
اســتقبل الفريــق ُمهــاب مميــش، 
رئيــس هيئــة قنــاة الســويس، 
رئيــس الهيئــة العامــة االقتصادية 
ملنطقــة القنــاة، يــوم األربعــاء 
الوافــق 2019/1/16، الدكتــورة 
نبيلــة مكــرم وزيــرة الهجــرة 
بالخــارج،  املرصيــن  وشــئون 
والســيد »جلــن مايلــز« ســفري 
أســراليا بالقاهــرة، وبرفقتهــا 
املرصيــن  شــباب  مــن  وفــد 
بحضــور  باســراليا،  املقيقمــن 
نائــب  ربيــع  أســامة  الفريــق 

مــن  وعــدد  الهيئــة،  رئيــس 
ــز  ــك مبرك ــة، وذل ــادات الهيئ قي
البحــري  والتدريــب  املحــاكاة 

باإلســاعيلية. للهيئــة  التابــع 
ــذ  ــار تنفي ــارة يف إط ــت الزي وأت
توجيهــات الســيد الرئيــس عبــد 
الفتــاح الســييس بأهميــة تعــرف 
أبنــاء مــرص  يف الداخــل والخــارج 
التنمويــة  املرشوعــات  عــى 
التــي تشــهدها البــاد يف اآلونــة 

األخــرية ..  تفاصيــل صـــ ٤

الفريق ُمهاب مميش يستقبل وزيرة الهجرة المصرية والسفير األسترالي

 مميش يتفقد مشروع االستزراع السمكي لمتابعة أحدث المستجدات

ُمهــاب مميــش  الفريــق  قــام 
قنــاة  هيئــة  رئيــس   ،
الهيئــة  رئيــس  الســويس، 
ملنطقــة  االقتصاديــة  العامــة 

املوافــق  اإلثنــن  يــوم  القنــاة، 
تفقديــة  بجولــة   ،2019/1/21
الســميك،  االســتزراع  ملــرشوع 
ــع  ــامة ربي ــق أس ــه الفري وبرفقت

ــاء  ــة، وأعض ــس الهيئ ــب رئي نائ
مجلــس إدارة الهيئــة للوقــوف 
ــة  ــل بالرشك ــورات العم ــى تط ع
ومتابعــة مســتجدات التطويــر 

ــع  ــا عــى أرض الواق املســتمر به
أعضــاء  مــع  لقــاءات  بعقــد 
مجلــس إدارة الرشكــة والعاملــن 

ــا. به
التفقديــة  الجولــة  شــملت 
الدنيــس  أســاك  أحــواض 
والبــوري  واللــوت  والقــاروص 
والثعابــن وأحــواض الجمــري، 
مميــش  الفريــق  تعــرف  كــا 
مراحــل  عــى  الجولــة  خــال 
مــن  بدايــة  األســاك  إنتــاج 
والرعايــة  واألعــاف  الزريعــة 
مرحلــة  وحتــى  البيطريــة 
التعبئــة والتغليــف والتســويق 
الجــاري التخطيــط لهــا يف الفــرة 

اللــه. مبشــيئة  املقبلــة 

وأكــد الفريــق مميــش أن رشكــة 
لاســتزراع  الســويس  قنــاة 
املائيــة  واألحيــاء  الســميك 
تلتــزم بتنفيــذ توجيهــات الســيد 
ــاح الســييس  ــد الفت ــس عب الرئي
عاليــة  أســاك  توفــري  نحــو 
ــو  ــة وه ــعر التكلف ــودة بس الج
مــا يقل بنســبة 20% عن أســعار 
الســوق عــى أن يتــم توفــري 
ــاون  األســاك للمســتهلك بالتع
مــع وزارة التمويــن عــن طريــق 
ــة  ــا باإلضاف ــة به ــذ الخاص املناف
إىل منافــذ الهيئــة يف محافظــات 

ــل صـــ ٣ ــاة ..  تفاصي القن

رجــال الهيئــة فــي مهمــة القضــاء 
علــي التلــوث

رئيس الهيئة يصدر قرارات تعيين المديرين الجدد

تشغيل تجريبي لكوبري الشط بالسويس

»دليل تليفونات الهيـئة« إصدار إلكتروني علي الموبيل



الفريــق ُمهــاب مميــش يصــدر قــرارات بتعييــن مديرين جــدد بمجلس إدارة 
هيئة قنـــاة السـويس لعام 2019

الفريق / مهاب مميش
رئيس مجلس اإلدارة 

والعضو المنتدب

الفريق / أسامة 
منير محمد ربيع

نائب رئيس مجلس  hhh 
اإلدارة

ــدداً  ــويس ع ــاة الس ــة قن ــس هيئ ــش رئي ــاب ممي ــق مه ــدر الفري أص

مــن القــرارات بشــأن مــد خدمــة عــدد مــن الســادة مديــري اإلدارات 

أصحــاب الكفــاءة والخــرة النــادرة وتنقــات لعــدد مــن مديــري 

ــاة  ــة قن ــس إدارة هيئ ــدد مبجل ــن ج ــن مديري اإلدارات وتعي

الســويس للعــام الجديــد 2019، وبذلــك يصبــح تشــكيل 

ــي: ــا ي ــام 2019 ك ــاة الســويس لع ــة قن ــس إدارة هيئ مجل

 أواًل: مد خدمة السادة مديري اإلدارات
1. مد خدمة السيد املهندس/ محمد نشأت املنريي               مستشارا رئيس الهيئة إلدارة الرئاسة   

2. مد خدمة السيدة املهندسة/ انتصار أمري محمد خليل         مدير إدارة األنفاق والكباري    

3. مد خدمة السيد املحاسب/ محمد اساعيل عبد السام      مدير إدارة الشئون املالية     

4. مد خدمة السيد املهندس/ أحمد محمد مصطفى مىك         مدير إدارة األشغال  

10. يعن السيد املهندس/ السيد عبد الحميد السيد عسكر      قائم بأعال مدير إدارة الكراكات                                 

11. يعن السيد املهندس/ عصام مصطفى إبراهيم ضبش         قائم بأعال مدير إدارة التحركات  

ثانيًا: السادة مديري اإلدارات 
1. يعن السيد املهندس/ أحمد عبد املجيد عبد املجيد        قائم بأعال مدير اإلدارة الهندسية                          

2. يعن السيد املهندس/ صاح الدين جوده أبومسلم         قائم بأعال مدير إدارة التموين   

3. يعن السيد  املهندس/ ممدوح حسن عبد العزيز عيل     قائم بأعال مدير إدارة التخطيط والبحوث   

4. يعن السيد  املحاسب/ إبراهيم بشارة إبراهيم جودة     قائم بأعال مدير إدارة شئون العاملن              

