياً، مبــا يجعــل 

مســتثمري  أنظــار  محــط  املــرشوع 

العــامل، الســيا يف ظــل حزمــة الحوافــز 

التــي  والتســهيات  االســتثارية 

تقدمهــا املنطقــة لكافــة املســتثمرين.

ــور إىل  ــتمع الحض ــارة، اس ــال الزي خ

عــرض تقدميــي عــن مــرشوع قنــاة 

الســويس الجديــدة ومــرشوع التنميــة 

مشــاهدة  تخللــه  القنــاة  مبنطقــة 

التســجيلية  األفــام  مــن  مجموعــة 

ــح  ــاة وتوض ــخ القن ــروي تاري ــي ت الت

حركــة  خدمــة  يف  الرائــدة  مكانتهــا 

العامليــة. التجــارة 

ثــم قــدم الفريــق ُمهــاب مميــش درع 

للســفرة  الجديــدة  الســويس  قنــاة 

هالــة الغنــام مســاعد وزيــر الخارجيــة 

اصطحــب  ثــم  الدوليــة،  للشــئون 

ــة  ــة ميداني ــوف يف جول ــادة الضي الس

للتعــرف عــى حجــم اإلنجــاز عــى 

الواقــع، شــملت عمــل جولــة  أرض 

بحريــة يف قنــاة الســويس الجديــدة 

ــاة  ــفل قن ــاق أس ــع االنف ــد موق وتفق

الســويس.
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قناة السويس تشهد عبور أكبر حاملة طائرات فرنسية »شارل ديجول» 
وحاملة الطائرات األمريكية»أبراهام لينكولن»

قناة السويس تشهد عبور أحدث وأكبر سفينة ركاب في العالم
 SPECTRUM OF THE SEAS  SSSSSSSS SS SSS SSSS في أول رحلة لها وتسدد رسوم عبور 964 ألف دوالر

خــال  الســويس  قنــاة  شــهدت 

اآلونــة األخــرة عبــور اثنــن مــن أكــر 

حامــات الطائــرات يف العــامل وهــا 

حاملــة الطائــرات الفرنســية »شــارل 

حاملــة  اكــر  تعــد  التــي  ديجــول« 

طائــرات يف العــامل، وحاملــة الطائــرات 

لنكولــن«. أبراهــام   « األمريكيــة 

ــس  ــش رئي ــاب ممي ــق ُمه  وكان الفري

ــة  ــس الهيئ ــاة الســويس، رئي ــة قن هيئ

العامــة االقتصاديــة ملنطقــة القنــاة 

قــد شــهد عبــور حاملــة الطائــرات 

يــوم  ديجــول«  »شــارل  الفرنســية 

كــا  إبريــل،   ١2 املوافــق  الجمعــه 

اطــأن عــى ســامة عبــور حاملــة 

الطائــرات األمريكيــة »  يــوم الخميــس 

املوافــق ٩ مايــو ، وذلــك خــال تفقــده 

لحركــة املاحــة بالقنــاة وبرفقتــه عــدد 

مــن قــادة القــوات املســلحة املعنيــن 

لقنــاة  املاحــي  املجــرى  بتأمــن 

الســويس بأفرعهــا املختلفــة.

اســتقبل  قــد  الفريــق مميــش،  كان 

الســفر  روماتــت  ســتفات  الســيد 

جــاء  والــذي  بالقاهــرة  الفرنــيس 

شــهدت حركــة املاحــة يــوم 26 إبريــل 

وأكــر ســفينة ركاب  أحــدث  عبــور 

 SPECTRUM OF THE العــامل يف 

SEAS  وســددت رســوم عبــور قدرهــا 

٩64 ألــف دوالر، وقــد أنــاب الفريــق 

مهــاب مميــش رئيــس هيئــة قنــاة 

ــة  ــة اإلقتصادي الســويس ورئيــس الهيئ

ــع  ــق أســامة ربي ــاة الفري ملنطقــة القن

ــويس  ــاة الس ــة قن ــس هيئ ــب رئي نائ

واالطمئنــان  الســفينة  الســتقبال 

عــى عبورهــا بأمــان كامــل للقنــاة. 

