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كراكات قن��اة الس��ويس... ذل��ك احُلل��م القديم 
ال��ذى راود ألب��اب األباط��رة والفراعني 
على م��ر العصور. إنها ق��در مصر التى 
وهبها اهلل عبقرية امل��كان والزمان، 
وكأمن��ا كتب عل��ى مصر وش��عبها 
أن حيمل��وا ه��ذه األمان��ة م��ن أج��ل 

اإلنس��انية مجعاء.
تع��ود فك��رة إنش��اء قن��اة لرب��ط 
البحري��ن األمح��ر واملتوس��ط إىل م��ا 
يق��رب م��ن أربع��ة أالف ع��ام، حينما 
حف��ر الفرع��ون املص��رى » سنوس��رت 
الثال��ث » أول قناة لرب��ط البحرين عرب 
نه��ر النيل مس��تخدمًا الف��رع البالوزى 
ال��ذى مير بالق��رب من منطق��ة القناة 
عي��د 

ُ
ونظ��رًا ألهمي��ة تل��ك القن��اة أ

حفره��ا 6 م��رات عل��ى م��دار س��تة  و 
عشرين قرنًا من الزمان، كان آخرها 
قن��اة أم��ري املؤمن��ني عمر ب��ن اخلطاب 
ال��ي أنش��أها عم��رو ب��ن الع��اص عقب 

الفت��ح اإلس��المي ملصرس��نة 642م .
احل�����ديث  العص������������ر  وف��ى 
ع�����اد حل��م القن��اة م��ن جدي��د م��ع 
ق��دوم احلمل��ة الفرنس��ية على مصر 
حني كلف نابليون بونابرت املهندس 
»لوبري« كبري مهندسى الطرق بعمل 
دراس��ة للمش��روع، إال أن الدراس��ة 
أثبتت بطريق اخلطأ ارتفاع منس��وب 
مي��اه البحر األمحر عن البحر األبيض 
لغ��ى مش��روع 

ُ
ب��� 8.5 م��رتًا، وبذل��ك أ

القن��اة أي��ام احلملة الفرنس��ية.
وفى عام 1854 توىل حممد سعيد باشا 
حكم مصر، واس��تطاع الدبلوماسي 

الفرنسي 
)فردين��ان دي ليس��بس( أن يس��تغل 
صداقت��ه القدمي��ة بال��واىل اجلديد، 
وحص��ل من��ه ف��ى 30  نوفم��رب 1854 
عل��ى االمتي��از األول حلفر القن��اة، ثم 
االمتي��از الثان��ى ف��ى5 يناي��ر س��نة 

.1856
اش��رتك ف��ى حف��ر القن��اة م��ا 
يقرب من مليون مص������رى 
ك��������ان  فيم��������ا 
آن�����ذاك  مص��ر  تع��داد 
م��ا يق����ل ع��ن مخس��ة 
مليون نس��مة، واستش��هد 
أثن��اء احلفر م��ا يقرب من 
100أل��ف مص��رى نتيج��ة 
لع��دم تواف��ر االحتياج��ات 
األساس��ية من طعام وشراب 
وم��أوى وانتش��ار األم��راض 

وقس��وة الصح��راء .
وإس��رتداد  الس��خرة  وإليق��اف 
بعض األراضى التى س��بق أن وهبتها 
مص��ر للش��ركة، دفع��ت مص��ر مثن��ًا 

باهظ��ًا بل��غ8.4 ملي��ون فرنك فرنس��ى. 
اس��تفادت ش��ركة القن��اة م��ن ذل��ك 
واس��تقدمت  الكب��ري  التعوي��ض 
الش��ركات العاملي��ة املتخصص��ة فى 
احلف��ر، التى ابتك��رت الكراكات 
واآلالت الت��ى مل يرى الع��امل مثياًل هلا 

ف��ى ذل��ك الزمان.
بعد عش��ر س��نوات م��ن العمل الش��اق 
والتضحي��ات اجلس��يمة، ُافتتح��ت 
القن��اة للمالح��ة العاملية فى الس��ابع 
عش��ر من نوفمرب سنة 1869 فى حفل 
أس��طورى ُدِع��َي إلي��ه مل��وك وأباطرة 
الع��امل، وكان عل��ى رأس احلاضرين 
اإلمرباط��ورة »أوجي��ين« إمرباط��ورة 
فرنس��ا وإمرباط��ور النمس��ا وكب��ار 
الس��فراء والدبلوماس��يني األوروبي��ني.
وف��ى ع��ام 1952 ق��ام الضب��اط االح��رار 
بث��ورة يولي��و اجملي��دة، وتن��ازل املل��ك 
فاروق عن الع��رش، ومنذ ذلك التاريخ 
ع��ادت مص��ر للمصري��ني ورأى عب��د 

الناصر أن استقالل مصر ال ميكن أن 
يكتمل إال باس��تعادة قناة السويس 
وعودته��ا ألصحابه��ا الش��رعيني، فقد 
ُحف��رت القن��اة بأي��ٍد مصري��ة و ف��ى 
أرض مصرية، إال أن عائداتها كانت 
تص��ب ف��ى البن��وك األجنبي��ة حت��ى 
ص��ارت ش��ركة القن��اة دول��ٍة داخ��ل 

الدولة. 
كل��ف عب��د الناص��ر حمم��ود يونس 
بقي��ادة عملي��ة التأمي��م ومع��ه ع��دد 
م��ن اخل��ص الرج��ال لتل��ك املهم��ة 
احملفوفة باملخاطر، وانتظروا كلمة 
السر ) دليس��يبس( التى كررها عبد 
الناصر أربعة عش��ر مرة ليتأكد من 

اس��تقبال جمموع��ة التأمي��م لألمر.
جمموع��ات  احل��ال توجه��ت  وف��ى 
التأمي��م لالس��تيالء عل��ى منش��آت 
ش��ركة القن��اة ومبانيه��ا الرئيس��ية.
فى ذل��ك الوقت كانت هن��اك مؤامرُة 
لتعطي��ل العمل بالقن��اة وإظهار عدم 

ق��درة مصر على إدارته��ا وهى مؤامرة 
للمرش��دين  اإلنس��حاب اجلماع��ى 
واملوظف��ني والعم��ال األجان��ب م��ن 

العم��ل بالقناة.
فف��ى الراب��ع عش��ر م��ن س��بتمرب بل��غ 
ع��دد املرش��دين األجانب املنس��حبني 
155 مرش��دًا م��ن أص��ل 207، ومل يتب��ق 
س��وى52 مرش��دا منه��م 38 مرش��دًا 
مصري��ًا، وأحد عش��ر مرش��دًا يونانيًا 
رفض��وا املش��اركة ف��ى االنس��حاب ، 

وثالث��ة م��ن جنس��يات خمتلف��ة .
ف��ين  موظ��ف   326 انس��حب  كم��ا 
وإداري م��ن إمج��اىل 805 إال أن اإلدارة 
املصري��ة كان��ت ق��د أع��دت الع��دة 
لذل��ك، فع��ززت جه��از اإلرش��اد لديه��ا 
ب���  68 مرش��دًا من العناص��ر اجلديدة 
واملرش��دين  البح��رى  الس��الح  م��ن 
التجاريني املصريني وبعض األجانب. 
واجتازت مصر األزمة ببس��الة أبنائها 
م��ن املرش��دين ورج��ال التح��ركات 

ومجي��ع العامل��ني باهليئ��ة الذي��ن 
ضربوا أروع املثل يف البطولة وإنكار 

الذات.
بكام��ل  تعم��ل  القن��اة  وظل��ت 
ش��نت  حت��ى  وكفاءته��ا  طاقته��ا 
إس��رائيل عدوانه��ا الغاش��م على مصر 
ف��ى اخلام��س م��ن يوني��و ع��ام 1967، 
وتوقف��ت املالح��ة ف��ى قناة الس��ويس 
مث���انى س��نوات خس��ر الع��امل خالهلا 
م��ا يزي��د ع��ن ثالث��ة عش��ر ملي��ار 
دوالر مبع��دل الف وس��بعمائة مليون 
دوالر س��نويًا وفق��ًا إلحصائيات األمم 
املتح��دة آن��ذاك، وخس��رت مص��ر ألفًا 
ومخس��مائة مليون جنيه متثلت فى 
رسوم العبور، وقيمة ما دمرته احلرب 
م��ن مع��دات ومهم��ات وش��بكات 

اإلتص��ال واملنش��آت .
اللحظ��ة احلامس��ة  أن ج��اءت  إىل 
حينم��ا إختذ الرئي��س الراحل حممد 
أن��ور الس��ادات ق��راره الش��جاع بب��دء 
ح��رب التحري��ر وإس��تعادة الكرامة 
فى الس��ادس م��ن أكتوبر ع��ام 1973 . 
وُرِف��َع علُم مص��َر خفاقًا عل��ى الضفة 

الش��رقية للقن��اه .
ق��رار  أول  كان  النص��ر  وعق��ب 
سياس��ى ه��و ع��ودة املالح��ة للقن��اة 
وب��دأت ملحم��ة حقيق��ة لتطه��ري 
قن��اة الس��ويس وإزالة ما به��ا من ألغام 
وقذائف وس��فٍن غارقة وف��ى اخلامس 
م��ن يوني��و ع��ام 1975 احتفل��ت مص��ر 
بع��ودة املالح��ة م��ن جدي��د .. لتقوم 
القن��اة بدورها كرابط بني الش��عوب 

واحلض��ارات.
ث��م توالت مش��روعات تطوي��ر اجملرى 
قن��اة  مش��روع  وأحدثه��ا  املالح��ى 

الس��ويس اجلدي��دة ع��ام 2015 .

محطات خالدة في تاريخ القناةهيئة قناة السويس
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المشروع

فكرة المشروع

أهداف المشروع

قناة السويس الجديدة

إنش��اء قناة الس��ويس اجلديدة من الكم 60 إىل الكم 95 
) ترقي��م القن��اة (باإلضافة إىل توس��يع وتعمي��ق تفريعات 

إنش��اء قن��اة جدي��دة موازي��ة و تعظي��م اإلس��تفادة م��ن 
القناة وتفريعاتها احلالية بهدف حتقيق أكرب نس��به من 
األزدواجيه لتس��يري الس��فن فى االجتاهني بدون توقف فى 
مناط��ق انتظار داخ��ل القناة و يقلل من زمن عبور الس��فن 
املاره ، و يزيد من قدرتها األس��تيعابيه ملرور السفن فى ظل 
النمو املتوقع حلجم التجارة العاملية فى املستقبل و ارتباطا 
مبش��روع التنمي��ة مبنطقة قن��اة الس��ويس و يرفع درجة 
الثق��ة ف��ى القناه كأفضل ممر مالح��ى عاملى و يقلل من 

زي��ادة الدخ��ل القوم��ى املص��رى م��ن العمل��ة الصعب��ة.
حتقي��ق أكرب نس��بة م��ن اإلزدواجي��ة فى قناة الس��ويس 
وزيادته��ا لنس��بة 50% م��ن ط��ول اجمل��رى املالحي.تقلي��ل 
زم��ن العب��ور ليكون 11 س��اعة ب��دال من 18 س��اعة لقافلة 
الش��مال.تقليل زمن اإلنتظار للسفن ليكون 3 ساعات يف 
أس��وء الظ��روف ب��داًل من ) 8 إىل 11 س��اعة ( مم��ا ينعكس 
عل��ى تقلي��ل تكلف��ة الرحل��ة البحري��ة ملالك الس��فن و 
يرف��ع م��ن درجة تثم��ني قناة السويس.اإلس��هام ف��ى زيادة 

البح��ريات الك��ربى والب��الح بط��ول إمج��اىل 37 ك��م 
)إمج��اىل أط��وال املش��روع 72 كم(

قيمة الفكر فى قنوات بديلة تنافسية بالعامل و املنطقة 
كم��ا يرفع أيضا درجة الثقة فى إس��تعداد مصر إلجناح 
مشروع التنمية مبنطقة قناة السويس و ينعكس كل 
م��ا س��بق على زي��ادة الدخ��ل القوم��ى املصرى م��ن العملة 
الصعب��ة و يص��ب ف��ى خزين��ة الدول��ة مباش��رة و إتاح��ة 
أك��رب ع��دد م��ن ف��رص العم��ل للش��باب املص��ري و خل��ق 

جمتمعات عمراني��ة جديدة.

الطلب على استخدام القناة كممر مالحى رئيسى عاملى 
ويرف��ع م��ن درج��ة تصنيفها.زي��ادة الق��درة األس��تيعابية 
ملرور الس��فن فى القناة جملابهة النمو املتوقع حلجم التجارة 
العاملي��ة فى املس��تقبل.خطوة هامة عل��ى الطريق إلجناح 
مشروع حمور التنميه مبنطقة قناة السويس ودفع عجلة 
اإلقتصاد القومى املصرى لتحويل مصر إىل مركز جتارى 

ولوجيس��تى عاملى.

تبل��غ م��دة تنفي��ذ املش��روع 12 ش��هر ) 
س��نة واح��دة( .

تبل��غ كمي��ة أعم��ال احلف��ر عل��ى 
الناش��ف 258 ملي��ون م��رت مكع��ب 
بتكلف��ه تقديري��ة 4 ملي��ار جني��ه.

 100 التكس��يات  أط��وال  تبل��غ 

كيلومرت طولي بتكلفه تقديرية 
500 ملي��ون جني��ه.

أعم��ال  كمي��ات  إمجال��ي  تبل��غ 
التكري��ك 242 ملي��ون م��رت مكع��ب 
بتكلف��ه تقديرية 15 ملي��ار جنيه.

بيانات األعمال الي س��يتم تنفيذها :1- 
توس��يع وتعمي��ق التفريع��ات الغربية 
احلالي��ة لعم��ق 24 م��رت ليس��مح لعبور 
س��فن حتى غاط��س 66 قدم وتش��مل:

للبح��ريات  الغربي��ة  التفريع��ات   -
الك��ربى حوال��ي 27 كيل��و م��رت

- التفريع��ة الغربية للب��الح حوالي 10 
كيلو مرت

- حف��ر اجمل��رى املالح��ي امل��وازي بطول 
باملواصف��ات  كيلوم��رت   35 حوال��ي 

التالي��ة :
- عرض صفحة املاء 317 مرت

- عم��ق التكري��ك 24 م��رت ) ليس��مح 
بعب��ور س��فن حت��ى غاطس 66 ق��دم ( .

العائد و النتائج من المشروع 

مدة التنفيذ

أعمال الحفر الجاف

أعمال التكسيات

أعمال التكريك

إنجازات وحقائق

زي��ادة الق��درة اإلس��تيعابية للقن��اة لتك��ون 97 س��فينة 
قياس��ية ع��ام 2023 ب��دال م��ن 49 س��فينة ع��ام 2014.حتقي��ق 
العب��ور املباش��ر دون توق��ف لع��دد 45 س��فينة ف��ى كال 
األجتاه��ني م��ع إمكاني��ة الس��ماح لعب��ور الس��فن حت��ى 
غاط��س 66 ق��دم يف مجي��ع أج��زاء القناة.زي��ادة عائد قناة 
السويس بنسبة 259% عام 2023 ليكون 13.226 مليار دوالر 
مقارن��ة بالعائ��د احل��اىل 5.3 ملي��ار دوالر مم��ا ي��ؤدي إىل 

اإلنعكاس اإلجيابي املباش��ر على الدخ��ل القومي املصري 
م��ن العمل��ة الصعبة.زيادة فرص العمل ألبن��اء مدن القناة 
و س��يناء واحملافظات اجملاورة مع خلق جمتمعات عمرانية 
جديدة.تعظي��م القدرات التنافس��ية للقناة و متيزها على 
القن��وات املماثل��ة رف��ع درج��ة التصني��ف العامل��ي للمجرى 
املالح��ي نتيجة زيادة مع��دالت األمان املالح��ي أثناء مرور 

السفن.
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وحدات بحرية ضخمة وخبرات متراكمةوحدات بحرية ضخمة وخبرات متراكمة

هيئة قناة السويسهيئة قناة السويس

كراكاتكراكات

2020... عام من اإلنجازات رغم الجائحة
تتجل��ى كف��اءة املؤسس��ات العمالق��ة 
يف احلف��اظ عل��ى توازنه��ا يف خض��م 
األزم��ات، حقيق��ة جنح��ت هيئ��ة قن��اة 
الس��ويس يف حتقي��ق م��ا هو أبع��د منها 
بإح��راز إجن��ازات قوي��ة ملموس��ة على 
أرض الواقع خالل عام واحد كان على 
األصع��ب عل��ى م��دار تارخيه��ا يف ظ��ل 
التحديات ال��ي فرضتها جائحة فريوس 
كورون��ا املس��تجد »COVID- 19« على 

الع��امل أمجع.
فعل��ى الرغ��م م��ن جائح��ة ف��ريوس 
كورونا املستجد، جنحت قناة السويس 
يف التعام��ل باحرتافي��ة متناهي��ة م��ع 
األزم��ة واحلف��اظ عل��ى اس��تمرار العمل 
باجملرى املالحي الذي يش��كل شريان 
احلي��اة للتجارة العاملية، وذلك بالتوازي 
مع االلتزام الكامل بتطبيق اإلجراءات 
االحرتازية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
واجت��ازت اهليئة خالل عام 2020 حزمة 
م��ن التحديات بنج��اح منقط��ع النظري، 
وقدم��ت دروًس��ا عملي��ة يف كيفي��ة 

إدارة األزمات، حيث سجلت إحصائيات 
املالحة بقناة الس��ويس إي��رادات بلغت 
5.61 ملي��ار دوالر خ��الل الع��ام املاض��ي 
وه��و ثال��ث أعلى إيراد س��نوي يف تاريخ 
القن��اة، وذل��ك نتاج عبور 18829 س��فينة 
بإمجال��ي محوالت صافي��ة قدرها 1.17 
ملي��ار ط��ن، وه��ى ثان��ي أعل��ى محول��ة 

س��نوية صافية يف تاري��خ القناة.  
القي��ادة  لتوجيه��ات  وتنفي��ًذا 
السياس��ية، مل يقتص��ر تركي��ز قن��اة 
الس��ويس عل��ى عب��ور ه��ذه التحدي��ات 
جبدارة فقط خالل عام2020، بل أحرزت 
تقدًم��ا ملموًس��ا عل��ى صعي��د تنفي��ذ 
اس��رتاتيجية متكامل��ة متت��د حت��ى 
ع��ام 2023، وتس��تهدف االرتقاء بإيرادات 
وق��درات وأص��ول وكف��اءة منظوم��ة 

العم��ل باهليئ��ة.
وتس��تند ه��ذه االس��رتاتيجية عل��ى 
4 حم��اور رئيس��ية تصب��و إىل تعزي��ز 
تصنيف القناة عامليًا يأتي يف مقدمتها 
اس��تمرار العم��ل عل��ى تطوي��ر وصيانة 

اجمل��رى املالح��ي، وتطوي��ر األس��طول 
البح��ري للقن��اة.

