
شركة مياه الشرب
 والصرف الصحي بمحافظات القناة

العدد الثاني

         اعتماد 10ماليين جنيه لحل مشكلة الصرف الصحى باالسماعيلية

نشرة تصدرها إدارة اإلعالم والعالقات العامة بشركة مياه الشرب والثرف الصحي مبحافظات القناة

ف��ى إط��ار إهتم��ام جمل��س ال��وزراء والش��ركة 
الصح��ى  والص��رف  الش��رب  ملي��اه  القابض��ة 
وحمافظ��وا إقلي��م القن��اة حبل مش��كالت املياه 
والص��رف وتذلي��ل كافة العقب��ات التى تواجه 
أعم��ال ش��ركة القن��اة ملي��اه الش��رب والص��رف 
الصح��ى النه��اء ع��دد م��ن املش��كالت املزمن��ة 
واملرتاكم��ة نتيج��ة زي��ادة التصرف��ات وإعداد 
األبراج واملس��اكن وعدم اس��تيعاب الش��بكات 
واحملط��ات هل��ذا الك��م املتزاي��د ،فق��د ص��رح 
الل��واء ي��س طاهر حماف��ظ االمساعيلي��ة أنه مت 

رص��د 10ملي��ون جنيه حل��ل مش��كلة الصرف 
الصح��ى ،كم��ا ذك��ر الل��واء ع��ادل الغضب��ان 
حماف��ظ بورس��عيد بأن��ه ج��ارى تنفي��ذ أعم��ال 
تطوي��ر حمط��ة ص��رف صناع��ى باس��تثمارات 
240 ملي��ون جني��ه وتطوي��ر حمط��ة للص��رف 
الصح��ى ف��ى غ��رب بورس��عيد إلضاف��ة 50أل��ف 
م3 لطاقته��ا االس��تيعابية ،كم��ا أك��د الل��واء 
أمحد اهليامتى حمافظ الس��ويس على متابعة 
مش��روعات االس��كان االجتماعى فيما خيص 

املرافق.

وق��د أوض��ح الل��واء حمم��ود ط��ه عب��د اللطي��ف 
رئيس الش��ركة أن��ه جارى تكثي��ف االعمال 
النه��اء مش��كالت الص��رف والش��بكات ف��ى 
منطق��ة ح��ى الس��الم بالكامل مبا فيها ش��ارع 
الدقهلي��ة والعالقم��ة والعش��رينى ،علم��ا بأنه 
تق��وم فرق العمل مبجه��ودات كبرية من خالل 
العمل ليال ونهارا بكل حب واخالص للتعامل 
م��ع املش��كالت ف��ور ظهوره��ا عل��ى مس��توى 
القطاع��ات الثالث��ة الس��ويس واالمساعيلي��ة 

وبورس��عيد. 

اللواء محمود عبد اللطيف
رئيس جملس ادارة الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحى مبحافظات القناة 
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 المهندس ممدوح رسالن 
رئيس جملس ادارة الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحى 