وقــد تابــع الفريــق مهــاب مميــش 

ــددا  ــن مش ــن الص ــفينة م ــور الس عب

الخدمــات  جميــع  توفــر  عــى 

املرشــدين  أكفــأ  وتعيــن  املاحيــة 

عــى الســفينة، وأكــد عــى أن األرقــام 

القياســية غــر املســبوقة التــي تســجلها 

حركــة املاحــة يف القنــاة فيــا يتعلــق 

بأعــداد وحمــوالت الســفن العابــرة 

تعطــي داللــة واضحــة عــى نجــاح 

الجديــدة  الســويس  قنــاة  مــرشوع 

الكامــل  بالدعــم  تحققــت  التــي 

للســيد الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس 

ــوف الشــعب  ــة ووق ــس الجمهوري رئي

هــذ  خلــف  كلــه  البطــل  املــري 

عبــور  عــى  لاطمئنــان  خصيصــاً 

حاملــة الطائــرات الفرنســية بأمــان، 

كــا اســتقبل اللــواء رالــف غروفــر 

كبــر مســئويل الدفــاع وملحــق الدفــاع 

خصيصــاً  جــاء  والــذي  بالقاهــرة 

حاملــة  عبــور  عــى  لاطمئنــان 

املــرشوع العمــاق مــن أجــل االرتقــاء 

مبســتوى الخدمــات املاحيــة املُقدمــة 

وتلبيــة متطلبــات العمــاء مــن مــاك 

الغواطــس  ذات  الســفن  ومشــغي 

ــاً  ــراً اقتصادي ــق وف ــي تحق ــرة الت الكب

مــن خــال اقتصاديــات الحجــم.

 SPECTRUM OF THE تعــد 

SEAS أحــدث ســفينة ركاب يف العــامل 

ــة  ــة املالك ــليمها للرشك ــم تس ــث ت حي

خــال عــام 20١٩ وتقــوم بــأول رحلــة 

بأمــان. األمريكيــة  الطائــرات 

ــديد  ــم الش ــن امتنانه ــا ع ــد أعرب  وق

قنــاة  هيئــة  مــع  املثمــر  للتعــاون 

الســويس، مثمنــن الجهــد املبــذول 

للقنــاة  املاحــي  املجــرى  لتطويــر 

التــي  التأمــن  إجــراءات  وكفــاءة 

اليونــان  مــن  قادمــة  لهــا  بحريــة 

األردين.  العقبــة  إىل مينــاء  ومتجهــة 

مــراً   ٣47.١ الســفينة  طــول  يبلــغ 

وعرضهــا 4١.4 مــراً وحمولتهــا الكليــة 

١70 ألــف طــن رافعــة علــم جــزر 

البهامــا وتحمــل عــى متنهــا مــا يقــرب 

مــن ٣700 راكبــاً و طاقــم يبلــغ ١700 

فــرد. بــدأت الســفينة رحلتهــا مــن 

مينــاء برميرهافــن بأملانيــا يف ١0 أبريــل 

20١٩ متجهــة جنوبــا يف رحلــة ممتــدة 

تضمــن عبــور ســفن األســطول العاملــي 

بأمــان تــام. وأكــد الفريــق مميــش عى 

ــدة  ــاة الســويس الجدي أن مــرشوع قن

الدوليــة  املكانــة  تعزيــز  يف  نجــح 

ــاة كأهــم وأرسع وأقــر  الرائــدة للقن

ــرشق  ــط ال ــي ترب ــة الت الطــرق املاحي

ــة  ــئ األوروبي ــن املوان ــد م ــر العدي ع

ــاة  ــا لقن ــم عبوره ــط ث ــر املتوس بالبح

رحلــة  متجهــة جنوبــا يف  الســويس 

عــر املوانــئ اآلســيوية لتصــل ميناءهــا 

شــنغهاي  يف  اللــه،  مبشــيئة  األخــر، 

بالصــن يف أول يونيــو 20١٩. 

