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حتديــات وإجنــازات عديــدة شــهدتها قنــاة الســويس 

على مدار تارخيها املمتد، فكانت مســرحا لألحداث، 

ــال  ــارات، عام ــارات وانكس ــى انتص ــا عل ــاهدا حي ش

	مؤثــرا وانعكاســا ألزمــات كــرى ومتغــرات دولية.

ــن  ــويس م ــاة الس ــا قن ــبوقة مل تعهده ــر مس ــة غ أزم

ــام  ــع باهتم ــامل أمج ــه الع ــل تابع ــدث جل ــل، وح قب

بالــغ بعــد توقــف حركــة املالحــة بالقنــاة وتعطــل 

سالســل اإلمــداد العاملية إثــر جنوح ســفينة احلاويات 

EVER GIVEN يف الكيلــو  مــر  العمالقــة  البنميــة 

	151 ترقيــم قنــاة باملنطقــة اجلنوبيــة لقناة الســويس.

جهود حثيثة بذلتها هيئة قناة السويس وسيناريوهات 

عــدة وضعتهــا إلدارة األزمــة من خالل غرفــة عمليات 

مركزية انعقدت على مدار الســاعة من قلب احلدث 

ملتابعة مســتجدات وتداعيــات األزمة بصورة حلظية، 

	وإجيــاد احللــول والبدائــل املتاحة للتعامل مــع األزمة.

ــام  ــود اهتم ــك اجله ــل تل ــر، يقاب ــب اآلخ ــى اجلان  عل

إعالمــي واســع النطــاق، دعــوات دولية لتقديــم الدعم 

مــن الــدول الصديقــة والشــقيقة، حتليــالت يوميــة 

املتوقعــة، تكهنــات  بصعوبــة  حبجــم اخلســائر 

األزمــة. حلــل  مقرحــة  وأطروحــات  	املوقــف، 

 	

6 أيــام مــن العمــل املتواصل، رجال يعملــون يف صمت 

دون كلــل أو ملل أو تقصر، بقلــوب حيدوها األمل ال 

يعنيهم ضجيج العامل اخلارجي وأصوات املشككني، 

ــة  ــة ومواجه ــي احملن ــى ختط ــم عل ــني يف قدرته واثق

	التحــدي وعــودة احليــاة مــرة أخــرى لشــريان احليــاة.

جهــود تكللــت بالنجــاح يف ملحمــة وطنيــة أبهــرت 

ــورة  ــان الص ــاد إىل األذه ــد أع ــاز جدي ــامل، وإجن الع

النمطيــة ألحفــاد الفراعنــة القادريــن علــى ختطــى 

وإجنــازات،  جناحــات  إىل  وحتويلهــا  الصعــاب 

ليصبــح يــوم اإلثنــني املوافــق 29 مــارس يومــا للتميــز 

واإلجنــاز وتأكيــدا علــى قــدرة املصريــني علــى 

إدارة هــذا املرفــق املالحــي العاملــي بكفــاءة واقتــدار، 

قنــاة  أهميــة  يف  للمشــككني  عمليــا  وإثباتــا 

	الســويس الــي ال غنــى عنهــا وال بديــل حقيقــي هلــا.

 	

ملحمة تعويمملحمة تعويم
EVER GIVENEVER GIVEN  
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 يوم الثالثاء املوافق 23 مارس 2021

وقع احلادث يف بداية املدخل اجلنوبي للقناة يف الكيلو مر 151 ترقيم القناة خالل عبور سفينة احلاويات EVER GIVEN لقناة السويس ضمن قافلة اجلنوب 

فــور وقــوع احلــادث مت تشــكيل غرفــة عمليــات مركزية تضــم خمتلــف التخصصات لوضــع خطة العمــل لتعويم الســفينة 
واســتئناف حركــة املالحة بالقناة مــرة أخرى.

 مت التوجيــه بانتظــار ســفن قافلــة الشــمال يف منطقة البحرات حلــني االنتهاء مــن تعويم الســفينة، وذلك بالتوازي مــع التحرك 
الفوري لفريق اإلنقاذ ملعاينة موقع احلادث وحتديد اآلثار املرتبة عليه ومدى تضرر جسم السفينة وجوانب القناة من احلادث، 

والدفع خبمس قاطرات الســتخدامها يف أعمال التعويم.

أجــرى فريــق اإلنقاذ املعاينة األولية لتحديد الوضع حتت خط املياه، ومت اإلطمئنان بأن احلادث مل يســفر عن وقوع أية إصابات 
أو وفيات أو حوادث تلوث، مقدمة السفينة دخلت مبقدار 12مًرا يف جانب القناة.

التاريخ

املكان

يوم احلادث

اإلجراءات

املعاينة األولية

مواصفات السفينة

التحديــات  تجــاوزت  الســويس  قنــاة  رجــال  ســطرها  جديــدة  وطنيــة  ملحمــة  فــي 
والمخاطــر وخالفــت توقعــات الخبــراء نجحــت جهــود هيئــة قنــاة الســويس فــي تعويم 
ــط دون أن  ــام فق ــتة أي ــي س ــي ف ــت قياس ــي وق ــة EVER GIVEN  ف ــات البنمي ــفينة الحاوي س
تســفر عمليــة اإلنقــاذ عــن أيــة خســائر ليقدمــوا للعالــم نموذجــً عمليــً فــي كيفيــة إدارة 
األزمــات والمواقــف الطارئــة، ولتتحــول المحنــة إلــى منحــة تثبــت للعالــم أجمــع قــدرة 

ــدار.  ــاءة واقت ــي بكف ــي العالم ــق المالح ــذا المرف ــى إدارة ه ــن عل المصريي

اعتمــدت اســراتيجية اهليئــة إلدارة األزمــة على ثــالث مراحل أساســية هى 
اســتخدام القاطرات ألعمال الشد، ثم التكريك باستخدام كراكات اهليئة 

والعــودة جمــددًا ملنــاورات الشــد، وأخــرا اللجــوء إىل ختفيف احلمولــة، حيث 
يصعــب تنفيذه عمليا وحيتــاج لوقت طويل.

اسراتيجية إدارة األزمة

تتبع السفينة اخلط املالحي EVER GREEN            الطول 400 مر        العرض 59 مًرا          احلمولة 224 ألف طن     

        الغاطس 15,5 مرًا             عدد احلاويات 18300 حاوية            ترفع علم بنما
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- اســتخدام احلفــارات األرضيــة لرفــع اآلثــار النامجــة 
عن احلــادث علــى جوانب وســتائر القناة والــي تضررت 

ــكل كبر بش
- إزاحــة الصخــور احمليطــة مبقدمــة الســفينة متهيدا 

ــراءات تعوميها للبدء يف إج
- تنظيــم حركــة املالحة حيث مت تغيــر موعد قافلة 
الشــمال للتحــرك متأخــرة عــن موعدهــا املعتــاد حيث 
كان مــن املســتهدف إكمــال رحلتهــا يف القنــاة وفقــا 

للســيناريو األول إلدارة األزمــة إال إنــه مت اللجوء لتغير 
املخطــط وتوجيــه ســفن القافلــة لالنتظــار باجلراجات 
وأماكــن االنتظــار املخصصة يف البحــرات نظرا لعدم 

تعويم الســفينة.
- التواصــل مــع وكيــل الســفينة والشــركة املالكة 
هلــا لتوحيــد اجلهــود، وقــد بــادرت الشــركة املالكة 
بالتعاقــد مع شــركة SMIT اهلولنديــة املتخصصة يف 
أعمــال اإلنقــاذ البحــري والتنســيق مــع اهليئــة ليلتحق 

بفريــق عمــل اهليئة خــالل اليومــني التاليــني للحادث.
- بــدء أعمال التكريك بواســطة الكراكة »العاشــر 
من رمضــان« إلزالة كميات الرمــال احمليطة باملنطقة 
األمامية للسفينة مبا يسمح بتعوميها لتمهيد الطريق 
لدخــول الكراكــة مشــهور الــي بــدأت العمــل فعليــا 

صبــاح يوم اخلميس.

اإلجراءات

يوم األربعاء الموافق 24 مارس 2021

- وصــول الفريــق اهلولنــدي و اجتماعــه مبجموعــة 
عمــل اهليئة لبحــث إجــراءات تعويم الســفينة، وخالل 
االجتماع أشــاد الفريق اهلولندي بكافة اإلجراءات الي 
اختذتهــا اهليئــة يف إدارة األزمــة وتوصيتهــا باســتخدام 
ــف  ــيناريو ختفي ــوء إىل س ــتبعاد اللج ــك واس التكري

احلمولــة نظــرا لصعوبــة تطبيقه.
- إزالــة الرمال احملتجزة عند مقدمة الســفينة من خالل 

أربعة حفارات أرضية.
ــط  ــك مبحي ــهور« بالتكري ــة »مش ــام الكراك - قي
منطقــة مقدمة الســفينة  إلزالة كميات مســتهدفة 
من الرمــال تقدر حبوالي من 15 إىل 20 ألف مر مكعب 
مــن الرمــال، مــع مراعاة معايــر الدقــة وعوامــل األمان 

املالحي
ــطة 9  ــفينة بواس ــع للس ــد والدف ــال الش ــام بأعم - القي

ــة 1  ــان برك ــم القاطرت ــة يف مقدمته ــرات عمالق قاط
وعــزت عــادل بقــوة شــد 160 طًنــا لــكل منهما 

- التنســيق مــع جهات خارجيــة مثل شــركة اخلدمات 
البحرية MARADIVE ، وهيئــة موانيء البحر األمحر لدفع 

بقاطرات إضافية للمشــاركة يف أعمال الشد.

يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021
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ــول  ــفينة والوص ــة الس ــط مبقدم ــك مبحي - التكري
لغاطس 13 مرا خللخلة الرمال حتت السفينة وتسهيل 

عمليــة تعوميها خالل مناورات الشــد

- اســتمرار أعمــال التكريك  نهارًا بواســطة الكراكة 
مشــهور إحدى كراكات اهليئــة والي جنحت يف إزالة 
27 ألــف مــًرا مكعًبــا من الرمــال، على عمــق وصل إىل 
18 مــرا، مــع مراعــاة حــدوث انهيــارات ترابية من أســفل 

- البــدء مســاًء يف منــاورات الشــد باشــراك 14 قاطــرة، 
وهــى اجلهــود الي أمثــرت عــن حتقيــق نتائــج إجيابية 

أبرزهــا تشــغيل احملــرك والدفــة بكامــل طاقتهــا. 

- بــدء مناورات الشــد يف أوقــات تالئم الظروف املناســبة 
لعوامل املد واجلزر وســرعة الرياح.

الســفينة للمناطق الي يتــم تكريكها.
- اســتمرار مناورات الشــد لياًل يف أوقات تالئم املد واجلزر 
بواســطة 12 قاطــرة تقــوم بالعمــل مــن ثالثــة اجتاهات 
خمتلفــة، حيث تعمل القاطرتان بركة 1 وعزت عادل 

على شــد مقدمة الســفينة، فيما تقــوم 6 قاطرات بدفع 
مؤخر الســفينة جنوبا، وتقوم أربع قاطرات أخرى بشــد 

مؤخر الســفينة جنوبا

يوم الجمعة الموافق 26 مارس 2021

يوم السبت الموافق 27 مارس 2021

مناورة التكريك بالكراكة مشهور

مناورة الشد مبساعدة القاطرتني 
بركة وعزت عادل
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يوم األحد الموافق 28 مارس 2021

يوم اإلثنين الموافق 29 مارس 2021

- توســيع نطــاق التكريــك واحلفــر مبنطقــة مقدمــة 
السفينة بإزالة جوانب القناة بتلك املنطقة والتكريك 
للوصــول بهــا إىل عمــق 18 مرا لتســهيل عمليــة تعويم 
ــورة  ــك بص ــى التكري ــاد عل ــك باالعتم ــفينة وذل الس
أساســية بواســطة الكراكة »مشــهور« باإلضافة إىل 

 EVER GIVEN يف الرابعــة فجرًا: بدء تعويم ســفينة احلاويات البنميــة اجلاحنة -
بنجــاح بعــد اســتجابة الســفينة ملناورات الشــد والقطــر حيث مت تعديل مســار 
السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط مبسافة 

استخدام احلفارات األرضية الي تسمح باالقراب أكثر 
السفينة من 

القاطــرة » عبــد  الدفــع بالقاطرتــني اجلديدتــني   -
احلميــد يوســف » و القاطــرة »مصطفــى حممــود« 
للمشــاركة يف مناورات الشــد بعد اكتمــال بناؤهما 

برســانة بورســعيد البحريــة بقــوة شــد 70 طــن وانتهاء  
جتــارب البحر وجتارب التشــغيل، مبا حيقق االســتفادة 
من إمكانياتهم وقدراتهم الي تواكب أحدث ما وصلت 
إليــه تكنولوجيــا صناعة الوحــدات البحرية املعاونة

102 مر بدال من 4 أمتار
- يف الثالثــة والربــع عصــرًا: جنــاح تعويم ســفينة احلاويات البنميــة العمالقة 

  EVER GIVEN
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يوم الثالثاء الموافق 30 مارس 2021

زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لمركز المحاكاة والتدريب البحري 
التابع للهيئة وإشادته بأداء العاملين بالهيئة ونجاحهم في تعويم السفينة الجانحة  



12
ملحمة التعويم

دور فريق اإلنقاذ البحري ببورتوفيق في عملية 
Ever Given تعويم السفينة

وضع السفينة عند المعاينة األولية
ــاة  ــية القن ــت تكس ــفينة اخرق ــة الس - مقدم
الشــرقية بعمــق حوالــي 12م يف جانــب القنــاة 

ــرقي. الش
ــن  ــد ع ــدة وبعي ــة جي ــة ظاهري ــاص حبال - الرف

ــحط. الش
- الدفة مراكية علي اجلانب الغربي للقناة.