صورة على أرض الواقع

رئيس الشركة القابضة :برنامج دعم النزاهة 
GIZ بالتعاون مع الوكالة االلمانية

محطة لتكنولوجيا المعالجة الثنائية بالقصاصين

أك��د املهن��دس مم��دوح رس��الن رئي��س جمل��س 

ادارة الش��ركة القابض��ة ملي��اه الش��رب والصرف 

الصح��ى أن برنام��ج دع��م النزاه��ة بالش��ركة 

القابض��ة وش��ركاتها التابع��ة بالتع��اون م��ع 

الوكالة االملانية للتعاون الدوىل )GIZ( ضمن 

 )WWMP( برنام��ج إدارة مياه الش��رب والصرف

،كم��ا أوض��ح أن برنامج دعم النزاهة يتماش��ى 

م��ع التوجه��ات السياس��ية للدول��ة ويه��دف إىل 

حتقي��ق العدال��ة االجتماعية وحقوق االنس��ان 

وإرض��اء املواطنن وحتس��ن خدمة مياه الش��رب 

أك��د املهن��دس حمم��ود ط��ه عب��د اللطي��ف 

رئي��س ش��ركة مي��اه الش��رب والص��رف الصحى 

مبحافظ��ات القن��اة أن حمط��ة معاجل��ة الصرف 

الصح��ى بالقصاص��ن والتى س��تصل طاقتها إىل 

20أل��ف م3 تش��غيل بالكامل ع��ام 2040 وأنها أول 

حمط��ة تعم��ل بنظ��ام »MMBR« مبحافظات 

القن��اة وه��ى خت��دم 14 حمط��ة رف��ع مبرك��ز 

ومدينة القصاصن وقد مت دخول حمطتن منها 

وسيتم دخول باقى احملطات بالتواىل وتستوعب 

والص��رف الصحى وذلك من خالل حتقيق مبادئ 

دعم النزاهة والش��فافية واملس��ائلة واملشاركة، 

كم��ا أن الش��ركة القابض��ة تض��ع ضم��ن 

أولوياتها حتقيق االدارة الرشيدة التى تدعو إىل 

الشفافية واالنضباط ووضع القواعد واالجراءات 

الت��ى تغل��ق مناف��ذ الفس��اد مش��ريا إىل أهمي��ة 

االس��راع بإنش��اء إدارة النزاه��ة التى تتبع الس��ادة 

رؤساء جمالس إدارات الشركات التابعة مباشرة 

،وقد أصدر اللواء حممود طه رئيس جملس ادارة 

ش��ركة القناة قرار رقم )874( بتاريخ 2016/8/15 

حالي��ا ف��ى الي��وم 400م3 وه��ذا ي��وزاى رب��ع طاقتها 

وم��ن خالل ش��رح دقيق قد أوض��ح املهندس حازم 

الس��ويفى ممث��ل الش��ركة املش��غلة والتابع��ة 

للهيئة العربية للتصنيع مصنع الطائرات بداية 

م��ن أخذ عين��ة من مي��اه الصرف اخل��ام الواصلة 

إىل احملط��ة ومراحل املعاجلة حتى الوصول إىل 

املنت��ج النهائى واجل��ارى متابعته بصف��ة دورية 

للوص��ول إىل أفض��ل نتائ��ج م��ن خ��الل التحاليل 

املعملي��ة ، كما مشلت الزي��ارة جممع حمطات 

بإنش��اء إدارة لدعم النزاه��ة والتى تضم كال من 

الكيميائ��ى حمم��د ع��زت »رئيس��ا » واملهن��دس 

حمم��د حمم��ود إبراهي��م »عض��وا« واالس��تاذ 

مؤم��ن س��يد توفي��ق »عض��وا« باالضاف��ة إىل 

عمله��م احل��اىل بالش��ركة عل��ى أن تكون من 

أوىل األعم��ال الت��ى تقوم بها اللجن��ة وأهمها هى 

الوص��الت اخللس��ة - وضع املواصفات - التش��غيل 

والصيان��ة - الس��لف وكل ذل��ك يأت��ى ف��ى إط��ار 

تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية واحلرص على 

االرتق��اء مبس��توى الش��ركات التابعة .