وقــد أعــرب الفريــق أســامة ربيــع 

ــفينة  ــذه الس ــور ه ــعادته بعب ــن س ع

العماقــة للقنــاة بعــد مــا شــهدته 

بعــد  خصوصــا  كبــر  تطويــر  مــن 

بالغــرب، مشــيداً بكفــاءة إجــراءات 

تأمــن املجــرى املاحــي وبطولــة رجــال 

وقــوات  الباســلة  املســلحة  القــوات 

حركــة  تأمــن  يف  الداخــي  األمــن 

ــاة الســويس  التجــارة العامليــة عــر قن

ــة. ــية للهيئ ــآت الرئيس ــة املنش وحاي

الجديــدة   الســويس  قنــاة  إنشــاء 

ــات  ــذه النوعي ــور ه ــرست عب ــي ي الت

عــى  حافظــت  حيــث  العماقــة 

صــدارة القنــاة عامليــاً وصنــع مســتقبل 

ــراً إىل  ــة، مش ــال القادم ــل لألجي أفض

أثرهــا اإليجــايب يف ارتفــاع عائــدات 

القنــاة بجانــب السياســات التســويقية 

جــذب  يف  نجحــت  التــي  املرنــة 

خطــوط ماحيــة جديــدة مل تكــن تعــر 

ــان  ــرب رب ــا أع ــل. ك ــن قب ــاة م القن

الســفينة الكابــن »تشــارلز تيجــي« عن 

ســعادته بعبــوره يف القنــاة اليــوم بهذه 

الســفينة العماقــة التــي تعــر القنــاة 

يف أول رحلــة لهــا مؤكــدا عــى التأثــر 

اإليجــايب الكبــر للقنــاة الجديــدة عــى 

حركــة عبــور الســفن يف القنــاة والوفــر 

الكبــر الــذي حققتــه يف زمــن الرحلــة 

فضــاً عــن الساســة الكبــرة يف حركــة 

العبــور، وكذلــك الوفــر يف الوقــود مبــا 

ــة.  ــى البيئ ــايب ع ــر إيج ــن تأث ــه م ل

كــا أشــاد ربــان الســفينة بكفــاءة 

تقدمهــا  التــي  املاحيــة  الخدمــات 

هيئــة قنــاة الســويس مؤكــدا عــى 

وجميــع  املرشــدين  الســادة  كفــاءة 

ــة. ــة املاح ــى حرك ــن ع القامئ
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قناة السويس تواصل النمو القوي بتسجيل زيادة في صافي الحموالت %10 
خالل مارس

نجاح جراحة توصيل شريان صناعي بالفخذ لعالج قصور الدورة الدموية ألول مرة 
بمستشفى الطواريء ببورسعيد

9.6 % نموًا في أعداد السفن

استكمااًل لسلسة الجراحات الدقيقة المعقدة بمستشفيات الهيئة 

نجحــت قنــاة الســويس يف مواصلــة 

يف  مرتفعــة  منــو  معــدالت  تحقيــق 

متوســط  تفــوق  وحمــوالت  أعــداد 

ــث  ــة، حي ــارة العاملي ــة التج ــو حرك من

شــهدت القنــاة خــال شــهر مــارس 

مــن  ســفينة   ١5٨٩ عبــور  املــايض 

 ١450 بعبــور  مقارنــة   ، االتجاهــن 

مــن  الشــهر  نفــس  خــال  ســفينة 

يف  زيــادة  لتســجل  املــايض  العــام 

أعــداد الســفن العابــرة بنســبة 6,٩% .

كــا نقلــت قنــاة الســويس خــال 

ــوالت  ــاري حم ــام الج ــن الع ــارس م م

طــن  مليــون   ٩7,٨ قدرهــا  صافيــة 

بزيــادة ١0% عــن حمــوالت الســفن 

القنــاة خــال الشــهر  التــي عــرت 

املاثــل مــن العــام املــايض والتــي 

بلغــت ٨٨,٩ مليــون طــن .

أنــواع  مــن  مجموعــة  وســاهمت 

ــي  ــوي، ع ــو الق ــذا النم ــفن يف ه الس

رأســها ناقــات البــرول والتــي وصلــت 

الكبــر  التطــور  بفضــل 

ــفيات  ــهده مستش ــذي تش ال

هيئــة قنــاة الســويس تحــت 

الفريــق  الســيد  رعايــة 

رئيــس  مميــش  ُمهــاب 

ــفى  ــت مستش ــة، نجح الهيئ

الطــواريء ببورســعيد وألول 

مــرة يف تاريخهــا يف عــاج 

الدمويــة  الــدورة  قصــور 

بإجــراء  الســاق  برشايــن 

رشيــان  توصيــل  جراحــة 

الركبــة  برشيــان  الفخــذ 

بواســطة اســتخدام رشيــان 

نوعيــة  نقلــة  يف  صناعــي، 

لقســم الجراحــة باملستشــفى 

مــن  واحــدة  باعتبارهــا 

الجراحــات الكــرى يف مجــال 

جراحــات األوعيــة الدمويــة.