5. يعن السيد  املهندس/ هشام محمد محمد الخوالقة       قائم بأعال مدير إدارة الخدمات  

6. السيد  املهندس/ أحمد محمود أحمد كامل                  قائم بأعال مدير إدارة االتصاالت ونظم املعلومات       

7. يعن السيد املهندس/ عادل محمد فريد الطنطاوي        قائم بأعال مدير إدارة الرتسانات                 

8. يعن السيد املهندس/ نرص عبد العزيز أحمد إبراهيم      قائم بأعال مدير إدارة الرشكات  

9. السيد املستشار/  يحيى محمد عيل املحجوب                 قائم بأعال مدير اإلدارة القانونية  

) الصفحة الثانية (15- 2 - 2019



الفريق ُمهاب مميش يتفقد مشروع االستزراع السمكي 
«إنتاج مزارع هيئــة قنــاة السويس سيتواجد في األسواق بالتعاون مع وزارة التموين 

واكــد الفريــق مميــش أن رشكة 

لاســتزراع  الســويس  قنــاة 

املائيــة  واألحيــاء  الســميك 

توجيهــات  بتنفيــذ  تلتــزم 

ــاح  ــد الفت ــس عب ــيد الرئي الس

ــاك  ــر أس ــو توف ــييس نح الس

عاليــة الجــودة بســعر التكلفــة 

وهــو مــا يقــل بنســبة %20 

عــى  الســوق  أســعار  عــن 

األســاك  توفــر  يتــم  أن 

للمســتهلك بالتعــاون مع وزارة 

ــذ  ــق املناف ــن عــن طري التموي

إىل  باإلضافــة  بهــا  الخاصــة 

ــات  ــة يف محافظ ــذ  الهيئ مناف

القنــاة، كــا تعمــل  الرشكــة 

حاليــاً عــى تنفيــذ التوجيهــات 

أســاك  باســتزراع  الرئاســية 

شــعبية مثــل البلطــي والبــوري 

الســوق  احتياجــات  لتلبيــة 

املــري مــن األســاك بأســعار 

مناســبة، حيــث تعتــزم الرشكــة 

طــرح أســاك البلطــي األحمــر 

إبريــل  شــهر  يف  األســواق  يف 

طــرح  ســيتم  فيــا  املقبــل، 

البلطــي يف أغســطس  ســمك 

القــادم مبشــيئة اللــه. 