قن��اة  تكث��ف  أخ��رى،  جه��ة  م��ن 
الس��ويس جهوده��ا عل��ى تعظي��م امل��واد 
وتنمي��ة األص��ول وال��ي تتكات��ف م��ع 
املسئولية االجتماعية للهيئة كأحد 
احملاور الرئيسية السرتاتيجية اهليئة، 
كم��ا تعك��ف اهليئ��ة عل��ى تنفي��ذ 
خط��ة التح��ول الرقم��ي كمح��ور رابع 
وال��ي  الطموح��ة،  باالس��رتاتيجية 
تتضم��ن تفعي��ل التطبيق��ات الرقمي��ة 
املعام��الت  كاف��ة  يف  وتعميمه��ا 
واخلدم��ات امُلقدم��ة للعم��الء، حيث مت 
إنش��اء مرك��زي البيان��ات الرقمي��ة يف 
اإلمساعيلي��ة وبورفؤاد، به��دف تطبيق 
منظوم��ة الش��بكة املوح��دة للرب��ط 
ب��ني كاف��ة مواق��ع اهليئ��ة يف م��دن 
القن��اة الث��الث، مب��ا يع��زز م��ن العوائ��د 
م��وارد  إدارة  وُحس��ن  االس��تثمارية 

اهليئ��ة.
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يف إط��ار س��عيها الدائ��م واملس��تمر 

لتطوي��ر بنيته��ا التحتي��ة وتطوي��ر 

يف  التط��ورات  ملواكب��ة  أدواته��ا، 

صناع��ة النق��ل البح��ري، تكث��ف 

هيئة قناة الس��ويس من جهودها يف 

تطوي��ر أس��طوهلا البح��ري، كأحد 

أه��داف اس��رتاتيجية اهليئ��ة 2023 

لتعزي��ز التصني��ف العامل��ي للقن��اة.                      

 وف��ق تقني��ات ه��ى األكث��ر تط��ورا 

يف جم��ال بناء الك��راكات ونتاجا 

للتع��اون املثم��ر م��ع ترس��انة روي��ال

IHC اهلولندي��ة الش��ركة العاملي��ة 

بن��اء  عل��ى  التعاق��د  مت  الرائ��دة، 

كراكتي��������ن جديدتي��������ن 

ليكون��ا األح����������دث واألك��رب 

الش�����رق األوس��ط، وصمم��ت  يف 

ممي��ش«  الكراكتني«مه��اب 

خصيًص��ا  طنط��اوي«  و«حس��ني 

لتالئ��م احتياجات العم��ل يف القناة 

املس��تمرة  التطوي��ر  ومش��روعات 

باجمل��رى املالح��ي.  

الكراكات��ان اجلديدت��ان تع��دان 

إضاف��ة قوي��ة حن��و تعزي��ز ق��درات 

أس��طول كراكات اهليئة، ونقطة 

انط��الق خلدم��ة األه��داف القومية 

واس��رتاتيجية العمل ال��ي تصبو إىل 

رف��ع كف��اءة القن��اة واحلف��اظ على 

تنافس��يتها م��ن خ��الل االضط��الع 

بأعم��ال الصيان��ة الدوري��ة وتنفيذ 

املس��تمرة  التطوي��ر  مش��روعات 

باجملرى املالحي، عالوة على كونها 

نقلة نوعية لتلبية احلاجة املاس��ة 

لتوط��ني تكنولوجي��ا التكري��ك 

املتط��ورة وتعظي��م االس��تفادة م��ن 

اخل��ربات املرتاكم��ة لرج��ال إدارة 

الك��راكات باهليئة يف هذا اجملال 

للمش��اركة يف تنفيذ املش��روعات 

القومي��ة املختلف��ة وأبرزه��ا اخلطة 

القومي��ة لتطوي��ر املوان��يء وتطه��ري 

البح��ريات.

وتع��د الكراكت��ان اجلديدت��ان 

الش��رق األوس��ط يف  األك��رب  يف 

الوق��ت احلال��ي م��ن حي��ث الق��درة 

الكلي��ة للكراك��ة وال��ي تبل��غ 

29190 كيل��و وات، كم��ا تتمي��ز 

بق��درة  حبف��ار  الكراكت��ان 

4800 كيل��ووات، وه��و م��ا مّيك��ن 

الكراكتني م��ن العمل يف مجيع 

أن��واع الرتب��ة الرملي��ة والطيني��ة 

والصخري��ة.

الكراكتي�����ن  أن  كم��ا 

مث���������اليتان للغاي��ة للعم��ل يف 

قن��اة الس��ويس حي��ث يص��ل أقصى 

عم��ق حف��ر للكراك��ة 35 م��رًتا، 

وهو ما يغطي احتياجات القناة والي 

يبل��غ عمقه��ا 24.5م��رًتا، باإلضاف��ة 

إىل أن الكراكت��ني اجلديدت��ان 

تتطابق��ان م��ع تصمي��م الكراكة 

مش��هور، ولك��ن باخت��الف األبع��اد 

والقدرات، كما يستطيعان العمل 

ملدة 24 س��اعة متواصلة يف كافة 

األح��وال اجلوي��ة.  

وال يقتص��ر دور ك��راكات هيئ��ة 

قن��اة الس��ويس على خدم��ة اجملرى 

املالح��ي للقن��اة فق��ط، فبخ��الف 

دوره��ا البطول��ي يف إجن��اح مش��روع 

قن��اة الس��ويس اجلدي��دة، وأعم��ال 

عكف��ت  الدوري��ة،  الصيان��ة 

ك��راكات اهليئ��ة خ��الل الف��رتة 

املاضي��ة على توس��يع قاع��دة عملها 

خ��ارج نطاق اجمل��رى املالحي للقناة.  

الكراكاتان الجديدتان هما األحدث واألكبر في الشرق األوسط

قناة السويس تدعم أسطول الكراكات بكراكتين جديدتين
 » الكراكة مُهاب مميش« والكراكة« حسين طنطاوي«

تكريك وتعميق تفريعة بورسعيد الغربية 
تعمي��ق وتوس��يع مداخل وخم��ارج تفريع��ة البالح 

الغربية
اجلراج��ات  مش��روع  تكري��ك  يف  املش��اركة 

اجلدي��دة 

 بتكليف��ات مباش��رة م��ن الس��يد الرئي��س عب��د 
الفت��اح السيس��ي رئي��س اجلمهوري��ة ، تول��ت إدارة 
الك��راكات باهليئ��ة مه��ام اإلش��راف واملتابع��ة 
ألعم��ال تطه��ري ع��دد م��ن البح��ريات املصري��ة مل��ا 
متتلك��ه م��ن خ��ربات مرتاكم��ة  يف جم��ال 
التكري��ك، وأبرزه��ا ) حب��رية التمس��اح - حب��رية 

الربدوي��ل - حب��رية مري��وط  - حب��رية املنزل��ة (

أعمال تطوير المجرى المالحي بالقناة

أبرز المشروعات القومية التي شاركت بها كراكات الهيئة:  

تطهير البحيرات المصرية

 - الطول الكلي للكراكة: 14٧,4متًرا              -  العرض: 23متًرا
 - العمق: ٧,٧0متر                                            - الغاطس: 5,50متر

 - اإلنتاجية:  3٦00 متر مكعب من الرمال/الساعة على طول 4كم

89

المواصفات الفنية للكراكة



تطهير نهر النيل 

تطوير الموانئ المصرية

جه��ود  يف  اهليئ��ة  ك��راكات  تش��ارك 
تطوي��ر املوان��يء املصري��ة بتعمي��ق وتطوير 
أبعادها لزيادة قدرتها على اس��تقبال الس��فن 
العمالق��ة ذات الغواط��س الكب��رية، مشل��ت 
تل��ك املوان��يء ) ميناء ش��رق بورس��عيد - ميناء 
دمي��اط - رصي��ف تصدي��ر الفوس��فات مبيناء 
الس��خنة ( ، كما تت��وىل إدارة الكراكات 
باهليئة مهام اإلشراف واملتابعة لبعض أعمال 
تطوير املوان��يء ومنها ) ميناء جرجوب  ميناء 
األدبي��ة -  مين��اء أب��و ق��ري -  مين��اء رأس بناس - 

ميناء اإلس��كندرية(.

مش��روع إحي��اء النق��ل النه��ري بالتع��اون م��ع 
وزارة النق��ل لتخفيف الكثاف��ة املرورية بًرا 
وتنفي��ًذا للخط��ة القومي��ة وتقليل معدالت 
استهالك احملروقات عن طريق جتهيز جمرى 
نهر النيل باملساعدات املالحية )الشمندورات( 
امُلصنع��ة باهليئة، ع��الوة على تنفيذ أعمال 
التكري��ك ال��ي تؤمن مرور وح��دات حبرية 
داخل جمرى النيل باإلضافة إىل إنش��اء عدد 
م��ن املعديات والكب��اري العائمة بني ضفي 

النهر(.  

ورغ��م حتدي��ات أزمة فريوس كورونا مل تتوقف اجلهود،  وانتهت بالفعل أعمال بناء« الكراكة »ُمهاب مميش« 
بهولندا وتستعد الكراكة حاليا لبدء جتارب التكريك بالقناة بعد وصوهلا بسالمة اهلل ألرض الوطن، فيما 
تس��تعد الكراكة الثانية«حسني طنطاوي« والي متاثلها يف املواصفات واإلمكانيات لبدء جتارب التكريك  

بهولندا خالل األسابيع املقبلة ومن املتوقع وصوهلا ألرض الوطن خالل العام اجلاري
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وطنيةكراكات
االنتهاء من بناء 34 سفينة صيد متطورة

وفق أحدث التقنيات العالمية

تنفي��ًذا لتوجيه��ات الس��يد الرئي��س عبدالفت��اح 
السيس��ي رئي��س اجلمهوري��ة بتطوي��ر وحتدي��ث 
أس��طول س��فن الصي��د املص��ري، جنح��ت هيئ��ة قناة 
الس��ويس يف االنته��اء م��ن بن��اء وجتهي��ز 34 س��فينة 
صي��د ضم��ن املرحل��ة األوىل باملش��روع القومي الذي 
يس��تهدف بن��اء 100 س��فينة صي��د حديث��ة جُمه��زة 
بأح��دث م��ا توصل��ت إلي��ه تكنولوجي��ا اإلحبار يف 
املي��اه العميق��ة بالبح��ر املفت��وح، به��دف توفري فرص 
عم��ل جديدة للش��باب، وحتقيق االكتف��اء الذاتي 
م��ن الربوت��ني احليوان��ي، وحتقي��ق قيم��ة مضاف��ة 

لتنمي��ة االقتصادي��ة ملصرن��ا العظيم��ة.
تول��ت الش��ركات التابع��ة للهيئ��ة مهم��ة بن��اء 
س��فن الصي��د وفًق��ا للمواصف��ات واملعاي��ري الدولية، 
وباالعتم��اد عل��ى أح��دث األنظم��ة التكنولوجية 
املتط��ورة لالتص��االت واملالح��ة عالوة عل��ى أنظمة 
األم��ان ومكافح��ة احلرائ��ق، واألنظم��ة احلديث��ة 
لتحلي��ة مي��اه البح��ر للحص��ول عل��ى مي��اه صاحل��ة 
للش��رب، وأنظمة إنتاج الثلج حلفظ األمساك داخل 

ثالج��ات عمالق��ة، فض��اًل ع��ن توف��ري غرف إعاش��ة 
جمه��زة لطواقم الس��فن.

ولرف��ع كفائتها اإلنتاجي��ة والتش��غيلية مت تزويد 
س��فن الصيد بالعديد م��ن التقنيات املتط��ورة، على 
رأس��ها أجه��زة التحدي��د الدقي��ق ألماك��ن جتم��ع 
األمس��اك ع��ن بع��د، وال��ي تتي��ح اصطي��اد أك��رب 
كمي��ة من األمس��اك، بالتوازي مع حتقي��ق وفورات 
يف الطاقة املس��تهلكة، وترشيد وقت وجهد طواقم 
الس��فن، وهو ما يرفع الكفاءة االقتصادية للسفن.
يفت��ح املش��روع القوم��ي لتطوي��ر أس��طول س��فن 
الصي��د املص��ري آفاق��ا جدي��دة أمام ش��ركات هيئة 
قن��اة الس��ويس للتوس��ع يف نش��اط البن��اء يف إط��ار 
اس��رتاتيجية اهليئ��ة لتطوي��ر ش��ركاتها وإع��ادة 
هيكلته��ا و رف��ع كفاءته��ا اإلنتاجي��ة، وحتقي��ق 
االس��تغالل األمث��ل لإلمكانيات واملع��دات املتوافرة، 
وتوظي��ف الطاق��ات البش��رية والعمال��ة املدرب��ة يف 
تنفيذ املشروعات القومية ذات املردود اإلجيابي على 
أداء الش��ركات واالقتص��اد القوم��ي يف الوق��ت ذات��ه

المواصفات الفنية
- الطول 23.9 م والعرض ٧.20م 

والغاطس .3.20م والعمق 3.85 متر
- سرعة اإلبحار 10 عقدة 

- سعة تنكات الوقود 50 م3
- سعة تنكات المياه العذبة 11 م3 

- سعة التخزين 100 م3

-سفينة صيد تعمل بنظام الجر الخلفي
- السفينة قادرة على العمل في البحر 

المتوسط
- السرعة أثناء الشد 5 عقدة

-  ثالجة حفظ أسماك 
- رفاص من طراز تقليدي بقطر 1400 مم.

- ماكينة رئيسية قدرة ٧00 حصان، تصنيع 
شركة اسكانيا السويدية.

مواصفات السفينة

أسطول سفن الصيد المصري 

قناة السويس تبني 
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تتسع السفينة إلعاشة طاقم مكون من 
14 فرًدا ) 3 كابينة / 4 فرد( ) 1 كابينة / 2 

فرد( 
السفينة مزودة بمطبخ مجهز 
دورة مياه كاملة بمستلزماتها

. ونش ذات قدرة مناسبة لرفع وجر 
األسماك.

. سونار لتحديد أماكن تجمع األسماك.
. نظام توليد طاقة كهربائية

. نظام إنتاج للثلج المجروش بقدرة 5 
 RECOM طن في اليوم، من إنتاج شركة

الهولندية.
. نظام تحلية مياه البحر إلنتاج مياه 

صالحة للشرب بطاقة 1 م3 / اليوم من 
إنتاج  شركة WATERTEC األلمانية.

. أنظمة االتصاالت والمالحة وأجهزة إنقاذ 
ومكافحة حريق طبقا للقانون المصري 

للسالمة البحرية.

المهمات والتجهيزات

اإلعاشة

األجهزة المالحية 
- بوصلة مالحية                                                   

- الرادار VHF  الرئيسية
- محطة HF/ MF رئيسية                                       

- جهاز اتصال داخلي 
- جهاز اتصال محمول                                          

- معدات قياس طقس بحري 
- تحديد المواقع المالحية ورسم الخرائط         

 Echo sounder جهاز قياس األعماق -
- جهاز سونار                                                         

- جهاز القمر الصناعي ) ثريا(
                     )GPS( جهاز تحديد أماكن السفن -

)AIS ( نظام التعريف اآللي -

مراحل تصنيع سفن الصيد

مرحلة التصميم
مرحلة بناء البدن

مرحلة التجارب

مرحلة التشطيبات الداخلية 
وتركيب المهمات

مرحلة التشطيبات 
النهائية

صممت سفن الصيد بمعرفة قسم 
التصميم بترسانة بورسعيد البحرية

اســتالم  المرحلــة  هــذه  تتضمــن 
إعــداد  ثــم  وتقطيعــه  الحديــد 
المواصفــات ومراجعــة التصميمــات، 
ــة  ــوكات الخاص ــع البل ــا تجمي ويليه

بالبــدن.

وتشمل كل من تجارب  الرصيف ثم 
تجارب البحر، يليها استالم السفن.

ويتم خاللها االنتهاء من التشطيبات الداخلية التي 
تشمل )غرفة اإلعاشة _غرفة القيادة وذلك بالتوازي مع 
تركيب المهمات مثل )ماكينة الثلج_تحلية مياه البحر 

ice maker الثالجات_ ــم  ــدن ث ــة الب ــا معالج ــم خالله يت
مراحــل الدهــان )أربعــة مراحــل(
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قاطرات جديدة 
تنضم ألسطول الهيئة 

تعك��ف هيئ��ة قن��اة الس��ويس 
عل��ى تطبي��ق خط��ة متكامل��ة 
لتطوي��ر خدماته��ا اللوجيس��تية 
والبحري��ة املقدمة للس��فن العابرة 
يف إط��ار دع��م موارده��ا وتعزي��ز 
تنافس��يتها واحلفاظ على مكانتها 
الرائ��دة ضم��ن اس��رتاتيجية اهليئة 
2023، ويتص��در تطوي��ر األس��طول 
البح��ري للقن��اة أولوي��ات العم��ل 
باهليئ��ة يف اآلون��ة األخ��رية مب��ا 
يتماش��ى م��ع توجيه��ات القي��ادة 
مواكب��ة  بض��رورة  السياس��ية 
التطور التكنولوجي املتس��ارع يف 
جم��ال صناع��ة الوح��دات البحرية 
املعاون��ة، وتلبي��ة للحاج��ة املاس��ة 
لتدعيم األس��طول البح��ري باهليئة 

بوح��دات جدي��دة.
بورس��عيد  ترس��انة  وجنح��ت 
البحري��ة يف االنته��اء م��ن بن��اء أربع 
قاطرات عمالقة من طراز مصاحب 
بق��وة ش��د 70 ط��ن،  مت االنته��اء م��ن 
تش��طيب وجت��ارب قاطرت��ني وهم��ا 
»عبد احلميد يوسف« و«مصطفى 
حممود »، وجار االنتهاء من تشطيب 
القاطرت��ني« عل��ي ش��ليب« و« لطفي 
جاد اهلل« ومن املتوقع االنتهاء منهما 
قب��ل نهاي��ة الع��ام اجلاري مبش��يئة 

اهلل.
القاط��رة : وح��دة حبري��ة معاون��ة 
تس��تخدم يف قط��ر وإرش��اد الس��فن 
بقن��اة  أثن��اء عبوره��ا  العمالق��ة 
الس��ويس أو للرتاك��ي باملوان��يء، 
كم��ا تس��تخدم يف أعم��ال اإلنقاذ 

وإطف��اء احلرائ��ق.
»عب��د  ه��ي  األربع��ة  القاط��رات 
و«مصطف��ى  يوس��ف«  احلمي��د 
حمم��ود« و«عل��ي ش��ليب« و«لطف��ي 
ج��اد اهلل«، ومت تصميمه��ا لتالئ��م 
احتياجات العمل يف القناة واملوانئ 
املصري��ة، حي��ث تبل��غ ق��وة ش��د 

القاط��رة 70 ط��ن. 