اإلجراءات
مت معاينة السفينة من الداخل

-مت قيــاس غاطس الســفينة أثناء الشــحط حلســاب 

- دفعت الهيئة بفريق اإلنقاذ البحري ببورتوفيق يوم الثالثاء الموافق 2021/3/23 صباحً إلي موقع السفينة 
الجانحة بالكيلو 151، وتبين عند الوصول إلى موقع السفينة أنها استعرضت في القناة بما تسبب في توقف 

المالحة بالقناة لجميع الوحدات في االتجاهين.

-الطفــو املفقــود للســفينة ومتابعــة قياســه يوميًا 
علي مــدار أيام العمل ملتابعــة التغرات الي طرأت 

علي وضع الســفينة.
-مت عمل حســابات فك الشــحط وحساب الفقد يف 
الطفو للســفينة وقوة الشــد املطلوبة للتغلب علي 

قوة الشحط املؤثرة علي السفينة.
- دراســة إمكانيــة تفريغ الوقــود ووجود صعوبة 
نظــرًا ألنــه وقــود ثقيل وحيتــاج إلي ســخانات حي 
ميكــن إرجاعه للســفينة بعد عمليــة التعويم.

- مت وضع عدد/5 طلمبات غاطســة 100طن /ســاعة 

لــكل واحدة يف األماكن الي ميكن أن يدخل 
املاء إليها عند متام عملية التعويم للسيطرة عليها 
للحفــاظ علــي البضائــع املتواجــدة علي الســفينة 
وتدعيــم اإلتــزان اخلــاص بالســفينة نظــرًا للتوقع 
بإرتفــاع مســتوي املــاء بالداخــل عنــد التعويم إلي 
درجــة قــد حتدث خطــورة علــي الســفينة بوجه 

عام.
- تنفيــذ غطســات بشــكل دوري علــي مــدار أيام 
العمل للكشف عن الستائر احلديدية ومنطقة 

الكراكات. عمل 
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 األعمال الهندسية والمدنية

مشــاركة هامــة حققتهــا اإلدارة اهلندســية إحــدى 
إدارات هيئــة قنــاة الســويس خــالل أزمــة تعويــم 
 EVER GIVEN ســفينة احلاويــات البنميــة العمالقــة
، فبخــالف مهمتهــا الرئيســية املعتــادة كونهــا اإلدارة 
ــة  ــن ناحي ــاة م ــي للقن ــرى املالح ــن اجمل ــئولة ع املس
التصميم والصيانة والتطوير، كانت اجلهة املقرحة 
الستخدام التكريك يف أعمال اإلنقاذ يف هذا احلادث 

االســتثنائي.
بــدأت املهمة ُمبكرًا مبعاينة املوقــع فور وقوع احلادث 

من خالل فرق املساحة و مهندسي اإلدارة يف بورتوفيق 
للوقــوف علــى حجــم األضــرار جبوانب القنــاة وحتديد 
املناســيب الــي من املقــرر العمل عليها ومعرفــة البيانات 

األوليــة اخلاصة باحلادث.
عقب ذلك مت الدفع باملعدات إىل املوقع، واستمر العمل بواسطة 
اإلدارة اهلندســية لتحريــر مقدمــة الســفينة والتعميــق قدر 
اإلمــكان بإزالة كميات األتربة الي تعوق حترير الســفينة 
من أي اجتاه وذلك بواسطة احلفارات األرضية حيث مت إزالة 10 
آالف مــر مكعب من الرمال، كما عملت احلفارات املوجودة 

علــى البنتونات العائمــة على إزالة 100 مر طولي من الســتائر 
احلديديــة وإزالة التكســيات لتســهيل عمــل الكراكات 
وتعميــق احلفر على مســافة التســتطيع الكراكة الوصول 

إليه وتسهيل عمل الشــد بواسطة القاطرات.
شــارك يف أعمــال اإلنقــاذ جمموعة مــن العاملني بــاإلدارة من 
مهندسني وحبرية لنشات وبنتونات ومعدات و فنيني مساحة 

ومدني وســائقني حفارات وعمالة.
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مهام اإلدارة الهندسية 

إعداد المشروعات الهندسية سواء المدنية واإلنشائية 
والمعمارية الالزمة لتحسين مرفق القناة

وضع برامج تطهير القناة والبواغيز والموانئ

المداومة على صيانة أعماق القناة وتحسين قطاع 
القناة وتطويره

عمل الدراسات وإعداد المشروعات الهندسية لتحسين 
وتطوير أحواض الترسيب ووضع التصميمات الخاصة بها

 إعداد مشروعات التطهير والتوسيع وفقا لمتطلبات 
الهيئة

تصميم جميع األعمال البحرية وتشمل األرصفة البحرية 
والقيسونات والتكسيات الحامية لجوانب القناة 

بمختلف أنواعها
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التكريك

الكراكات المشاركة

إجــراءات اســتثنائية اتبعتها هيئة قناة الســويس يف التعامل 
مــع احلادث االســتثنائي وإدارة أزمة جنوح ســفينة احلاويات 
البنميــة العمالقــة EVER GIVEN  حيــث اســتحدثت اهليئــة 
اســتخدام التكريك ألول مرة يف أعمــال اإلنقاذ البحري وهو 
أمــر غر متعــارف عليــه ملــا يتطلبه من دقــة عاليــة ومراعاة 

ألقصــى معاير األمان.
اســتهدفت أعمــال التكريك إزالــة الرمــال احمليطة مبقدمة 
الســفينة بكميــات تكريــك بلغــت 48 ألــف مــًرا مكعًبا 
مــن الرمــال مت طردهــا عــر خطــوط طــرد خاصيــة خاصــة 
بالكراكــة، للوصــول للغاطــس املالئــم لتعويــم الســفينة 

تاريخ البناء: 1996
  IHC ترســانة   : امُلصنعــة  الرســانة 

اهلولنديــة 
الطول الكلي: 140,30 مًرا

العرض: 22,40 مًرا
العمق 7,20 امتار

الغاطس: 4,95 مًرا
احلمولة الكلية 7728 طن

قوة: 30800 حصان
أقل عمق تكريك: 8 أمتار

أقصى عمق تكريك: 35 مًرا
أقصى طول ملواسر الطرد: 6000 مر

والــذي يــراوح مــن 12 إىل 18 مــرا.
بــدأ التكريــك بواســطة الكراكــة العاشــر مــن رمضــان 
مســاء يــوم األربعــاء املوافــق 24 مــارس إلزالــة كميــات الرمال 
احمليطة باملنطقة االمامية للسفينة ومتهيد الطريق لدخول 
الكراكــة مشــهور الــي بــدأت العمــل الفعلــي صبــاح اليوم 

التالي.
قامــت الكراكــة مشــهور بالعمــل علــى بعــد 10 مــر مــن 
الســفينة ومــن عمــق ابتدائــي قدره نصــف مر وحتــى عمق 
تكريــك بلــغ 18 مــرا ومتــت أعمــال التكريك وفقــا ألعلى 
معاير األمــان البحري مبراعاة عدة حمــددات أبرزها طبيعة 

الربة ووجود التكســيات واملســافة اآلمنــة بني الكراكة 
والســفينة وذلك باحلفاظ على مســافة آمنة تقــدر عن أقرب 
نقطة مســموح بها لألقراب من الســفينة حبوالي 10 أمتار من 
الســفينة واالســتعاضة عن تلك املســافة باالنهيــارات الرابية 

الي ســتتم من تلقاء نفســها.
ختلــل أعمــال التكريــك مســح األعمــاق وقياســها بصــورة 
دوريــة مــن خــالل أنظمــة متخصصــة للمســاحة البحرية 
لقياس األعماق باستخدام املوجات فوق الصوتية سواء أحادي 
األشــعة أو متعدد األشــعة من خالل فريق املســاحة والرامج 

التابعــة إلدارة الكــراكات.

الكراكة مشهور

تاريخ البناء: 2004      
 الرسانة املصنعة: ترسانة بورسعيد البحرية  

الطول: 51 مًرا
العرض:9 أمتار 

العمق: 2,60 مر     
الغاطس: 1,35 مر

القوة الكلية:2108 حصان 
  أقل عمق تكريك: 2 مر   

 أقصى عمق تكريك: 11,50 مر

الكراكة العاشر من رمضان
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المعوقات الفنية التي واجهت 
إدارة الكراكات في عملية اإلنقاذ
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مناورات القطر

يظــل اســتخدام القاطــرات العمــود الفقــري ألعمــال 

اإلنقــاذ البحــري، وتتحــدد عــدد القاطــرات وطريقــة 

اســتخدامها وفقــًا لطبيعــة احلــادث وحجــم الســفينة 

اجلاحنــة، فيمــا يتوقف جناح منــاورات الشــد والقطر 

علــى عــدة عوامل أخــرى أبرزها توقيتــات املد واجلذر 

وقوة شــد القاطــرات واجتــاه عملها.

ــة  ــات البنمي ــفينة احلاوي ــوح س ــادث جن ــد ح ويع

ــت  ــتثنائًيا جتمع ــا اس العمالقــة EVER GIVEN حادًث

فيــه عــدة أســباب لتجعلــه حادًثــا جســيًما بداية من 

ــة  ــر مزدوج ــة غ ــادث يف منطق ــوع احل ــكان وق م

باجملــرى املالحــي، مرورًا بفقــدان التوجيه مع ســرعة 

الريــاح الي جتــاوزت الـــ50 عقــدة، ومحولة الســفينة 

الضخمــة الــي جتــاوزت 224 ألــف طن.

اســتلزم القيــام مبنــاورات الشــد القيــام بعــدة إجراءات 

ُمسبقة أبرزها القيام بأعمال احلفر بواسطة احلفارات 

األرضية وأعمال التكريك الســتبدال الوسط احمليط 

مبقدمة الســفينة من وســط ترابي إىل وسط مائي. 

قاطــرات  خبمــس  الدفــع  مت  احلــادث  وقــوع  فــور 

ــدد  ــادة ع ــم زي ــم، ث ــال التعوي ــتخدامها يف أعم الس

القاطرات شــيئًا فشيئًا حتى بلغت 15 قاطرة يتقدمهم 

القاطرتــان »بركــة 1« و«عــزت عادل« بقوة شــد 160 

طــن لــكل منهمــا، والقاطرتــان اجلديدتــان »عبــد 

احلميــد يوســف« و«مصطفــى حممــود« بقوة شــد 70 

طًنــا لــكل منهما.

 متــت منــاورات الشــد بنجــاح بالغ بقيــادة فريــق عمل 

ــادات إدارة  ــم قي ــفينة ض ــادة الس ــة قي ــد بغرف تواج

التحــركات، وجمموعــة مــن الربابنــة ذوي اخلــرات 

الكبرة يف جمال اإلنقاذ حيث تولوا متابعة وتوجيه 

اطقــم القاطــرات، والتواصــل مــع الوحــدات البحريــة 

املشــاركة يف التعويــم من قاطرات ولنشــات حبرية.