هــذا وقــد بلــغ عــدد األحــواض 

عبــد  الســيد  افتتحهــا  التــي 

رئيــس  الســييس  الفتــاح 

املرحلــة  خــال  الجمهوريــة 

 4140 بلــغ   والثانيــة  األوىل 

اســتزراع  2175  تــم  حوضــاً، 

مــن  متنوعــة  بأنــواع  منهــا 

حوضــاً   432 تضــم  األســاك 

ألســاك الدنيــس و  45 حوضــاً 

ألســاك القــاروص و 48 حوضــاً 

تــم زراعتهــم بأســاك القاروص 

حوضــاً  و95  معــاً  والدنيــس 

باإلضافــة  اللــوت  ألســاك 

للجمــري  حوضــاً   230 إىل 

ألســاك  أحــواض  وســبعة 

ــص  ــم تخصي ــا ت ــان في الحنش

ــة  1038 حوضــاً ألســاك العائل

البوريــة عــاوة عــى زراعــة 

البلطــي  ألســاك  حوضــاً   15

ــاً  ــة و250حوض ــاه املالح يف املي

ــة  ــاه العذب ألســاك بلطــي املي

أســاك  زراعــة  عــن  فضــاً 

والســيجان. الســهلية 

بــأن  الهيئــة  رئيــس  وتابــع 

املــرشوع اآلن يف املرحلــة الثالثة 

منــه يســتهدف إنشــاء عــدد 

مــن املنشــآت الخاصــة بتصنيــع 

ليكــون  األســاك  وتعبئــة 

مرشوعــاً متكامــاً يتبــع أحــدث 

العامليــة  التكنولوجيــا  نظــم 

األســاك. لزراعــة 

كــا أشــار رئيــس الهيئــة إىل 

الســويس  قنــاة  قيــام هيئــة 

تعــاون  اتفاقيــة  بتوقيــع 

القــوى  وزارة  مــع  مشــرتك 

ــة  ــاء أول أكادميي ــة إلنش العامل

مهنيــة متخصصــة يف االســتزراع 

املهنيــن  لتوفــر  الســميك 

مبثابــة  وليكــون  املتخصصــن 

ــن  ــي للعامل ــب فن ــز تدري مرك

الحيــوي. املجــال  هــذا  يف 

) الصفحة الثالثة (15- 2 - 2019



وزيرة الهجرة : » المصريون في الخارج  يزودون عن مصر  في وجه الحمالت العدائية «

مميــش  الفريــق  رحــب  كلمتــه،  يف 

ــود  ــعادته لوج ــن س ــر ع ــد، وع بالوف

هــذه الكوكبــة املتميــزة مــن أبنــاء 

هيئــة  رحــاب  يف  الخــارج  يف  مــر 

الوطنــي  الــرح  الســويس،  قنــاة 

للتجــارة  الحيــاة  ورشيــان  الشــامخ 

ــه  ــذي يلعب ــدور ال ــاً ال ــة، مثمن العاملي

املريــون بالخــارج باعتبارهــم ســفراء 

ــا  ــا ويعــر عنه ــاد وخــر مــن ميثله للب

ويعمــل مــن أجلهــا باســتثار خراتهــم 

ــة  ــة التنموي ــداث النهض ــاءة يف إح البن

 . املنشــودة 

عــى  مميــش  الفريــق  وشــدد 

حــرص هيئــة قنــاة الســويس عــى 

ــة  ــات البحري ــتوى الخدم ــاء مبس االرتق

مــن  وذلــك  املقدمــة  واللوجيســتية 

التطويــر  مرشوعــات  تبنــي  خــال 

ــا  ــي وآخره ــرى املاح ــتمرة باملج املس

الجديــدة  الســويس  قنــاة  مــرشوع 

تصنيــع  حركــة  تطــور  ملواكبــة 

الســفن وظهــور جيــل جديــد مــن 

ــاج  ــب انته ــة، إىل جان ــفن العماق الس

ــن شــأنها  ــة م سياســات تســويقية مرن

ــية  ــع تنافس ــدد ورف ــاء ج ــذب عم ج

مجــرى  أرسع  تعــد  القنــاة  التــي 

عامليــاً. ماحــي 

كــا أشــار إىل الجهــود التــي أمثــرت 

عــن رفــع تنافســية قنــاة الســويس أمام 

الطــرق البديلــة وعــى رأســها قنــاة 

الصالــح  الرجــاء  بنــا وطريــق رأس 

ــاة  ــاركة قن ــبة مش ــاع نس ــا ارتف وأهمه

الســويس يف حجــم التجــارة العابــرة 

الرشقــي  الســاحل  منطقــة  مابــن 

ــم  ــى الرغ ــيا إىل 52% ع ــيك وآس األمري

ــاة  ــاً يف نطــاق قن ــا جغرافي مــن وقوعه

ــى  ــل ع ــذي يدل ــر ال ــو األم ــا وه بن

نجــاح السياســات التســويقية املرنــة يف 

الحفــاظ عــى العمــاء وجــذب عمــاء 

ــدد. ج

ــش أن اســتغال  ــق ممي وأضــاف الفري

للقنــاة  الفريــد  الجغــرايف  املوقــع 

بهــا  املحيطــة  املنطقــة  وتطويــر 

لوجيســتي  مركــز  إىل  وتحويلهــا 

وصناعــي عاملــي، أصبــح واقعاً ملموســاً 

عــر خطــوات جديــة اتخذتهــا الدولــة 

عــى  عــدة  اتجاهــات  يف  املريــة 

ــع  ــة ووض ــة التحتي ــد البني ــها متهي رأس

ــة لاســتثار  ــن جاذب ترشيعــات وقوان

وفتــح آفــاق جديــدة يف التواصــل مــع 

املســتثمرين وحــل املشــكات العالقــة.

ــة  ــفرة نبيل ــادت الس ــا، أش ــن جانبه م

مــرشوع  يف  العمــل  بحجــم  مكــرم 

التنميــة يف منطقــة القنــاة، مؤكــدة 

ــات  ــع الجالي ــر م ــاون املثم ــى التع ع

واســتعدادهم  بالخــارج  املريــة 

ــة الســبل  ــم لدعــم بادهــم بكاف الدائ

املتاحــة. مؤكــدة عــى أن املريــن يف 

الخــارج ليســوا ســفراء ملــر فقــط بــل 

ــن يف  ــن الوط ــزودون ع ــود ي ــم جن ه

وجــه الحمــات العدائيــة ضــد مرنــا 

الحبيبــة.

قــررت  الــوزارة  »إن  مكــرم  وقالــت 

أبنــاء  برنامــج  بفعاليــات  البــدء 

الجيلــن الثــاين والثالــث مــن أبنــاء 

موقف بطولي ... ولمسة وفاء
الفريق يصدق على تعيين الشاب منقذ طفلة اإلسماعيلية بالهيئــة .. ويكرم والدته

يف لفتــة إنســانية اســتقبل الفريــق 

ــاة  ــة قن ــس هيئ ــش، رئي ــاب ممي مه

ــة  ــة اإلقتصادي ــس الهيئ ــويس ورئي الس

الســويس،  قنــاة  ملنطقــة  العامــة 

الشــاب البطــل محمــود 

مــريس  أحمــد  ســيد 

طفلــة  أنقــذ  الــذي 

مــن  اإلســاعيلية 

مســاء  االختطــاف 

ديســمر   30 الجمعــة 

عــى  وقبــض   2018

وقدمــه  الخاطــف 

مبســاعدة  للرشطــة 

بعــض املواطنــن وأرص 

الطفلــة  تســليم  عــى 

لوالدتهــا.  بنفســه 

ملوقفــه  وتقديــرا 

البطــويل صــدق الفريــق 

مهــاب مميــش رئيــس 

هيئــة قنــاة الســويس عــى تعيينــه 

ــة  ــرشف للهيئ ــه ل ــاً :« إن ــة قائ بالهيئ

أن تضــم بــن العاملــن بهــا رجــل 

ــة  ــة املري ــع بالشــهامة والرجول يتمت

األصيلــة، ألن ماقــام بــه ليــس حايــة 

لطفلــة بريئــة فقــط ولكنــه حمــى 

مــر كلهــا متمثلــة يف هــذه الطفلــة«. 

وأكــد الفريــق مميــش عــى أن الســيد 

ــس  ــييس رئي ــاح الس ــس عبدالفت الرئي

ــة يؤكــد دومــاً عــى رضورة  الجمهوري

املرشفــة  النــاذج  هــذه  تقديــر 

الكرميــة  للحيــاة  فرصــة  وإعطائهــا 

ليكونــوا قــدوة لباقــي الشــباب وأن 

مــر تقــدر مــن يخدمونهــا بإخــاص 

. ورشف

ــي  ــة الت ــرأة املري ــدور امل ــرا ل وتقدي

أنجبــت وربــت هــذا البطــل كــرم 

ــارة  ــرتاليا، بزي ــن بأس ــن املقيم املري

ــا  ــد منوذًج ــي تجس ــويس الت ــاة الس قن

فريــداً للعمــل املثمــر الــذي يلتــف 

املــري  الشــعب  جمــوع  حولــه 

الحبيبــة،  ملرنــا  التنميــة  لتحقيــق 

ــن  ــة م ــارات متعــدد ملجموع ــا زي يليه

الجهــات الوطنيــة األخــرى التــي تعــر 

عــن تطــور مــر الحــايل باإلضافــة 

إىل املواقــع األثريــة الشــهرة«.  كــا 

أكــدت الدكتــورة نبيلــة مكــرم عــى 

رضورة املحافظــة عــى اللغــة العربيــة 

ــام  ــى قي ــدة ع ــة مؤك ــة املري والهوي

ــم  ــل تقيي ــوزارة بعم ــن ال ــن م املرافق

ألحســن مــن يتكلــم العربيــة أثنــاء 

الــوزارة. الرنامــج ومنحــه درع 

يف نهايــة الزيــارة، قــدم الفريــق مهــاب 

مميــش درع قنــاة الســويس الجديــدة 

للدكتــورة نبيلــة مكــرم وزيــرة الهجــرة 

تقديــراً  بالخــارج  املريــن  وشــئون 

املريــن  ربــط  يف  البــارز  لدورهــا 

ورعايــة  األم  بالوطــن  الخــارج  يف 

آخــر  درعــاً  قــدم  كــا  مصالحهــم، 

ــز« ســفر أســرتاليا  ــن مايل للســيد »جل

يف القاهــرة. وتعبــرا عــن امتنــان أبنــاء 

مــر يف أســرتاليا لقنــاة الســويس قــدم 

ــة يف كل  ــة املري ــن الجالي ــان ع ممث

مــن »ســيدين« و«ميلبــورن« هديــة 

مميــش،  مهــاب  للفريــق  تذكاريــة 

الفريــق  اصطحــب  ذلــك،  وعقــب 

الوفــد يف جولــة بحريــة يف  مميــش 

تاهــا  الجديــدة،  الســويس  قنــاة 

تفقــد موقــع األنفــاق ملشــاهدة حجــم 

اإلنجــاز عــى أرض الواقــع.