التصمي��م برتس��انة  ت��وىل قس��م 
عم��ل  البحري��ة  بورس��عيد 
التصميم��ات اخلاص��ة بالقاط��رات 
برنام��ج«  باس��تخدام  اجلدي��دة 
وحتدي��د   »AVEVA MARINE
كافة مواصفات املهمات واخلامات 

التنفيذي��ة. والرس��ومات 

قام��ت هيئ��ة اإلش��راف اإلجنليزي��ة 
LR  باعتم��اد الرس��ومات ومتابع��ة 
كاف��ة  إلص��دار  البن��اء  أعم��ال 
الش��هادات املطلوب��ة طبق��ًا لقان��ون 

الس��المة البحري��ة.

طول القاطرة  35.87 مرت
 العرض  12.5 مرت

 الغاطس  5.75 مرت
 السرعة 13 عقدة

القاط��رة م��زودة بع��دد 2 ماكين��ة 
 2640 منه��ا  كل  ق��درة  رئيس��ية 
ش��ركة   )تصني��ع  وات  كيل��و 

) ني��ة با ليا Dا A I H AT S U
القاط��رة م��زودة بع��دد 3 ماكينات 

توليد أساس��ية قدرة كل منها 120 
كيلو وات، وع��دد واحد ماكينة 
توليد طواريء بقدرة 32 كيلو وات 
تصنيع ش��ركة فولفو السويدية.

القاط��رة م��زودة بع��دد 2 رف��اص من 
ط��راز voith األملانية 

حري��ق  بنظ��ام  م��زودة  القاط��رة 

المواصفات الفنية للقاطرات الجديدة

التصميم

هيئة اإلشراف الدولية

المعدات

القاطرات الجديدة تفتح آفاقًا أرحب الزدهار 
نشاط البناء بترسانة بورسعيد البحرية

خارج��ي عب��ارة عن ع��دد 2 طلمبة 
حري��ق مركب��ة عل��ى املاكين��ة 
الرئيس��ية + ع��دد 2 مدف��ع حري��ق 
بقدرة 1200 مرت مكعب/ ساعة يف 
حالة اس��تخدام املياه وقدرة 300 مرت 
مكعب/ ساعة يف حالة استخدام 

الرغوى.

ش��د  بون��ش  م��زودة  القاط��رة 
بق��درة  هيدروليك��ي  رئيس��ي 
ش��د ديناميك��ي حت��ى 47 ط��ن، 
وبق��درة ش��د س��تاتيكي حتى 200 
طن م��ن إنت��اج ش��ركة رولزرويس 

النروجيي��ة.

مناس��ب  م��زدوج  خمط��اف  ون��ش 
لقط��ر 24 م��م

ق��درة الرفع 3.3 طن عند س��رعة من 
صفر حتى 10 مرت/ الثانية

قدرة الرفع/ثابت 5 طن

قدرة ش��د  32 طن عند س��رعة 0 /14 
م/د )سرعة منخفضة(

م/د   40  /  0 س��رعة  عن��د  ط��ن   10  
)س��رعة عالي��ة(

ع��دد 2 طلمب��ة حري��ق مركب��ة 
عل��ى املاكين��ة الرئيس��ية ق��درة 
 / مكع��ب  م��رت   1400 منه��ا  كل 

الس��اعة
ع��دد 2 مدف��ع حري��ق بق��درة 1200 
م��رت مكع��ب/ الس��اعة يف حال��ة 

اس��تخدام املي��اه
ق��درة 300 م��رت مكعب / س��اعة يف 
حالة اس��تخدام الرغوى إلمكانية 

البرتول. إطفاء حريق 

أقصى محولة : 6.6 طن
بيان��ات ونش/ لن��ش اإلنقاذ ) معتمد 
 SOLAS من هيئة السالمة الدولية

محولة 6 أفراد 
األبعاد: 4.5 *  1.8 م 

السرعة 6 عقدة 

احلمولة اآلمنة: 1.2 طن 
أقصى بعد 4 مرت 

بيانات ونش المخطاف

بيانات ونش الشد

بيانات طلمبات الحريق الخارجي

بيانات ونش السطح

لنش اإلنقاذ

ونش اإلنقاذ

في وقت قياسي 
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ويف إط��ار م��ا اعتادت��ه اهليئ��ة م��ن تكري��م رموزه��ا 

وختليد أمساءهم وقصص جناحهم، محلت القاطرات 

اجلدي��دة أمساء اثنني م��ن رموز اهليئ��ة وهما املرحوم 

دكت��ور مهن��دس عب��د احلمي��د يوس��ف واملرح��وم 

املهن��دس عل��ي ش��ليب، فيم��ا مت اط��الق اس��م الش��هيد 

مصطف��ى حممود واس��م البط��ل اللواء لطف��ي جاد اهلل 

عل��ى القاطرت��ني الباقيت��ني وذل��ك يف إط��ار التع��اون 

والتنس��يق بني هيئة قناة الس��ويس والق��وات البحرية 

حي��ث تق��وم اهليئ��ة ببن��اء القاطرت��ني لص��احل القوات 

. ية لبحر ا

القامــات  وأحــد  الســويس  قنــاة  هيئــة  لرئيــس  الســابق  المستشــار  وهــو  يوســف 
ــب  ــي المناص ــدرج ف ــذي ت ــويس وال ــاة الس ــة قن ــخ هيئ ــي تاري ــة ف ــية المرموق الهندس
ــه فــي الوطنيــة والعلــم والتواضــع طــوال مســيرته العمليــة  ــااًل  يحتــذى ب وضــرب مث

مديــر إدارة الترســانات األســبق بالهيئــة، وهــو أحــد رمــوز الهيئــة وقاماتهــا، بــدء العمــل 
فــي الهيئــة عــام 19٦3 فــي قســم بنــاء الســفن بترســانة بورســعيد البحريــة وتــدرج فــي 

المناصــب، وكان لــه دورًا هامــُا فــي تطويــر ترســانة بورســعيد البحريــة 

ــاملة  ــة الش ــال العملي ــد أبط ــو أح ــود ه ــى محم ــري مصطف ــد بح ــل رائ ــهيد البط الش
ــر مواجهــات  ــال الشــهادة فــي شــهر مــارس مــن العــام الماضــي إث بســيناء كان قــد ن

ــة. ــر اإلرهابي ــع العناص م

وهــو أحــد أبطــال القــوات البحريــة الــذي شــارك وطاقمــه فــي ملحمــة تدميــر المدمــرة 
اإلســرائيلية إيــالت  فــي 21 كتوبــر 19٦٧ وهــو صاحــب الضربــة الثانيــة التــي أدت إلــى 
إغراقهــا، ليســطر هــو و زمــالؤه بحــروف مــن نــور  بطولــة  اتخــذت عيــدا للقــوات البحريــة 

عبــر التاريــخ 

عبد الحميد يوسف

علي شلبي

مصطفى محمود

لطفي جاد اهلل
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ال تقتص��ر جه��ود تطوي��ر وحتدي��ث 
عن��د  باهليئ��ة  البح��ري  األس��طول 
بن��اء القاط��رات اجلدي��دة م��ن ط��راز 
»مصاحب« فحس��ب بل متتد لتشمل 
بن��اء ع��ددًا م��ن الوح��دات البحري��ة 
قاط��رات  م��ن  املختلف��ة  املعاون��ة 
اخلدمة ولنشات اإلرشاد، وذلك تلبية 
للحاج��ة املاس��ة لتدعي��م األس��طول 
بوح��دات جدي��دة يف ظ��ل تزاي��د 
أع��داد ومح��والت الس��فن العاب��رة 

للقن��اة.
حتدي��ث  التطوي��ر  خط��ة  وتض��م 
أس��طول الالنش��ات البحري��ة ببن��اء 
النش��ات جدي��دة منه��ا 5 لنش��ات م��ن 
ط��راز »حب��ار«  والنش��ني ألوموني��وم 

ببنائه��م  قام��ت  م��ن ط��راز »فه��د« 
ش��ركة القن��اة لإلنش��اءات البحري��ة 
السس��تخدامهم يف مصاحبة الس��ادة 
املرشدين خالل رحلة عملهم بالقناة. 
الطارئ��ة  للظ��روف  وحتس��بًا 
واحتمالي��ة وق��وع ح��وادث تل��وث، 
ومب��ا يتماش��ى م��ع النه��ج العلم��ي 
إلدارة األزم��ات باهليئ��ة، مت تدعي��م 
أس��طول مراك��ز مكافح��ة التل��وث 
التابع��ة  البرتول��ي  واالنس��كاب 
للهيئ��ة، مبع��دات مكافح��ة التلوث 
وفق أحدث التقنيات التكنولوجية 
العامليةوم��ن املق��رر وص��ول  ثالث��ة 
وح��دات جدي��دة بصناع��ة فرنس��ية 
نهاي��ة ش��هر ماي��و اجل��اري اس��تعدادًا 

لدخوهل��ا اخلدم��ة. 
كم��ا تضمنت اخلطة بن��اء قاطرتني 
) ن��ور 1 - ن��ور 2( بق��وة ش��د 8 ط��ن 
بش��ركة القناة لإلنشاءات البحرية، 
لصاحل ش��ركة الرباط وأنوار السفن، 
يبل��غ طول القاطرة الواح��دة  14 مرتًا، 
وعرضه��ا حوالي 5 م��رتًا، ويقدرعمق 
الغاطس 1.9 مرتًا، فيما تصل س��رعتها 
إىل 15 عقدة، فيما تعكف شركة 
التمس��اح لبن��اء الس��فن عل��ى بن��اء 
قاطرتني بقوة ش��د 9 طن للمس��اعدة 
يف أعمال الش��مندورات ونقل الزيوت 
الرئيس��ية،  للقاط��رات  واملع��دات 
ع��الوة عل��ى القي��ام بأعم��ال اخلدمة 

واملس��اعدة للرواف��ع البحري��ة.

النشات وقاطرات 

جديدة تنضم للعمل بأسطول القناة
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التطوير الشامل للمجرى المالحي كراكات

تعزيزًا لريادة الطرق المالحية األكثر أماًنا عالمًيا
يتصدر إنجازات قناة السويس في 2020

عكف��ت هيئ��ة قن��اة الس��ويس خ��الل ع��ام 2020 على 
تنفي��ذ حزمة مش��روعات حيوي��ة تصب��و إىل تطوير 
اجمل��رى املالحي م��ن حيث العم��ق واألبعاد اهلندس��ية 
املتزاي��دة  الس��فن  ومح��والت  أع��داد  الس��تيعاب 
النامجة عن زيادة الطاقة االس��تيعابية والتصريفية 

للقن��اة بع��د مش��روع حفر قن��اة الس��ويس اجلديدة.

1-مشروع تطوير وإنشاء جراجات الطوارىء
2- تطوي��ر ورف��ع كف��اءة حمط��ات اإلرش��اد) ع��دد 16 

حمط��ة عل��ى ط��ول القناة(
3-إنش��اء قيس��ونات رب��اط الس��فن العمالق��ة مبنطق��ة 

ش��رق وغ��رب البحريات

وعملت قناة الس��ويس بالتوازي على تعزيز مكانتها 
عل��ى قمة الطرق البحرية األكثر أمانا يف العامل عرب 
قط��ع ش��وًطا مهًما يف خط��ة تطوير منظومة اإلرش��اد 
وخدم��ات الس��فن، فض��اًل عن رف��ع كف��اءة اهليئة يف 

التعامل مع ح��االت الطوارئ.

4- حتس��ني املدخل��ني الش��مالي واجلنوب��ي مبنطق��ة 
ح لبال ا

5-تعمي��ق تفريعة بورس��عيد الغربي��ة لغاطس 52/48 
قدًما وبوغازي بورس��عيد الشرقي والغربي

عناصر خطة المجرى المالحي 2023

يش��كل االرتق��اء مبنظوم��ة األم��ان يف قن��اة الس��ويس 

هدًف��ا رئيس��يا ضم��ن خط��ة تطوي��ر اجمل��رى املالح��ي، 

لذل��ك ش��رعت اهليئ��ة يف تطوي��ر 5 جراج��ات حالي��ة 

للس��فن وحف��ر 5 أخرى أخرى جدي��دة ليصل اإلمجالي 

إىل 10 جراج��ات بط��ول القن��اة، ما يوف��ر أماكن للوقوف 

االضط��راري الس��تيعاب الس��فن بكاف��ة األحج��ام، مب��ا 

يتالئ��م م��ع زي��ادة أع��داد ومحوالت الس��فن.

حتق��ق منظوم��ة اجلراج��ات املتط��ورة أعل��ى مس��تويات 

الكف��اء يف التعام��ل مع حاالت الط��واىء، وحتافظ على 

اس��تمرارية حرك��ة املالح��ة وتفادي توقفه��ا يف حالة 

ح��دوث عطل مفاجىء إلحدى الس��فن أثن��اء العبور.

أوًلا: مشروع تطوير وإنشاء جراجات الطوارىء
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ب��دأت اهليئة أعمال رفع كفاءة 16 حمطة أرش��اد بطول 
القن��اة وتزويده��ا بأح��دث التقني��ات التكنولوجي��ة 
يف س��بيل االرتق��اء مبنظوم��ة مراقب��ة الس��فن وتزوي��د 
املرش��دين بالبيانات الالزمة، وكذلك تقديم أي دعم أو 
مس��اعدة سريعة للسفن بواس��طةالوحدات املتخصصة 
للهيئ��ة ، لضم��ان عدم ختطي الس��فن للس��رعات املقررة، 
مبا يس��هم يف على احلفاظ على س��المة اجملرى املالحي 

وأمان الس��فن العاب��رة يف آن واحد.
وبالفع��ل انته��ت قن��اة الس��ويس م��ن تطوير وصيان��ة  11 
حمطة إرشاد خالل عام 2020 لتنجز قرابة 70% من األعمال 
املس��تهدفة، وتعمل خالل العام اجلاري 2021 على تطوير 
5 حمطات أخرى بدًءا من حمطة اإلمساعيلية اجلديدة 

وصواًل إىل حمطة بورتوفيق.

ثانًيا: تطوير ورفع كفاءة محطات اإلرشاد

- تنفي��ذ ج��راج بالكيل��و 101 غرب 
القناة بأبعاد تش��مل طول 550 مرًتا، 

وعرض 30 م��رًتا، وغاطس 66 قدًما.
-تطوي��ر اجل��راج احلال��ي بالكيل��و 
133 ش��رق القناة ليصب��ح بأبعاد 550 
مرًتا ط��واًل، و 100 مرت عرًضا بغاطس 
66 قدًم��ا، ب��داًل م��ن ط��ول يبل��غ 400 
م��رًتا، وع��رض 100 م��رًتا، وغاط��س 
52 قدًما، ومت  إجناز 65% من األعمال 
املدنية تتمثل يف  إنشاء تكسيات 

خل��ف اجلراج.
-إجن��از 60% من أعم��ال تنفيذ جراج 
بالكيلو 82 غرب القناة اجلديدة، 
بط��ول 550 م��رًتا، وع��رض 100 م��رًتا، 

وغاط��س 66 قدًما.
 

-اس��تكمال تنفيذ تطوي��ر اجلراج 
احلال��ي بالكيلو 133 ش��رق القناة، 
وم��ن املتوق��ع االنته��اء منه��ا خ��الل 
ش��هرين من تنفيذ  األعمال املدنية.

باجل��راج  األعم��ال  مواصل��ة   -
بالكيل��و 82 غ��رب القن��اة، وم��ن 
املس��تهدف االنته��اء منه��ا حبل��ول 15 
أبري��ل 2021، عل��ى أن تت��م أعم��ال 

أش��هر.  4 التكري��ك يف 

- تطوي��ر اجل��راج احلال��ي بالكيلو 
17 ش��رق القن��اة ليصب��ح بط��ول 550 

مرًتا، وع��رض 100 م��رًتا، وغاطس 66 
قدًم��ا، ب��دال م��ن 450 مرت ط��واًل و100 

م��رت عرًض��ا، وغاط��س 52 قدًم��ا.
- تنفي��ذ ج��راج بالكيل��و 64 ش��رق 
القن��اة احلالي��ة بط��ول 550 م��رًتا، 
وعرض 100 م��رًتا، وغاطس 66 قدًما.

- تنفي��ذ اجلراج بالكيلو 159 ش��رق 
القن��اة بط��ول 550 مرًتا، وع��رض 100 

م��رًتا، وغاطس 52 قدًما.
- ويف ع��ام 2023 خمط��ط لتطوي��ر 

وتنفي��ذ التالي: 
- اس��تكمال تنفي��ذ األعم��ال يف 

اجل��راج احلال��ي بالكيل��و 17 ش��رق 
القن��اة، على يتم االنتهاء منها يف 28 

فرباي��ر 2023.
- مواصل��ة تنفي��ذ ج��راج بالكيل��و 
64 ش��رق القناة احلالي��ة، والذي من 
املق��رر إجن��ازه كلي��ًة حبل��ول 28 

فرباي��ر 2023.
اجل��راج  تنفي��ذ  اس��تكمال   -
بالكيل��و 159 ش��رق القن��اة، وم��ن 
املس��تهدف االنتهاء منه يف 28 فرباير 

.2023

جدول أعمال الجراجات في 2020

مخطط أعمال الجراجات في 2021

مخطط أعمال الجراجات في 2022

تتضم��ن خط��ة تطوي��ر اجمل��رى املالح��ي توف��ري مراب��ط 

للوق��وف االضط��راري للس��فن العمالق��ة مبناط��ق غ��رب 

وش��رق البح��ريات، مبا يتالئم م��ع زيادة أع��داد ومحوالت 

الس��فن، حرًصا على عدم توقف املالحة يف حالة حدوث 

انته��ت اهليئ��ة خ��الل ع��ام 2020 م��ن األعم��ال املدني��ة 

وتطوي��ر ح��وض الب��الح  اجلنوب��ي ع��رب إزال��ة الس��تائر 

ومعوق��ات التكريك وتنفيذ مهمة احلف��ر اجلاف، فضاًل 

ع��ن تكري��ك 3.2 مليون مرت مكع��ب باملدخل اجلنوبي 

قامت قناة الس��ويس بتنفيذ أعم��ال تعميق حتى غاطس 

52 قدًما بتفريعة بورس��عيد العربةي وبوغازي بورسعيد 

الش��رقي والغرب��ي، به��دف توفري بديل ك��فء للتفريعة 

عط��ل مفاج��ىء إلح��دى العابرة.