بعــد جنــاح جهــود تعويــم الســفينة اجلاحنــة قامــت 

عدد من قاطرات اهليئة بتأمني حترك الســفينة حتى 

وصوهلــا ملنطقــة البحــرات الكــرى إلمتــام عمليات 

التفتيــش الفين.
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القاطرات المشاركة في عملية اإلنقاذ

بركة 1 : 160 طن

مصاحب 2  : 70 طن

مساعد 2 : 70 طن

بورسعيد 1 :80 طن

عزت عادل : 160 طن

سالم 9  : 50 طن

مساعد 3   : 70 طن

بورسعيد2 :80 طن
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عبد الحميد يوسف 
:70 طن

ماراديف: 150 طن

تحيا مصر 1: 70 طن

alp guard
285 tons

مصطفى محمود : 
70 طن

كابو : 83 طن

تحيا مصر 2: 70 طن
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المعوقات الفنية التي واجهت 
إدارة التحركات في عملية اإلنقاذ
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رسائل السيد رئيس الجمهورية خالل زيارته لقناة السويس

- أحيــي هيئــة قنــاة الســويس بجميــع عناصرهــا علــى جهودهــا لتعويــم 
الجانحــة الســفينة 

- رغــم التحديــات التــي واجهتهــا الهيئــة لتعويــم الســفينة إال أنهــا تمــت 
دون خســائر وباحترافيــة.. وفريــق عمــل هيئــة قنــاة الســويس يتمتــع بكفــاءة 

ــة ــرات عالي وخب
- تدبير كافة مطالب هيئة قناة السويس لدعم قدراتها الفترة المقبلة

- المصريــون يقفــون بجــوار بلدهــم وتحملــوا األزمــات وســجلوا فرحتهــم بعــد 
نجــاح التعويــم

- ســعيد بتفاعــل المصرييــن علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي مــع حــادث 
الســفينة الجانحــة

- الشــكر لجميــع الــدول التــي عرضــت المســاعدة فــي التعامــل مــع أزمــة 
الجانحــة الســفينة 

- زيارة اليوم للتأكيد على أن األمور في القناة عادت كما كانت
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تصريحات السيد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة

في كلمته أمام السيد رئيس الجمهورية

113 ســفينة عــرت القناة بآمان منذ الســاعة السادســة 
مســاء أمــس وحتــى الثامنــة صباح اليــوم، ويف الســاعة 
الســابعة لياًل سيتم تسير 95 ســفينة أخرى يعقبها 45 
سفينة الســاعة الساعة 12 منتصف الليل، وهذا حتدي 
جديــد مبواصلة الليــل بالنهار لتســير كافة الســفن 

املنتظــرة يف أقــرب وقت ممكن.
بالرغــم من وصــول الســفن املنتظرة إىل 422 ســفينة، إال 
أنــه ال توجد ســفينة واحدة قامت بتغير مســارها، يف 
برهــان عملــي علــى ثقــة اخلطــوط املالحيــة يف قدرة 
الدولة املصرية وهيئة قناة الســويس على حل األزمة، 
كمــا يدل ذلك على أهمية القناة االســراتيجية وأنها 
املمــر املالحــي األقصــر واألكثر أمنــًا، وذلــك يف ظل ما 

يردد عن منافســة بعض املســارات البديلة.
منتلك من اإلمكانيات والقدرات واملرشــدين وحمطات 
املراقبــة مــا ميكنــا مــن ضمــان العبــور األمــن لكافة 
الســفن من املمر املالحي، وجنحنا يف استقبال السفينة 
»HMM ALGECIRAS«، أكــر ســفينة حاويــات يف العــامل 

حبمــوالت وأبعاد تفوق الســفينة اجلاحنة.
ألول مرة يف العامل يتم تعويم ســفينة تقرب محولتها 
مــن ربع مليــون طن دون اللجــوء إىل تفريغ محولة، ومل 
حيدث يف العامل أن يتم تعويم مركب بهذا احلجم دون 

خســائر أو وقوع حاويــات منها.
1840 ســفينة عــرت العــام املاضي، وإذا وقعــت حادثة أو 
إثنني فإن النسبة املؤية تصبح 0%، وما ضاعف من األزمة 
احلاليــة هــو موقــع اجلنــوح، فاحلــادث وقــع يف مدخــل 

القنــاة اجلنوبــي ويف منطقة ال يوجــد بها ازدواج.
ــاًل  ــة لي ــاعة السادس ــرة الس ــفن املنتظ ــير الس مت تس
ــا  ــرات، وكن ــة البح ــول »EVER GIVEN« ملنطق ــور وص ف

مســتعدين منذ 48 ســاعة جبداول اإلرشــاد والتجهيزات 
اخلاصة بعملية اإلرشاد من النشات وسيارات، وبالفعل 
كان كل مرشــد على السفينة الي ســيقوم بإرشادها 

قبل تعويم الســفينة بثالث ســاعات.
الســاعة 4,30 فجــرًا مــن اليــوم الســادس شــهد حتريــك 
مؤخــر الســفينة بالكامل من مســافة 4 أمتار من شــط 
القناة إىل مسافة 102 مر من الشط، ومع حدوث اجلذر، 
انتظرنا حتى الســاعة 11,30 ظهرًا لالستفادة من املد يف 
عملية القطر الدفع، وبالفعل يف الساعة 3,30 عصرًا مت 

تعويم الســفينة بنجاح.
نعمــل علــى تطويــر معــدات وإمكانيــات اهليئــة 
باســتمرار، وننتظــر وصول أكر كراكة يف الشــرق 
األوســط »مهاب مميش« يوم 7 إبريل قادمة من هولندا، 
يعقبهــا الكراكــة »حســني طنطــاوي« يف شــهر 

أغســطس القــادم.
مت االتفــاق مع شــركة جوانــزو بالصني علــى التصنيع 
املشــرك لـــ 5 قاطــرات جديــدة، ســيتم إنشــاء منهــم 3 
قاطرات بالصني وقاطرتني برســانة اهليئة، ونســتهدف 
زيــادة قدرة الشــد هلــذه القاطرات لتصــل إىل 250طن أو 
300 طــن، مبا يتواكب مع التطور الذي تشــهده صناعة 

الســفن واالجتاه حنو إنشــاء الســفن الكبرة.
عمليــات  يف  التكنولوجيــة  التطــورات  نواكــب 
التشــغيل واالتصــاالت واإلدارة وتبــادل املعلومات حيث 
ــا  ــدث م ــة ألح ــة يف اهليئ ــروعات الرقمن ــت مش وصل

ــة. ــا احلديث ــه التكنولوجي ــت إلي توصل
واجهتنــا حتديــات يف التعامــل مــع األزمــة متثلــت يف 
أبعاد السفينة الضخمة، والطقس السيء، وشدة الرياح 
واألتربة، واملد واجلزر وقوة التيار، والطبيعة الصخرية 

للربــة يف منطقة اجلنوح.
مت الدفــع بغطاســني من اهليئة لدراســة األعمــاق وبيان 
املوقف حتت املاء بصورة دقيقة، السفينة كانت تستند 
علــى املقدم واملؤخر فقط، وهــو ما وضع حتديات أخرى 
يف عمليــة الشــد واجلذب للحفاظ على بدن الســفينة.
تشــكيل غرفة عمليات منذ يــوم اخلميس 25 مارس.. 
كنــا نتملــك 3 ســيناريوهات للتعامل مــع األزمة وهي 
الشــد والدفــع بواســطة القاطرات، ثــم التكريك لعمل 
خلخلــة الربــة حتت مقــدم ومؤخر الســفينة لتيســر 
عمليــة الشــد والدفــع، ثــم البــدء ختفيــف احلمولــة، 
والســيناريو األخر هو األكثر تكلفــة واألطول وقتًا.
الســيد الرئيس عبد الفتاح السيســي وّجه ببدء التعاقد 
على املعدات الالزمة لتنفيذ السيناريو الثالث حتى قبل 
احلاجة إليه، وبالفعل مت التعاقد على استجئار األوناش 

واملراكب الي سيتم استخدامها يف تفريغ احلموالت.
مت البدء يف التكريك بالكراكة العاشــر من رمضان 
والوصــول إىل عمــق 8 مــر، أعقبهــا دخــول الكراكة 
مشــهور لتزيد العمــق إىل 18 مر، ووصلــت الكراكة 

مشــهور ألقصى مســافة آمنة من املركب اجلانح.
حمــاوالت التكريــك والدفــع والشــد جنحــت يــوم 
اجلمعة يف تشــغيل رفاص املركب اجلاحنة وحتريك 

الدفــة بواقــع 30 درجــة ميــني و30 درجــة مشال.
عمليــات والشــد والدفع متــت بواســطة 15 قاطــرة منهم 
القاطرتان اجلديدتان عبد احلميد يوســف ومصطفى 
حممــود، وهمــا ضمن 4 قاطــرات قامت اهليئة بإنشــائهم 
برسانة بورسعيد يف رسالة على قدرة ترسانات اهليئة 
قادرة على تصنيع وإنشــاء الوحدات البحرية املختلفة.
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أبنائي وزمالئي شركاء العمل 
واإلنجاز في أسرة قناة السويس

إنــه ملــن دواعــي ســروري أن أنقــل إليكــم يف مســتهل 
كلمــي حتيــات الســيد الرئيــس عبــد الفتــاح رئيــس 
اجلمهوريــة وفخــره مبا بذلتموه من جهــد على مدار 6 
 EVER GIVEN أيــام لتعويم الســفينة البنمية العمالقــة
يف حــدث جلــل تابعــه العامل أمجــع   ليــدرك اجلميع 
أهميــة هذا الشــريان احليــوي الذي قدم ومــازال يقدم 
الكثــر حلركة التجــارة العاملية واخلر للبشــرية.

ــد  ــاز جدي ــا بإجن ــي مع ــوم لنحتف ــم الي ــي بك وألتق
ســطرمتوه مجيعــا يف ملحمــة وطنيــة جتــاوزت 
التحديات واملخاطــر املختلفة وحولت معها احملنة إىل 
منحة، لتصبح هذه التجربة درســا عمليا يف كيفية 
إدارة األزمات، وتأكيدا على قدراتنا وما منتلكه من 

كفــاءات وإمكانيــات.
وتظــل الكلمــات عاجــزة عــن وصــف مــا وجدته من 
إخــالص ووطنية وتفان مــن اجلميع، وهو مــا اعتادته 
اهليئــة مــن أبنائهــا املخلصــني، فلــم يتبادر إىل نفســي 
أدنى شــك يف قدرتنا على ختطي هذه األزمة بإذن اهلل 
كمــا جتاوزنــا حتديات كثــرة قبلهــا، وأدرك جيدا 
أن العنصــر البشــري ســيظل أهــم مــا متتلكــه اهليئة 
من إمكانيات وقــدرات والعمود الفقري هلذا الكيان 

العاملــي اهلام ليس ملصر فحســب بــل للعامل أمجع.

ــدرات  ــر ق ــتثنائية تظه ــروف االس ــذه الظ ــل ه ويف مث
وخــرات اهليئــة ظاهــرة جليــة، فمــا منتلكــه مــن 
خــرات نــادرة يف جمــال التكريــك واإلنقــاذ والقطــر 
واألعمــال املدنية كانت عامل احلســم يف هذه األزمة 
ولوالهــا مل نكــن لننجــح يف ختطيهــا، ويلــي ذلك يف 
األهميــة املعــدات والتجهيزات املســاعدة وقــد حرصنا 
يف هــذا اإلطــار علــى الدفــع مبعــدات  تالئــم تعقيــد 
املوقف وضخامته، فكانت أعمال التكريك بواسطة 
كــراكات اهليئة الكراكة مشــهور  والكراكة 
العاشــر مــن رمضان عامال رئيســيا  يف تســهيل عملية 
تعويم السفينة من خالل الوصول إىل أعماق تصل إىل 
18 مرًا، مبا ســاهم يف تســهيل عملية تعويم السفينة 
خالل مناورات الشــد الي قامت بها سلســلة من قاطرات 
اهليئة العمالقة املتخصصة يف أعمال اإلنقاذ والقطر 
ويف مقدمتهــم القاطرتــان »بركــة 1 »وعــزت عــادل« 
بقوة شد 160 طن لكل منهما، والقاطرتان اجلديدتان 
عبــد احلميد يوســف ومصطفــى حممود بقوة شــد 70 
طنــًا باإلضافــة إىل قاطــرات اهليئــة املصاحبة األخرى 

ذات اخلــرة الكبــرة يف مصاحبة وإنقاذ الســفن.