والــدة  مميــش  مهــاب  الفريــق 

البطــل ومنحهــا درع قنــاة الســويس 

الجديــدة.

ــد  ــيد أحم ــود س ــرب محم ــد أع وق

عــن ســعادته التــي ال توصــف بهــذا 

التقديــر مشــراً إىل أنــه كان حلــم 

إىل  باالنتســاب  يــرشف  أن  حياتــه 

أرسة العاملــن بهيئــة قنــاة الســويس 

ملــا ميثلونــه مــن قيمــة كبــرة وأنهــم 

منــوذج للوطنيــة واإلخــاص والفــداء. 

ــدة البطــل الشــكر  كــا وجهــت وال

للفريــق مهــاب مميــش عــى رسعــة 

اســتجابته ألمنيــة محمــود وموافقــة 

ســيادته عــى إلحــاق ابنهــا بالعمــل 

قنــاة  بــدرع  وتكرميهــا  بالهيئــة 

ــويس. الس
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الفريق يفتـتـح مساكن الموظفين .. ويشهد 

التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد شبراوي بالسويس

ــس  ــييس رئي ــاح الس ــد الفت ــس عب ــيد الرئي ــات الس ــذاً لتوجيه تنفي

الجمهوريــة بتوفــري كافــة الســبل للتيســري عــى املواطنــن مــن أهــايل 

منطقــة القنــاة وســيناء بزيــادة املعابــر وسلســلة الكبــاري العامئــة 

ــاة  ــة قن ــق ُمهــاب مميــش رئيــس هيئ ــاة، شــهد الفري مبنطقــة القن

الســويس، رئيــس الهيئــة العامــة االقتصاديــة ملنطقــة القنــاة، واللواء 

عبــد املجيــد صقــر محافــظ الســويس، والفريــق أســامة ربيــع نائــب 

ــاح اليــوم اإلثنــن 12-1٧-201٨،  ــاة الســويس، صب ــة قن رئيــس هيئ

التشــغيل التجريبــي لكوبــري الشــهيد أحمــد عمــر شــراوي العائــم.

الشــط  مبنطقــة  الكوبــري  يقــع 

ــي  ــه الفع ــداً الفتتاح ــويس،  متهي بالس

اللــه،  مبشــيئة  العاجــل  القريــب  يف 

جــاء ذلــك بحضــور عــدد مــن أعضــاء 

وقياداتهــا  الهيئــة  إدارة  مجلــس 

املحافظــة. وقيــادات 

ويف هــذا الصــدد، أكــد الفريــق مهــاب 

مميــش عــى أن الدولــة املريــة تــويل 

اهتامــاً كبــراً بدفــع عجلــة التنميــة يف 

ــى  ــل ع ــيناء وتعم ــاة وس ــة القن منطق

ــة  ــهيل حرك ــاة وتس ــي القن ــط ضفت رب

ــر  ــو األم ــا وه ــن عره ــال املواطن انتق

الســويس  قنــاة  هيئــة  دفــع  الــذي 

إلنشــاء وتشــغيل سلســلة مــن الكبــاري 

العامئــة عــى طــول القنــاة لتعمــل 

جنبــاً إىل جنــب مــع مرفــق املعديــات 

التابــع للهيئــة، وبالتــوازي مــع مــرشوع 

ــاة الســويس ــاق أســفل قن األنف

بتضافــر  الهيئــة  رئيــس  أشــاد  كــا 

ــانات ورشكات  ــن يف ترس ــود العامل جه

مــن  االنتهــاء  يف  ونجاحهــم  الهيئــة، 

الفريق ُمهاب مميش يصدق على صدور دليل تليفونات رقمي  لهيئــة قنــاة 
السويس والتطبيق اإللكتروني على أجهزة الموبايل

تنفيــذ أعــال بنــاء كوبــري الشــط 

العائــم بالســويس يف وقــت قيــايس 

بأيــدي مريــة 100%، مشــدداً عــى أن 

هيئــة قنــاة الســويس ورجالهــا الرشفــاء 

لــن يدخــروا جهــداً يف ســبيل رفعــة 

ــن. ــة الوط ــاد وخدم الب

بالكيلومــرت  الجديــد  الكوبــري  يقــع 

طــول  يبلــغ  و  قنــاة،  ترقيــم   147.7

الكوبــري 227مــرت، وعرضــه الســطحي 

15 مــرتاً ، فيــا يبلــغ العــرض املامــس 

للميــاه 25مــرتاً ، ويســمح الكوبــري 

والنقــل  الــركاب  بعبورســيارات 

النقــل  أمــا  اتجاهــن  يف  املتوســط 

الثقيــل فيعــر يف اتجــاه واحــد بحمولــة 

قصــوى 70 طــن.

ــة  ــي تجرب ــغيل التجريب ــن التش يتضم

مــن  بقافلــة  الكوبــري  تحميــل 

الســيارات واملركبــات مختلفــة األحجــام 

. وقــد تــم التأكــد مــن ســامة جميــع 

العنــارص املاحيــة واألرضيــة بالكوبــري 

ــه مــن  ــة إلي والطــرق واملداخــل املؤدي

ــرب. ــرشق والغ ال

ــش  ــق  ممي ــه الفري ــك توج ــب ذل عق

ــق  ــر  والفري ــد صق ــد املجي ــواء عب والل

الهيئــة  وقيــادات  ربيــع  أســامة 

ــد  ــاح وتفق ــويس الفتت ــة الس ومحافظ

ضمــن  جديــدة  ســكنية  عــارات 

مرشوعــات اإلســكان ألرباب املعاشــات 

الــدرس  حــوض  مبنطقــة  بالهيئــة 

الصحابــة  افتتــاح  مســجد  شــملت 

وعــدد 8 عــارات ســكنية بإجــايل 

عــدد وحــدات 64 وحــدة، تاهــا تفقــد 

ألربــاب  أخــرى  ســكنية  عــارات   9

املعاشــات مــن عــال الهيئــة بإجــايل 

ــاإلرشاف  ــوم ب ــكنية، يق ــدة س 270 وح

الهندســية  الهيئــة  تنفيذهــا  عــى 

للقــوات املســلحة ويتوقــع االنتهــاء 

منهــا خــال العــام املقبــل .
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ــش،  ــاب ممي ــق ُمه ــدق الفري ص
الســويس،  قنــاة  رئيــس هيئــة 
رئيــس الهيئــة العامــة االقتصاديــة 
إصــدار  عــى  القنــاة،  ملنطقــة 
الرقمــي  التليفونــات  دليــل 
الجديــد لهيئــة قنــاة الســويس 
والتطبيــق اإللكــرتوين عــى أجهزة 
الهواتــف الذكيــة والحاســب اآليل 
الورقيــة،  النســخ  عــن  بديــا 
ــه بالبحــث  وميكــن الحصــول علي
 Google play & Apple( عــى
الوصــول  ميكــن  كــا   )store
إليــه مبــارشة عــن طريــق مســح 
املوضــح  الكــود   )scanning(