ومت االنتهاء من إنش��اء 37 قيس��ون بقوة ش��د 150 طن خالل 

عام 2020، وجاري العمل على تنفيذ عدد قيسونات مماثل 

خالل عام 2021.

للقن��اة، و400 أل��ف م��رت مكع��ب باملدخ��ل الش��مالي، 

م��ن أج��ل حتقي��ق العب��ور اآلم��ن للس��فن العمالق��ة عن��د 

منحنيات اجملرى املالحي الغربي بالبالح، مبا يليب الزيادة 

املس��تقبلية يف أع��داد ومح��والت وأط��وال الس��فن.

الش��رقية، وذل��ك لعبور للس��فن العمالقة، ع��الوة خدمة 

أرصفة ميناء غرب بورس��عيد ال��ي مت تطويرها مؤخًرا. 

ثالًثا: إنشاء قيسونات رباط السفن العمالقة 

رابًعا: رفع كفاءة المدخلين الشمالي والجنوبي بمنطقة البالح

خامًسا: تعميق تفريعة بورسعيد الغربية وبوغازي بورسعيد الشرقي والغربي
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توثيق لإلرادة المصرية 
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جيم��ع املبن��ى يف تصميم��ه م��ا ب��ني 
الطابع العربي واإلس��المي واألوروبي، 
ويتكون من دور بدروم ودور أرضي، 
ودور أول عل��وي ويتمي��ز باملظ��الت 
اخلش��بية احمليط��ة باملبن��ى، وه��ى 
حممول��ة عل��ى أعم��دة خش��بية 
ويغطيه��ا أس��قف خش��بية مائل��ة 
ومغط��اة بالقرمي��د، كم��ا يش��تمل 
على ش��بكة أنفاق أرضي��ة متصلة 

ب��دور الب��دروم.
 10 مس��احة  عل��ي  املش��روع  يق��ع 
آالف م��رت مربع، وينقس��م إىل األنفاق 
األرضية، ودور البدروم مبساحة 1700 
م��رت مربع، وال��دور األرض��ي يقع علي 
مس��احة 5500 مرت مرب��ع، والدور األول 
عل��وي 250  مرت مربع، وطرق ووممرات 
ومس��طحات خض��راء تص��ل إل��ي 4500 

مربع. مرت 

مت��ت أعم��ال ترمي��م املتح��ف حت��ت 
اإلش��راف الفين واألث��ري ل��وزارة اآلثار، 
ومت التعام��ل م��ع كل عنص��ر داخ��ل 
املبن��ى عل��ى أنها قطع��ة أثرية، حيث 
مت اتب��اع كل اخلط��وات املنهجي��ة 
العلمية يف أعم��ال ترميم اآلثار وفقًا 

للمواثي��ق العاملي��ة والدولي��ة.
وانقس��مت األعم��ال املدني��ة وأعم��ال 
الرتمي��م األث��ري إىل ترمي��م دقي��ق 
للعناص��ر املعمارية ومشلت األعمدة 
اخلشبية حيث مت العمل على ترميم 
39 عم��وًدا م��ن األعم��دة اخلش��بية 
األثرية، واستبدال  274 عموًدا خشيب 
بنفس الش��كل والقط��اع مع احلفاظ 

يتمت��ع املبن��ى بأهمية تارخيي��ة حيث يرجع تاريخ إنش��ائه إىل ع��ام 1862 على 
ي��د الدبلوماس��ي الفرنس��ي الش��هري فردينان��د ديليس��بس ليكون املق��ر اإلداري 
األول للش��ركة العاملية لقناة الس��ويس البحرية، ومسكن وكيل الشركة 

األعلى يف مصر »رئيس األش��غال الفرنس��ي« فرانس��وا فيلي��ب فوازان بك.
 توال��ت بع��د ذل��ك أعمال التطوي��ر والتوس��عات املتتالية باملبن��ى اإلداري األول يف 
أعوام 1906 و1911 و1920 و1924 و1946 إىل أن جاءت حلظة تأميم القناة عام 1956، 

عل��ى مجي��ع الزخ��ارف واحللي��ات 
املوج��ودة باألعم��دة ونف��س األل��وان 

األثري��ة لألعم��دة.      
ترميم 114 بابًا خش��بيًا و175 ش��باكًا 

خشبيًا واحلليات والعقود اخلشبية
 ترمي��م واس��تبدال التال��ف م��ن قرميد 
املب��ين مبس��طح 6 آالف م��رت مرب��ع 
والتحويل من 145 قاعة إىل 85 قاعة. 
وترمي��م وع��زل األنف��اق األرضي��ة، 
والرتمي��م األثرى للمبن��ى من احلوائط 
اخلش��ب،  واألرضي��ات  واألس��قف 

احلوائ��ط  ترمي��م  إىل  باإلضاف��ة 
وتدعيم العناصر اإلنش��ائية، وأعمال 
الش��بكات األرضي��ة وتش��مل ال��ري 
والتغذية والص��رف الصحي، وأعمال 
الصح��ي والتش��طيبات واملوق��ع العام، 
وكذل��ك إزال��ة املبان��ي املس��تحدثة 

وإقام��ة إنش��اءات جدي��دة.  
األعم��ال  التطوي��ر  مش��ل  كم��ا 
الكهروميكانيكي��ة وه��ى عبارة 
ع��ن احمل��ول واملول��د ولوح��ات التوزيع 
وكاب��الت الكهرباء ونظ��ام األرضي 

نبذة تاريخية

مواصفات المتحف

أعمال الترميم

حيث ش��هدت مكاتب املبنى الش��رارة األوىل مللحم��ة التأميم.
واس��تمرت القي��ادة املصري��ة يف إدارة هيئ��ة قناة الس��ويس من مق��ر املبن��ى، إىل أن مت االنتهاء 
من بناء مبنى اإلرش��اد يف منتصف الس��تينات من القرن املاضي، ويف عام 1978 حتول إىل مقر 
للح��زب الوط��ين الدميقراطي، ويف عام 2004 قررت وزارة الثقاف��ة إدارج املبنى كأثر يف جلنة 
اآلث��ار اإلس��المية والقبطية، ثم ع��ادت ملكية املبنى لقناة الس��ويس مرة أخ��رى يف يناير 

 .2011

واإلض��اءة والتليفون��ات واملعلوم��ات 
وكام��ريات املراقب��ة والتأم��ني ض��د 
السرقة وأنظمة إنذار وإطفاء احلريق 

والتكيي��ف املرك��زي.
وتضمنت أعم��ال التطوير الكش��ف 
املكون��ات  وحتلي��ل  األل��وان  ع��ن 
األصلي��ة للمبن��ى األث��رى م��ن خ��الل 
عم��ل مكاش��ف تتاب��ع الطبق��ات 
الالزمة للوصول إىل الدرجات اللونية 
األصلي��ة للعناص��ر ومعرف��ة التتاب��ع 
الطبق��ى لألل��وان، ومج��ع عين��ات من 

املون��ات واألحج��ار وامللون��ات لتحليلها 
وعم��ل االختب��ارات الفني��ة الالزم��ة. 

يق��وم املتح��ف م��ن خ��الل الع��رض 
املتحف��ي بالتوثي��ق لف��رتات زمني��ة 
حي��ث  مص��ر،  بتاري��خ  خمتلف��ة 
حيك��ي تاريخ قناة الس��ويس بداية 
م��ن احلف��ر وم��رورًا حبف��ل االفتت��اح 
األسطوري يف القرن املاضي، وكذلك 
املدن اجلديدة ال��ي ظهرت وقتها وهي 
»اإلمساعيلية والس��ويس وبورسعيد 
وبورتوفي��ق وب��ور ف��ؤاد«، ث��م ملحم��ة 
التأمي��م وم��ا تضمنه��ا م��ن بط��والت 
خال��دة، وص��واًل إىل عمليات التطوير 
والتعمي��ق، وكذل��ك مش��روع قن��اة 
الس��ويس اجلدي��دة وافتتاحه��ا م��ن 
جان��ب الرئيس عب��د الفتاح السيس��ي 
يف حف��ل مهي��ب، وأخ��ريًا املش��روعات 
القومي��ة ال��ي ترتب��ت عل��ى مش��روع 
قناة الس��ويس اجلديدة مث��ل األنفاق 
والكباري العائمة ومزارع االستزراع 
الس��مكي ومدين��ة اإلمساعيلي��ة 

اجلدي��دة.
ومت جته��ز قاع��ات املتح��ف الس��تقبال 
مقتني��ات أصلي��ة لرؤس��اء اهليئ��ة 
الس��ابقني، ووثائق احلفر، واملخاطبات 
بع��ض  م��ن  وإه��داءات  الرمسي��ة، 
املنظم��ات واملؤسس��ات مث��ل مجعي��ة 
أصدق��اء ديليس��بس الفرنس��ية، والي 
حرصت عل��ى تقديم بعض املقتنيات 
التارخيي��ة األصلي��ة وبع��ض النماذج 
طب��ق األص��ل مث��ل من��وذج الس��فينة 
امللكي��ة ال��ي ش��هدت عل��ى متنه��ا 
إمرباط��ورة  أوجي��ين،  اإلمرباط��ورة 

إمساعي��ل،  واخلدي��وي  فرنس��ا، 
وفردينان��د ديليس��بس، افتت��اح قن��اة 

الس��ويس ع��ام 1869.
اس��رتاحة  املتح��ف  يتب��ع  كم��ا 
الدبلوماس��ي »فرينادند ديليس��بس« 
وتض��م غرف��ة نوم��ه األصلي��ة وال��ي 
مازال��ت حتتف��ظ بوضعه��ا األصل��ي 
والس��تائر وورق احلائ��ط األصلي��ني، 
وتتس��م طريق��ة فرش��ها بالبس��اطة.

مثل��ت الطبيع��ة األثري��ة للمبن��ى 
التح��دي األكرب أثن��اء التنفيذ حيث 
مت احلف��اظ على مجي��ع عناصر املبنى 
وتوثيق العناص��ر القدمية جيدًا قبل 
ترميمه��ا وفكه��ا إلعادته��ا لس��ابق 
عصره��ا بنف��س الش��كل والل��ون، 
كما أثرت هيئة قناة الس��ويس على 
دف��ع عجل��ة اإلنت��اج واحلف��اظ عل��ى 
نفس معدالت التنفيذ على الرغم مما 
تعرضت هل��ا مصر م��ن تداعيات على 

خلفي��ة ف��ريوس كورونا.
كم��ا انط��وت عملي��ة التنفي��ذ على 
حتدي أخ��ر، وهو احلاج��ة إىل احلفر 
والن��زول ملناس��يب أعم��ق من مناس��يب 
تأس��يس املبن��ى القدي��م إلنش��اء بعض 
املبان��ي املتس��حدثة، وذل��ك لصعوب��ة 
تدعي��م جوان��ب احلف��ر وصعوب��ة 
اس��تخدام أي مع��دالت للحف��اظ عل��ى 
الطاب��ع األث��ري، ومت التغل��ب على هذا 
التح��دي م��ن خ��الل ابت��كار ط��رق 
وأس��اليب جدي��دة لتدعي��م اجلوان��ب 
من خ��الل كوادر مدرب��ة على أعلى 

مس��توى. 

العرض المتحفي

تحديات تم التغلب عليها
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هيئة قناة السويس 

ضمن مجهودات الهيئة لتطوير وإحياء التراث التاريخي

يليق بالقيمة التاريخية للمبنى

تحول استراحة ديليسبس لفندق عالمي

يليق بالقيمة التاريخية للمبنى

يف إط��ار حرص هيئ��ة قناة الس��ويس 

عل��ى تطوي��ر وإع��ادة إحي��اء املبان��ي 

القدمية ذات الطابع التارخيي لتعظيم 

االس��تفادة املثلى منها، مت توقيع اتفاق 

ب��ني هيئ��ة قن��اة الس��ويس وش��ركة 

مكس��يم إلدارة الفن��ادق واملنتجع��ات 

الس��ياحية وذل��ك لتطوي��ر املبان��ي 

امللحقة باس��رتاحة ديليسبس وإعادة 

إحيائها لتحويله��ا إىل فندق عاملي مع 

احلف��اظ على الطابع التارخيي العريق 

للمبان��ي امللحقة.

و م��ن املق��رر أن تس��تهدف اخلط��ة 

جتهي��ز املبان��ي امللحق��ة كفن��دق 

عامل��ي يض��م حج��رات فاخ��رة ومطعم 

وكافيتريي��ا، وذلك م��ن أجل تقديم 

خدم��ات فندقي��ة ممي��زة عل��ى أعلى 

مس��توى لعمالئه��ا.

وتول��ي اهليئ��ة اهتمام��ًا كب��ريًا مب��ا 

يتعلق باحلفاظ على الرتاث احلضاري 

واإلنس��اني لقن��اة الس��ويس ويتمث��ل 

ذل��ك يف حتوي��ل املق��ر اإلداري األول 

للش��ركة العاملي��ة لقن��اة الس��ويس 

إىل متح��ف عاملي يس��رد تاريخ القناة 

ومراح��ل تطويره��ا من��ذ إنش��ائها إىل 

اآلن.

إس��رتاحة  أن  بالذك��ر  جدي��ر 

ديليس��بس تع��د مبن��ى أث��ري عري��ق 

يع��ود تاري��خ إنش��ائه إىل ف��رتة حف��ر 

قن��اة الس��ويس ذاته��ا، وق��د تأسس��ت 

لتك��ون مق��رًا إلقام��ة الدبلوماس��ي 

ديليس��بس  فردينان��د  الفرنس��ي 

وذل��ك خ��الل تنفي��ذ مش��روع حف��ر 

قن��اة الس��ويس، ومت إضاف��ة ع��ددًا من 

املبان��ي امللحق��ة باالس��رتاحة عل��ى 

جي��ري  و  التالي��ة،  الس��نوات  م��دار 

العم��ل حالي��ًا على قدم وس��اق لرتميم 

وتطوي��ر املبن��ى األث��ري واحلفاظ على 

مقتنيات��ه وإع��داده بالصورة املش��رفة 

ليكون ملحقًا باملتحف العاملي لقناة 

الس��ويس.

احلوائ��ط  ترمي��م  إىل  باإلضاف��ة 

وتدعي��م العناصر اإلنش��ائية، وأعمال 

الش��بكات األرضي��ة وتش��مل ال��ري 

والتغذي��ة والصرف الصح��ي، وأعمال 

الصح��ي والتش��طيبات واملوق��ع الع��ام، 

وكذل��ك إزال��ة املبان��ي املس��تحدثة 

وإقام��ة إنش��اءات جدي��دة.  

األعم��ال  التطوي��ر  مش��ل  كم��ا 

)كهرب��اء- الكهروميكانيكي��ة 

...إخل تكيي��ف 
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مبنى اإلرشاد 

يليق بالقيمة التاريخية للمبنى

أحد الرموز المعمارية باإلسماعيلية

يستعيد رونقه من جديد

أمت��ت هيئ��ة قن��اة الس��ويس أعم��ال 
تطوي��ر مبن��ى اإلرش��اد املق��ر اإلداري 
الرئيس��ي للهيئ��ة وأح��د أه��م الرم��وز 
املعماري��ة مبحافظ��ة اإلمساعيلي��ة 
الس��تعادة رونق��ه م��ن جدي��د بع��د 
إضاف��ة ملس��ات معماري��ة حديث��ة 
تضف��ي قيم��ة مجالي��ة وعصري��ة 

للمبن��ى التارخي��ي.
بتطوي��ر  اهليئ��ة  قام��ت  كم��ا 
املس��طحات اخلض��راء احمليط��ة مبق��ر 
مبنى اإلرش��اد على مرحلتني وفق أدق 
املعاي��ري البيئي��ة م��ع مراع��اة احلف��اظ 
األش��جار  كاف��ة  عل��ى  الكام��ل 
املعم��رة باملنطق��ة، وذل��ك بالتوازي مع 
تنفيذ أعمال صيانة وتطوير حدائق 
املالحة، وإنشاء حدائق جديدة بذات 
املنطق��ة لزي��ادة املس��احات اخلض��راء 
بها، مع تنفيذ أعمال التشجري وإضافة 
أن��واع خمتلف��ة م��ن الزه��ور والنباتات 

ذات املظه��ر اجلمال��ي اخل��الب.