مياه الشرب بالقصاصن متابعة أعمال االحالل 

والتجديد التى تتم باجملمع والتى متثل عدد)4( 

مرش��حة  وع��دد)2(  كومباك��ت  حمط��ات 

بطاق��ة 200ل3/ث ومت صيان��ة ثالث��ة حمط��ات 

كومباك��ت وق��د رافق��ه ف��ى الزي��ارة املهن��دس 

حمم��د عبد الس��الم رئي��س قط��اع االمساعيلية 

واملهندسة هبة السيد رئيس منطقة القصاصن 

واملهن��دس حمم��ود عب��د الرمح��ن نائ��ب رئي��س 

. ملنطقة ا



اللواء ياسين طاهر  
حمافظ اإلمساعيلية 

صورة على أرض الواقع
جودة مياه محطة أبو دهشان تضاهى جودة المعدنية

شركة القناة تستورد رافعين لضخ المياه العكرة بالقنطرة غرب

تفق��د اللواء يس طاهر حماف��ظ االمساعيلية واملهندس حممود طه رئيس 

ش��ركة مي��اه الش��رب والص��رف الصح��ى مبحافظ��ات القن��اة أعمال 

الصيانة العامة حملطة مياه شرب أبو دهشان مبدينة أبو صوير ، 

وقد أوضح املهندس حممد عبد الس��الم رئيس قطاع االمساعيلية 

أن احملط��ة خت��دم حن��و 25 أل��ف نس��مة بطاقة 

إنتاجي��ة 60ل/ث وق��د مت��ت الصيان��ة 

بتكلف��ة حنو 280 أل��ف جنيه فى 

مدة أقل من ش��هر ، وقد أش��اد طه 

جبودة املياه واختبارات العكارة 

فى املياه املنتجة من احملطة والتى 

م��ن خالل اجلولة امليدانية بالقنطرة غرب وال��ذى قام بها املهندس حممود 

عب��د اللطي��ف رئيس جمل��س إدارة ش��ركة القناة وال��ذى تفقد فيها 

راف��ع املي��اه العك��رة من أج��ل التنس��يق مع اهليئ��ة القومي��ة ملياه 

الش��رب والصرف الصحى ، وقد أكد أن ش��ركة املقاولون العرب 

وردت ع��دد )2( وحدة رفع لراف��ع املياه العكرة 

بالقنط��رة غ��رب واخل��اص بض��خ املي��اه 

العكرة لبورسعيد وقد مت االنتهاء 

م��ن تركيب وحدات الرفع بهدف 

زي��ادة الطاق��ة االنتاجية حملطة 

الرف��ع وج��ارى تش��غيل وجت��ارب 

تضاهى النس��بة املوج��ودة فى املي��اه املعدنية ذلك 

من خ��الل االختبارات والتحليالت التى متت 

،مش��ريا إىل أن أعم��ال الصيان��ة للمحطة 

تأت��ى فى إط��ار خطة الش��ركة ملواجهة 

زيادة االس��تهالك املتوقعة خالل الفرتات 

القادم��ة وبه��دف الوصول إىل أعل��ى جودة 

لك��وب مي��اه نظي��ف يص��ل للمواطن��ن وق��د 

رافق��ه الس��يد الس��كرتري الع��ام للمحافظ��ة واملهن��دس 

حمم��د عبد الس��الم رئيس قط��اع االمساعيلية .

الوح��دات متهي��دا لالس��تالم االبتدائى هل��ا ،كما 

أن ذل��ك يتزام��ن م��ع اس��تالم خ��ط االزدواج 

للمي��اه العكرة الواصل من الرافع ملدينة 

بورس��عيد وكان ذل��ك حبض��ور املهندس 

حمم��د االمام رئيس ف��رع اهليئة القومية 

ببورس��عيد واملهندس حمم��ود عبد احلميد 

رئي��س قط��اع التش��غيل والصيان��ة واملهن��دس 

ش��وقى عبد الس��الم مدير عام املش��روعات.
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بالصور ...شركة القناة تشارك فى مبادرة »حلوة يا بلدى«

ف��ى إط��ار محل��ة »حل��وة ي��ا بل��دى » الت��ى أطلقته��ا مؤسس��ة أخب��ار اليوم 

بالتعاون والتنسيق مع وزارات التنمية احمللية والشباب والرياضة والبيئة ، 

فقد قام املهندس حممود طه رئيس الشركة بالتنسيق مع اللواء يس طاهر 

حماف��ظ االمساعيلي��ة للتع��اون واملش��اركة ف��ى احلملة حيث ق��ام رئيس 

الش��ركة وبرفقته املهندس حممد عبد الس��الم رئي��س قطاع االمساعيلية 

واملهندس كم��ال موافى مدير عام احلملة امليكانيكية واملهندس س��يد 

فى إطار احللول العاجلة ملشكلة تزايد التصرفات نتيجة لزيادة الوحدات 

السكنية واألبراج وقد مشلت عمليات التطهري أيضا توابع املنطقة مبحطة 

بورسعيد .