املريــض  معانــاة  بــدأت 

بوجــود  آالمــه  بتشــخيص 

برشايــن  شــديد  قصــور 

ــراف  ــدم لألط ــول ال ــع وص ــاق مين الس

ــة  ــتدعى رسع ــا اس ــل م ــكل كام بش

القصــور  ملعالجــة  الطبــي  التدخــل 

خــال  ســفينة   477 إىل   أعدادهــا 

ــنوية ٣5,5%،  ــادة س ــارس 20١٩ بزي م

حمــوالت  صــايف  بزيــادة  مصحوبــة 

الناقــات بواقــع ٣٩,2% لتســجل ١,20 

ــن. ــون ط ملي

الســيارات  حامــات  شــهدت  كــا 

العابــرة زيــادة يف أعدادهــا بنســبة 

١٣,4% عــي أســاس ســنوي لتصــل إيل 

76 ســفينة يف مــارس املــايض، فضــاً 

عــن ارتفــاع الحمــوالت الصافيــة إيل 

4,٨ مليــون طــن بزيــادة ١2,4% خــال 

ــة . ــرة املقارن ف

ــع  ــفن بضائ ــداد س ــجلت أع ــذا وس ه

ــويس  ــاة الس ــرت قن ــي ع ــب الت الص

يف مــارس املــايض ٣١4 ســفينة بزيــادة 

ــي  ــس ع ــا انعك ــو م ــنوية ١١% وه س

مبعــدل  الصافيــة  حموالتهــا  زيــادة 

١2,5% لتبلــغ ١١,4 مليــون طــن خــال 

ــة . ــرة املقارن ف

وعــي الرغــم مــن تراجــع أعــداد ســفن 

الوظيفــي يف الــدورة الدمويــة وبنجــاح 

املريــض  حالــة  تحســنت  الجراحــة 

الحيويــة  وظائفــه  كامــل  واســتعاد 

لطبيعيــة. وا

ــارس  ــاة يف م ــرة للقن ــات العاب الحاوي

بانخفــاض  ســفينة   447 إيل  املــايض 

ســنوي ٣,5% إال أن حموالتهــا الصافيــة 

لرتفــع   %٣,6 قــدره  منــواً  ســجلت 

أرشف عــى إجــراء العمليــة األســتاذ 

رئيــس  درويــش  محمــد  الدكتــور 

قســم الجراحــة مبستشــفى الطــواريء، 

عيــى  أرشف  الدكتــور  واألســتاذ 

فــرة  مليــون طــن خــال  إيل 5١,٩ 

املقارنــة.

ســفن  عــي  األمــر  نفــس  وانطبــق 

الــركاب حيــث قفــزت صــايف حموالتهــا 

ــق  ــر املستشــفى باالســتعانة بفري مدي

طبــي مــن أطبــاء قســمي الجراحــة 

ــر مبستشــفى الطــواري وهــم  والتخدي

والدكتــور  الدكتــور رشيــف رفعــت 

بواقــع 42,5% إيل 674 ألــف طــن عــي 

الرغــم مــن انخفــاض عددهــا إيل ٩ 

ــنوي ٨,٣0%. ــع س ــدل تراج ــفن مبع س

والدكتــور  نبيــل  ميشــيل 

والدكتــور  فتيــت  محمــد 

الحكيــم  عبــد  أحمــد 

والدكتــور رشيــف عليــوه.

ــه، قــدم املهنــدس  مــن جانب

الخوالقــة  محمــد  هشــام 

الخدمــات  إدارة  مديــر 

للفريــق  الشــكر  بالهيئــة 

رعايتــه  عــى  مميــش 

لجهــود  املســتمر  ودعمــه 

تطويــر الخدمــات الطبيــة 

مبستشــفيات  والصحيــة 

تشــهد  والتــي  الهيئــة 

تغيــراً جذريــاً عــى عــدة 

مســتويات اهمهــا تطويــر 

ورفــع  التحتيــة  البنيــة 

وتحديــث  املبــاين  كفــاءة 

ــة  ــزة الطبي ــدات واألجه املع

املعاونــة، عــاوة عــى تنميــة 

ــر  ــاءات العن ــارات وكف مه

البــرشي مــن أطبــاء وأطقــم 

ــس  ــذي انعك ــر ال ــو األم ــض وه متري

عــى أداء الخدمــة الطبيــة وحظــى 

املردديــن. بإشــادة 
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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 