التحدي��ث  أعم��ال  مشل��ت  كم��ا 
تطوي��ر مرك��ز مراقبة املالح��ة ليتم 
تزوي��ده بأح��دث األجه��زة املالحي��ة 
وتكنولوجيا االتصال إلرشاد السفن 
ومراقبة خط السري وااللتزام بالسرعة 
املق��ررة باجمل��رى املالح��ي وتقدي��م 

الدع��م ال��الزم هلا.
مشل��ت أعم��ال التطوير ط��الء واجهة 
املبن��ى بالل��ون األبي��ض الناص��ع املمي��ز 
للمبنى، وتدش��ني بواب��ة إلكرتونية 
حديثة، عالوة على جتديد األس��وار 
احمليط��ة حب��رم املبنى، وإنش��اء س��اري 
لإلع��الم، وبن��اء منظوم��ة متط��ورة 
للمراقبة والكام��ريات داخل وخارج 

املبنى.
ج��زًءا  اإلرش��اد  مبن��ى  ويش��كل 
رئيس��ًيا م��ن تاري��خ اإلمساعيلي��ة 
ووج��دان ش��عبها الباس��ل، حي��ث مت 
إنش��اءه عام 1963 أى بعد س��بع س��نوات 
م��ن تأمي��م  قن��اة الس��ويس، ليك��ون 

مقًرا لرئاس��ة قناة السويس، وافتتحه 
الرئي��س الراحل مجال عبدالناصر فى 
26 يولي��و 1966 يف الذكرى العاش��رة 

للتأمي��م.
وأصب��ح املبن��ى من��ذ ذل��ك التاري��خ 
مركًزا رئيسًيا إلرشاد السفن، جبانب 
كون��ه املق��ر اإلداري الرئيس��ي، حيث 
يط��ل عل��ى ش��اطئ حب��رية التمس��اح 
باإلمساعيلية، ومت بناءه على مساحة 
3 آالف م��رت مرب��ع ويتك��ون م��ن 13 
طابق��ا يض��م أكث��ر م��ن 400 غرفة و8 

قاع��ات رئيس��ية لالجتماع��ات.
وتع��رض املبن��ى للتدم��ري اجلزئ��ي 
أثناء نكسة 5 يونيو 1967، ثم خضع 
ألعم��ال الرتميم واس��تعادة كفاءته، 
وق��ام الرئي��س حمم��د أن��ور الس��ادات 
بافتتاح��ه م��رة أخ��رى يف 5 يوني��و 
1975 ضم��ن فعالي��ات حف��ل افتت��اح 
اجمل��رى املالح��ي بع��د 8 س��نوات م��ن 

التوق��ف.
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تطوير مبنى القبة التاريخي 

يليق بالقيمة التاريخية للمبنى

الشاهد على سجل بطوالت

بورسعيد الباسلة

تعك��ف هيئ��ة قن��اة الس��ويس عل��ى 
إج��راء تطوي��ر ش��امل ملبن��ى القب��ة 
التارخي��ي، التحف��ة املعماري��ة األب��رز 
عل��ى اإلط��الق مبحافظ��ة بورس��عيد، 
فه��و أول مبنى مت إنش��اءه عل��ى ضفاف 

املدين��ة الباس��لة ع��ام 1895.
ختض��ع أعم��ال ترمي��م املبن��ى ال��ذي 
يت��م م��ن خالل��ه إدارة مه��ام قن��اة 
الس��ويس بنط��اق بورس��عيد إلش��راف 
وزارة الس��ياحة واآلث��ار، حيث يندرج 
حتت مظل��ة املباني األثرية، مبا حيتم 
االلتزام مبعاي��ري صيانة وترميم اآلثار 

املعتم��دة دولي��ا وحملي��ا.
كم��ا مت االس��تعانة مبرك��ز دع��م 
جبامع��ة  املعماري��ة  التصميم��ات 
للمش��روع  كاستش��اري  القاه��رة 
لالس��تفادة م��ن اخل��ربات املرتاكم��ة 
للمرك��ز يف تنفي��ذ املهام اهلندس��ية 
الدقيق��ة املطلوب��ة، فض��اًل عن إس��ناد 
أعم��ال تنفي��ذ املش��روع لش��ركة 
املقاول��ني الع��رب بالتع��اون م��ع إدارة 

األش��غال بقن��اة الس��ويس.
حرص��ت هيئ��ة قن��اة الس��ويس عل��ى 
خ��ربات  م��ن  القص��وى  االس��تفادة 
وإمكان��ات ه��ذه اجله��ات املرموق��ة 
والعمالق��ة مًع��ا، م��ن أج��ل ضم��ان 
تنفيذ أعمال الرتمي��م بدقة وكفاءة 
متناهي��ة، الس��تعادة  املظهر التارخيي 

ملبن��ى القب��ة، تنفي��ًذا الس��رتاتيجية 
اهليئ��ة يف احلف��اظ عل��ى اهلوي��ة 

احلضاري��ة ل��رتاث قن��اة الس��ويس.
وتش��مل أعم��ال الرتمي��م اجلاري��ة 
صيان��ة وجه��ة مبنى القب��ة وجدرانه 
معاجل��ة  خ��الل  م��ن  الداخلي��ة 
الش��روخ وإج��راء عمليات املكاش��فة 
اللوني��ة لتحدي��د أص��ل درج��ة اللون 
وصيان��ة  الط��الء،  يف  املس��تخدمة 
النوافذ اخلش��بية العريقة الس��تعادة 

رونقه��ا.
ش��امل  ترمي��م  املش��روع  ويش��هد 
لألرضيات عرب ترميم بالط السورناجا 
األصل��ي املس��تخدم يف بن��اء املبن��ى، 
إىل جان��ب دق اخلوازي��ق الداعم��ة 
للمبنى، وصب خرس��انات األسقف مع 
االلتزام الكام��ل باملواصفات واهلوية 

املعماري��ة ملبن��ى القب��ة.
بأهمي��ة  القب��ة  مبن��ى  وحيظ��ى 
تارخيي��ة فري��دة يف س��جل مدين��ة 
بورس��عيد الباس��لة، حيث مت تشييده 
يف عه��د اخلدي��وي عب��اس حلم��ي 
الثاني، ليكون مبثابة حمطة وصول 
واستقبال ضيوف اخلديوي من كبار 
الش��خصيات م��ن املل��وك والس��فراء 
والدبلوماس��يني وغريهم م��ن القادمني 
إىل مصر عرب قناة الس��ويس، ثم حتول 
بفضل موقعه املميز على ضفة القناة 

إىل مبنى إداري يتم من خالل متابعة 
حركة س��ري الس��فن.

ه��ذه التحف��ة املعماري��ة الن��ادرة مت 
بناءه��ا بواس��طة ش��ركة املق��اوالت 
الفرنس��ية “إدمون��د كونيي��ه ” عل��ى 
هيئ��ة قص��ر عل��ى الط��راز اإلس��المى 
املم��زوج بال��روح املعماري��ة األوروبية، 
وه��و م��ا يتجل��ى يف القب��اب الث��الث 
اخلض��راء ال��ي تعل��و املبن��ى والزخارف 
واحلوائ��ط،  لألس��قف  الداخلي��ة 
وكذلك النواف��ذ والنجف الذي يزين 

املبن��ى م��ن الداخ��ل.
وجيس��د مبن��ى القم��ة فص��وال مهم��ة 
م��ن تاري��خ بورس��عيد حي��ث حصل��ت 
علي��ه بريطاني��ا أثناء احل��رب العاملية 
األول��ي ليكون مق��ًرا لقي��ادة اجليش 
الربيطاني يف منطقة الشرق األوسط، 
إال أن مص��ر اس��رتدته عق��ب ج��الء 
القوات الربيطانية عام 1956، ليتم رفع 
العل��م املص��ري علي��ه من قب��ل الرئيس 

الراحل مج��ال عب��د الناصر.
وش��هد املبن��ى زي��ارة الرئي��س مج��ال 
قن��اة  تأمي��م  عق��ب  الناص��ر  عب��د 
السويس، فضاًل عن اس��تقبال الرئيس 
حممد أنور الس��ادات ع��ام 1975 إلعادة 
افتتاح اجملرى املالحي أمام سفن العامل 
مرة أخرى بعد نصر أكتوبر العظيم.
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   صرح رياضي جديد

ستاد القنــــــاة الدولي ستاد القنــــــاة الدولي 

بمنطقة القناة

مدة التنفيذ : عامان تنتهي في مايو 2021   
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انطالق��ًا م��ن املس��ئولية اجملتمعي��ة 
هليئ��ة قن��اة الس��ويس، واس��تكمااًل 
للمنظومة الرياضية التابعة للهيئة، 
أوش��كت أعمال إنش��اء اس��تاد القناة 
الدول��ي مبحافظة اإلمساعيلية على 
االنته��اء ليك��ون بالتكام��ل م��ع 
منش��آت اهليئ��ة الرياضي��ة مبثاب��ة 
قري��ة أوملبية صغرية تل��يب متطلبات 
النهض��ة الرياضي��ة احلالي��ة وتدع��م 
البني��ة  لتطوي��ر  الدول��ة  جه��ود 

األساس��ية للرياض��ة املصري��ة.
ب��دأت األعم��ال اإلنش��ائية لالس��تاد 
يف منتصف شهر يونيو 2019، ويراعي 
واالش��رتاطات  املواصف��ات  االس��تاد 
الدولي��ة للفيفا واالحت��اد اإلفريقي ) 

الكاف(.  

املساحة: 80 ألف مرت مربع ) 19 فدان(
سعة االستاد : 22 ألف متفرج

)سعة 4000 متفرج(
تتكون من 5 طوابق وحتتوي على:

قاع��ات   - ال��زوار  كب��ار  قاع��ات 
املؤمت��رات - كبائ��ن امُلعلق��ني - غ��رف 
التحك��م - قاع��ات الب��ث املباش��ر - 
أنظم��ة املراقب��ة والتصوي��ر- أنظم��ة 
قاع��ات    - والتليفزي��ون  اإلذاع��ة 

املؤمت��رات -  كبائ��ن املعلق��ني.

سعة ) 3000 متفرج(
جمه��زة بع��دد 2 جن��اح للبط��والت 

اجملمع��ة ويش��مل كل جن��اح:
قاع��ة املؤمت��رات الصحفي��ة - غ��رف 
احل��كام - غ��رف الالعب��ني - الس��اونا 
واجلاكوزي - غرف املس��اج والتدليك 

- غرف إس��عافات

 
ميني املقصورة ) سعة 7500 متفرج(

مكونة من عدد 2 طابق:
الدور األرضي حيتوى على: 

أكادميية للناش��ئني - غ��رف الرتفيه 
صال��ة الطع��ام - مطب��خ مرك��زي- 

مغس��لة مركزي��ة

الدور األول وحيتوي على :
ع��دد 12 كافيرتي��ا للجمهور - عدد 6 
دورات مياه للجمهور ) رجال وسيدات( 

- غرفة إسعافات أولية للجمهور 

 يسار املقصورة ) سعة 7500 متفرج(
مكونة من عدد 2 طابق:

 
حيتوى على:

املكاتب اإلدارية 
الن��ادي الصح��ي مبس��احة 800 م��رت 
مرب��ع، مقس��م إىل) صال��ة اللياق��ة 

المواصفات الفنية

مكونات المشروع
 المقصورة والدرجة األولى

 الدرجة الثانية

 الدرجة الثالثة

 الدرجة الثالثة

الدور االرضي

االحتياج��ات  ل��ذوي  جتهي��زات   -
اخلاص��ة

نظ��ام اإلض��اءة املس��تخدم باس��تخدام 
تكنولوجي��ا ال LED  وفقًا ألحدث ما 

توصل��ت إليه نظم اإلض��اءة العاملية
م��زود بع��دد 2 شاش��ة إلكرتوني��ة - 

أبع��اد الشاش��ة الواح��دة 8X16 م.
 2500 إض��اءة  بش��دة  إن��ارة  أب��راج   4
الكس تعد األوىل يف الشرق األوسط 
إضاءة ليد تناس��ب النقل التليفزيوني 

الليلي 

البدني��ة - وح��دة الط��ب الرياض��ي( 
وملحقاته��ا م��ن ) غ��رف خل��ع املالبس 

-التدلي��ك - احلمام��ات (

 حيتوي:
ع��دد 12 كافيرتي��ا للجمه��ور -عدد 6 
دورات مياه للجمهور ) رجال وسيدات( 

- غرفة إسعافات أولية للجمهور

ويشتمل على :
أرضي��ة امللع��ب م��ن الن��وع اهلاي��ربد 

طبق��ًا ألح��دث األنظم��ة العاملي��ة.

امللع��ب جمه��ز مبضمارألع��اب ق��وى ) 
رم��ى الق��رص - رم��ي اجلل��ة - احلاج��ز 
املائي - الوث��ب الطويل - القفز بالزانة - 

رم��ى الرمح - الوث��ب العالي(

- ع��دد 22  بوابة مقس��مة إىل ) عدد 3 
- VIP بوابة خمصصة لل

 ع��دد 6 بواب��ات لدخ��ول الالعب��ني 
- ع��دد 11 بواب��ة إلكرتوني��ة بنظ��ام 
تذكرت��ي لدخ��ول اجلمه��ور - ع��دد 
2 بواب��ة دخ��ول خلدم��ات االس��تاد يف 

أوق��ات املباري��ات( 

الدور األول

التجهيزات

اإلضاءة

الملعب والمضمار
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يف إط��ار اس��رتاتيجية مص��ر يف إط��ار اس��رتاتيجية مص��ر 20302030،  تول��ي هيئة قناة ،  تول��ي هيئة قناة 
الس��ويس اهتماًما كبرًيا بتفعيل تطبيقات التحول الس��ويس اهتماًما كبرًيا بتفعيل تطبيقات التحول 
الرقم��ي وتعميمه��ا يف كافة املعام��الت واخلدمات الرقم��ي وتعميمه��ا يف كافة املعام��الت واخلدمات 
امُلقدم��ة للعم��الء، وتطبي��ق منظوم��ة الش��بكة امُلقدم��ة للعم��الء، وتطبي��ق منظوم��ة الش��بكة 
املوح��دة للرب��ط ب��ني كاف��ة مواقع اهليئ��ة يف مدن املوح��دة للرب��ط ب��ني كاف��ة مواقع اهليئ��ة يف مدن 
القن��اة الث��الث مب��ا يعزز م��ن العوائ��د االس��تثمارية القن��اة الث��الث مب��ا يعزز م��ن العوائ��د االس��تثمارية 
للهيئة، ويصبو إىل ُحس��ن إدارة املوارد بشكل عام.للهيئة، ويصبو إىل ُحس��ن إدارة املوارد بشكل عام.
 ب��دأت أوىل خط��وات التح��ول الرقمي بإنش��اء البنية  ب��دأت أوىل خط��وات التح��ول الرقمي بإنش��اء البنية 
األساس��ية الالزم��ة للش��بكة املوح��دة، وذل��ك األساس��ية الالزم��ة للش��بكة املوح��دة، وذل��ك 
بافتتاح مركز البيانات الرقمي الرئيسي مبقر إدارة بافتتاح مركز البيانات الرقمي الرئيسي مبقر إدارة 
االتصاالت ونظ��م املعلوم��ات باإلمساعيلية، وافتتاح االتصاالت ونظ��م املعلوم��ات باإلمساعيلية، وافتتاح 

مرك��ز البيانات الرقم��ي التبادل��ي ببورفؤاد.مرك��ز البيانات الرقم��ي التبادل��ي ببورفؤاد.
راع��ى تصمي��م كاًل م��ن مرك��ز البيان��ات الرقم��ي راع��ى تصمي��م كاًل م��ن مرك��ز البيان��ات الرقم��ي 

الرئيس��ي باإلمساعيلي��ة ومرك��ز البيان��ات الرقمي الرئيس��ي باإلمساعيلي��ة ومرك��ز البيان��ات الرقمي 
التبادل��ي ببورف��ؤاد املعاي��ري الدولي��ة امُلعتم��دة م��ن التبادل��ي ببورف��ؤاد املعاي��ري الدولي��ة امُلعتم��دة م��ن 
قب��ل منظم��ة قب��ل منظم��ة UP TIMEUP TIME، كم��ا اعتم��دت جتهيزات ، كم��ا اعتم��دت جتهيزات 
مراكز البيانات على التعاون مع كربى الشركات مراكز البيانات على التعاون مع كربى الشركات 
العاملي��ة مث��ل ش��ركة سيس��كو املتخصص��ة العاملي��ة مث��ل ش��ركة سيس��كو املتخصص��ة 
Dell EMCDell EMC وش��ركة  الش��بكات  أجه��زة  وش��ركة يف  الش��بكات  أجه��زة  يف 
باإلضاف��ة  التخزي��ن  وس��ائط  يف  باإلضاف��ة املتخصص��ة  التخزي��ن  وس��ائط  يف  املتخصص��ة 
إىل االعتم��اد عل��ى أق��وى الربام��ج للحماي��ة وتأمني إىل االعتم��اد عل��ى أق��وى الربام��ج للحماي��ة وتأمني 

البيان��ات.البيان��ات.
يس��تهدف تفعي��ل منظوم��ة الش��بكة املوح��دة يس��تهدف تفعي��ل منظوم��ة الش��بكة املوح��دة 
مواكبة التقدم املتسارع يف تكنولوجيا املعلومات مواكبة التقدم املتسارع يف تكنولوجيا املعلومات 

واالس��تفادة مب��ا يطرحه من مزاي��ا وإمكانيات.واالس��تفادة مب��ا يطرحه من مزاي��ا وإمكانيات.

التحول الرقمي بالهيئة كراكات

نموذج ناجح للرقمنة 

على مستوى المؤسسات 
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نتائج جهود تفعيل التحول الرقمي
موح��دة  بيان��ات  قواع��د  إنش��اء   -
م��ع توفرياحلماي��ة والتأم��ني ال��الزم 
أو  الفق��د  م��ن  للبيان��ات وحفظه��ا 
االخرتاق، باإلضافة إىل تقديم حزمة 
م��ن التطبيقات واخلدم��ات الي تؤدي 
إىل تداول املستندات إليكرتونيًا بني 
إدارات اهليئ��ة املختلف��ة وتطبيق��ات 

األرش��فة والتوقي��ع اإلليكرتون��ي.
 - ميكن��ة حمط��ات مراقب��ة املالحة 
)16 حمط��ة بط��ول اجمل��رى املالح��ي 

) ة للقنا
- ميكن��ة حمط��ات مراقب��ة املالحة 
)16 حمط��ة بط��ول اجمل��رى املالح��ي 

للقناة( تتيح حمطات مراقبة املالحة 
بع��د تطويرها عرض توقيت��ات عبور 
الس��فن بيان��ات األرص��اد اجلوي��ة ) 
احل��رارة  درج��ة  اجل��وي-  الضغ��ط 
والرطوبة - سرعة واجتاه الريح-  مدى 
الرؤي��ة( بيان��ات األرص��اد املائي��ة )املد 

واجل��زر- س��رعة واجت��اه التيار(
اإللكرتوني��ة  اخلدم��ات  إط��الق   -
باهليئة خلدمة العمالء من اخلطوط 
وتوف��ري  املالحي��ة  والتوكي��الت 
عام��ل الوق��ت واجله��د وذل��ك بإطالق 
أربع��ة خدم��ات جديدة عل��ى املوقع 
الرمس��ي للهيئ��ة، تش��مل كل م��ن) 

خدم��ة طل��ب عب��ور الس��فن - خدمة 
اخلطوط الطويلة - خدمة املناقصات 

واملزاي��دات- وخدم��ات الرتس��انة(
وتس��مح خدم��ة طل��ب عب��ور س��فن 
ببن��اء اتص��ال فع��ال م��ع اخلط��وط 
املالحية ووكالء الشحن ومواكبة 
التط��ور اإللكرتون��ي يف جمال النقل 
اخلدم��ة  وتباش��ر  عاملًي��ا  البح��ري 
العمل من خ��الل جمموعة من املهام، 
أبرزه��ا تس��جيل وكالء املالح��ة، 
وتلقي طلب��ات عبور الس��فن وتقدير 
الرس��وم قب��ل العب��ور، ومتابع��ة حالة 
الطل��ب، وفتح خطوط تواصل مباش��ر 

م��ع الس��فن ووكالء املالح��ة ع��رب 
املراسالت اخلاصة، واستخراج تقارير 

الس��فن م��ن النظ��ام اإللكرتون��ي.
اإللكرتوني��ة  اخلدم��ة  أم���������ا   -
الطويل��ة  اخلط��وط  لتخفيض��ات 
فرتتب��ط بش��كل وثي��ق بالسياس��ة 
التسويقية املرنة الي تنتهجها اهليئة 
جل��ذب خط��وط مالحي��ة جديدة مل 
تك��ن تع��رب القن��اة م��ن قب��ل، وتتيح 
ع��دة مزاي��ا أهمه��ا تلق��ي طلب��ات 
ختفيض رس��وم عب��ور الس��فن العاملة 
عل��ى هذه اخلطوط، ودراس��ة الطلبات 
واحتس��اب التخفي��ض ومواف��اة مقدم 

الطل��ب بنس��بة التخفي��ض، فض��اًل 
ع��ن التواص��ل م��ع الس��فن باملراس��الت 
اخلاصة واستخراج التقارير، ومتابعة 
حال��ة الطل��ب اخلاص��ة به��ذه الس��فن.