وق��د أعل��ن طه أن��ه بالرغم م��ن وجود بع��ض املناطق الغ��ري خمدومة خبدمة 

ومن ناحية أخرى فقد ش��اركت إدارة التوعية بالش��ركة حيث قام سيف 

صبحى مدير التوعية بالتعاون مع قسم املشاركة اجملتمعية بإدارة مشال 

االمساعيلية التعليمية وبراعم الكشافة باملشاركة فى جتميل منطقة 

احلرفى بالش��يخ زايد وقد قام حممد عبد العزيز وحممود الدريس بقطاع 

االمساعيلية بتوزيع التى ش��ريتات التى حتمل اللوجو اخلاص بالش��ركة 

ج��اد رئيس منطقة أبو صوير بالتعاون م��ع نائب رئيس مركز ومدينة أبو 

صوير ورئيس قرية السبع آبار الغربية ،وقد مت الدفع بعدد من املعدات التى 

مت اس��تخدامها منها »النافورى ،الكباش ،س��يارات الش��فط ،الل��ودر » وقد مت 

تطهري خزانات الصرف الصحى املليئة بالقمامة حيث مت رفع أكثر من 2طن 

قمامة من فوق اخلزانات مبناطق قرى السبع آبار وعزبة الصفيح ومساكن 

السالم بأبو صوير ،كما مت تطهري شبكات حى السالم الدقهلية والبحرى 

الص��رف الصح��ى إال أنه تفاعال مع احلملة وتوجيهات الس��يد احملافظ فيما 

خي��ص تكثي��ف العم��ل لتطهري اخلزان��ات ونزحه��ا ،كما مت إعمال إنش��اء 

مطاب��ق ملس��اكن منش��ية الش��هداء خل��ف املقاب��ر مش��ددا عل��ى أن تكون 

مطاب��ق منف��ذة بعناية حت��ى تتحمل لفرتة زمني��ة كبرية .

عل��ى براع��م الكش��افة وإج��راء ع��دة مقاب��الت مع أه��اىل املنطق��ة حلصر 

مش��كالتهم فى جم��ال الص��رف الصحى لبحثه��ا والعمل عل��ى حلها كما 

مت حثهم على ترش��يد اس��تهالك مياه الش��رب واحلد من االستخدامات الغري 

صحيحة وتغيري هذه السلوكيات إىل صحيحة كما حثنا عليه الدين .

مشاركة العاملين بالشركة فى حملة حلوة يا بلدي

مشاركة العاملين بالشركة فى حملة حلوة يا بلدي
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تكريم قيادات شركة القناة ومياه الشرب والصرف الصحي 
من املنظمة املصرية الدولية حلقوق األنسان

درع االستحقاق والتميز للمهندس محمود طه رئيس شركة القناة

ق��ام الل��واء عل��ى القرق��اوى رئي��س املنظمة 

املصرية الدولية حلقوق االنسان مبنطقة 

القناة ودمياط والبحر األمحر بتقديم درع 

االس��تحقاق والتمي��ز وامليداليات وش��هادات 

التقدي��ر م��ن املنظم��ة الدولي��ة حلق��وق 

االنس��ان مبحافظات القناة لكل من االمري 

أبو زيد السكرتري العام املساعد واملهندس 

حمم��ود ط��ه رئي��س ش��ركة القن��اة ملي��اه 

الش��رب والصرف الصحى فى حضور لفيف 

من القام��ات والقيادات وقد أش��اد األمري أبو 

زي��د ب��دور الش��ركة وتفاعله��ا وتقدي��ر 

للذي��ن يعمل��ون ف��ى املي��دان وعل��ى أرض 

الواق��ع وكذل��ك تواج��د رئي��س ش��ركة 

القن��اة الدائ��م ومتابع��ة املش��كالت وق��د 

أعلن اللواء طه أنه متت املوافية على إنش��اء 

مدرس��ة فني��ة تابع��ة للرتبي��ة والتعلي��م 

وحمافظ��ات القن��اة لتخري��ج ك��وادر ف��ى 

التخصص��ات التى حتتاجها الش��ركة فى 

القطاع��ات الثالثة إمساعيلية ،بورس��عيد 

،الس��ويس ومشال وجنوب س��يناء م��ن أبناء 

احملافظ��ات الثالث��ة وطال��ب أن يك��ون 

هن��اك تنس��يق وتفاع��ل م��ن القي��ادات 

باالمساعيلي��ة م��ن أج��ل إنه��اء إج��راءات 

 . لتنفيذ ا
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