استمرار الصراع الفرنسي البريطاني حول طرق التجارة عبر مصر 
بعد محمد علي

دليسبس ينجح في اقناع سعيد باشا بحفر القناة وتأسيس الشركة

قصة القنال الحلقة الثالثة

بقلم: طارق حسنن
تــوىف محمــد عــي يف أغســطس ١84٩ 

والــراع الــدويل متأجــج حــول كيفيــة 

اســتغالل موقــع مــر الفريــد كطريــق 

تســعى  إنجلــرا  فكانــت  للتجــارة 

بــكل جهدهــا لعمــل خــط للســكك 

القاهــرة   – )اإلســكندرية  الحديديــة 

الربيــد  نقــل  لخدمــة  الســويس(   –

واملســافرين بــن أوروبــا واملســتعمرات 

ــد،  ــاً الهن ــيا وخصوص ــة يف آس األوروبي

ــان  ــا تري ــا والنمس ــت فرنس ــا كان في

أهميــة إنشــاء القنــاة البحريــة بــن 

ــن  ــارة ب ــى التج ــا ع ــن وتأثريه البحري

أوروبــا وآســيا وفتــح آفــاق جديــدة 

لرويــج الصناعــات األوروبيــة خصوصــاً 

ــة. األملاني

الواليــة يف ٢4  عبــاس حلمــي  تــوىل 

عالقتــه  تكــن  ومل   ١848 نوفمــرب 

بســبب  رمبــا  جيــدة  بالفرنســين 

تغلغلهــم الكبــري يف الدولــة يف فــرة 

عالقــة  كانــت  بينــا  جــده،  حكــم 

جيــد  نحــو  عــى  تســري  بريطانيــا 

بريطانيــا  قنصــل  عــرب  خصوصــاً 

الســري«موراي« الــذي اســتطاع بعــد 

بإنشــاء  إقناعــه  مــن  قصــرية  فــرة 

بــن  للربــط  الحديــد  الســكة  خــط 

ــويس  ــم الس ــرة ث ــكندرية والقاه اإلس

رواج  حركــة  مــن  سيســتتبعه  ومــا 

تجــاري واقتصــادي وهــو أول خــط 

ــاين  ــه و ث ــرق كل ــد يف ال ــكك حدي س

بعــد  العــامل  خــط ســكه حديــد يف 

املهنــدس  تكليــف  ثــم  بريطانيــا. 

اإلنجليــزي الشــهري روبــرت ستيفنســون 

العمــل  وبــدأ  الخــط  ذلــك  بإنشــاء 

فيــه قــي ١٢يوليــو ١85١ وتــم افتتــاح 

اإلســكندرية  لربــط  األوىل  املرحلــة 

حتــى كفــر الزيــات عــام ١854 ثــم 

لربــط  الثانيــة  املرحلــة  اســتكملت 

عــام ١856  بالقاهــرة  الزيــات  كفــر 

ثــم اســتكمل الرابــط بــن القاهــرة 

.١858 عــام  والســويس 

دليسبس وقناة السويس
فردينانــد دليســبس دبلومــايس فرنــي 

ولــد يف ١٩ نوفمــرب عــام ١8٠5 ووالــده 

ــي  ــد ع ــد محم ــا يف عه ــل فرنس قنص

مــن  واملُقــرب  دليســبس«  »ماثيــو 

١83٢قنصــالً  عــام    ُعــن  الــوايل. 