الرتس��انات  خدم�������ة  وتوف��������ر 
اإللكرتوني��ة حزم��ة متنوع��ة م��ن 
وإص��الح  بن��اء  تش��مل  اخلدم��ات، 
وصيان��ة الس��فن واإلنق��اذ، ومباش��رة 
األعم��ال البحري��ة وخدم��ات اجلودة، 
ومتابع��ة الطل��ب اخلاص بالرتس��انات، 
بالت��وازي م��ع احلص��ول عل��ى التقارير 
إلكرتونًي��ا والتواص��ل م��ع األط��راف 
املختلفة فيما يتعل��ق بأعمال اإلدارة.

املناقص��ات  خدم��ة  تلع��ب  فيم��ا 
تغطي��ة  يف  مهًم��ا  دوًرا  واملزاي��دات 
املهم��ات  م��ن  اهليئ��ة  احتياج��ات 
املختلف��ة وتنفي��ذ مش��روعاتها م��ن 
خ��الل تس��جيل ش��ركات التوري��د 
م��ن  القائم��ة  وتنقي��ح  واملق��اوالت 
خالل إجراء تقييم إلكرتوني، فضاًل 
عن مباش��رة مه��ام طرح خمتل��ف أنواع 
املناقص��ات وتقيي��م العط��اءات مالًي��ا 
وفنًيا، وتوفري تقارير خاصة باألعمال 

واالتص��ال املباش��ر م��ع الش��ركات. 
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مجمع المحاكيات بالهيئةكراكات

مركزمتكامل للتدريب البحري 
بتقنيات عالمية

ضم��ن جه��ود اهليئ��ة لتطوي��ر األداء ورف��ع كف��اءة 
الكوادر البشرية، جنح مركز احملاكاة والتدريب 
البحري التابع هليئة قناة الس��ويس يف حتقيق نقلة 
نوعية يف جمال التدري��ب البحري مبا ميتلكه من 
إمكاني��ات علمية وتكنولوجية تواكب أحدث 
النظ��م والتقني��ات العاملي��ة، وما يش��هده م��ن تطوير 
مستمر الس��يمًا، بعد إضافة نظام حماكاة جديد 
للمالحة البحري��ة إىل املنظومة احلالية بتكلفة 
تقديري��ة قدره��ا 750 أل��ف دوالر امريك��ي وذل��ك 

بهدف زي��ادة ق��درات التدريب باملرك��ز وإمكانية 
إجراء مناورات حبرية عالية املس��توى والواقعية مبا 
ينعك��س عل��ى زيادة مع��دالت األم��ان املالحي فى 

السويس. قناة 
يرج��ع تاريخ تأس��يس املركز إىل ع��ام 1996، ويعد 
أح��د أه��م مراك��ز التدري��ب يف إفريقي��ا والش��رق 
األوس��ط مب��ا ميتلك��ه م��ن خ��ربات مرتاكم��ة فى 
جمال التدريب البحري باس��تخدام نظم احملاكيات.
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يه��دف مرك��ز احمل��اكاة والتدريب البح��ري إىل تدريب 
ورفع كفاءة العنصر البش��ري من مرش��دي اهليئة وصقل 
خرباتهم مبا يتناس��ب مع طبيعة عملهم الي تتطلب اإلملام 
الت��ام باإلحب��ار يف املم��رات الضيق��ة وكيفي��ة التعام��ل 
السليم مع املواقف الطارئة، كما يتسع نطاق عمل جممع 

تتمث��ل مهام املركز يف تقديم خدم��ات تدريب متعددة 
مرتبط��ة باملالح��ة ف��ى قن��اة الس��ويس إىل جان��ب دوره 

البحث��ي اهلام وتش��مل:   
- تدريب أطقم اإلرشاد على العبور اآلمن لقناة السويس

- تدريب أطقم القاطرات على العبور اآلمن للقناة
- تدريب ربابنة الس��فن العابرة للقن��اة للدورة على العبور 

اآلمن 

احملاكيات ليش��مل تنظي��م برامج تدريبي��ة متخصصة 
لربابن��ة اخلط��وط املالحي��ة للش��ركات األجنبي��ة حول 
املالحة اآلمنة فى قناة السويس لتحقيق التواصل الفعال 

والتنس��يق الالزم  أثناء عب��ور اجملرى املالحي.

- تقدي��م خدم��ات التدري��ب عل��ى منظوم��ة الس��المة 
البحري��ة واخلرائ��ط اإللكرتوني��ة 

- إث��راء جم��ال البح��ث العلم��ي للمش��روعات العمالق��ة 
ال��ي تق��ام عل��ى القن��اة و أبرزه��ا مش��روعات الكب��اري 
العائم��ة والبالغ عددها مخس��ة كب��اري عائمة افتتحها 
الرئي��س عبد الفتاح السيس��ي لربط ضف��ي القناة وخدمة 

املش��روعات التنموي��ة الواع��دة يف منطق��ة القن��اة.

أهميته

مهام المركز

يق��دم مرك��ز احمل��اكاة والتدري��ب البح��ري خدم��ات 
تواك��ب  حماكي��ات  ع��دة  خ��الل  م��ن  متنوع��ة 
التكنولوجي��ا األح��دث يف هذا اجمل��ال خلدمة قطاعات 

متع��ددة باهليئ��ة م��ن خ��الل:
- عدد 2 حماكي مالحي للس��فن ) بعد االنتهاء من إنشاء 

اعتم��دت عملي��ة تطوي��ر حماك��ي املالح��ة عل��ى 
إح��الل حماك��ي املالح��ة الس��ابق ال��ذي مت توري��ده يف 
ع��ام 1996 واس��تبداله بأحدث التقني��ات يف تكنولوجيا 
حماكيات املالحة وعمل التحديثات الالزمة يف البنية 
التحتي��ة القائم��ة حيث مت زي��ادة جمال الرؤي��ة األفقية 

يع��د قاع��ة احملاك��ي اجلدي��دة إضاف��ة حقيقي��ة 
س��يكون هل��ا بال��غ األث��ر حن��و تكثي��ف تدريب الس��ادة 
مرش��دي هيئة قناة السويس مبا يسمح بتدريب مرشدي 
أكث��ر م��ن قط��اع )حت��ركات بورس��عيد - حت��ركات 

احملاكي اجلديد( 
- عدد  2 حماكي مالحي للقاطرات

 )GMDSS( حماكي للسالمة البحرية -
-  حماكي للتلوث ومكافحة اإلنسكاب البرتولي

للنظ��ام اجلدي��د م��ن 224 درج��ة اىل 240 درج��ة م��ا مينح 
 DNV-CLASS نظ��ام احملاكاة اجلديد ش��هادة اإلعتم��اد
 )IMO( واملطابق��ة ملتطلب��ات املنظمة البحري��ة الدولية A
 .)STCW(واملتوافقة م��ع الكود العاملي التدري��ب البحري

االمساعيلي��ة -  حت��ركات بورتوفي��ق( يف وقت واحد من 
خ��الل مناورات مش��رتكة وذلك لضمان حصول الس��ادة 
مرش��دي اهليئ��ة عل��ى التدري��ب ال��الزم ملواكب��ة التطور 

املتس��ارع يف صناع��ة النق��ل البحري.

قاعات المحاكاة بالمركز 

المواصفات الفنية للمحاكي الجديد

أهمية المحاكي الجديد
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يواكب أحدث تكنولوجيا الطباعة عالميًا

مركز طباعة قناة السويس

ملواكبة التط��ورات التكنولوجية 

اهلائل��ة يف جم��ال الطباع��ة، والوفاء 

باحتياج��ات اهليئ��ة املتزاي��دة م��ن 

املطبوعات املختلفة، مل تتوان هيئة 

قن��اة الس��ويس يف اللح��اق برك��ب 

التط��ور التكنولوج��ي الطباع��ي، 

واس��تثمار مواردها البش��رية امُلدربة 

واملعروف��ة بكفاءته��ا العالي��ة مب��ا 

ميك��ن معه حتس��ني ج��ودة املنتج 

النهائي.

ويق��وم مرك��ز طباع��ة هيئ��ة قناة 

الس��ويس، الكائ��ن مبنطق��ة منرة 

6 مبدين��ة اإلمساعيلي��ة، بالوف��اء 

م��ن  اهليئ��ة  إدارات  باحتياج��ات 

خمتل��ف املطبوع��ات ال��ي تس��تخدم 

يف تس��يري األعم��ال، باإلضاف��ة إىل 

تنفيذ احتياجات مطبوعات مجيع 

الش��ركات التابع��ة للهيئ��ة.

مرك��ز  إنش��اء  تاري��خ  ويع��ود 

الطباعة إىل تاريخ تأميم الشركة 

العاملية لقناة السويس، ليشيد على 

مس��احة 2400 م��رت مرب��ع ليك��ون 

مق��درا ل��ه م��ع م��رور الزم��ن ب��أن 

يك��ون مرك��ًزا للطباع��ة ينافس 

نظرائ��ه املنتش��رين عل��ى مس��توى 

اجلمهوري��ة، مب��ا يلي��ق مبكان��ة 

هيئ��ة قن��اة الس��ويس اإلقليمي��ة 

والدولي��ة.

وقام��ت اهليئة بزي��ادة وترية تطوير 

املرك��ز الطباع��ة خ��الل ع��ام 2020، 

وذل��ك م��ن خ��الل إم��داده بأح��دث 

اآلالت واملع��دات الطباعية ملواكبة 

التط��ور التكنولوج��ي العامل��ي يف 

ه��ذا القط��اع، باإلضاف��ة لتطوي��ر 

صالة الطباعة املتواجدة بها اآلالت، 

لتك��ون مس��احتها 1000 م��رت مرب��ع، 

صرح كبير مجهز بأحدث اآلالت والمعدات 

لتلبية احتياجات الهيئة وشركاتهايليق بالقيمة التاريخية للمبنى

باإلضافة إىل إنش��اء وتشييد مركز 

لف��رم املخلف��ات وآخ��ر للصيان��ة، 

جبان��ب  تركي��ب نظ��ام للتهوي��ة 

وتركيب جهاز إنذار وإطفاء يشمل 

مجي��ع أحن��اء مرك��ز الطباعة.

ويعتم��د مرك��ز الطباع��ة عل��ى 

أربعة أقسام رئيسية، وهي املكتب 

الف��ين وأقس��ام اإلنت��اج والصيان��ة و 

اجل��ودة، وتتمث��ل مهم��ة املكت��ب 

الف��ين يف القي��ام بالتخطي��ط وإعداد 

الطلبي��ات وقط��ع الغي��ار واخلام��ات 

اخلاص��ة بأعم��ال الطباع��ة، وإعداد 

دراس��ات اجل��ودة وختطي��ط أوام��ر 

الش��غل واملقايس��ات، ه��ذا باإلضافة 

اآلل��ي  احلاس��ب  أجه��زة  لصيان��ة 

والربام��ج ومتابع��ة عق��ود صيان��ة 

ومتابع��ة  واألجه��زة،  املاكين��ات 

أعم��ال الس��المة والصح��ة املهني��ة 

ومتابع��ة طباع��ة البان��رات، ويتب��ع 

املكت��ب الف��ين قس��م التصميم��ات 

واملونت��اج.

أم��ا قس��م اإلنت��اج فيخت��ص مبتابعة 

وتنفيذ أوامر التش��غيل داخل صالة 

الطباعة من طباعة وجتليد وأعمال 

أخرى، باإلضافة ألعمال فرم األوراق 

وكبس��ها، كذل��ك متابع��ة أعمال 

قس��م التصوير وأعم��ال التصميمات 

واملونت��اج وحتميض الزنكات.

وخيت��ص قس��م الصيان��ة باإلش��راف 

وإص��الح  الصيان��ة  أعم��ال  عل��ى 

املاكين��ات، ع��الوة عل��ى حتدي��د 

الغي��ار  قط��ع  وتركي��ب  وتوف��ري 

املطلوب��ة لتش��غيل املاكينات، فيما 

يش��رف قس��م اجل��ودة عل��ى ج��ودة 

مراح��ل اإلنت��اج، وكذل��ك عل��ى 

خامات املخزن املستخدمة يف أعمال 

الطباع��ة، والتأكد من جودة املنتج 

النهائ��ي.
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تطوير شامل المسئولية االجتماعية

للقطاع الطبي بالهيئة  لقناة السويس

دور وطني لتنمية المنطقة
رفع كفاءة المراكز الطبية... 

وتوريد وحدة جديدة للقلب والقسطرة 

حقق��ت هيئ��ة قن��اة الس��ويس طف��رة ملحوظ��ة مبس��توي 

القطاع الطيب التابع هلا بالتوازي مع تطبيق منظومة التأمني 

الصحي الشامل مبحافظة اإلمساعيلية، ومبا يتماشى مع 

اخلط��ة القومية لتطوي��ر القطاع الطيب، واجله��ود املبذولة 

لالرتق��اء مبس��توى اخلدم��ات امُلقدمة للمواطن��ني بالنظام 

التكافلي.

»قن��اة  تب��دو  األوىل  للوهل��ة 
الس��ويس« م��ن منظ��ور اجلغرافي��ا 
جم��رد مم��ر مائ��ي يش��ق طريق��ه 
للرب��ط ب��ني البح��ر األمح��ر والبح��ر 
املتوس��ط ، إال أن واق��ع األم��ر يتخطى 
ح��دود التص��ور األول��ي إىل زواي��ا 
وأبعاد أخرى، فعلى الصعيد العاملي 
متكن��ت القن��اة م��ن تغي��ري مالم��ح 
خريط��ة التج��ارة العاملية وأصبحت 
أقصر الطرق الي تصل الشرق بالغرب 
وأكثره��ا أمانًا، كما كانت س��ببًا 
يف تطوي��ر صناع��ة النق��ل البح��ري 
عل��ى م��دار التاري��خ، لتصب��ح القناة 
حبق ش��ريانًا للحي��اة للع��امل أمجع.

الداخل��ي كان  الصعي��د   وعل��ى 
للقناة ش��أن آخ��ر اليق��ل أهمية عن 
دوره��ا العامل��ي، حي��ث امت��د دوره��ا 
احلي��وي ليش��مل تنمي��ة منطق��ة 
انتص��ارات  ش��هدت  ال��ي  القن��اة 
ويف س��ياق التطوي��ر الش��امل للخدمات الصحي��ة والطبية وانكس��ارات ش��كلت ف��رتات هامة 

ال��ذي تنتهج��ه الدول��ة املصري��ة، عكف��ت هيئ��ة قن��اة 

الس��ويس عل��ى رف��ع كف��اءة املراك��ز الطبي��ة التابعة هلا 

مب��دن القن��اة الث��الث، وتطبيق معايري اجل��ودة مبا يضمن 

تلبية مجيع االحتياجات الطبية وتقديم اخلدمة بأعلي 

مس��توي وج��ودة ممكنة. 

يف التاري��خ املص��ري وحاض��ر الب��الد 
ومس��تقبلها.

أن  للش��ك  جم��ااًل  الي��دع  ومم��ا    
هيئ��ة قن��اة الس��ويس مثل��ت ملمحًا 
رئيس��يًا حن��و تغيري من��ط احلياة يف 
م��دن القن��اة الث��الث اإلمساعيلي��ة 
كم��ا   ، والس��ويس  وبورس��عيد 
امل��وروث  تش��كيل  يف  س��اهمت 
الثق��ايف واإلنس��اني ملواط��ين املنطقة 
، حي��ث محل��ت اهليئة عل��ى عاتقها 
تقديم حزمة من اخلدمات املتنوعة 
املواطن��ني  الحتياج��ات  تلبي��ة 

وتس��هياًل لُس��بل معيش��تهم.
وكان للهيئ��ة الس��بق يف تفعي��ل 
اس��رتاتيجيات الدول��ة حن��و التنمية 
املس��تدامة حي��ث أعلن��ت مص��ر يف 
م��ارس 2016 وثيقته��ا التنموية حتت 
عنوان »التنمية املس��تدامة ... رؤية 
مص��ر 2030« وال��ي تتواك��ب م��ع  
أهداف التنمية املس��تدامة األممية، 

مع��دالت  حتقي��ق  إىل  اهلادف��ة 
التنمية املس��تهدفة مع احلفاظ على 
البيئة والس��يما مع مراع��اة األهداف 
اخلاص��ة  باملن��اخ و نوعي��ة احلي��اة 

وتوف��ري الطاق��ة النظيف��ة.
وميثل موض��وع التنمية املس��تدامة 
أولوي��ة ك��ربى ل��دى هيئ��ة قن��اة 
بأهمي��ة  منه��ا  إدراكًا  الس��ويس 
وحتس��ني  اإلقتصادي��ة  التنمي��ة 
للعامل��ني  املعيش��ية  الظ��روف 
واملواطن��ني بالش��كل ال��ذي حيافظ 
وجتن��ب  الطبيعي��ة  امل��وارد  عل��ى 
إهداره��ا أو اس��تنزافها واحل��د م��ن 
العوام��ل امللوث��ة للبيئ��ة باإلضاف��ة 
إىل حتقي��ق التنمي��ة اإلجتماعي��ة 
من خ��الل إجياد فرص العمل وتوفري 
التعليم والرعاية الصحية وكذلك 

املي��اه والطاق��ة النظيف��ة.