أدنــاه بواســطة الهواتــف الذكيــة.
ــق  ــن طري ــل ع ــم إصــدار الدلي ت
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  إدارة 
يف  وذلــك  بالهيئــة  املعلومــات 
إطــار تحديــث أنظمــة االتصــاالت 
بالهيئــة لتيســر التواصــل مــع 
وجميــع  والــرشكات  املواطنــن 

الجهــات األخــرى  بالدولــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن التطبيق 
جميــع  بعمــل  يقــوم  الجديــد 
االتصــال  أكــواد  يف  التعديــات 
تلقائيــا دون الحاجــة لعمــل ذلــك 
يدويــا مبــا يضمــن رسعــة وصحــة 

ــال.   االتص



رجال الهيئة في مهمة القضاء علي التلوث
»مميش« يعلن نجاح مناورة مكافحة اإلنسكاب 

البترولي )المحروسة 11(

أعلــن الفريــق مهــاب مميــش، رئيــس هيئــة قنــاة الســويس، رئيــس الهيئــة 
ــاح  ــي، نج ــر الماض ــوم 11 نوفمب ــي ي ــاة، ف ــة القن ــة لمنطق ــة االقتصادي العام
ــعيد  ــرق بورس ــاء ش ــي  بمين ــوث البترول ــة التل ــة لمكافح ــاورة األفتراضي المن
)مصرالمحروســة 11(،  بالتعــاون بيــن اللجنــة المركزيــة لمكافحــة التلــوث البترولــي 
والمــواد الخطــرة المنقولــة بحــرًا التابــع لهيئــة قنــاة الســويس والهيئــة العامــة 

ــرول. ــاع البت ــة لقط ــيف التابع ــركة بتروس ــاة وش ــة القن ــة لمنطق االقتصادي

أشــاد الفريــق مميــش بالتعــاون املثمــر 

املنــاورة  يف  املشــرتكة  الجهــات  بــن 

الوطنيــة  الطــواريء  خطــة  ضمــن 

ملكافحــة التلــوث بالزيــت، مؤكــداً عــى 

ــة  ــاة الســويس والهيئ ــة قن ــزام هيئ إلت

االقتصاديــة مبراعــاة املعايــر البيئيــة 

واحتياطــات  التدابــر  كافــة  واتخــاذ 

األمــن والســامة لتنميــة منطقــة القناة 

ــة  ــرتاتيجية التنمي ــات اس ــق متطلب وف

املســتدامة مــر2030 .

اختيــار  أن  الهيئــة  رئيــس  وأوضــح 

ــاء رشق بورســعيد  ــاورة مبين ــع املن موق

هيئــة  تدريــب  إىل  يهــدف  الواعــد 

ــة  ــات ومواجه ــى إدارة األزم ــاء ع املين

البحــرى  الزيتــى  التــرب  حــوادث 

والتعــاون  بالتنســيق  املُحتملــة 

الكامــل مــع الجهــات املعنيــة وهــو 

ــاء  ــر املين ــا يدعــم مــن جهــود تطوي م

أرصفــة  بإضافــة  كفاءتهــا  ورفــع 

جديــدة بطــول 5 كيلومــرت مبــا يحقــق 

االســتغال األمثــل إلمكانيــات وقــدرات 

املينــاء ويعــزز مــن قدرتهــا التنافســية 

بــن مــواينء البحــر املتوســط.

ــاك  ــى امت ــش ع ــق ممي ــدد الفري وش

البــرتويل  التلــوث  مكافحــة  مراكــز 

ــى  ــدة ع ــويس املمت ــاه الس ــة قن بهيئ

مــن  كبــرا  أســطوال  القنــاة  طــول 

الوحــدات البحريــة املتخصصــة وتضــم 

عــددا كبــرا مــن  القاطــرات والصــاالت 

إىل  باإلضافــة  الريعــة  واللنشــات 

املعــدات الخاصــة مبكافحــة التلــوث 

البــرتويل والتــي تشــمل 20 كاشــطه 

ــت  ــواع الزي ــة أن ــة تناســب كاف مختلف

مــرت   9000 إىل  باإلضافــة  املنســكب، 

ماكينــات   4 و  مطاطيــه،  حواجــز 

غســيل أرصفــه ضغــط عــاىل بامليــاه 

10خزانــات  و  واملذيبــات،  الســاخنة 

ــطوانية  ــات إس ــك 3 خزان ــة وكذل عامئ

ــة. ــوت املرتجع ــتقبال الزي ــة الس متنقل

شــارك يف تنفيــذ املنــاورة 15 وحــدة 

ــويس  ــاة الس ــة قن ــة لهيئ ــة تابع بحري

أهمهــا القاطــرة )مســاعد 3( بقــوة 

ــاش خدمــة  شــد 70 طــن مجهــزة بأون

إلنــزال الحواجــز املطاطيــة، وســفينة 

تخفيــف الحمولة)نجــدة 1( ، باإلضافــة 

و     )21 )لؤلــؤ  الخدمــة   قاطــرة  إىل 

)لؤلــؤ23 ( واللنشــين )أرمنــت 1( و 

)أرمنــت2( وعــدد 4 لنــش إرشــاد . هذا 

باإلضافــة إىل 150 مــن األطقــم 

مبراكــز  اإلنقــاذ  وفــرق  الفنيــة 

مكافحــة التلــوث بهيئــة قنــاة 

الســويس مســتعينن باملعــدات 

مبكافحــة  الخاصــة  واملهــات 

التلــوث مثــل الحواجــز املطاطيــة 

رش  ومعــدات  الزيــوت  وكاشــطات 

ــوت. ــكات اســتقبال الزي ــات وتن املذيب

االفرتاضيــة  املنــاورة  ســيناريو  بــدأ 

بتلقــي غرفــة عمليــات مينــاء رشق 

ــدين  ــد املرش ــن أح ــاً م ــعيد باغ بورس

بوجــود بقــع زيتيــة تتحــرك اىل داخــل 

الســويس  لقنــاة  املاحــى  املجــرى 

وماحظــة  الرشقيــة(  )التفريعــة 

الــدوران  دائــرة  مبنطقــة  انتشــارها 

الشــالية للمينــاء وعــى أرصفــة مينــاء 

الجزيــرة  و شــواطئ  بورســعيد  رشق 

املواجهــة لهــا.