لفرنســا باإلســكندرية وكان  مســاعداً 

الدراســات الخاصــة  متابعــاً ألعــال 

بهــا  قامــت  التــي  الســويس  بقنــاة 

ــك  ــة »الســان ســيمونيان« وكذل جمعي

الدراســات التــي قامــت بهــا  الحكومــة 

الــذي  املــروع  خصوصــاً  املريــة 

ــذي  ــك عــام ١84٠ وال ــان ب وضعــه لين

قنــاة  شــق  إمكانيــة  خاللــه  أثبــت 

ــوف  ــن وأزال الخ ــن البحري ــارشة ب مب

بــن  كبــري  اختــالف  وجــود  مــن 

ــر.  ــض واألحم ــن األبي ــوب البحري منس

ســعيد  ومحمــد  دليســبس  ارتبــط 

ــف  ــث كل ــدة حي ــة وطي ــا بصداق باش

محمــد عــي، دليســبس برعايــة ولــده 

ســعيد باشــا وتدريبــه عــى أصــول 

ــة  ــة األوروبي ــد النبال ــية وقواع الفروس

فــكان صديقــه ومعلمــه. بعــد ان تــوىل 

محمــد ســعيد باشــا حكــم مــر يف ١4 

ــه  ــبس يهنئ ــل دليس ــو ١854 أرس يولي

طالبــاً منــه تحديــد ميعــاد يحــر فيــه 

مــن فرنســا ليهنئــه شــخصياً وحــدد 

ســعيد لــه أن يحــر يف أوائــل نوفمــرب 

 .١854

دعــى ســعيد باشــا دليســبس ملرافقتــه 

ــه  ــق عودت ــة يف طري ــة صحراوي يف رحل

 ١854 نوفمــرب   ١5 ويف  القاهــرة  إىل 

عــرض دليســبس مــروع حفــر القنــاة 

عــى الــوايل الــذي رحــب بالفكــرة ملــا 

ســيعود عــى مــر مــن فائــدة عظيمة 

وتعــود عليــه باملجــد الشــخيص لــه 

أمــام العــامل كلــه. يف ٢5 نوفمــرب أقيــم 

ــري يف القلعــة حــره أعضــاء  حفــل كب

لتقديــم  مــر  القنصــي يف  الســلك 

ــت  ــى تثبي ــا ع ــعيد باش ــاين إىل س الته

الســلطان العثــاين إيــاه واليــاً عــى 

مــر، وبعــد تقبلــه للتهــاين أعلــن 

الــوايل أمــام ذلــك الحشــد عزمــه عــى 

ــه  ــويس وأن ــاة الس ــروع قن ــذ م تنفي

بتكويــن رشكــة  دليســبس  إىل  عهــد 

تتــوىل حفــر القنــاة البحريةواســتغاللها.

عقد االمتياز األول و تأثره عى 

العاقات الدولية
ويف 3٠ نوفمــرب ١854 أصــدر محمــد 

امتيــاز تأســيس  باشــا عقــد  ســعيد 

رشكــة تتــوىل حفــر واســتغالل قنــاة 

كان صدورعقــد  البحريــة،  الســويس 

ــزات  ــدوث ه ــراً بح ــاز األول نذي االمتي

عنيفــة يف العالقــات الدوليــة وخصوصــاً 

ــت األويل  ــا، إذ كان ــرا وفرنس ــن إنجل ب

معارضــة  القنــاة  مــروع  تعــارض 

ــوي  ــياً يق ــاً فرنس ــراه مروع ــة، وت تام

النفــوذ الفرنــي يف مــر ميكنهــم مــن 

التحكــم يف طــرق التجــارة العامليــة، 

بينــا كانــت فرنســا تؤيــده تأييــداً تامــاً 

لــذات األغــراض التــي ترفضهــا إنجلــرا.

الــدول  مــن  العديــد  وقفــت  وقــد 

األوروبيــة موقــف املؤيــد للمــروع 

ملــا ســيحققه مــن عائــد اقتصــادي 

كبــري ســينتج عــن فتــح ذلــك الطريــق 

ــدول  ــذه ال ــن ه ــي وم ــري العامل البح

بينــا  وهولنــدا،  وأســبانيا  النمســا 

تأرجــح البــاب العــايل يف موقفه خشــية 

إغضــاب إحــدي القوتــن البحريتــن 

الكبريتــن عــي حســاب األخــري، وظــل 

ــة  ــوايل السياس ــا ي ــعيد باش ــد س محم

الفرنســية ويحتضــن مــروع القنــاة 

ويعلــق آمــاالً كبــرياً عــي مســاعدة 

ــح  ــق مصال ــل تحقي ــه يف مقاب فرنســا ل

ــايل . ــاب الع ــدي الب ــه ل ــة ل عائلي

        ) البقية العدد القادم (

عباس حلمي باشا

 وايل مر ) ١٨4٨-١٨54 (

محمد سعيد باشا 

وايل مر )١٨54-١٨6٣ (

املهندس روبرت ستيفينسون

الذي قام بتنفيذ اول سكة حديد بالرشق

خط السكة الحديد ) االسكندرية - القاهرة ( اثناء اإلنشاء

محطة قطار االسكندرية عام ١٨54فرديناند ديليسبس
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هيئة قناة السويس تستقبل وفدًا من جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب 