ــتمر  ــل يس ــد، ب ــك احل ــد ذل ــود عن ــف اجله وال تتوق

العمل ليال ونهارا وعلى مدار الســاعة حلني االنتهاء من 
عبور كافة الســفن املوجــودة باجملــرى املالحي بأمان 
وســالمة من خالل طاقــم متميز من املرشــدين ورجال 
إدارة التحــركات يف قطاعــات القنــاة الثالثــة، حيــث 
عــرت قنــاة الســويس  194 ســفينة بإمجالي محوالت 
صافيــة قدرهــا 12 مليــون طنــًا  بدايــة مــن مســاء يــوم 
اإلثنــني وحتى أمس األربعاء، ومن املقرر أن يعر القناة 
اليــوم اخلميس 87  ســفينة، بإمجالي محوالت صافية 

قدرهــا 5,6  مليــون طن.
ــر  ــي الفخ ــم ميلؤن ــف اآلن بينك ــي أق ــي وأبنائ زمالئ
تكتمل بكم ومعكم الصورة واإلجناز  مازال أمامنا 
الكثر لنحققه .. سنستمر يف العمل يف صمت لنبهر 

العامل.
وال يســعين يف هــذا املقام إال أن أتقــدم بتحية خالصة 
من القلــب لكافة العاملني باهليئــة وأخص بالذكر 
كل مــن شــاركوا يف هــذه امللحمــة الوطنيــة مثمنا 
جهدكم الرائع خالل الفرة املاضية وحرصكم على 

أن تظــل راية قناتنا مرفوعــة خفاقة يف اآلفق .
حفــظ اهلل مصر مــن كل مكــروه وســوء ووفقنا إىل 

اخلر لرفعــة بلدنا احلبيب
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

الفريق اسامة ربيع
رئيس هيئة قناة السويس

1 أبريل 2021

تهنئة الفريق أسامة ربيع للعاملين 
المشاركين في عملية التعويم
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الفريق/أسامة ربيع

مهندس/عصام ضبش

مهندس/مصطفى قناوي

ربان/رضا شحاتة

مهندس/أحمد عثمانربان/محمد محسن

مهندس/أحمد فريد

ربان/محمد السيد

اللواء/وسام الدياسطي

لجنة إدارة األزمة في مارس 2021

رئيس هيئة قناة السويس

مدير إدارة التحركات

مدير إدارة الكراكات

رئيس تحركات بورتوفيق

مكتب السيد الفريق رئيس الهيئةمكتب السيد الفريق رئيس الهيئة

مدير اإلدارة الهندسية

رئيس مراقبة المالحة

مدير مكتب السيد رئيس الهيئة
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كيتاك ليم

جون كيربي 

)IMO( المنظمة البحرية الدولية

كريستيان برجر 

حمد سعيد الشامسي 

سفير االتحاد األوروبي في مصر 

األمين العام للمنظمة البحرية الدولية

سفير اإلمارات العربية المتحدة في مصر 

المتحدث باسم البنتاغون

أعــرب األمــني العــام للمنظمة عــن تقديره للجهــود الكبرة الــي قامت بهــا احلكومةاملصريــة ملواجهة 
التحديات الي شــكلها جنوح الســفينة إيفرجيفن يف قناة الســويس وتعوميها بنجاح ما مسح باســتئناف 

حركــة املالحة يف واحــد من أهم املمــرات املالحية العاملية.

»مصــر أجنــزت عماًل مذهاًل بتعويم الســفينة العمالقة إيفر جيفن الي جنحت يف قناة الســويس، وحنن 
نهنئهم على جناحهم«

»إن إعــادة فتــح قنــاة الســويس مرة أخرى سيســهل مــن عملية املالحــة حول العــامل جمددا بعدمــا تأثرت 
بشــدة بســبب جنوح الســفينة. فقناة الســويس ممر حبرى فى غايــة األهمية«

كل التقديــر للجهــود الكبرة الي قامت بها احلكومة املصرية ملواجهة التحديات الي شــكلها جنوح 
الســفينة »إيفر جيفن« يف قناة الســويس، وتعوميها بنجاح، ما مسح باستئناف حركة املالحة يف واحد 

من أهم املمرات املالحية العاملية

»مــروك ملصــر والعامل التعويم الناجح لســفينة احلاويــات التى أغلقت قناة الســويس. ما حدث عمل 
مثر لإلعجاب لكل من ســاهم فيه«

إن اإلجنــاز العظيــم الــذي حققتــه مصــر يف إنهاء أزمــة الســفينة اجلاحنة يف قناة الســويس يثبــت للعامل 
أمجع كفاءة وقدرة املصريني على التعامل مع هذا احلادث العرضي وإعادة األمور إىل مسارها الطبيعي..

هنيئًا ملصر قيادة وشــعبًا.
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محمد صالح الذويخ 

عبداهلل بن ناصر الرحبي 

السفارة األمريكية بالقاهرة 

أسامة نقلي 

أيمن الصفدي

سفير دولة الكويت بالقاهرة

سفير المملكة العربية السعودية في مصر 

وزير الخارجية األردني 

سفير سلطنة عمان في مصر

أتوجــه بالتحيــة للرجال املخلصني الذيــن واصلوا الليل بالنهار للتعامل مع الســفينة، مصر جنحت بامتياز 
فى عبور هذه األزمة التى هددت سالســل اإلمداد فى العامل بأســره، والعامل بأسره يشعر باالمتنان لكل من 

شــارك فى صنع هذه امللحمة الي تواصلت علي مدار ستة أيام وكللت بالنجاح

نبارك ملصر والعامل التعويم الناجح لســفينة احلاويات الي أغلقت قناة الســويس وهذا عمل مثر لإلعجاب 
لكل من شارك فيه

مــروك ملصر حترير ســفينة إيفر جيفن وفتح قناة الســويس تفخر الواليات املتحدة بشــراكتها مع مصر 
يف العديــد مــن اجملاالت ، مبا فى ذلك تأمني املمرات املائية فى العامل واملوارد العاملية املشــركة، وهو جهد 

تعاونى لنفع العامل كله

خــرة وكفــاءة املصريني تنجح يف إعــادة املياه إىل جماريها يف قناة الســويس..خالص التهاني للشــقيقة 
مصر قيادة وحكومة وشعبا بهذا اإلجناز القياسى، والتغلب على كل تعقيداته، مصر تنجح فى تعويم 

السفينة

»أتقدم بالتهنئة ملصر على  حل أزمة السفينة البنمية إيفر جيفن«
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رئيس البرلمان العربي عادل العسومي

إن إعــادة تعويــم الســفينة بأيــاد مصريــة ويف هــذا الوقت القياســي، رغــم كافــة التعقيــدات الفنية الي 
أشارت إليها التقارير الدولية والي توقع بعضها أن تستمر األزمة لفرة طويلة، يثبت للعامل أمجع كفاءة 

ومهنيــة وجــدارة اإلدارة املصرية يف التعامل مع هــذا النوع من األزمات

الكنيسة القبطية األرثوذكسية

» تتقــدم الكنيســة القبطية برئاســة قداســة البابا تواضــروس الثانــى، وكل هيئاتها، خبالــص التقدير 
واالعتزاز للســواعد املصرية الفتية بقناه الســويس، التى أنهت أزمة السفينة اجلاحنة، مبهارة واقتدار، فى 
أيام معدودة، ليعود الشــريان التجارى األول فى العامل ليخدم مجيع الشعوب واألمم فى تواصل واستمرار«.

»نهنــئ الســيد الرئيس واحلكومة املصريــة، وهيئة قناه الســويس وكل العاملني فيها ومجيع الشــعوب 
للسالم«. احملبة 

شركة »إيفرجرين«

حنــن يف غايــة االمتنان هليئة قناة الســويس ومجيع األطراف املعنية على مســاعدتهم ودعمهم يف هذا الوضع 
الصعب واملؤسف، نود أيضا أن نعرب عن تقديرنا العميق للطاقم الذي ظل ثابتا يف عمله، وخراء اإلنقاذ وفريق 

التجريف على احرافهم وجهودهم الدؤوبة على مدار األيام الستة املاضية حنو تأمني هذه النتيجة

مفتي الجمهوريةالدكتور شوقي عالم 

أتقدم خبالص التهنئة إىل الرئيس عبد الفتاح السيســي، وإىل كل أفراد الشــعب املصري العظيم مبناســبة 
جناح اجلهود املصرية بتعويم الســفينة اجلاحنة يف قناة الســويس، الشــعب املصري يثبت يوًما بعد اآلخر 
أنــه على قدر املســؤولية، وأن املصريني بتكاتفهــم وتعاونهم وإخالصهم لوطننا الغالــي مصر قادرون على 

ختطــي الصعاب ومواجهة كافة التحديات
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وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارجالسفيرة نبيلة مكرم 

رجــال يعملــون ليــل ونهار على مدار الســاعة ليعلنوا للعامل أن مصر تســتطيع بقيادة سياســية حكيمة 
وواعيــة قادرة علــى إدارة األزمة، وأن يد اهلل معنا«

رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصرالمستشار محمد عبد المحسن

إن طواقم العاملني بهيئة قناة الســويس ســطروا ملحمة وطنية يف تعويم السفينة« إيفرجيفني« العالقة 
باجملرى املالحي للقناة، والي حتدث عنها العامل اآلن، بســواعد وفكر مصري صميم.

الدكتور خالد العناني

كنت واثًقا 100% أن قناة الســويس تســتطيع حل مشــكلة الســفينة البنمية اجلاحنة أســرع مما يتوقع 
اجلميــع.. احلمد هلل ظــين طلع يف حمله

الكاتب الصحفي كرم جبر

»إن النجــاح املصــري يف تعويم الســفينة البنمية »ســيمفونية رائعة« تشــهد بعظمة مصــر وقدرتها على 
إدارة هــذا املرفق احليوي«

وزير السياحة واآلثار

رئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 
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اآللية المحترفة والناجحة لهيئة قناة السويس
في إدارة ملفي التقاضي  والتفاوض بحادث 

السفينة إيفرجيفن
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نجحــت هيئــة قنــاة الســويس فــي إدارة 
مــع  والتقاضــي  المفاوضــات  ملفــي 
الشــركة المالكــة  للســفينة إيفرجيفــن

 وذلــك باحرافية عاليــة و مرونة فائقــة  وذلك حتى 

مت التوصــل لتســوية عادلــة وشــاملة  حافظــت علــى 

كافــة حقــوق اهليئة وذلــك دون أي إجحــاف أو جور 

علــى الطــرف اآلخــر ممــا ســاعد علــى بقــاء العالقات 

الطيبة بــني اهليئــة وعمالئها. 

          وأكــدت اهليئــة منــذ بدايــة األزمــة علــي مبدأ 

حســن النيــة يف  التفــاوض  مــع الشــركة املالكــة 

للســفينة ، ومل تتخذ اهليئة أي إجراءات قانونية ملدة 

أحــد عشــر يومــًا. كامــاًل للوصــول إلي اتفــاق يالئم 

الطرفني ، وذلك مراعاة وســعيًا للحفاظ علي العالقات 

املمتدة مع أحد أهم عمالئها وذلك مبا ال خيل حبقوق 

اهليئــة ومبــا يكفــل هلــا الوصــول لتســوية عادلــة 

تعوضها عن اخلسائر الي تكبدتها من جراء احلادث.

          هــذا وقــد أكــدت هيئــة قنــاة الســويس طــوال 

فــرة التقاضــي علــي أهميــة مســلك املفاوضــات بــني 

الطرفــني ، ومل تدخــر اهليئة جهدًا إلجنــاح املفاوضات 

مع الشــركة املالكة للســفينة والوصول إلي حلول 

توافقيــة تالئــم مجيع األطــراف مع االلتــزام الكامل 

مبا تقره األعراف الدولية يف مثل تلك احلاالت ، ولعل 

أبــرز هــذه املســاعي من جانــب اهليئــة كان ختفيض 

قيمة التعويضات املطلوبة بنسبة 40% لتنخفض قيمة 

التعويضــات املطلوبــة مــن 916 مليــون دوالر إلــي 550 

مليــون دوالر وذلــك بعد احلصول علــي القيمة املالية 

التقديرية للبضائع من الشركة املالكة للسفينة 

، وقيمة الســفينة ذاتها وهياكل احلاويات ، مع منح 

تســهيالت يف السداد من خالل ســداد 200 مليون دوالر 

كدفعــة مقدمــة ، فيما يتــم ســداد 350 مليون دوالر 

الباقيــة كخطابــات ضمان يتــم إصدارها يف بنك من 

.« A Class« فئة الـــ

        كما أبدت اهليئة مرونة تامة يف تلبية متطلبات 

الشــركة املالكة ال ســيما املتعلقة بالشق اإلنساني 

لطاقــم العمل ، وعدم ممانعة اهليئة مغادرة الطاقم أو 

اســتبداله علي أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية 
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من البحارة الالزمة لتأمني السفينة ، ويف ظل استمرار 

وجــود ربان الســفينة بصفته احلــارس القضائي علي 

الســفينة وما حتمله من بضائع ، وبالفعل مت الســماح 

لفرديــن مــن الطاقــم مبغــادرة الســفينة والعــودة إلي 

بالدهم لظروف شــخصية خاصة بهم.

             ومــع بــدء مســاري التفــاوض والتقاضــي ، قــرر 

الفريق/ أســامة ربيع - رئيس اهليئة تشــكيل  جلنة 

إلدارة امللــف التفاوضي لألزمة ، وذلك برئاســة الســيد 

املستشار/ نبيل زيدان - مدير اإلدارة القانونية ، الربان/ 

حممد السيد - رئيس مراقبة املالحة ، واحملامي/ نصر 

ســيد فرج واملهنــدس/ أمحــد عثمان واألســتاذ/ جورج 

صفــوت وقد انضم إلي اللجنة الحقًا الســيد األســتاذ/ 

خالــد أبــو بكر - احملامــي الدولي ، وتشــكيل جلنة 

أخري ملباشرة التحقيقات برئاسة ربان/ سيد شعيشع 

البحري. - اخلبر 

            وفــور صــدور التكليــف مــن الســيد الفريــق / 

رئيس اهليئــة لإلدارة القانونية باهليئــة قامت بإختاذ 

كافــة اإلجــراءات القانونيــة الالزمة حلفــظ حقوق 

اهليئــة بعــد تعثــر املفاوضــات مــع ممثلــي املــالك الي 

اســتمرت حوالــي أحد عشــر يومــًا دون جدوي.