ــب  ــاء بطل ــة املين ــت هيئ ــا قام بدوره

ــة  ــة املركزي الدعــم مــن كل مــن اللجن

واملــواد  بالزيــت  التلــوث  ملكافحــة 

الخطــرة املنقولــة بحــرا بهيئــة قنــاة 

الســويس، ومكتــب إدارة التحــركات 

بالهيئــة ببورســعيد، وعقــدت غرفــة 

ــعيد  ــاء رشق بورس ــع مين ــوارئ مبوق ط

عــام  مديــر  اللــواء  الســيد  برئاســة 

ــزة  ــن أجه ــيق ب ــرض التنس ــاء بغ املين

الدولــة التــي تعمــل داخــل مينــاء رشق 

بورســعيد و اللجنــة املركزيــة ملكافحــة 

التلــوث التابعــة لهيئــة قنــاة الســويس 

للتواصــل مــع مركــز إدارة األزمــات 

مبركــز املحــاكاة باإلســاعيلية.

ور تلقــي البــاغ بــدأت لنشــات أطقــم 

إلدارة  التابعــة  التلــوث  مكافحــة 

التحــركات ببورســعيد بالتحــرك لجمــع 

معلومــات عــن كميــة الزيــت وحجــم 

البقعــة وشــكلها ونوعهــا، وبنــاءا عــى 

ــاكاة  ــز مح ــدأ مرك ــات يب ــك املعلوم تل

ــات  ــا لعملي ــوث باإلســاعيلية وفق التل

حســابية دقيقــة بوضــع أفضــل الحلــول 

وتوجيــه إمكانيــات الهيئــة ملكافحــة 

إحداثيــات  تحديــد  بعــد  التلــوث 

بقعــة الزيــت وتوقيعهــا عــى الخرائــط 

ــلوك  ــؤ بس ــم التنب ــن ث ــة وم اإللكرتوني

ــاً  ــارها تبع ــدى انتش ــت وم ــة الزي بقع

بشــدة  املتعلقــة  العوامــل  لدراســة 

ــح. ــاه الري ــار واتج التي

خــال املنــاورة، توجهــت عــدد مــن 

ــت  ــط الزي ــة وكواش ــدات البحري الوح

تــم  التــي  الســيناريوهات  لتنفيــذ 

تجربتهــا باملحــايك، وعــى رأســها 

الحمولــة  تخفيــف  ســفينة 

نجــدة 1 ذات قــدرة تخفيــف 

عليهــا  محمــل  3000طــن 

ومعــدات  الزيــت  كواشــط 

وماكينــات غســيل األرصفــة و 

الزيــت. ســحب  طلمبــات 

مــرت   400 عــدد  توجيــه  تــم  كــا 

ــوع  ــن الن ــة م ــز املطاطي ــن الحواج م

املنفــوخ املناســب لألحــوال الجويــة 

مبداخــل املينــاء عــن طريــق القاطــرات 

لؤلــؤ 3 ولنــش إرشــاد لتشــكيل حــرف 

الزيــت  بقــع  ومحــارصة  لتجميــع   j

تــم  كــا  املينــاء،  املتفرقــة مبدخــل 

االســتعانة بالوحــدة صابــورة 1 ذات 

قــدرة اســتيعابية تصــل إىل120 طــن 

الزيــت  كواشــط  بجــوار  للعمــل 

لتجميــع الزيــوت منهــا.

محمــل  عائــم  بنتــون  توجيــه  تــم 

األرصفــة  غســل  ماكينــات  عليــه 

ــات  ــاخن واملذيب ــوط الس ــاء املضغ بامل

أجســام  لغســيل  للبيئــة  الصديقــة 

ــاء  الســفن املرتاكيــة عــى رصيــف املين

ثــم تجميعهــا داخــل حواجــز مطاطيــة 

ــطة  ــحبها بواس ــف وس ــة للرصي ماصق

الزيــوت. كاشــطة 

أمــا الوحدتــن أرمنــت 1 وأرمنــت 2 

الزيــوت  بكاشــطة  تجهيزهــا  فتــم 

ذات   Belt SkimmerPID الســر  

كفــاءة اســرتجاع تصــل إىل 95% لتجميع 

املينــاء  يف  املتفرقــة  الزيــت  بقــع 

وتجميعهــا يف تنــكات الزيــت املطاطيــة 

العامئــة متهيــدا لتفريغهــا عــى فــرتات 

االســتقبال  وحــدة  بتنــكات  دوريــة 

القاطــرة  تحركــت  فيــا   ،1 صابــورة 

رش  أذرع  بنظــام  املــزودة   2 لؤلــؤ 

املذيبــات صديقــة البيئــة ومنــاورات 

اللنشــات املطاطيــة لنــرش املذيبــات 

واملشــتتات طبقــا لــرشوط وقوانــن 

البيئــة.

ــاً  ــاورة وطبق وألعــال التدريــب واملن

لتنبــؤ محــايك التلــوث  بوصــول بعــض 

بقــع الزيــت إىل أرصفــة مينــاء رشق 

ــالية  ــدوران الش ــرة ال ــعيد ودائ بورس

تــم التنســيق مــع جهــاز شــئون البيئــة 

ــرتول  ــة للب ــة العام ــرتاك الهيئ ــى اش ع

كطــرف مــن أطــراف الخطــة القوميــة 

ومــن ثــم االســتعانة برشكــة برتوســيف 

للقيــام بأعــال إزالــة الزيــوت العالقــة 

ــة  ــواطيء الخاص ــاء والش ــة املين بأرصف

ــدوران. ــرة ال بدائ

الربــان  املنــاورة  تنفيــذ  أرشف عــى 

عصــام داوود رئيــس لجنــة مكافحــة 

التلــوث والربــان عــي عاصــم قائــد 

واملهنــدس  بورســعيد،  رشق  مينــاء 

ــان  ــة، والرب ــرر اللجن ــر مق ــأت ن نش

عمــرو ســامة قائــد اإلمــدادات، وعــدد 

مــن قيــادات هيئــة قنــاة الســويس 

ووزارة  االقتصاديــة  العامــة  والهيئــة 

البــرتول.