النادي العام لهيئة قناة السويس ُيكرم المهندس محمد عبد العظيم رئيس النادي السابق.. 
ومجلس اإلدارة يهديه درع النادي

الســويس،  قنــاة  هيئــة  اســتقبلت 

ــة  ــن جمعي ــًدا م ــل، وف ــوم ١4 إبري ي

ــرب،  ــا الح ــاء وضحاي ــن القدم املحارب

العمليــات  ومصــايب  الشــهداء  وأرس 

الثــاث  القنــاة  مــدن  يف  الحربيــة 

بورســعيد واإلســاعيلية والســويس، 

العراقــي  وليــد  العقيــد  برئاســة 

ــاعيلية،  ــة باإلس ــرع الجمعي ــر ف مدي

، بحضــور اللــواء ســعيد الشــوربجي 

الهيئــة، وذلــك مبركــز  أمــن  رئيــس 

ــع  ــري التاب ــب البح ــاكاة والتدري املح

باإلســاعيلية. للهيئــة 

وتــأيت الزيــارة انطاًقــا مــن حــرص 

هيئــة قنــاة الســويس عــى تكريــم 

أرس شــهداء الوطــن واملصابــن تقديــًرا 

البطوليــة يف  لتضحياتهــم وأعالهــم 

ــه،  ــن أراضي ــزود ع ــة الوطــن وال خدم

ــادي  ــن الن ــر م ــاء وتقدي ــة وف يف ملس

العــام لهيئــة قنــاة الســويس؛ قــام 

مجلــس إدارة النــادي العــام، يــوم 2٣ 

أبريــل، بتكريــم املهنــدس محمــد عبــد 

للنــادي،  الســابق  الرئيــس  العظيــم 

وذلــك بنــادي الــرشاع بحضــور الســادة 

األنديــة  ورؤســاء  املجلــس  أعضــاء 

واللجــان التنفيذيــة.

محمــد  املهنــدس  قــدم  كلمتــه  ويف 

العــام  النــادي  رئيــس  الرشقــاوي 

عبــد  محمــد  للمهنــدس  الشــكر 

العظيــم، تقديــراً ملــا قــام بــه مــن 

جهــد كبــر طــوال فــرة توليــه للنــادي 

ــد  ــهد النــادي العدي ــث ش ــام حي الع

مــن عمليــات التطويــر واإلنجــازات 

عهــده. يف  والنجاحــات 

ويف املقابــل عــّر املهنــدس محمــد عبد 

العظيــم عــن امتنانــه لحفــل التكريــم، 

الــذي يعــد مــن الســنن الحميــدة 

ــاة الســويس.  للنــادي العــام لهيئــة قن

ــم  ــد عبدالعظي ــدس محم ــد املهن وأك

 تحــت رعايــة الفريــق ُمهــاب مميــش 

ــس  ــاة الســويس، رئي ــة قن ــس هيئ رئي

الهيئــة العامــة االقتصاديــة ملنطقــة 

إبريــل   20 يــوم  انطلقــت  القنــاة، 

يف  الفريــق  كأس  بطولــة  فعاليــات 

كــرة القــدم الخاســية بــن إدارات 

هيئــة قنــاة الســويس، والتــي ينظمهــا 

مــن جعــل رايــة مــر خفاقــة عاليــة.

ــه  ــاً قدم ــا تقدميي ــد عرض ــاهد الوف  ش

قســم  رئيــس  طــه،  خالــد  األســتاذ 

عــن  بالهيئــة،  الخارجيــة  العاقــات 

املرشوعــات  مســتجدات  أحــدث 

عــى أن ذلــك التطــور مــا كان ليحــدث 

ــر واملســتمر ملعــايل  ــوال الدعــم الكب ل

الفريــق مهــاب مميــش رئيــس الهيئــة. 