وفي هذا اإلطار توالت جهود هيئة قناة السويس لتعزيز التنمية المستدامة من الناحية 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية وذلك على صعيد عدد من المحاور الرئيسية وأهمها:

تطوير قطاع اإلسكانالتطوير الشامل للقطاع الطبي

تطوير محطات تنقية المياه بمدن القناة الثالث
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تقديرًا لمسيرتهم الحافلة في خدمة المرفق المالحي األهم عالميًا

هيئة قناة السويس 

انطالقًا من تقدير هيئة قناة السويس 
لرحل��ة عط��اء أبنائه��ا م��ن العامل��ني، 
وس��عيًا لتوف��ري اخلدمات هل��م واالرتقاء 
به��ا عرفان��ًا منه��ًا بدوره��م يف احلف��اظ 
عل��ى املكان��ة الرائدة لقناة الس��ويس 
، حت��رص اهليئ��ة عل��ى بن��اء مس��اكن 

خاصة ألرباب املعاشات، وذلك يف مدن 
القن��اة الثالث اإلمساعيلية والس��ويس 

وبورسعيد.
حالي��ًا  اهليئ��ة  تعك��ف  وبالفع��ل 
عل��ى إنش��اء 2325 وح��دة س��كنية 
باحملافظ��ات الثالث، بواق��ع 1079 وحدة 

باإلمساعيلي��ة و310 وح��دة بالس��ويس 
و936 وح��دة ببورس��عيد، ومجيعه��م 

خمصص��ني ألرب��اب املعاش��ات.
إسكان املعاشات باإلمساعيلية

تت��وزع وح��دات اإلمساعيلي��ة بواق��ع 
592 وح��دة س��كنية بعم��ارات القرش 

ومشل��ت أعم��ال التطوي��ر رف��ع كف��اءة مرك��ز ش��وقي 
خالف الطيب باإلمساعيلية، وإحداث جتديد شامل باملبين 
وملحقات��ه، م��ع مراع��اة تطبي��ق معايري اجل��ودة يف األداء، 
والعمل عل��ى توفري الراحة القص��وي للمرضي مبا يتوافق 

م��ع املتطلب��ات العامة هليئ��ة اإلعتماد والرقاب��ة الطبية.  
 كم��ا تضمن��ت خط��ة التطوي��ر إنش��اء مرك��ز ط��يب 
ٌمتكام��ل مبنطق��ة ح��وض ال��درس ببورتوفي��ق يض��م 
عيادات خارجية بكافة التخصصات، ومعامل للتحاليل 
واألش��عة مب��ا يكف��ل تقدي��م اخلدم��ات الطبي��ة عالي��ة 
اجل��ودة يف مجي��ع القطاع��ات اجلغرافية التابع��ة للهيئة. 
كم��ا ط��ورت اهليئ��ة بص��ورة كلي��ة مجي��ع أقس��ام 

ورغ��م حتدي��ات أزمة ف��ريوس كورون��ا املس��تجد، جنحت 
هيئ��ة قن��اة الس��ويس يف إم��داد املستش��فى بأح��دث جهاز 
قس��طرة بالش��رق األوس��ط 520Innova IGS وال��ذي يع��د 
ذل��ك نقل��ة نوعي��ة يف تقدي��م اخلدم��ة الطبي��ة القلبي��ة 
مب��دن القن��اة الثالث��ة، حي��ث يوفر اجله��از اجلدي��د عمل 

القس��طرة القلبي��ة واملخي��ة والطرفية. 
و تتيح وحدة القس��طرة عمل كل من القسطرة القلبية، 

ويتك��ون قس��م القس��طرة والقل��ب اجلدي��د م��ن ثالث��ة 
عي��ادات خارجي��ة، وغرف��ة عملي��ات القس��طرة القلبي��ة 
ال��ي تزخ��ر جبه��از Innova IGS520 أح��د أح��دث أجهزة 
القس��طرة يف الش��رق األوس��ط، كم��ا حيتوي القس��م على 
وحدة إفاقة ورعاية أساس��ية متطورة للقلب تضم عش��رة 
أًس��رة جمه��زة بأحدث أجه��زة مراقب��ة العالم��ات احليوية 
للمري��ض )مونيت��ور(، فض��اًل ع��ن أجه��زة االرواء الوري��دي 
بالتنقي��ط وأجهزة التنفس الصناعي وجهاز أش��عة متنقل 

مستش��في من��رة 6 مبحافظ��ة اإلمساعيلي��ة، وم��ن أبرزه��ا 
رف��ع كف��اءة وتطوي��ر العم��ل بأجه��زة الغس��يل الكلوي 
لع��دد 18 وحدة غس��يل تعمل علي مدار 24 س��اعة، كما 
مت رف��ع كف��اءة األجه��زة التش��خيصية من مناظ��ري ورنني 
مغناطيس��ي وأش��عة مقطعي��ة، كم��ا مت رف��ع كف��اءة 

مجي��ع جراح��ات العظ��ام واجلراح��ة العام��ة . 
واتس��ع التطويرليش��مل مجي��ع املراك��ز بنظ��ام اإلطف��اء 
اآلل��ي مبا يتواف��ق مع الك��ود املصري للحري��ق ومتطلبات 
احلماي��ة املدني��ة، باإلضاف��ة إل��ي توف��ري معاي��ري اجل��ودة 

والس��المة يف كاف��ة املنش��آت الطبي��ة مب��دن القناة. 

والقس��طرة املخية والقس��طرة الطرفي��ة، وملحقاتها كل 
م��ن غرف��ة املاكين��ات، وغرفة اجله��از، وغرف��ة التحكم، 
ع��الوة على العي��ادات الطبية وهى عي��ادة أخصائي القلب 
وعي��ادة االستش��اري وملحق بهم��ا جهاز املوج��ات الصوتية 
على القلب العادي واجملهود، ووحدة القياسات لرسم القلب 

وقياس الضغط على مدار الس��اعة.

وأجه��زة املوج��ات الصوتي��ة والدوبلر.
وحيظى قس��م القس��طرة والقلب اجلديد بوحدة قياس��ات 
حديث��ة للقل��ب، مزودة بأفض��ل أجهزة رس��م القلب العادي 
وأجه��زة رس��م القل��ب باجمله��ود وجه��از رس��م القلب مل��دة 24 
ساعة )هولرت(، وجهاز قياس الضغط ملدة 24 ساعة )هولرت(، 
وجه��از املوج��ات الصوتي��ة علي القل��ب العادي��ة واملوجات 

الصوتي��ة علي القل��ب باجملهود.  

رفع كفاءة المراكز الطبية

وحدة القلب والقسطرة

مكونات الوحدة 

توفر 2325 وحدة سكنية ألرباب المعاشات 

بمحافظات القناة الثالثيليق بالقيمة التاريخية للمبنى

5455



قناة السويس كراكات

تدعم خدمات تنقية المياه بمدن القناة 

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بتنفيذ 2158 وحدة 
منهم.. والقطاع الخاص ينفذ 167 وحدة

أم��ام الكوب��ري العائم الش��هيد أمحد 
املنس��ي، حي��ث يض��م ه��ذا املوق��ع 22 
عم��ارة س��كنية بارتف��اع أرض��ي و4 
طواب��ق، ومبتوس��ط مس��احة 150 م��رت 
مرب��ع للوح��دة، وتق��وم بتنفي��ذ ه��ذه 
العم��ارات اهليئ��ة اهلندس��ية للق��وات 

املس��لحة.
كم��ا خصص��ت اهليئ��ة موق��ع أخ��ر 
إلس��كان املعاش��ات، وذل��ك مبنطق��ة 
الواح��ة بإمجالي 22 عمارة س��كنية 
تض��م 440 وح��دة س��كنية بارتف��اع 
أرضي و4 طوابق ومبساحات ترتاوح ما 
ب��ني 150 م��رت إىل 200 مرت مربع، وتتوىل 
اهليئة اهلندسية للقوات املسلحة دور 

التنفيذ.
وباإلضاف��ة إىل ذل��ك أنش��أت اهليئ��ة 
3 عم��ارات بارتف��اع أرض��ي و 4 طواب��ق 
مبنطقة عرايش��ية مصر بإمجالي 47 
وحدة س��كنية، ومبس��احات ترتاوح 

م��ا ب��ني 150 مرت إىل 210 م��رت مربع.
إسكان املعاشات السويس:

أم��ا بالنس��بة للس��ويس، فهن��اك 270 
وح��دة س��كنية مبس��احة 150 م��رت 
مبنطق��ة حوض ال��درس موزعني على 
9 عم��ارات، حي��ث تتك��ون العم��ارة 
الواح��دة من أرض��ي و 4 طوابق، وتقوم 
اهليئ��ة اهلندس��ية للق��وات املس��لحة 

تنفيذه��م.
ويت��م حالي��ًا أيض��ًا تنفي��ذ عمارت��ني 
بارتف��اع أرض��ي و4 طواب��ق بإمجال��ي 
40 وح��دة س��كنية مبس��احة 130 
م��رت، ويت��م تنفيذهم بواس��طة إحدى 
ش��ركات املق��اوالت التابع��ة للقط��اع 

اخل��اص.
إسكان املعاشات ببورسعيد:

فترتك��ز  لبورس��عيد،  وبالنس��بة 
غالبي��ة الوح��دات يف منطق��ة جنوب 
ج��راج اهليئ��ة وال��ي تض��م 25 عم��ارة 

س��كنية بارتف��اع أرض��ي و 6 طواب��ق 
ومبس��احات  وح��دة   856 بإمجال��ي 
ت��رتاوح م��ا ب��ني 141 م��رت إىل  165 م��رت 
مرب��ع، وتت��وىل اهليئ��ة اهلندس��ية 

للق��وات املس��لحة مه��ام التنفي��ذ.
وتقوم قناة الس��ويس بإنش��اء عمارتني 
الربي��د  مصي��ف  جن��وب  مبنطق��ة 
بارتف��اع أرض��ي و 4 طواب��ق بإمجال��ي 
ع��دد وح��دات 32 وحدة، ومبس��احات 
ت��رتاوح م��ا ب��ني 189 م��رت إىل 204 م��رت 
مربع، ويتم تنفيذهم بواسطة القطاع 

اخلاص.
كم��ا يت��م حالي��ًا إنش��اء 3 عم��ارات 
أخرى مبنطق��ة أرض املش��تل بارتفاع 
أرض��ي و 4 طوابق، بإمجالي 48 وحدة، 
ومبس��احات ت��رتاوح م��ا ب��ني 148 م��رت 
إىل 152 م��رت مرب��ع، ويت��م تنفيذه��م 
ع��ن طريق إحدى ش��ركات املقاوالت 

القط��اع اخلاص.

بثالث محطات إضافية 
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وتس��تهدف حمط��ة مي��اه الرس��وه ببورس��عيد تلبي��ة 
احتياجات مدينّي بورسعيد وبورفؤاد من املياه النقية 
الصاحل��ة للش��رب باس��تخدام التقني��ات التقليدي��ة 
واملتطورة، وتبلغ املس��احة الكلي��ة للمحطة70 فدان، 

فيم��ا تبل��غ طاقته��ا التصميمي��ة 480 ألف م��رت مكعب 
يف الي��وم وذل��ك م��ن خالل س��ت حمطات فرعي��ة، ويبلغ 
متوس��ط االس��تهالك اليومى للمدينة 300 ألف مكعب 

يوميًا.

كم��ا تس��تهدف حمط��ة مي��اه الش��رب باإلمساعيلي��ة 
تلبي��ة احتياجات مدينة اإلمساعيلية من املياه النقية 
الصاحل��ة للش��رب باس��تخدام التقني��ات التقليدي��ة 
واملتط��ورة وتبل��غ املس��احة الكلية للمحط��ة 25 فدان 
وطاقته��ا التصميمي��ة 320 أل��ف م��رت مكع��ب يومي��ًا، 
وذل��ك م��ن خالل أرب��ع حمط��ات فرعية، ويبلغ متوس��ط 
االستهالك اليومى للمدينة 270ألف مرت مكعب يوميًا، 

وذلك خبالف احملطة اجلاري إنشاؤها حاليًا وسوف تبلغ 
الطاق��ة التصميمي��ة اإلمجالية للمحط��ة 500 ألف مرت 
مكعب يوميًا والي تكفي لتلبية احتياجات مدينة 
اإلمساعيلي��ة حتى عام 2037 باإلضافة إىل حمطة املياه 
اخلاص��ة مبدين��ة اإلمساعيلي��ة اجلدي��دة وال��ي تبل��غ 

طاقته��ا التصميمي��ة 70 ألف مرت مكع��ب يوميًا.

فيم��ا تل��يب حمط��ة مي��اه الش��رب بالس��ويس احتياجات 
مدينّي الس��ويس وبورتوفيق من املي��اه النقية الصاحلة 
للش��رب باستخدام التقنيات التقليدية واملتطورة وتبلغ 
املس��احة الكلي��ة للمحط��ة 30 ف��دان، وتبل��غ طاقته��ا 

التصميمي��ة 400  أل��ف م��رت مكعب يف الي��وم وذلك من 
خالل أربع حمطات فرعية، ويبلغ متوس��ط االس��تهالك 

اليوم��ى للمدين��ة 300 ألف مرت مكع��ب يف اليوم.

محطة مياه الرسوه ببورسعيد 

محطة مياه الشرب باإلسماعيلية 

محطة مياه الشرب بالسويس 

هيئة قناة السويس تضيف 335 ألف متر مكعب مياه يوميًا 
من خالل محطات المياه الجديدة بالمدن الثالث

انطالق��ًا م��ن مس��ؤليتها اجملتمعي��ة مبنطق��ة القناة، 
تق��وم هيئ��ة قن��اة الس��ويس بتقدي��م خدم��ات إدارة 
وتش��غيل وصيانة حمطات مياه الشرب النقية مبدن 
اإلمساعيلية وبورسعيد والسويس، بإمجالي طاقات 
تصميمي��ة حوال��ي مليون ومائتى أل��ف مرت مكعب 

يوميًا.
وحرص��ت إدارة القن��اة عل��ى تطوي��ر حمط��ات املي��اه 
وزي��ادة طاقاتها، فش��رعت يف إنش��اء حمط��ة إضافية 
باإلمساعيلية بطاق��ة إنتاجية 180 ألف مرت مكعب 
أخ��رى  حمط��ة  إنش��اء  م��ن  االنته��اء  ومت  يومي��ًا، 
ببورس��عيد بطاق��ة إنتاجي��ة 80 أل��ف م��رت مكع��ب 
يومي��ًا، وكذلك تطوير اجملموع��ة الرابعة مبحطة 
السويس بطاقة إنتاجية 75 ألف مرت مكعب يوميًا.

وتعتم��د اهليئ��ة يف تش��غيل احملط��ات عل��ى نظ��ام 
حتك��م آل��ي يف كاف��ة مراح��ل التنقي��ة ملعظ��م 
وح��دات احملط��ات مم��ا يعم��ل عل��ى تقلي��ل الفواقد 
فى املياه والكهرب��اء والكيماويات وكذلك تقليل 
العمال��ة مع ضمان جودة عالي��ة للمياه مع مطابقتها 
للمواصفات القياس��ية، كما تض��م احملطات معامل 
مراقب��ة للج��ودة م��زودة بأح��دث األجه��زة الالزم��ة 
للتحالي��ل الكيميائي��ة والبكرتيولوجي��ة للمياه 
ف��ى مراح��ل التنقي��ة املختلف��ة وحت��ى الوص��ول 
للمس��تهلك بأعلى ج��ودة وطبقا لق��رار وزارة الصحة 
رق��م 458 لس��نة 2007، ويوج��د باحملط��ات أطق��م م��ن 
املهندس��ني والكيمائي��ني والعمال��ة الفني��ة املدرب��ة 

. للعمل
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في عبور فريد من نوعه

قناة السويس المجرى األكثر كفاءة 

الستيعاب أسطول السفن العالمي

القن��اة جت��ين مث��ار تطوي��ر اجمل��رى 
املالح��ي وكف��اءة املرش��دين

هيئ��ة قن��اة الس��ويس تنف��ذ عملي��ات 
عب��ور فريدة م��ن نوعه��ا.. وجنحت يف 
ج��ذب س��فن احلاويات األك��رب عامليًا

جنح��ت قن��اة الس��ويس يف تس��جيل 
ع��دد م��ن عملي��ات العب��ور الفري��دة 
خالل ع��ام 2020 وذلك نتاج��ًا لعمليات 
التطوير املس��تمرة للمج��رى املالحي، 
ومن قبله��ا خربة وكفاءة مرش��ديها، 
يف حتقي��ق عمليات عب��ور هى األوىل 

من نوعه��ا، ومنها:
عب��ور 12 س��فينة مملوك��ة للخ��ط 

»HMM« املالح��ي
يف 25 ماي��و م��ن 2020، كان��ت قن��اة 
الس��تقبال  موع��د  عل��ى  الس��ويس 
أك��رب س��فينة حاوي��ات يف الع��امل، 
 HMM« العمالق��ة  الس��فينة  وه��ي 
أوىل  يف  وذل��ك   »Algeciras
رحالته��ا البحرية عرب قناة الس��ويس 
ضمن قافل��ة اجلنوب باجملرى املالحي 
اجلدي��د للقناة ، يبلغ طول الس��فينة 
400 م��رتًا، وعرضه��ا 61 م��رتًا وغاطس��ها 

16م��رتًا، ، وتتس��ع الس��فينة حلم��ل 
23.964 حاوي��ة مكافئ��ة.

وكان��ت ه��ذه الس��فينة باك��ورة 
الش��ركة  أبرمت��ه  ال��ذي  التعاق��د 
الكوري��ة م��ع ترس��انَي داي��و لبن��اء 
للصناع��ات  وسامس��ونج  الس��فن، 
الثقيل��ة لبن��اء 12 س��فينة حاوي��ات 
بنف��س النوعي��ة والتصمي��م واحلج��م، 
وبالفعل بعد جناح السفينة يف العبور 
اآلم��ن للمج��رى املالح��ي، ق��رر اخل��ط 
املالحي اعتماد قناة السويس كممر 
مالحي له يف كافة رحالته من أسيا 
إىل أوروبا والعكس، واس��تقبلت قناة 
الس��ويس تباع��ًا ال��� 12 س��فينة كلهم 
أخره��م  وكان  رحالته��م،  أوىل  يف 
 HMM« س��فينة احلاوي��ات العمالق��ة
ع��ربت  وال��ي   ،»ST. Petersburg
يف 15 أكتوب��ر 2020 رافع��ة علم بنما.