< شارك في المناورة 15 
وحدة بحرية و150 من األطقم 

 hالفنية وفرق اإلنقاذ

) الصفحة السادسة (15- 2 - 2019



بشائر الخير في عام 2019
قنــاة السـويس تسجل أعلى حمولة يومية في تاريخها

بــ 5.5 مليون طن وعبور 71 سفينة عمالقة 

  رصح الفريــق ُمهــاب مميــش 
الســويس،  قنــاة  رئيــس هيئــة 
رئيــس الهيئــة العامــة االقتصاديــة 
ملنطقــة القنــاة، أن حركــة املاحــة 
بالقنــاة ســجلت يــوم األربعــاء 
حمولــة  أعــى   2019/1/23
ــخ القناة، بإجــايل  ــة يف تاري يومي
مليــون   5.5 حمــوالت 
مــن  ســفينة   71 طن،  وعبــور 
االتجاهــن. بلــغ عــدد الســفن 
العابــرة مــن الشــال  35 ســفينة 
بحمــوالت 2.2مليــون طــن، فيــا 
ــوب  ــن الجن عــرت 36 ســفينة م
باملجــرى املاحــي الجديــد للقنــاة 

بحمــوالت 3.3  مليــون طــن.
عــى  مميــش  الفريــق  وشــدد 

غــر  القياســية  أن األرقــام 

تســجلها  التــي  املســبوقة 

حركــة املاحــة يف القنــاة فيــا 

وحمــوالت  بأعــداد  يتعلــق 

داللــة  العابرة تعطــي  الســفن 

مــرشوع  نجــاح  عــى  واضحــة 

ــي  ــدة الت ــويس الجدي ــاة الس قن

تحققــت بالدعــم الكامــل للســيد 

الرئيــس عبــد الفتــاح الســييس 

ووقــوف  الجمهوريــة  رئيــس 

البطــل كلــه  الشــعب املــري 

خلــف هــذ املــرشوع العمــاق 

مبســتوى  االرتقــاء  أجــل  مــن 

املُقدمــة  املاحيــة  الخدمــات 

ــن  ــاء م ــات العم ــة متطلب وتلبي

مــاك ومشــغي الســفن وثقتهــم 

يف قــدرة القنــاة عــى اســتقبال 

الســفن العماقــة ذات الغواطــس 

وفــراً  تحقــق  التــي  الكبــرة 

اقتصاديــاً مــن خــال اقتصاديــات 

الحجــم.

كــا أكــد رئيــس الهيئــة عــى 

أن مرشوعــات تطويــر املجــرى 

مــدار  عــى  للقنــاة  املاحــي 

تاريــخ الهيئــة يســبقها دراســة 

دقيقــة ووافيــة لكافــة املتغــرات 

العاملــي  بالســوق  املتعلقــة 

ومــؤرشات  املنافســة  والطــرق 

العامليــة،  التجــارة  حركــة 

وهــو مــا أمثــرت عنــه القنــاة 

ــى  ــت ع ــث حافظ الجديدة  حي

ــتقبل  ــع مس ــاة وصن ــدارة القن ص

 ، القادمــة  لألجيــال  أفضــل 

يف  اإليجــايب  أثرهــا  إىل  مشــراً 

ــب  ــاة بجان ــدات القن ــاع عائ ارتف

املرنــة  التســويقية  السياســات 

التــي نجحــت يف جــذب خطــوط 

ماحيــة جديــدة مل تكــن تعــر 

القنــاة مــن قبــل.

القنــاة  شــهدت  وقــد  هــذا 

ــد  ــة تزي ــفينة عماق ــور 13 س عب

ــن  ــف ط ــن 150 أل ــا ع حموالته

للســفينة يف ســابقة هــي األوىل 

ســفن   8 وعــرت  نوعهــا،  مــن 

ضخمة ضمــن رشيحــة الحموالت 

التــي تــرتاوح بــن 100 إىل 150 

ألــف طــن للســفينة الواحــدة.

املاحــة  حركــة  تصــدرت 

ســفينة  الشــال  اتجــاه  مــن 

العماقــة  البنميــة  الحاويــات 

EVER   GOLDEN بحمــو

لــة222 ألــف طــن، يف رحلتهــا 

ــة  ــدا واملتجه ــن هولن ــة م القادم

إىل كولومبــو بســريانكا، فيــا 

الحاويــات  ســفينة  جــاءت 

 EVER العماقــة البنميــة 

قافلــة  رأس  GIVEN عــى 

بحمولة 222 ألــف  الجنــوب 

أكــر  كإحــدى  واملُصنفــة  طــن 

يف  العــامل  يف  الحاويــات  ســفن 

ــن ســريانكا  ــة م ــا القادم رحلته

هولنــدا. إىل  واملتجهــة 

ــر  ــة شــهر يناي ــه يف بداي ــر أن يذك

املــايض مــن هــذا العــام  وتحديدا 

يف يــوم األربعــاء املوافــق 1/2/، 

الســويس  قنــاة  2019حققــت 

ــاين  ــور ث ــر بعب ــيا آخ ــا قياس رق

يف  يومــي  رقــم  قيــايس  أعــى 

ــغ عــدد  ــاة، حيــث بل ــخ القن تاري

ــن  ــن االتجاه ــرة م ــفن العاب الس

72 ســفينة، بإجــايل حمــوالت 

عــدد  بلــغ  طــن.  مليــون   5.1

الســفن العابــرة مــن الشــال  

33 ســفينة بحمــوالت 2مليــون 

طــن، فيــا عــرت 39 ســفينة 

ــي  ــرى املاح ــوب باملج ــن الجن م

الجديــد للقنــاة بحمــوالت 3.1  

ــن. ــون ط ملي

كــا شــهدت القنــاة عبــور 12 

ــا  ــد حموالته ــة تزي ســفينة عماق

عــن 150 ألــف طــن للســفينة يف 

ــو  ــا وه ــن نوعه ــابقة األوىل م س

رؤيــة  نجــاح  عــى  يؤكــد  مــا 

ــة  ــية وإدارة هيئ ــادة السياس القي

التعاطــي  يف  الســويس  قنــاة 

التجــارة  متغــرات حركــة  مــع 

 7 عــرت  وقــد  هــذا  العامليــة. 

ســفن ضخمــة ضمــن رشيحــة 

بــن  تــرتاوح  التــي  الحمــوالت 

100 إىل 150 ألــف طــن للســفينة 

الواحــدة.

مــن  املاحــة  حركــة  تصــدرت 

اتجــاه الشــال ســفينة الحاويــات 

 MSC العماقــة  البنميــة 

ألــف   196 بحمولــة   SVEVA

طــن، يف رحلتهــا القادمــة مــن 

ُعــان،  إىل  واملتجهــة  املغــرب 

ــات  ــفينة الحاوي ــاءت س ــا ج في

 MILAN العماقــة  الدمناركيــة 

قافلــة  رأس  MAERSK   عــى 

الجنــوب بحمولــة 221 ألــف طن 

واملُصنفــة كإحــدى أكــر ســفن 

الحاويــات يف العــامل يف رحلتهــا 

القادمــة مــن ماليــزا واملتجهــة إىل 

هولنــدا.