    وعليــه قــام الســيد األســتاذ/ نبيــل زيــدان - مديــر 

ــته  ــل برئاس ــق عم ــكيل فري ــة بتش اإلدارة القانوني

وعضوية كل من األستاذ/ نصر فرج واألستاذ/ أمحد 

عبــد اجمليــد - احملاميان للشــروع يف إختــاذ اإلجراءات 

القانونيــة الالزمــة حفاظــًا علي حقــوق اهليئة.

بتاريــخ 2021/4/11 تقدمــت اإلدارة القانونيــة بأمــر 

على عريضة  إىل الســيد املستشــار رئيس احملكمة 

ــة   ــة االقتصادي ــة اإلمساعيلي ــة مبحكم اإلبتدائي

وذلــك لتوقيــع احلجــز التحفظــي علــى الســفينة  وما 

عليها من بضائع وفاًء  للدين البحري املســتحق للهيئة

   واملثبت مبوجب املســتندات املقدمة من جانب اإلدارة 

القانونية.
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بتاريــخ 2021/4/12 أصــدر الســيد املستشــار / رئيــس 

حمكمــة اإلمساعيليــة االبتدائيــة  بصفته )قاضي 

ــر  ــنة 2021 أوام ــم 26 لس ــره  رق ــة( أم ــور الوقتي األم

بتوقيــع  باإلمساعيليــة  االقتصاديــة  احملكمــة 

احلجــز التحفظي على الســفينة املســماة إيفرجيفن  

EVERGIVEN(( رافعة علم دولة بنما وما عليها من بضائع 

، املراكيــه مبنطقــة البحــرات املــرة ، وذلــك ضمانــًا 

للوفــاء بديــن حبــري مببلــغ وقــدره 916,526,494 

دوالر فقط )تسعمائة وستة عشر مليون ومخسمائة 

وســتة وعشــرون ألــف وأربعمائــة وأربعــة وتســعون 

دوالر أمريكي(الغــر على أن ينــدب أحد حمضري 

التنفيــذ املختــص لتنفيــذ ذلــك األمــر وحيــرر حمضــر 

باإلجراءات برفق األوراق ويرفع احلجز إذا قدم املطلوب 

ضدهمــا األول والثاني ما يفيد ســداد قيمة املديونية 

ــتحقة يف ذمته املس

لألمــر  ونفــاذًا   2021/4/13 وبتاريــخ  	 

املشــار إليــه قــام الســيد / مأمــور تنفيــذ  حمكمــة 

اإلمساعيليــة االبتدائيــة باالنتقــال إىل حمــل وجــود 

السفينة إيفرجيفن )EVERGIVEN( املراكيه مبنطقة 

البحــرات املــرة باإلمساعيليــة  وذلك بصحبــة أعضاء 

اإلدارة القانونيــة ، وقام بتحرير حمضر بتوقيع احلجز 

التحفظــي علــى الســفينة املشــار إليهــا ومــا عليها من 

بضائــع وإعــالن ربــان الســفينة بذلــك احملضــر.  

ــة  ــارعت اإلدارة القانوني ــد س ــه فق ــاء علي               وبن

إىل إقامة الدعوى رقم 23 لسنة 14ق أمام احملكمة 

االقتصادية وذلك للحكــم بصحة اإلجراءات وثبوت 

الديــن وذلك نفاذا لقانون التجارة البحري املصري وقد  

حتــدد هلا جلســة 2021/5/22م  ثم 2021/5/29م ثم 

2021/6/20م وقــد تقدمــت خالهلــا اإلدارة القانونيــة 

ــا  ــة موقفه ــدة لصح ــتندات املؤي ــا واملس مبذكراته

التسلسل اإلجرائي  لدعوى صحة اإلجراءات  
وثبوت الدين على النحو اآلتي 
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والداحضــة لكافــة مزاعم ودفاع الطــرف اآلخر. 

          وهذا وقد بادر مالك السفينة بتقديم التظلم رقم 

12 لســنة 2021 تظلمات أمام احملكمة االقتصادية 

باإلمساعيليــة من أمــر احلجز التحفظــي الصادر ضد 

ــرات  ــة املذك ــت اإلدارة القانوني ــد قدم ــفينة وق الس

واملســتندات املؤيــدة حلق اهليئة والــي تؤكد صحة 

أمــر احلجــز الصــادر حيــث تــداول التظلــم باجللســات 

وجبلسة 2021/5/2م  قضت احملكمة برفض التظلم 

وتأييــد أمر احلجز الصادر لصــاحل اهليئة .

ســارع املــالك بتقديم اإلســتئناف رقم 35 لســنة 14ق 

طعنًا علي احلكم الصادر برفض التظلم حيث تداول 

باجللســات  وجبلســة 2021/5/23 قضت احملكمة 

برفــض اإلســتئناف  وأصبــح أمر احلجز على الســفينة 

والبضائــع نهائيــًا لصاحل اهليئة والجيــوز الطعن عليه 

بــأي طريق من طرق الطعن العاديــة املقررة قانونًا.

ومــن اجلديــر  بالذكــر أن حكم االســتئناف املشــار 

إليــه قــد أقر مبدأ قضائــي هام  وســابقة قضائية تعد 

ــويس يف  ــاة الس ــة قن ــاحل هيئ ــا لص ــن نوعه األوىل م

التاريــخ وهــو  إقــرار مبــدأ أن مــا قامــت بــه اهليئــة من 

إجــراءات حيــال الســفينة إيفرجيفــن اجلاحنة عند 

الكيلــو 151 ترقيــم قناة الســويس ما هــو إال إنقاذ هلا 

وما عليها من بضائع ترتب عليه تعوميها حتى تصبح 

صاحلة لإلحبار وكان اإلنقاذ هو أحد أسباب الديون 

البحريــة الــي جتيــز توقيــع احلجــز التحفظــي علــى 

الســفينة عماًل بنص املــادة 60/ط من القانون 8 لســنة 

1990  وأن مانعــاه املالك ببطالن احلجز التحفظي على 

الســفينة إيفرجيفــن  لتقريــره على ديــن غر حبري 

) الديــن ناشــئ عــن تعويم الســفينة وليس إنقــاذ( هو 

نعي غر ســديد وملا كان هذا احلكــم واحلائز لقوة 

األمر املقضى فيه قد حسم النزاع  بشأن  أن ما قامت به 

اهليئة من إجراءات حيال تلك السفينة اجلاحنة يعد 

إنقــاذًا تســتحق عليها اهليئة مكافــأة إنقاذ.
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       بتاريــخ 23 مايــو، أصــدرت احملكمــة االقتصاديــة 

باإلمساعيليــة حكمهــا يف الدعــوى القضائيــة رقــم 

23 لســنة )14 ق( املقامــة مــن قبل هيئة قناة الســويس، 

لتثبيــت احلجــز التحفظــي املوقــع على الســفينة بعدم 

ــوى إىل  ــة الدع ــا وإحال ــة نوعي ــاص احملكم اختص

احملكمــة االقتصاديــة االبتدائيــة جللســة 29 مايو.

     واســتمعت احملكمــة وقتهــا خــالل هــذه اجللســة 

لفريق دفاع اجلانبني، وشــهدت اجللســة تقديم املمثل 

القانوني للهيئة مذكرة الدفاع واملســتندات الي تؤيد 

حــق اهليئــة يف املطالبة كمــا قام بالرد علــى إدعاءات 

ودفــوع ممثلــي املالك وبعض أصحــاب البضائع. 

     وشــهدت اجللســة تقديــم ممثــل اهليئــة القانونــي 

لكافــة املســتندات الــي تفيــد مطالبتهــا بقيمــة 

وتشــمل  دوالر  مليــون   916 البالغــة  التعويضــات 

ــدات  ــغيل الوح ــن) تش ــاذ م ــال اإلنق ــف أعم تكالي

البحرية املشــاركة من قاطرات وكراكات ولنشــات 

حبريــة وروافــع وحفارات وأونــاش وغرهــا( ، باإلضافة 

إىل تكاليــف مكافــأة اإلنقــاذ احملــددة وفقــا لبنــود 

القانون البحري ومبا يتالئم مع قيمة الســفينة وقيمة 

البضائــع احملمولة عليهــا، فضال عن اخلســائر املتمثلة 

يف غــرق إحدى اللنشــات خــالل أعمــال اإلنقــاذ والذي 

أســفر عــن وفاة أحد املشــاركني بعمليــة اإلنقاذ وغر 

ذلــك مــن األضــرار املاديــة واألدبية الي حلقت بســمعة 

قنــاة الســويس إثــر توقــف حركــة املالحــة ومحلــة 

التشــكيك بقدرتهــا علــى حــل األزمــة واجتــاه بعض 

العمــالء الختــاذ طــرق بديلــة خــالل األزمة. 

     كما شهدت وقائع اجللسة قيام جلنة الدفاع باهليئة 



69
ملحمة التعويم

بدحــض طلبــات بعض مــالك البضائع للمشــاركة يف 

القضيــة، والدفع بعــدم قبول التدخــل لتقدميه من غر 

ذي صفــة لعدم تقدميه ســند الشــحن إلثبات ملكيته 

ــركة  ــة الش ــض مطالب ــة إىل دح ــع، باإلضاف للبضائ

املالكة للســفينة EVERGIVEN بتعويض مؤقت قدره 100 

ألف دوالر بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه 

األصلي.  بالطلب 

        كمــا قــام دفــاع اهليئــة بالــرد على دفوع الشــركة 

املالكة للســفينة مبســئولية اهليئة عن وقوع احلادث 

للســماح هلا باإلحبار يف ظل ظروف غر مواتية مبا نص 

عليــه القانــون البحري املصري رقم 8 لســنة 1990 يف املواد 

مــن 282 إىل 290 ومفادهــا أن الســفينة تظــل حتــت قيادة 

ربان الســفينة خــالل عبورها لقناة الســويس وأثناء قيام 

املرشــد بعملــه عليهــا حيث يعــد رأيه اسرشــاديا وغر 

ملزم ، كما يكون جمهز الســفينة وحده هو املســئول 

عــن أن أية أضــرار قد تلحــق باهليئــة أو ممتلكاتها أو 

بالغر أوبالســفينة ذاتها. 

      و تأتــي مشــروعية مطالبــة اهليئة مبكافــاة اإلنقاذ 

مبــا نصــت عليــه املــادة 305 مــن القانــون البحــري املصري 

رقــم 8 لســنة 1990 والــي تعطــي احلق يف احلصــول على 

مكافــأة عادلة ملن يقوم بأى عمل مــن أعمال اإلنقاذ، و 

تعــد مكافاة اإلنقاذ أحد عناصر قيمــة التعويض الي 

تطالــب بها اهليئة. 

    ويف جلســة 29 مايــو أصــدرت احملكمة االقتصادية 

االبتدائيــة باإلمساعيلية قرارهــا يف الدعوى القضائية 

رقــم 78 لســنة 2021 املقامة من قبل هيئة قناة الســويس، 

ضد مالك ومستأجري السفينة بالتأجيل إىل جلسة 20 
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يونيو إلنهــاء التفاوض كطلب طريف الدعوى وإلعالن 

صحف التدخل وســداد الرسوم املقررة قانونيا. 

       وخــالل املرافعــات يف هــذه اجللســة، أكد األســتاذ 

أشرف السويفي املمثل القانوني عن الشركة املالكة 

للســفينة علــى أن االختــالف مــع هيئة قناة الســويس 

علــى مبلــغ التعويض وليس علــى مبدأ التفــاوض الذي 

حتــرص عليــه الشــركة، والتمــس الدفــاع مــن هيئــة 

احملكمة تأجيل البت يف القضية الســتكمال املسار 

التفاوضــي بني الطرفــني وحل النزاع بصــورة ودية. 

    ومــن جانبــه، ونــزوال علــى طلــب حمامي الشــركة، 

وافق األســتاذ نبيــل زيدان املمثــل القانونــي هليئة قناة 

الســويس ومدير اإلدارة القانونية باهليئة على تأجيل 

البت يف القضية حلني دراســة العــرض املقدم من مالك 

ومســتأجري الســفينة وفقا لبعض املعطيات اجلديدة. 

احملكمــة  أصــدرت  يونيــو   20 جلســة  ويف       

ــا يف  ــة، قراره ــة باإلمساعيلي ــة االبتدائي االقتصادي

الدعــوى القضائية بالتأجيل إىل جلســة 4 يوليو 2021، 

للتســوية الوديــة كطلــب طــريف الدعــوى. 

      وبدأ احملامي الدولي خالد أبو بكر، مستشار رئيس 

هيئة قناة الســويس للجنــة التفاوض، حديثه يف هذه 

اجللسة بالتأكيد على أن هيئة قناة السويس كانت 

تتلقــى علــى مــدار 15 يوم عروضــا من مالك الســفينة 

البنميــة لتســوية النــزاع، وبالفعــل مت عقــد العديــد 

مــن االجتماعات والنقاشــات بــني الطرفني، وقــام فريق 

التفــاوض مــن اهليئة بإبداء العديد مــن املالحظات الي 

حتفظ حقــوق اهليئة. 