عبور 12 ماسورة عمالقة:
ويف جترب��ة ه��ى األوىل م��ن نوعه��ا 
جنح��ت  قن��اة الس��ويس يف تنفي��ذ 
عملي��ة عب��ور منزلق مواس��ري مكون 
م��ن 12 ماس��ورة عمالق��ة م��ن ط��راز 
»HDPE« وذل��ك م��ن خ��الل قطره��ا 

وتوجيهه��ا مبجموع��ة م��ن قاط��رات 
اهليئ��ة وإرش��ادها، يف رحلته��ا ع��رب 
القناة قادمة من النرويج ومتجهة إىل 

بنجالدي��ش.
وكان التح��دي يف األبع��اد الكبرية 
ملنزل��ق املواس��ري، حي��ث يبل��غ ط��ول 
6 مواس��ري منه��ا 620 م��رتًا، بقط��ر 2.3 
م��رت، فيم��ا يصل طول املواس��ري الس��ت 
األخ��رى 500 م��رت، بنف��س القط��ر، وهو 
م��ا اس��تلزم عبوره��ا اخت��اذ ترتيب��ات 
وتدابري مالحية ُمعقدة نظرًا لألبعاد 

الكب��رية للمنزل��ق.
عب��ور س��فينة عمالق��ة بغاط��س ه��و 

األك��رب يف تاري��خ القناة
ويف عملي��ة عب��ور أخ��رى تعك��س 
قن��اة  يف  املالح��ي  اجملتم��ع  ثق��ة 
الس��ويس، جنحت القناة يف اس��تقبال 
 MILAN« س��فينة احلاويات العمالقة
MAERSK« بغاط��س غ��ري مس��بوق 
بل��غ  17.40 م��رت خ��الل رحلته��ا ع��رب 
القن��اة ضم��ن قافل��ة الش��مال، قادم��ة 
من مين��اء طنجة املغربي متوجهة إىل 
س��نغافورة حبمولة كلية قدرها 214 
أل��ف ط��ن، يف س��ابقة ه��ى األوىل م��ن 

HMMALGECIRAS أكرب سفينة حاويات يف العامل
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نوعه��ا يف تاري��خ القن��اة.
الدمناركي��ة  الس��فينة  وتصن��ف 
كواح��دة من أكرب س��فن احلاويات 
يف الع��امل، حي��ث يبلغ طول الس��فينة 
399 م��رًتا، وعرضه��ا 59 م��رًتا، وحتم��ل 
حاوي��ة   19630 حت��ى  متنه��ا  عل��ى 
مكافئ��ة، وتع��رب القن��اة بغاط��س 
17.40م��رت، وه��و الغاط��س ال��ذي يزيد 
قلي��اًل ع��ن الغاط��س املس��موح ب��ه ملثل 
ه��ذه النوعية من الس��فن وفقًا لالئحة 

املالح��ة وقواع��د امل��رور باهليئ��ة.
عب��ور أك��رب س��فينة حاوي��ات تعمل 

الطبيعي بالغاز 
حن��و  اهليئ��ة  توج��ه  إط��ار  ويف 
الش��حن البح��ري األخض��ر واحلف��اظ 
عل��ى البيئ��ة، تنته��ج اهليئ��ة مس��اًرا 
يتيح تقلي��ل االنبعاث��ات الكربونية 
الض��ارة، م��ن خ��الل اس��تقبال الس��فن 
العاملة بالغاز الطبيعي، مثل س��فينة 
 CMA CGM JACQUES احلاوي��ات 
حاوي��ات  س��فينة  أك��رب    SAADE
يف الع��امل تعم��ل بالغ��از الطبيع��ي يف 

أوىل رحالته��ا البحري��ة ع��رب القن��اة 
ضم��ن قافلة اجلنوب قادم��ة من ميناء 

س��نغافورة ومتجه��ة إىل مالط��ا.
تتب��ع س��فينة احلاوي��ات العمالق��ة 
 CMA CGM JACQUES SAADE
 CMA« الفرنس��ي  املالح��ي  اخل��ط 
CGM«  وحتم��ل اس��م ج��اك س��عادة 
مؤس��س اجملموعة وهى واحدة ضمن 
سلس��لة س��فن تضم 9 س��فن م��ن نفس 
الطراز واملواصفات يتم بنائها برتس��انة  
، يبل��غ ط��ول  بالص��ني   Jiangnan
الس��فينة 400 م��رت، وعرضه��ا 62 م��رتًا، 
حبمول��ة 236 أل��ف ط��ن، وتس��تطيع 
أن حتم��ل عل��ى متنه��ا حت��ى  23 أل��ف 
حاوية مكافئة، وتس��جل الس��فينة 
خ��الل عبوره��ا القن��اة ضم��ن رحلته��ا 
م��ن س��نغافورة إىل أوروب��ا رقم قياس��ي 
جديد حيث حتم��ل على متنها 21203 

حاوي��ة مكافئ��ة.
اإلرش��اد ع��ن بع��د لس��فينة ال��ركاب 

COSTA DIADEMA اإليطالي��ة 
العب��ور  لعملي��ات  واس��تكمااًل 

الفري��دة، جنح��ت اهليئ��ة يف تنفي��ذ 
وذل��ك  بع��د،  ع��ن  إرش��اد  عملي��ة 
 COSTA لس��فنية ال��ركاب اإليطالية
ضم��ن  ع��ربت  وال��ي   ،DIADEMA
املالح��ي  باجمل��رى  اجلن��وب  قافل��ة 
اجلدي��د للقن��اة يف رحلته��ا القادم��ة 
م��ن اإلم��ارات واملتجه��ة إىل إيطالي��ا 
بعد إج��راء ترتيب��ات خاصة لدخوهلا 
القن��اة وإرش��ادها ع��ن بع��د م��ن خالل 
طاقم إرشاد على قاطرتني مصاحبتني 
والتنس��يق الكام��ل م��ع مكات��ب 
احلرك��ة وحمط��ات مراقب��ة املالحة 
يف س��ابقة ه��ى األوىل م��ن نوعه��ا يف 

تاري��خ القن��اة.
وج��اءت ه��ذه اإلج��راءات اخلاصة بعد 
التنس��يق الكام��ل م��ع وزارة الصح��ة 
ومديري��ات احلج��ر الصح��ي وال��ي 
أوص��ت بع��دم صع��ود أح��د عل��ى منت 
السفينة أو نزول أحد من طاقمها بعد 
إب��الغ ربان الس��فينة بوج��ود 65 حالة 
مصاب��ة بف��ريوس كورون��ا املس��تجد 

عل��ى منت الس��فينة.

CMA CGM JACQUES SAADE أكرب سفن احلاويات العاملة بالغاز يف العامل

إشادات دولية واحتفاء عالمي بأداء القناة رغم الجائحة

 

قناة السويس محط أنظار 
 المنظمات البحرية الدولية
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فوربس : اختيار رئيس هيئة قناة السويس ضمن أفضل الرؤساء 
التنفيذيين لعام 2021

أعلن��ت جمموع��ة فورب��س ع��ن اختي��ار الفريق اس��امة 
ربي��ع رئيس هيئ��ة قناة الس��ويس، ضم��ن قائمة أفضل 
الرؤس��اء التنفيذي��ني يف الش��رق األوس��ط لع��ام 2021 يف 

قط��اع النقل واللوجس��تيات.

يأتي ذلك تتوجيا جلهود هيئة قناة الس��ويس وجناحها 
يف ختط��ي التحدي��ات املرتتب��ة عل��ى جائح��ة ف��ريوس 

 SEA« ش��هدت االحتفالي��ة الس��نوية ملع��رض ومؤمت��ر
TRADE« للنق��ل البح��ري، تكري��م الفري��ق أس��امة ربيع 
رئيس هيئة قناة الس��ويس، ومنح��ه جائزة اإلجناز املتميز 
بنط��اق منطق��ة الش��رق األوس��ط وإفريقي��ا وش��به الق��ارة 
اهلندية خالل عام 2020، جلهوده يف دعم املبادرات الدولية 
للتضامن مع األطقم البحرية العالقة؛ بسبب أزمة فريوس 

كورونا. 
وتع��د جوائ��ز »SEA TRADE« للقط��اع البح��ري، منص��ة 
دولية لتكريم املساهمات املتميزة واإلجنازات الرائدة يف 
قطاع النقل والشحن البحري، وتقام االحتفالية السنوية 
ه��ذا الع��ام ع��رب تقني��ة »الفيدي��و كونفران��س« نظ��رًا 
للظروف االس��تثنائية املتعلق��ة جبائحة فريوس كورونا.
وتع��د جائ��زة اإلجن��از املتمي��ز املمنوح��ة للفري��ق أس��امة 
ربي��ع، إحدى اجلوائ��ز اهلامة الي تقدمه��ا املنظمة لألفراد 
األكث��ر فاعلية وتأثريًا يف جمال صناع��ة النقل البحري، 
وتأت��ي اجلائزة تقديًرا لالس��تجابة االس��تثنائية واجلهود 
املبذول��ة، والسياس��ات ال��ي اتبعته��ا هيئ��ة قن��اة الس��ويس 
للح��د من تداعيات وحتديات أزم��ة فريوس كورونا على 

صناعة النق��ل البحري.
تع��د اجلائ��زة تتوجًي��ا للجه��د املب��ذول م��ن إدارة اهليئ��ة 
والعامل��ني به��ا عل��ى مدار ع��ام؛ لتعزي��ز دور القن��اة الداعم 

كورون��ا املس��تجد، حيث س��جلت إحصائي��ات املالحة 
بقن��اة الس��ويس خ��الل ع��ام 2020 عب��ور 18829 س��فينة، 
بإمجال��ي محوالت صافية قدره��ا 1.17 مليار طن، وهو 
ثان��ي أعلى محول��ة صافية س��نوية يف تاري��خ القناة، 
حمقق��ة إيراد س��نوي ق��دره 5.6 ملي��ار دوالر وه��و ثالث 

أعلى إيراد س��نوي على م��دار تارخيها.

حلركة التجارة العاملية وسالسل اإلمداد وأنشطة النقل 
البح��ري، رغم الظروف االس��تثنائية الي فرضتها اجلائحة.
وق��ال الفري��ق ريي��ع إن قن��اة الس��ويس جنح��ت يف إدارة 
األزم��ة وتقليل تأثرياتها الس��لبية والتعام��ل مبرونة تامة 
م��ع حتدياته��ا بع��دة تداب��ري، أبرزه��ا تقدي��م حزم��ة م��ن 
التخفيض��ات واحلواف��ز؛ لتش��جيع عب��ور الس��فن وج��ذب 
خط��وط مالحي��ة جدي��دة يف ظ��ل اخنف��اض مؤش��رات 

التج��ارة العاملي��ة ومع��دالت التب��ادل التج��اري.
وأض��اف أن قن��اة الس��ويس كان هل��ا الس��بق يف التضام��ن 
مع مب��ادرات »املنظمة البحرية الدولية IMO  للمس��اعدة 
يف ح��ل إش��كالية تبدي��ل األطق��م البحري��ة العالق��ة 
بس��بب اجلائح��ة، من خالل منح س��فن ال��ركاب احلاملة 
لألطق��م البحرية ختفيًضا ق��دره 15% لدعم املبادرة جبانب 
االس��تجابة لطلب��ات ع��دد م��ن اخلط��وط والتوكي��الت 
املالحي��ة، مبن��ح ختفيًض��ا ق��دره 50% م��ن رس��وم تأج��ري 
الوح��دات البحري��ة املس��تخدمة لنق��ل األطق��م البحري��ة 
من الس��فن إىل أرصف��ة املوانئ والعك��س، جبانب تقديم 
خدمات عبور وإرش��اد للسفن املوبوئة، منها عبور السفينة 
اإليطالي��ة  »COSTA DIADEMA« باإلرش��اد ع��ن بعد ألول 

م��رة يف تاري��خ القناة.

جائزة اإلنجاز المتميز واختيار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس 
كأكثر شخصية مؤثرة في مجال النقل البحري خالل عام 2020 

 جائزة منظمة sea trade البحرية 2020/12/14
منصة دولية لتكريم المساهمات المتميزة واإلنجازات الرائدة في قطاع النقل والشحن البحري.
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إشادة بالسياسات التسويقية المرنة مما جعل قناة السويس الخيار األول لناقالت 
الغاز الطبيعي الُمسال األمريكي المتجهة إلى الشرق األقصى خالل يناير 2021

منظمة  ARGUS  العالمية 2021/2/2

المنظمة هى إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال دراسة وتحليل 
أسواق الطاقة العالمية في أكثر من 25 دولة حول العالم .

ذك��رت منظم��ة ARGUS العاملي��ة أن قن��اة الس��ويس 
اخلي��ار األول لناقالت الغاز الطبيعي املس��ال األمريكي 

إىل الش��رق األقصى خ��الل يناير 2021.
ورص��د التقري��ر التحليل��ي ال��ذي نش��رته املنظمة على 
موقعها الرمسي حتت عنوان “ملاذا تغري الناقالت احململة 
بالغ��از الطبيع��ي املس��ال األمريك��ي طريقه��ا إىل قناة 
الس��ويس؟” جناح القن��اة يف جذب النس��بة األكرب من 
الناقالت العاملة على طريق نقل جتارة الغاز الطبيعي 
املس��ال بني الوالي��ات املتح��دة األمريكية و دول ش��رق 
آس��يا )الش��رق األقصى( منذ بداية العام اجلاري مقارنة 

باملس��ارات والقنوات امُلنافسة.
وأوض��ح التقرير أس��باب تفضيل وكالء الش��حن لقناة 
الس��ويس الي ال متثل االختي��ار األول للناقالت القادمة 
م��ن الواليات املتحدة األمريكية واملتجهة إىل الش��رق 

حظ��ى أداء قن��اة الس��ويس يف التعام��ل م��ع أزم��ة ف��ريوس 
كورون��ا املس��تجد »COVID 19« من��ذ مطل��ع الع��ام اجل��اري، 
باهتم��ام عاملي وإش��ادات دولية من قب��ل العديد من املنظمات 
 »BIMCO« البحري��ة وأحدثه��ا التقري��ر الص��ادر عن منظم��ة
اجملل��س البحري البلطيقي والدول��ي والذي يعد أكرب جتمع 

دولي للنق��ل البح��ري يف العامل.
اس��تهدف التقري��ر ال��ذي أع��ده Peter Sand كبري حمللي 
النقل البحري باملنظمة العاملية حتت عنوان«ارتفاع حركة 
املالح��ة بالقن��اة رغ��م تفش��ي ف��ريوس كورون��ا املس��تجد«، 
حتلي��ل مؤش��رات أداء حرك��ة املالحة بالقناة بش��كل عام 
م��ع إلقاء الض��وء على ثالثة حماور أساس��ية تتعلق مبعدالت 
عب��ور كل م��ن س��فن الص��ب اجل��اف و ناقالت البرتول وس��فن 

احلاويات.
 يف مس��تهل التقري��ر، أش��اد كب��ري حملل��ي النق��ل البح��ري 
باملنظمة العاملية باملؤش��رات العامة ألداء قناة السويس حيث 
س��جلت إحصائيات املالحة بالقن��اة ارتفاع قدره 8% يف أعداد 
الس��فن العاب��رة خ��الل اخلمس��ة أش��هر األوىل م��ن ع��ام 2020 
عل��ى الرغ��م م��ن تداعي��ات أزم��ة ف��ريوس كورونا، ث��م تطرق 
بع��د ذل��ك إىل جن��اح قن��اة الس��ويس يف تس��جيل ارتف��اع يف 
معدالت عبور سفن الصب اجلاف بنسبة تقرتب من 42%، حيث 
س��جلت إحصائيات املالحة يف الفرتة من يناير إىل مايو 2020  
عب��ور 2129 س��فينة ص��ب بزي��ادة قدره��ا 607 س��فينة مقارنة 
بنف��س الفرتة من الع��ام املاضي، وذلك عل��ى الرغم من األحوال 
املضطربة للس��وق العامل��ي لتجارة الصب اجل��اف وهو ما يعزو 

األقص��ى، وأبرزها: ارتفاع تكاليف الش��حن عرب الطرق 
املنافس��ة، وزي��ادة أهمي��ة عنصر الوقت يف ظ��ل ارتفاع 

السفن. تأجري  أسعار 
وتاب��ع: وأيًض��ا احلاج��ة امللح��ة لتقلي��ل النفق��ات 
التش��غيلية، فض��اًل ع��ن التحدي��ات الي يش��هدها نظام 
احلجز اخلاص بعبور السفن بقناة بنما نظرًا للتكدس 

والتأخ��ريات يف اآلون��ة األخ��رية.
كما أش��ار التقري��ر إىل املزايا التنافس��ية الي تطرحها 
قن��اة الس��ويس مقارن��ة باملس��ارات املنافس��ة بتحقيقه��ا 
وف��ورات اقتصادي��ة ع��رب اختص��ار زم��ن رحل��ة العب��ور 
مقارنة بطريق رأس الرجاء الصاحل، عالوة على تقديم 
حواف��ز وختفيضات لناقالت الغاز الطبيعي امُلس��ال والي 

ترتاوح من 35%وحتى %75

تفس��ريه إىل جناح السياسات التس��ويقية والتسعريية املرنة 
اخلاصة بس��فن الصب، فضاًل عن إج��راءات املنظمة البحرية 
الدولي��ة بتقليل نس��بة الكربيت يف الوقود مما ش��جع على 

الرحالت القص��رية لتوفري الوقود املس��تخدم.
كم��ا اس��تعرض التقري��ر ارتف��اع مع��دالت عب��ور ناق��الت 
البرتول عرب القناة خالل شهري إبريل ومايو املاضيني مقارنة 
ب��ذات الف��رتة م��ن الع��ام املاض��ي، كما ش��كل عب��ور ناقالت 
الب��رتول ما يقرب م��ن 29% من إمجالي حركة عبور الس��فن 
يف القن��اة خ��الل الف��رتة م��ن يناي��ر إىل ماي��و 2020، وذل��ك يف 
 IMO ظل زيادة الطلب وتش��ريعات املنظمة البحرية الدولية

خبص��وص نس��بة الكربي��ت.
وع��ن م��دى تأث��ر جت��ارة احلاوي��ات العاملي��ة م��ن تداعي��ات 
أزم��ة ف��ريوس كورون��ا وانعكاس��اتها عل��ى مع��دالت عب��ور 
س��فن احلاوي��ات يف القن��اة، أوض��ح التقري��ر تض��رر س��وق 
جت��ارة احلاوي��ات بش��كل بال��غ م��ن أزم��ة ف��ريوس كورون��ا 
مم��ا دفع العديد من اخلط��وط املالحي��ة إىل تقليص الطاقة 
االس��تيعابية العاملة ع��ن طريق إلغاء العدي��د من الرحالت 
وهو ما تش��ري إليه نس��بة س��فن احلاويات املتوقفة عن العمل 
وال��ي تص��ل إىل  11.6% م��ن أس��طول س��فن احلاوي��ات العاملي، 
فيم��ا تواجه النس��بة املتبقية من اخلط��وط املالحية العاملة 
صعوبات وحتديات تشغيلية عديدة جعلها تلجأ إىل زيادة 
نول��ون الش��حن لتغطي��ة النفق��ات التش��غيلية املرتفعة والي 
ال يعوضه��ا يف املقابل س��وى بدي��ل زيادة الطل��ب على جتارة 

احلاوي��ات وهو م��ا يش��هد تراجعًا ح��ادًا يف اآلون��ة األخرية

إشادة بالسياسات التسويقية المرنة ومؤشرات أداء حركة المالحة في قناة 
السويس رغم أزمة فيروس كورونا المستجد

2020/6/16 BIMCO المجلس البحري والبلطيقي الدولي

المنظمة هي أكبر تجمع للنقل البحري الدولي في العالم
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