) الصفحة السابعة (15- 2 - 2019



الفريق ُمهــاب مميش يكرم 302 من قيــادات هيئــة قنــاة الســويس 
والعاملين المحالين للتقاعد بمــدن القنــاة

مميــش  مهــاب  الفريــق  قــام 

الســويس،  قنــاة  رئيــس هيئــة 

اإلقتصاديــة  الهيئــة  رئيــس 

ــاة الســويس،  ــة قن ــة ملنطق العام

بحضــور الفريــق أســامة ربيــع 

يــوم  الهيئــة،  رئيــس  نائــب 

بتكريــم  اإلثنــن2018-12-31، 

الهيئــة  قيــادات  مــن   302

ســن  بلغــوا  الذيــن  والعاملــن 

الهيئــة  بــإدارات  التقاعــد 

احتفــال  يف  وذلــك  املختلفــة 

أقيــم مبركــز املحــاكاة والتدريــب 

شــهد  باإلســاعيلية.  البحــري 

أعضــاء  مــن  عــدد  االحتفــال 

مجلــس إدارة الهيئــة وقياداتهــا 

التأمــن  بصنــدوق  والعاملــن 

بالهيئــة. للعاملــن  الخــاص 
ــاب  ــق مه ــه الفري ــه وج يف كلمت

والعرفــان  والتقديــر  الشــكر 

للعاملــن املكرمــن عــي دورهــم 

خدمتهــم  فــرتة  خــال  الهــام 

ــويس،  ــاة الس ــة قن ــة بهيئ الطويل

الهيئــة  إدارة  أن  عــي  مؤكــدا 

تقــدر كل قطــرة عــرق بذلــت 

ــر  ــبيل تطوي ــن يف س ــن العامل م

ــق  ــاة الســويس ولتحقي ــة قن هيئ

ــرح  ــذا ال ــر له ــاح والتطوي النج

الــدوام  عــى  ليكــون  الحيــوي 

داعــا لاقتصــاد املــري.

الهيئــة  أن  مميــش  وأضــاف 

ــي اســتمرار  ســتكون حريصــة ع

كل  وتقديــم  معهــم  التواصــل 

الخدمــات املتاحــة لراحتهــم، ويف 

نهايــة كلمتــه أشــاد رئيــس الهيئــة 

ــن  ــدوق التأم ــن بصن بدورالعامل

النادي العام لهيئة قناة السويس يختتم بطولة دوري اإلدارات لكأس الفريق ُمهاب مميش في تنس الطاولة

فريق الكراكات يقتنص كأس الفرق.. ومحمد الرودي وكريم جمال يحرزان  كأس الفردي لفوق وتحت السن

الخميس أمس   اختتمت 

دوري بطولة   17/12/2018 

الطاولة تنس  لعبة  يف   اإلدارات 

 والتي أقيمت تحت رعاية الفريق

قناة هيئة  رئيس  مميش   ُمهاب 

الهيئة رئيس   السويس، 

االقتصادية  العامة 

القناة،  ملنطقة 

 وينظمها النادي

برئاسة  العام 

 املهندس محمد

العظيم  عبد 

مجلس  رئيس 

اللجنة بإرشاف   اإلدارة، 

الفعاليات رشف  وقد   الرياضية 

عسكر السيد  املهندس   بالحضور 

واملهندس الكراكات  إدارة   مدير 

 عادل فريد مدير إدارة الرتسانات

 والربان محمد كامل نائب رئيس

أعضاء والسادة  العام   النادي 

من وعدد  النادي  إدارة   مجلس 

 قيادات الهيئة. أقيمت البطولة يف

لهيئة التابعة  املغطاة )2(   الصالة 

تأيت باإلساعيلية  السويس   قناة 

 البطولة يف إطـــار إيـمـان هيئـة

بأهمية السـويس   قنـاة 

تنمية يف   الرياضة 

   املجتمع واالرتقاء

ى لـمـسـتــو  با

والنفيس  البدين 

عي جتا ال ا      و

و ، ء عضا  لأل

إنتاج يف   املساهمة 

سوية جديدة   أجيال 

عى قادرة  وعقلياً  وبدنياً   نفسياً 

 خدمة بادها بشكل أفضل. وشهد

 الدور النهايئ للبطولة مباراة ساخنة

والرتسانة الكراكات  فريقي   بن 

فريق خالها  فاز  الفرق،  فئة   يف 

 الكراكات، فيا شهدت منافسات

 الفردي فوق السن منافسة شديدة

 بن الاعبن محمد الرودي ومحمد

 عي إبراهيم فاز بها محمد الرودي

لعبت كا  الكراكات.  إدارة   من 

 مباراة نهايئ الفردي تحت السن بن

 كريم جال وأحمد مجدي املغازي

إدارة من  جال  كريم  بها   وفاز 

 الكراكات أيضاً. ويف ختام البطولة

العظيم عبد  املهندس محمد   قام 

 رئيس النادي العام                 و

 املهندس السيد عسكر مدير إدارة

فريد عادل  واملهندس   الكراكات 

والربان الرتسانات  إدارة   مدير 

 محمد كامل والربان محمد عرفان

   بتسليم الكؤوس للفائزين

الخــاص بالهيئــة وقــدم الشــكر 

املســتمر  ســعيهم  عــي  لهــم 

يف  الصنــدوق  عمــل  لتطويــر 

العاملــن. خدمــة 

وقــدم املحاســب عــاد الخواجــة، 

رئيــس صنــدوق التأمــن الخــاص 

للعاملــن بالهيئــة، الشــكر للفريق 

دعمــه  عــي  مميــش  مهــاب 

العاملــن  لصنــدوق  املتواصــل 

ــيد  ــرص الس ــيداً بح ــة مش بالهيئ

الفريــق رئيــس الهيئــة  الدائــم 

عــي تكريــم أبنائــه مــن العاملــن 

بالهيئــة بنفســه حفاظــاً عــى تلك 

الســنة الحميــدة التــي تســتنها 

هيئــة قنــاة الســويس عــى مــدار 

عقــود طويلــة مــن أجــل التواصل 

املســتمر وتحقيــق كل مــا يســهم 

ــا  ــدوق مب ــل الصن ــر عم يف تطوي

ينعكــس عــى مصلحــة العاملــن.

) الصفحة الثامنة (15- 2 - 2019

المادة الصحفية واألعداد الفني بالمركز اإلعالمي لهيئة قناة السويس