         ومــن جانبهــم، التمــس فريــق الدفــاع املــوكل عــن 

مــالك الســفينة إيفــر جيفــن أجــال مناســبا لتمكني 

األطــراف املتفاوضــة مــن حل النــزاع بصــورة ودية. 

         وجــاءت آخــر حمطــات التقاضي بــني الطرفني يف 4 

يوليو حيث أصدرت احملكمة االقتصادية االبتدائية 

باإلمساعيليــة قرارها يف الدعــوى القضائية بالتأجيل 

إىل جلســة 11 يوليو الســتكمال التســوية بنــاًء على 
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طلب الطرفني. 

        وجبلســة 2021/7/4 طالــب دفــاع املدعــي عليهم من 

مالك الســفينة ، بتأجيل البت يف الدعوي ملدة أســبوع ، 

حلني استكمال التسوية يف شكلها النهائي بني هيئة 

 EVER«      قنــاة الســويس والشــركة املالكــة للســفينة

»GIVEN

          ومــن جانبــه قــال احملامــي الدولــي خالــد أبــو بكر 

، مستشــار رئيس هيئة قناة الســويس للجنة التفاوض ، 

أن الطرفني بصــدد التوصل التفاق نهائي ، مؤكدًا علي 

أن هيئة قناة الســويس قامــت بعمل كبر للغاية علي 

مــدار 6 أيــام ، وبالفعــل تلقــت اهليئة شــهادات وإشــادات 

مــن معظــم املنظمــات والشــركات العامليــة املتخصصة 

يف اجملــال البحــري بصــورة عامــة مبــا فيهــم الشــركة 

املالكة للســفينة ، كما قامــت اهليئة مبجهود كبر 

أيضــًا إلجنــاح املفاوضات ملدة تزيد عــن 30 يوم.

            وأكــد أبــو بكــر أن هيئــة قنــاة الســويس تــري 

أن مــن واجبها إطالع احملكمة بتطور ســر املفاوضات ، 

وتطلب من احملكمة التأجيل حلني إمتام التســوية مع 

ــز القانونية. االحتفاظ باملراك

وبتاريــخ 2021/7/7 نظمــت هيئة قناة الســويس حفل 

توقيع مراسم التسوية وقد حصلت اهليئة مبوجب هذه 

التســوية علــي كافة حقوقها وذلك كتســوية ودية 

وصلح شامل بني الطرفني.

          ويف جلســة 11 يوليــو ، أســدل الســتار عــن املســار 

القانونــي بالكامــل وذلــك بعــد أن مت شــطب الدعــوي ، 

إثــر التوصل إلي تســوية ودية بني هيئة قناة الســويس 

والشــركة املالكــة للســفينة.
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 2021 لســنة   26 رقــم  وقــي  أمــر 

ــة  ــري حمكم ــادي حب ــر اقتص أوام

اإلمساعيليــة االقتصاديــة والصــادر 

باحلجــز  احملكمــة  رئيــس  مــن 

الســفينة علــى  التحفظــي 

االقتصاديــة  احملكمــة  أصــدرت 
باإلمساعيليــة حكمهــا يف الدعوى 
ق(   14( لســنة   23 رقــم  القضائيــة 
املقامــة من قبل هيئة قناة الســويس، 
لتثبيــت احلجز التحفظــي املوقع على 
السفينة، بعدم اختصاص احملكمة 
نوعيًا وإحالة الدعوى إىل احملكمة 
ــة 29  ــة جللس ــة االبتدائي االقتصادي

يو ما

احملكمــة االقتصاديــة االبتدائيــة 

باإلمساعيليــة تؤجل النظــر الدعوى 

القضائية رقم 78 لسنة 2021 واخلاصة 

بالســفينة إىل 4 يوليو 2021.

ــرارًا  ــدر ق ــع ُيص ــامة ربي ــق أس الفري
بتكليــف احملامــي الدولــي خالد أبو 
بكــر مبهــام مستشــار رئيــس اهليئة 
ملتابعــة امللــف التفاوضــي والقانونــي 

للســفينة البنميــة 

احملكمــة االقتصاديــة االبتدائيــة 
يف  النظــر  تؤجــل  باإلمساعيليــة 
الدعــوى القضائية رقم 78 لســنة 2021 
واخلاصــة بالســفينة إىل 11 يوليــو 

.2021

احملكمــة االقتصاديــة االبتدائيــة 
يف  النظــر  تؤجــل  باإلمساعيليــة 
الدعــوى القضائية رقم 78 لســنة 2021 
واخلاصــة بالســفينة إىل 20 يونيــو 

ملقبل ا

ــي  ــار القانون ــن املس ــتار ع ــدال الس إس
ــطب  ــد أن مت ش ــك بع ــل وذل بالكام

ــوى. الدع

ــة  ــتئناف اإلمساعيلي ــة اس حمكم
االقتصاديــة قضــت برفــض تظلــم 
الشــركة املالكــة للســفينة بشــأن 
إلغــاء األمــر الوقي رقــم 26 لســنة 2021 
أوامــر حجــز حتفظــي حمكمــة 
ــادر  ــة الص ــة االقتصادي اإلمساعيلي

بتاريــخ 12 إبريــل علــى الســفينة

االقتصاديــة  احملكمــة  أصــدرت 
باإلمساعيليــة) الدائرة االســتئنافية( 
حكمهــا برفــض االســتئناف رقــم 35 
لسنة )14 ق(  املقام من مالك السفينة 
طعنــًا علــى احلكــم الصــادر برفــض 
التظلــم املقــدم منهــم على أمــر احلجز 

التحفظــي املوقــع على الســفينة
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      حتــت أنظــار العــامل أمجــع، احتفــت هيئــة 
قناة الســويس بتوقيع عقود اتفاق التعويضات 
اخلاصــة بعمليــة اإلنقــاذ التارخيــي لســفينة 
احلاويــات البنميــة العمالقــة »إيفــر جيفن«، 
والــي تشــكل عالمــة فارقــة يف تاريــخ قنــاة 

الســويس وحركــة التجــارة العاملية.
    اتفــاق تســوية أزمــة »إيفــر جيفــن« كان 
امتــدادا للنهــج الرشــيد الــذي التزمــت بــه قنــاة 
ــفينة  ــوح الس ــوم األول جلن ــذ الي ــويس من الس
يف الثالــث والعشــرين مــن مــارس 2021، والــذي 

قــام علــى مبادئ أساســية متــزج بــني االبتكار 
والكفــاءة والســرعة واملرونــة والتــوازن يف 
احلفاظ علــى مصاحل كافة األطــراف املعنية، 
ليخــرج إىل العامل قصة جنــاح حفرت مالحمها 
من نور يف سجل النقل البحري، بشهادة مراكز 
ومؤسســات اإلنقاذ العاملية وخطوط ووكاالت 

الشــحن البحــري كافة.
       هــذه األزمــة قدمــت للعــامل صــورة واقعيــة 
دقيقــة التفاصيل عن املكانــة بالغة األهمية 
الــي حتظــى بهــا قنــاة الســويس عامليــا، فخالل 

فرة إغالق اجملرى املالحي بســبب جنوح »إيفر 
جيفــن« تعطلت سالســل اإلمداد العامليــة بدًءا 
من املنتجات الغذائية واملشروبات، مرورا بالنفط 
ــات  ــاج، واملنتج ــتلزمات اإلنت ــتقاته، ومس ومش
ــد  ــا كب ــة, م ــواًل إىل األدوي ــة، وص الصناعي
االقتصــاد الدولي خســائر مبليــارات الدوالرات، 
األساســية  االحتياجــات  وصــول  وعطــل 

للمســتهلكني يف مجيــع أحنــاء العــامل.
      تلــك املســئولية اجلســيمة كان رجال قناة 
الســويس األبطال على قدرها، وجنحوا يف فرة 

  EVER GIVEN

تغادر في أجواء احتفالية
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قياســية يف تنفيــذ عمليــة شــديدة التعقيــد 
إلنقاذ وتعويم السفينة البنمية بنجاح منقطع 
ــفينة أو  ــرار بالس ــة أض ــوع أي ــر دون وق النظ
طاقمها أو البضائع خالل 6 ايام فقط، مســتندة 
إىل ابتــكار أســلوب جديــد يف اإلنقــاذ قائــم 
علــى التكريــك، وهو ما نال إشــادة املؤسســات 
البحريــة املتخصصــة الــي  ذهبت أثنــاء االزمة 
إىل أن تعويم الســفينة سيســتغرق عدة أشــهر 
جازمــًة بأنــه البــد من تفريــغ محولتهــا جزئًيا 
مــن أجل إمتــام اإلنقاذ وفتح قناة الســويس أمام 

املالحــة العاملية مــرًة اخرى.
ــا  ــادة ربانه ــويس بقي ــاة الس ــال قن ــام رج       مه
الفريق أســامة ربيع رئيس اهليئة مل تقف عند 
هذا احلد، إذ خاضوا مفاوضات شــاقة وشديدة 
التعقيــد بشــأن التعويضــات عن اخلســائر الي 
حتملتها القناة بســبب توقــف املالحة واألضرار 
الــي حلقت باجملرى املالحي وتكاليف عملية 
اإلنقاذ، وهي املفاوضات الي تطلبت مهارة فائقة 
يف املوازنــة بــني احلفــاظ علــى حقــوق الدولــة 
مــن جهة، وتوثيــق العالقات االســراتيجية مع 

عمــالء القنــاة مــن شــركات املالحــة العامليــة 
وتعزيــز عالقــة مصر مــع دول العــامل من جهة 

أخرى.
      وهــو مــا أجنزتــه اهليئــة بنجــاح مشــهود من 
شــركة »شــوي كيســن« املالكــة لســفينة 
»إيفر جيفــن«، بفضل دعم القيادة السياســية 
ــد  ــة عب ــس اجلمهوري ــيد رئي ــات الس وتوجيه
الفتــاح السيســي، الــذي حــرص علــى متابعــة 
األزمــة منــذ  اليــوم األول حتــى إمتام التســوية 

. ح بنجا
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كلمة سيادة الفريق أسامة ربيع 
رئيس هيئة قناة السويس خالل 

حفل التسوية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلضور الكريم،

      مبزيــج من مشــاعر الســعادة والفخــر، أقف بينكم 

اليــوم علــى ضفــاف قنــاة الســويس، أهم ممــر مالحي 

عاملي، والشــاهد احلــي على مالحم البطولــة الي طاملا 

ســطرها املصريــون بدمائهــم وأرواحهــم، ممثــاًل هليئة 

قناة الســويس، املؤسســة املصرية الشاخمة على مدار 

أكثــر مــن مائــة و واحد ومخســني عامــًا بإســهاماتها 

االســراتيجية يف خدمــة حركة املالحــة والتجارة 

الدوليــة، أقــف اليــوم شــاخمًا وســط أبنائــي مــن رجال 

هيئة قناة الســويس و أبطاهلا الذيــن يديرون كافة 

العمليات التشــغيلية واللوجســتية يف قناة السويس 

ــور  ــم، وحبض ــدث النظ ــق أح ــاءة، ووف ــى كف بأعل

ــالك  ــي م ــة وممثل ــوط املالحي ــن اخلط ــركائنا م ش

ومشــغلي الســفينة »إيفــر جيفــني«، ألعلــن للعــامل 

التوصل إىل اتفاق بشــأن أزمة السفينة »إيفر جيفن« 

الــي تابعتم تطوراتها منذ مــارس املاضي، إبان جنوحها 

يف قنــاة الســويس وتعطيلهــا حركــة املالحــة على 

مــدار 6 أيــام، و مــا جنــم عن ذلك مــن تداعيــات امتدت 

آثارهــا إىل حركة املالحة والتجارة العاملية وأســعار 

النفط والبورصات العاملية، بل وتسببت يف مشكالت 

كبــرة لعدد من أهم املوانئ البحريــة العاملية، فضاًل 

بالطبــع عمــا كان هلــا مــن آثــار ســلبية علــى قنــاة 

الســويس .ولقد كانت اهليئــة وكل العاملني بها يف 

اختبار صعب أمام العامل أمجع وســباق مع الزمن لفتح 

شــريان املالحــة العاملية.

     وعقب جناح أبناء هيئة قناة الســويس البواســل عر 

عمــل خملــص ودؤوب، و بدعــم من القيادة السياســية 

ومتابعــة مســتمرة مــن فخامــة الرئيــس عبــد الفتــاح 

ــاة  ــح القن ــادة فت ــفينة وإع ــم الس ــي يف تعوي السيس
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أمــام حركــة املالحــة العاملية، وبــذل أقصــى اجلهد 

لتعويــض مــا حــدث مــن تعطــل ملئــات الســفن، بدأت 

عمليــة من نوع آخر، هدفها احلفــاظ على حقوق قناة 

الســويس جــراء مــا حتملته من خســائر بســبب توقف 

املالحــة من جانب، و ما قامت به من أعباء جســام حنو 

إنقــاذ الســفينة اجلاحنة من جانب آخــر، و ما اختذته 

مــن إجــراءات إلعــادة حركــة املالحــة إىل وضعهــا 

الطبيعــي من جانــب ثالث .