كــا عــر عــن تقديــره لجميــع الزمــاء 

األنديــة  ورؤســاء  اإلدارة  مبجلــس 

املهنــدس  برئاســة  العــام  النــادي 

مجلــس  رئيــس  الرشقــاوي  محمــد 

مــن  عــدد  بحضــور  النــادي،  إدارة 

أعضــاء مجلــس إدارة النــادي العــام 

رئيــس  الشــاذيل  محمــد  واملهنــدس 

اللجنــة  وأعضــاء  الرياضيــة  اللجنــة 

ــادي  ــب ن ــة، وتســتضيف معل الرياضي

ــاة  ــة التــي شــهدتها منطقــة قن القومي

ــاة  ــر قن ــها حف ــى رأس ــويس، وع الس

الســويس الجديــدة التــي تعــزز حركــة 

التجــارة العامليــة عــر خفــض زمــن 

العبــور وزيــادة الحمــوالت واســتيعاب 

ــة  ــع األندي ــة بجمي ــان التنفيدي واللج

وأن النجــاح الــذي تحقــق كان بفضــل 

الجهــود مــن أجــل  تضافــر جميــع 

ــة  ــات اإلجتاعي ــتوى الخدم ــع مس رف

ويف  وأرسهــم،  للعاملــن  والرفيهيــة 

البطولــة. فعاليــات  الجولــف 

ــم الكامــل  ــار الدع ــأيت ذلــك يف إط ي

الــذي يقدمــه النــادي العــام لألنشــطة 

الرياضيــة واالجتاعيــة مبــا يعكــس 

ودور  البــرشي  بالعنــر  اهتامــه 

بــن  الروابــط  توطيــد  يف  الرياضيــة 

العاملــن بالهيئــة مبــا يخلــق بيئــة 

الســفن  مــن  الجديــدة  األجيــال 

العماقــة، والتــي جســدت ملحمــة 

شــعبية يف إنشــائها و متويلهــا وحققــت 

أرقامــا قياســية يف تنفيذهــا.

وأٌطلــع الحضــور عــى الجهــود املثمــرة 

ختــام كلمتــه متنــى التوفيــق والنجــاح 

ــايل. ــس اإلدارة الح ملجل

أهــدى  التكريــم  حفــل  نهايــة  ويف 

درع  الرشقــاوي  محمــد  املهنــدس 

النــادي العــام للمهنــدس محمــد عبــد 

عمــل مثاليــة.

ــق  ــة 27 فري ــة منافس ــهد البطول وتش

تحــت الســن تــم توزيعهــم عــى أربــع 

مجموعــات، يتأهــل األول والثــاين مــن 

كل مجموعــة لتتحــدد بذلــك فــرق 

ــرق  ــس 7 ف ــا تتناف ــة، في دور الثاني

فئــة فــوق الســن وتــم توزيعهــم عــى 

تطويــر  مــرشوع  شــهدها  التــي 

املنطقــة االقتصاديــة للقنــاة الســتغال 

ــه  ــه ب ــى الل ــذي حب ــد ال ــع الفري املوق

صناعيــة  مجمعــات  بنــاء  يف  مــر 

ولوجســتية متكاملــة وإنشــاء وتطويــر 

6 موانــئ لخدمة الســفن العابــر للقناة 

بحمــوالت تتجــاوز مليــار طــن ســنويًا. 

فيلــًا  الوفــد  أعضــاء  شــاهد  كــا 

ــاة الســويس  ــخ قن ــن تاري تســجيلًيا ع

ومراحــل تطويرهــا حتــى اآلن، والتــي 

تنفيــذ  يف  املريــة  اإلرادة  تعكــس 

هــذا املــرشوع الحيــوي ليكــون رشيــان 

ــع. ــامل أجم ــر والع ــر مل الخ

ويف نهايــة الزيــارة تعــرف الوفــد عــى 

الســويس  قنــاة  يف  اإلنجــاز  حجــم 

عــى أرض الواقــع مــن خــال قيامهــم 

ــدة. ــاة الجدي ــة بالقن ــة بحري بجول

العظيــم تقديــراً لــدوره يف إعــاء اســم 

هيئــة قنــاة الســويس والنــادي العــام.

مجموعتــن يتأهــل األول والثــاين مــن 

ــح  ــدد مام ــاً ليتح ــة أيض كل مجموع

ــة. دور األربع

الاعبــن  عــدد  إجــايل  ويبلــغ 

العــب،   ٣05 البطولــة  يف  املشــاركن 

ــاة  ــة قن ــن بهيئ ــن العامل ــم م جميعه

لســويس. ا

انطالق فعاليات بطولة كأس الفريق في كرة القدم الخماسية بين إدارات هيئة قناة 
السويس بمشاركة ٣05 العب

تحت رعاية الفريق ُمهاب مميش وبتنظيم من النادي العام ولجنة النشاط الرياضي