     وإميانــًا مــن هيئــة قنــاة الســويس بأهميــة التواصل 

مــع شــركائنا يف األزمــة، و تأكيدًا علــى ما حتمله 

مجيــع األطراف مــن النوايــا الطيبة، قررُت تشــكيل 

جلنــة متخصصــة تضــم أبــرز اخلــرات يف كل مــا 

يتعلــق باألزمة من النواحي القانونية والفنية، كان 

هدفها باألســاس حتقيــق اآلتي: 

ــذي  ــب وال ــي املناس ــراء القانون ــل إىل اإلج اواًل: التوص

يضمن هليئة قناة السويس تعويض ما تكبدته من 

خســائر جراء احلادث .

ثانيــًا: ضمــان اســتمرار التعــاون والتواصل مــع ممثلي 

الشــركة املشــغلة للســفينة والشــركة املالكــة، 

مبا ينعكس إجيابيًا على عالقة اهليئة بشــركائها 

االســراتيجيني وثقتهــم فيها .

ثالثــًا: احلفاظ على أواصر العالقــات الطيبة الي تربط 

مصر بالدول الي تتبعها الســفينة سواء من حيث العلم 

أو امللكية، وهي عالقات اســراتيجية، حترص عليها 

مصر كما حترص عليها الدول املعنية.

     انطالقــًا مــن هــذه املبــادئ، وتأكيــدًا علــى أن لغــة 

احلــوار هــي الســبيل األمثــل للتفــاوض اجلــاد القائــم 

علــى حــرص الطرفني علــى العالقات الوثيقــة بينهما 

وتغليــب املصلحــة العامــة، فقــد اســتمرت املباحثــات 

مــا بني اللجنــة املمثلة هليئــة قناة الســويس وممثلي 
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مــالك الســفينة ونــادي اململكــة املتحــدة للحمايــة 

والتعويــض، على مدار ثالثة أشــهر، حتى مت التوصل 

إىل االتفــاق الــذي حيقــق العدالــة وُيعلــي مصلحــة 

الطرفــني، ويقدم دلياًل واضحًا على متســك هيئة قناة 

الســويس مبا عرف عنها على مــدار تارخيها من حرص 

علــى كافة شــركائها مــن خمتلف أحنــاء العامل  مع 

احلفــاظ الكامــل علــى حقوقها.

    وإنــين إذ أعلن التوصــل إىل االتفاق الذي يتيح اجملال 

إلعطاء األمر باستئناف رحلة السفينة »إيفر جيفن« 

منهيــًا أزمــة اســتمرت ألكثر مــن ثالثة أشــهر، أود أن 

أتقــدم خبالــص الشــكر والتقدير :

- إىل فخامــة الرئيس عبد الفتاح السيســي الذي كان 

دعمــه املتواصــل يف مجيــع مراحــل األزمة هــو الدافع 

احلقيقــي وراء كافة اإلجنازات الي حتققت ســواء يف 

تعويم السفينة أو إزالة آثار تعطل املالحة أو التوصل 

لالتفــاق احلالي إلنهاء األزمة.

ــن  ــل الذي ــويس البواس ــاة الس ــة قن ــال هيئ - وإىل رج

أثبتــوا أنهــم قادرون علــى مواجهة كافــة التحديات، 

وواصلــوا العمــل ليــل نهــار مــن منطلــق حرصهــم على 

إعــالء مصلحــة وطنهــم، ومل يتوانوا عن بــذل كل ما 

يســتطيعون مــن جهد إلجنــاز ملحمة جديــدة على 

ضفــاف القنــاة، األمــر الذي شــهد له العــامل امجع.

- وإىل اللجنــة املمثلــة هليئــة قنــاة الســويس الي بذل 

أعضاؤها جهودًا حثيثة يف عملية تفاوض ماراثونية 

وصــواًل إىل االتفاق الــذي يرضي مجيع األطراف 

      و مــن هنــا، علــى ضفــاف قنــاة الســويس، أؤكــد 

للعامل أن هيئة قناة الســويس املؤسســة الشــاخمة الي 

تدير الشــريان املالحي األهم عامليًا، سوف تبقى دائمًا 

قادرة على تقديــم خدماتها بأحدث التقنيات جلميع 

أنــواع الســفن مبختلف أجياهلــا وأنواعهــا ومحوالتها، 
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وســتبقى قناة الســويس دومــًا هي الضمانــة احلقيقة 

النتظــام حركــة التجــارة واالقتصــاد و التنميــة يف 

خمتلــف أحناء العــامل، وأن هذا الصرح املصــري العتيد 

ســوف يظل حريصًا على مواصلــة التطور والتحديث 

بــال توقــف، كمــا أود أن أتقــدم يف النهايــة بالتهنئة 

إىل شــركائنا يف هــذه األزمــة: الشــركة املالكــة 

للســفينة، و نــادي اململكــة املتحــدة للحمايــة 

والتعويــض، مقــدرًا مــا قاموا بــه من جهد ومــا كانوا 

حريصني عليــه من تفهم لطبيعة األزمــة، األمر الذي 

هيــأ املناخ املالئــم للتوصل إىل هــذا االتفاق.

     دمتم خبر ودامت مصرنا عزيزة قادرة على اإلســهام 

يف كل مــا حيقــق اخلر جلميع شــركائها يف أحناء 

العامل.   والســالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

امسحوا لي أن أتقدم بهدية تذكارية لرجال شــرفاء 

وطنيني على ما بذلوه من جهد دؤوب وعمل عظيم من 

أجــل الوصول إىل هــذا االتفاق وعلى رأســهم األســتاذ/ 

خالــد أبــو بكــر احملامــي الدولــي، والدكتــور ربان/ 

منتصــر الســكري - اخلبــر الدولــي يف جمــال النقــل 

البحري، والربان/ الســيد شعيشــع - خبــر التحقيقات 

الدولي.
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كلمة Yukito higaki رئيس مجلس 
إدارة الشركة المالكة للسفينة    

    أحدثكــم مــن مكتبنــا مبدينــة إمبــاري يف 

اليابــان نيابة عن شــركتنا بأكملهــا، كنت أمتنى 

ــذا  ــة يف ه ــة اإلمساعيلي ــرًا مبدين ــون حاض أن أك

ــر،  ــن مص ــفينة م ــادرة الس ــبة مغ ــال مبناس االحتف

ولكن لألســف حال الوبــاء دون ذلك. آمل أن نتمكن 

مســتقباًل مــن االلتقاء شــخصيًا.

ــاة  ــن« يف قن ــر جيف ــفينة »إيف ــت الس ــد جنح      لق

الســويس منذ ما يزيد عن ثالثة أشــهر. كان الوضع 

صعبــًا، ولكن بفضل املســاعدة الناجزة واخلرة الي 

تتمتــع بها هيئــة قناة الســويس، مت تعويم الســفينة 

بأمــان يف غضــون 6 أيام.

     بالنيابة عن شــركي، أود أن أسجل صادق امتناني 

لســيادة الفريق/ أســامة ربيــع، وهيئة قناة الســويس 

والشــعب املصري على املهمــة الي أجنزوها باقتدار.

ــق/  ــيادة الفري ــذا إىل س ــي ه ــه حبديث ــا أتوج كم

أســامة ربيــع على وجــه اخلصوص، أعلم أنك أشــرفت 

شــخصيًا علــى جهــود تعويــم الســفينة بالرغــم مــن 

جــدول أعمالك املتخم بااللتزامــات، وأنك عملت على 

مــدار الســاعة لضمان إمتــام تعويــم الســفينة بأمان. 

ــكر  ــيادتكم بالش ــه لس ــعين إال أن أتوج      ال يس

نيابة عن شــركي على ما بذلتمــوه من جهد، كما 

أود أن أشــيد خبدمتكم هليئة قناة السويس ومصر.

     وتطلعًا للمســتقبل، يســعدني أن العالقة املمتازة 

بــني شــركتنا وهيئــة قنــاة الســويس قــد مت احلفاظ 

عليهــا بــل ومت تعزيزها من خالل هــذه التجربة.

متتلك شركتنا أســطواًل كبرًا من السفن، وستظل 

شركتنا عمياًل منتظمًا وخملصًا لقناة السويس الي 

ســتبقى، من وجهــة نظرنا، واحدة مــن األصول الي ال 

غنى عنها للتجارة البحرية الدولية.

أتوجــه بالشــكر مــرة أخــرى لســيادة الفريــق/ 

أســامة ربيع، وهيئة قناة الســويس وجلمهورية مصر 

العربيــة.

خالص أمنياتي لكم بكل النجاح يف املستقبل.
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كلمة Faz Peermohamed ممثل مالك السفينة   

صباح اخلر مجيعا.

ــتان  ــب س ــن مكت ــد م ــر حمم ــاز ب ــي  ف     امس

للمحامــاة بلنــدن، وأنــا املمثــل القانونــي ملالكي 

الســفينة إيفــر جيفن وجهــات التأمــني عليها. إنه 

ملن دواعي سروري أن أنضم إليكم مجيًعا هنا يف 

هذا االحتفال البالغ األهمية مبناســبة استكمال 

الســفينة لرحلتها بعد حــل األزمة. كما أتوجه 

ــي الفريــق/  بالشــكر بشــكل خــاص إىل معال

أســامة ربيع، رئيس هيئة قناة الســويس، وسعادة 

السفر/ ماســاكي نوكى، ســفر اليابان مبصر، 

علــى تشــريفنا حبضورهمــا الكريم.

منــذ وصولــي إىل اإلمساعيليــة يــوم الســبت، 

أدهشــين دفء وكرم ضيافة هيئة قناة الســويس 

بعضهــم البعض، ومن الضــروري احلفاظ على هذه 

الشــراكات وتعزيزهــا يف كل فرصــة ســاحنة. 

ــابيع  ــالل األس ــه خ ــول إن ــعدني أن أق ــا يس كم

واألشــهر املاضيــة، متكننــا مــن حتقيــق ذلك من 

خالل حسن التصرف وحسن النية والعمل اجلاد.

نيابة عن العمالء الذين أشــرف بتمثيلهم ومجيع 

أفراد الطاقم على منت السفينة إيفر جيفن، أود أن 

أتقدم خبالص الشــكر والعرفــان ملعالي الفريق/ 

أســامة ربيع وجلنة تفاوض هيئة قناة الســويس، 

بقيــادة احملامي الدولي، الســيد/ خالــد أبو بكر، 

على نهجهم احملرف والودي للغاية جتاه املباحثات 

الــي أجريناها. وختاما، فإنه يســرني أننا متكنا 

من التوصــل إىل حل مرٍض لكال الطرفني.

والشــعب املصــري. شــكرا لكــم أن جعلتمونــي 

أستشــعر كل ذلــك الرحــاب.

كمــا تســعدني دائًمــا زيــارة قنــاة الســويس الي 

ستظل الشــريان األهم حلركة التجارة البحرية 

العامليــة. قبــل أن أصبــح حمامًيــا، كنــت أعمــل 

كربان لدى شركة مرسك، وأحبرت عر القناة 

عــدة مرات، لذا فأنــا أدرك جيًدا أهميتها الكبرة 

للمالحــة الدولية.

ــن  ــي، وم ــة كمحام ــي الالحق ــت جترب أوضح

هذه القضيــة نقطة واحدة هي أن قناة الســويس 

تنجح دوما، وستستمر يف النجاح بفضل العالقات 

القوية الي تربط هيئة قناة السويس بالسفن الي 

تستخدم القناة. إنها عالقة يكمل األطراف فيها 



82
ملحمة التعويم

كلمة األستاذ خالد أبو بكر 
المحامي الدولي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

الســيد الفريــق أســامة ربيــع رئيــس هيئــة قنــاة 

الســويس

 السادة احلضور

      علــي مــدار مايزيــد عــن ثالثــني  يومــا انطوت 

ــات  ــددة واجتماع ــة متع ــات قضائي ــي جلس عل

تفــاوض شــاقة ومرهقه.

    شــرفت بثقتكــم  أن أعمــل مستشــارًا قانونيــًا 

لسيادتكم متطوعًا يف الوصول الي حل قضائي 

او تفاوضــي يف أزمــة الســفينة إيفــر جيفن- الي 

جنحت يف جمري قناة السويس يف مارس املاضي. 

     وعملــت أنــا وزمالئــي يف جلنة التفــاوض علي 

مدار ساعات وأيام وأسابيع شاقة مع ممثلي مالك 

ــادي احلمايــة  الســفينة وشــركات التأمــني  ون

والتعويــض  الريطانــي وفــرق عملهــم القانونيــة 

وعلــي رأســهم احملامــي/ فــاز بيــر حممــد رئيــس 

مكتــب ســتان الدولي. 

    ومثلنــا أمــام احملاكــم املصريــة املتعــددة 

صاحبــة االختصــاص االصيــل 

كان اهلــدف هــو احلفــاظ علــي حقــوق اهليئــة 

والتعــاون الكامــل واإلجيابــي مــع كل العمالء 

الدوليــني الذيــن يتعاملــون مع قناة الســويس. 

      وأســتطيع أن أوكــد أمــام حضراتكــم أننــا 

ملتزمــون ببنــود الســرية فيمــا مت مــن املفاوضات 

وأيضــًا فيمــا وصلنــا إليــه مــن نتائــج، لكــين يف 

ــا  ــا حصلن ــد أنن ــتطيع أن أوك ــت أس ــس الوق نف

علــي مايرضينا، الســيما وأن الشــركة املالكة 

ــركات  ــر الش ــن أك ــدة م ــي واح ــفينة ه للس

ــفن  ــطول س ــا اس ــال ولديه ــذا اجمل ــة يف ه العاملي

كبــرة ومتعــددة، مل يكن األمر ســهاًل لكننا 

يف النهايــة جنحنــا مجيعــًا. 

سيادة الفريق 

         إننــا وإذ حنتفــل اليــوم بانتهــاء هــذه األزمــة 

وانتهاء املفاوضات واإلجراءات القانونية فإنين أعلن 

أمــام ســيادتكم أنــه مل يكــن للجنــة التفاوض 

أن تقــف علــي أرض صلبــة وتأخذ مواقــف قوية 

إال بنــاًء علــي إجناز عاملــي وحقيقي قــام به رجال 

اهليئــة علــي مــدار ســتة أيــام اســتطاعوا فيها أن 

يثبتوا للعامل كفاءة غر مســبوقة كانت دائما 

حمــور فخر أثنــاء مفاوضتنا مع األطــراف االخري. 

لقــد مسعنــا طــوال املفاوضــات أن حلــول كثرة 

اقرحــت من عدة جهات إلنقاذ الســفينة أقصرها 

كان سيســتغرق أســابيع وغالبهــا أشــهر، ومنهــا 

اقراح بشــطر جزء من الســفينة وأخري تفريغها 

من محولتها مع عدم ضمان ســالمة السفينة يف 
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كل هــذه احللول. 

      إال أن اهليئــة متســكت باحلــل املصــري الــذي 

اقرحــه ونفــذه أبناؤهــا، والــذي انتهــي يف ســتة 

أيــام بنجــاح تارخيي مل يســبق يف تاريخ املالحة 

العاملية دون أي مســاس بالسفينة أو البضاعة الي 

عليها،وأعــاود ذكر مــا قاله الســيد الرئيس عبد 

الفتــاح السيســي رئيس مجهورية مصــر العربية 

يف التاســع والعشــرين مــن مــارس املاضــي، حيــث 

قــال ســيادته:      ‘‘ لقــد جنــح املصريــون اليــوم يف 

إنهاء أزمة الســفينة اجلاحنة بقناة السويس رغم 

التعقيد الفين اهلائل الذي أحاط بهذه العملية من 

كل جانــب. وبإعــادة األمــور ملســارها الطبيعــي، 

بأيــد مصرية، يطمئــن العامل أمجع على مســار 

بضائعــه واحتياجاتــه الــي ميررها هذا الشــريان 

املالحــي احملوري.‘‘

سيادة الفريق 

    إنــين بامســي ونيابة عن أعضــاء جلنة التفاوض 

أود أن أرفع لســيادتكم خالــص تقديرنًا وامتنانًا 

للمهندســني واخلــراء والفنيــني والعاملــني يف 

هيئــة قنــاة الســويس الذيــن اشــركوا مجيعــا 

إلنقــاذ الســفينة ايفر جيفن، وســتبقي امساؤهم 

هــي األهــم وأعماهلم هــي األبقــي يف تاريخ مصر 

وتاريــخ اهليئة.

كمــا إنــين أود أن أحيــي كل زمالئــي أعضــاء 

ــاعات  ــي لس ــوا مع ــن عمل ــاوض الذي ــة التف جلن

طويلة وشــاقة ومرهقــة وكانوا مثــااًل رائعًا يف 

التعــاون.

سيادة الفريق 

ــم  ــي متتعت ــة ال ــة واهلادئ      إن االدارة احلكيم

ــااًل  ــتظل مث ــوال هــذه األزمــة كانــت وس ــا ط به

حيتــذي بــه يف كيفيــة التعامــل مــع مثــل هــذا 

النــوع مــن األزمــات الكــري وهــذا ليــس بغريب 

علي شــخصكم كواحد من كبــار قادة قواتنا 

املســلحة.

واآلن:

     أرفــع لســيادتكم اليوم  العقــود النهائية الي مت 

االتفاق عليها طالبني اإلذن بالتوقيع، ومؤكدين 

ــيادتكم  ــر س ــار أوام ــع يف انتظ ــي أن اجلمي عل

بانطالق السفينة ايفر جيفن من مصر إلي حيث 

تريد مرحبًا بها يف أي وقت للمرور بقناة السويس 

مستقباًل...

عاشت مصر القوية بسواعد أبنائها 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه نستعني

ــة  ــس هيئ ــع رئي ــامة ربي ــق أس ــيادة الفري      س

قنــاة الســويس املوقــر، الســادة االفاضــل ســفراء 

الدول، واحلاضرين هلذا احلفل، السادة احلضور 

. مجيعًا

إنــه مــن دواعــي ســروري وفخــري واعتــزازي أن 

أكــون معكــم اليــوم حنتفــل ســويًا بتوصــل 

ــة  ــة عادل ــوية ودي ــرة إىل تس ــم املوق هيئتك

ــذه  ــركة يف ه ــراف املش ــع األط ــي مجي ترض

األزمــة املعقــدة، والي بدأت بشــحوط الســفينة 

إيفــر جيفــن، ممــا أدى إىل غلــق املمــر املالحــي 

بقناة الســويس وبالتالي توقف حركة املالحة 

الدوليــة متامــًا عــر القنــاة ملــدة 6 أيام، ممــا أثر 

بالســلب علــى االقتصــاد العاملــي، وُكلــف هــذا 

االقتصــاد مليــارات الــدوالرات يومًيا خــالل هذه 

ــوداء. األيام الس

      ولألمانــة كان حضــوري هلذا احلفل العظيم 

كي أتقدم بالتهئنة والتحية والشــكر لفريق 

العمــل بهيئــة قناة الســويس حتت قيادة ســيادة  

الفريــق رئيس اهليئة احلكيم الذي قاد عملية 

اإلنقاذ مبهارة واحرافية شديدة، وكان تواجد 

ســيادته الدائــم واملســتمر ليــاًل ونهاًرا ملــدة 6 ايام 

متواصلة بني جمموعة العمل الي تقوم األنقاذ، 

لــه األثــر اإلجيابي الشــديد لرفع الــروح املعنوية 

لفريق العمل وكافة العاملني بالعمل، والذين 

تعاهــدوا لســيادته بعدم مغــادرة موقــع احلادث 

حتــى يتم إنقاذ الســفينة وتعوميها وقد كان. 

      وكان األثــر اإلجيابــي البالــغ والفعــال هلــذه 

امللحمــة البطوليــة، هــو املتابعــة املســتمرة 

واالطمئنان على ســر عملية اإلنقــاذ على مدار 

الـــ 24 ســاعة يوميــًا مــن جانــب فخامــة رئيــس 

اجلمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 

مما شــجع ورفع معنويات فريق العمل من رجال 

هيئتكم املوقرة ملواصلة الليل بالنهار إلجناز هذا 

العمل العظيم الذي مت يف ظروف استثناثية وغر 

عادية غاية يف التعقيد والصعوبة واخلطورة، 

نظــًرا لطبيعــة احلــادث وحجم الســفينة، ونظرًا 

ملعرفــة رجال اهليئــة باألهمية الشــديدة لقناة 

الســويس يف خدمة التجــارة العاملية.

       وبالفعل، ونظرا للتوجيهات البناءة املســتمرة 

من فخامة رئيس اجلمهورية واملتابعة امليدانية 

على مدار 24 ســاعة يومًيا لسيادة الفريق اسامة 

ربيــع، كلــل اهلل جهــود فريــق اإلنقــاذ باهليئة 

بالنجاح الباهر املتفرد الذي شــهد به العامل أمجع 

بأنــه معجــزة حبرية مل حتــدث يف تاريخ النقل 

البحري، خاصًة أن التعويم واإلنقاذ مت باستخدام 

الكراكات وأعمــال الغطس العميق، والذي مت 

باحرافية شــديدة وحســابات معقــدة للغاية، 

أدت إىل إنقــاذ الســفينة وطاقمهــا ومــا عليها من 

بضائــع تتجاوز قيمتهــا 1,5 مليار دوالر دون أدنى 

أي ضــرر للســفينة أو طاقمهــا أو مــا عليهــا مــن 

كلمة  دكتور ربان منتصر السكري 
الخبير البحري
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بضائع.

      وهــذا يعتــر إنقــاذ بنســبة 100% مت خــالل 6 

ايــام فقط خمالفــًا لــرأي كافة مراكــز اإلنقاذ 

ــددت أن  ــدت وح ــي أك ــني ال ــة والعامل الدولي

عمليــة اإلنقــاذ حتتــاج ملــدة ال تقل عن 3 أشــهر، 

ــال  ــة لرج ــة الفوالذي ــل العزمي ــن بفض ولك

اهليئة، مت إنقاذ الســفينة وتعوميها خالل 6 ايام 

فقط، ما قلل اخلســائر العاملية جلميع األطراف، 

وجنب العامل أكر كارثة اقتصادية تســببت 

يف قطع سالسل اإلمداد الدولي لألسواق العاملية.

     باإلضافة إىل ما سبق وما تبع ذلك من مفاوضات 

طويلة ومعقدة وشــاقة حلــل أزمة التعويضات 

الناجتــة عــن عمليــة اإلنقــاذ الناجحــة، فقــد 

حرص فخامة رئيس اجلمهورية على أن يصدر 

توجيهاتــه احلكيمــة بــأن تتــم هذه التســوية 

التعويضية بالطرق الودية للحفاظ على حقوق 

اهليئــة املاديــة، واحلفاظ على العالقــات الودية 

مــع مجيع دول العامل والشــركات الدولية، وهو 

النهــج الــذي اتبعــه فخامته منــذ أن تــوىل قيادة 

دولتنــا احلكيمة مصر.

ومــن هنا أتقــدم بالتهئنة احلــارة لفخامة رئيس 

اجلمهوريــة على النجاح الباهــر الذي مت لعملية 

اإلنقــاذ، وكذلــك النجــاح الباهــر بإنهــاء عملية 

ســداد كافة التعويضات بالطــرق الودية، ومبا 

ــذا  ــركة يف ه ــراف املش ــع االط ــي مجي ُيرض

احلــادث الفريد مــن نوعه.

      كمــا أتقدم بالتهنئة احلارة لســيادة الفريق 

اســامة ربيــع إلدارتــه احلكيمــة واالحرافيــة 

يف إنهــاء هــذه األزمــة بأســلوب أحــرايف شــديد 

بهــر العامل أمجــع، وجعل حل هذه األزمة درســًا 

ــات  ــه يف اجلامع ــم تدريس ــوف يت ــتفادًا س مس

البحريــة الدوليــة يف العــامل أمجــع، ويســتحق 

ــس  ــوعة جين ــجل يف موس ــل أن ُيس ــذا العم ه

الدوليــة كأول حــادث مــن نوعــه يتــم التعامل 

معه بطرق غر تقليدية، ويؤدي إىل جناح باهر 

بنسبة 100% يتحدث عنه العامل أمجع، باإلضافة 

اىل إنهــاء هــذه األزمــة بالطــرق الوديــة وبرضــى 

ــع االطراف. مجي

       كمــا اتقــدم بالتهنئــة احلــارة لكافــة 

ــى  ــرة عل ــويس املوق ــاة الس ــة قن ــني بهيئ العامل

جناحهــم العظيم الذي أبهر العامل أمجع، خاصة 

كافــة مراكــز اإلنقــاذ الدوليــة، وجناحهم يف 

إنقاذ العامل من أكر كارثة اقتصادية هددت 

العــامل أمجــع بقطــع سالســل االمــداد الدوليــة 

لكافــة دول العــامل.

        وفقكــم اهلل دائمــا لرفــع اســم مصــر عالية، 

وحتيــة إىل القيــادة الرشــيدة، حفــظ اهلل مصر 

رئيسًا وشــعبًا، حفظ اهلل مصر ورئيسنًا وشعبنًا 

العظيم.

حتيا مصر حتيا مصر حتيا مصر
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إشادة المنظمة البحرية الدولية بعملية 
EVER GIVEN إنقاذ سفينة الحاويات
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  EVER GREEN إشادة الخط المالحي
بتعويم السفينة
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20 أغسطس 2021 قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين

12 ديسمبر 2021قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى روتردام
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16 مارس 2021 ضمن قافلة الجنوب
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طبعت بمركز الطباعة ... هيئة قناة السويس

المركز اإلعالمي
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