
 
 

 35لقناة السویس بطول » التوسعة الجدیدة«مما ال شك فیھ أن العمل الھندسى الذى تم بحفر 

التفریعات «كم أخرى فى  37متًرا، باإلضافة إلى تعمیق ما یقرب من  24كم، وبعمق 

متًرا مثل باقى عمق القناة فى عام واحد، ھو إنجاز ھندسى  24لیصل عمقھا إلى » والبحیرات

 !قیقى على أرض الواقع، ومن یشكك فیھ فھو حتًما ال یعلمبمقیاس عالمى وح

ھو مبالغة أو مغالطة غیِر مقبوٍل أن تصدُر عن » بقناة جدیدة«كما أن وصف ھذه التوسعة 

بغرض تحسین المالحة » توسعة قناة السویس«الحكومة المصریة، والتعریف المناسب ھو 

 .وحید العمق بكامل القناةوالمناورة بزیادة المسار المزدوج لمرور السفن وت

ملیون متر مكعب،  250وحقیقةً لنا الفخر فى ما أنجزنا من الحفر الجاف لما یقارب لـ

وأیًضا تنازلنا عن » الفخر بالحفر تحت الماء«ولألسف الشدید تنازلنا عن حقنا فى » ولكننا«

احد، أى فى عجالة سابقة الخبرة فى ذلك المجال وأعطیناه لألجانب من أجل إنھائھ خالل عام و

لم تكن لھا عائد اقتصادى، بل على العكس، وبتكلفة عالیة تفوق أسعار السوق العالمیة، وقد 

صدر عن األجانب أفالم دعائیة ألعمال التكریك فى توسعة قناة السویس ولم یذكر فیھا اسم 

ن وال تجد مصر، وجمیع من ظھروا فى الفلیم من مھندسین وعاملین، إما أوروبیون أو فلبینیو

 .مصریا فى الفیلم

وإننى أھنئ كل المصریین على ما تم إنجازه من الحفر الجاف، كما أھنئ اللواء كامل الوزیر، 

الذى قاد إدارة الحفر الجاف فى تسعة أشھر، وھو الجندى المجھول اآلن، والذى أتمنى أن ینال 



لكل مجتھد «ئیس تطبیقًا لمبدأ وساًما من ید السید رئیس الجمھوریة بأى درجة یراھا السید الر

 .وأیًضا للتحفیز» نصیب

فقد تعمدت  2014وعلى الرغم من محاوالت إیصال رأیى ألولى األمر، ابتداء من أغسطس 

أن ال أنشر رأیى ھذا قبل االحتفال باإلرادة المصریة وسماع خطبة السید الرئیس عبد الفتاح 

م بأن ھذا اإلنجاز كان تزامنًا مع محاربة السیسى یوم االفتتاح والذى ذكرنا وذكّر العال

اإلرھاب، مما یعظم من قیمتھ وفى نفس الوقت قولھ إن ھذا اإلنجاز خطوة من ألف خطوة ھو 

 .نوع من التواضع الذى یضیف إلى قیمة اإلنجاز

وبصفتى خبیًرا ھندسیا فى مشروعات منطقة قناة السویس وسبق لى أن شاركت فى جمیع 

عاًما وأستاذًا بجامعة قناة  25ولمدة  1979فوقھا أو تحتھا أو بھا منذ عام  المشروعات المقامة

السویس، فإن من واجبى الوطنى والمھنى أن أعرض وجھة نظرى المتضمنة عشر حقائق 

 :وتساؤالت كما یلى

حتى اآلن ینحصر دخل قناة  1869منذ إنشاء قناة السویس فى شھر نوفمبر من عام  -1

ن المالحة فقط، ولم نحقق أى عائد من الموقع، اللھم إال میناءا شرق السویس فى العائد م

 .بورسعید والعین السخنة

عند مدخلى القناة اللذین شرفت بتخطیطھما وتصمیمھما، ولكن لألسف العائد منھما لمصر ھو 

الفتات، بینما العائد الحقیقى ذھب للشركات المحتكرة التى تسلمت المیناءین من الحكومة 

 .یة تسلیم مفتاح، بعقود أقل ما یقال عنھا إنھا ضیعت على مصر حقھاالمصر

علًما بأن مصر قبل إنشاء قناة السویس كانت تحقق عائدا كبیرا متنوعا نتیجة موقعھا المتمیز 

، حیث كان یتم إعادة …من خالل دخول التجارة الدولیة إلى أراضینا من السویس مثًال 

كان » الشعب«مل الشعب معھا وتحصیل الجمارك، أى أن تصدیرھا من اإلسكندریة، بعد تعا

یستفید استفادة مباشرة بالتربح من خالل التعامل مع البضاعة من النشاط الصناعى، 

 .واللوجیستى، والخدمى، والذى كان موجودًا بالفعل



ویمارس على البضاعة المارة على أرض مصر قبل إنشاء القناة، إضافة إلى أن الحكومة 

نت تحقق عائدًا من الجمارك.. ولقد توقفت كل تلك االستفادات المباشرة للشعب مع بدء أیًضا كا

 .«بالعائد من الموقع«تشغیل قناة السویس وقتھا، وھذا ھو ما أعنیھ 

ومشروع تطویر محور قناة السویس ھو محاولة إلعادة عائد مصر السابق من التجارة العالمیة 

ا المتمیز، وھو أحد المشروعات األولى بالرعایة بالنسبة العابرة ألراضینا، مستغلین موقعن

 .لالقتصاد القومى

إن قیمة دخل قناة السویس من المالحة حاصل ضرب رقمین: األول: ھو الحمولة العابرة  -2

 .بالطن، والثانى: ھو رسم العبور لكل طن طبقًا لما تحدده الھیئة

المى المتغیر ما بین الشرق والغرب، أما یتحكم فیھا حجم التجارة الع» الحمولة العابرة«و

لكل طن فیحددھا ویشكل سقفًا لھا تكلفة النقل بالطرق البدیلة لنقل » الحد األقصى للرسوم«

 .البضاعة ما بین الشرق والغرب

، أما اآلن »رأس الرجاء الصالح«وفى الماضى كان ھناك طریق بدیل وحید وھو طریق 

ى طرق لیست األمثل، ولكنھا بالفعل تشكل بدائل جزئیة، فھناك أربعة طرق بدیلة إضافیة وھ

 .ولكن جاذبة لبعض البضائع

) وھى الطرق البدیلة للخطوط 1،2،3ومن بعض الموانى كما ھو موضح فى الخرائط رقم (

  -:المالحیة، والتى قد تؤثر جزئیا على تدفق السفن إلى قناة السویس وھى كاألتى

  

  

  

  

 



 :طریق الحریر -البدیل األول 

) خط السكة الحدید الذى یربط ما بین أقصى شرق الصین إلى 1وضحھ خریطة رقم (وی

) كم، والذى یعرف باسم طریق الحریر وتم تنفیذه، وطبقًا 13000أقصى غرب إسبانیا بطول (

  لمعلوماتى تم تسییر رحلتین بالفعل

  

  

  

  

 



 :محور إیالت أشدود -بدیل الثانى ال

) مخطط مشروع إنشاء محور إیالت أشدود والذى بدأ تنفیذه العام 2ویوضحھ خریطة رقم (

ملیارات دوالر مقابل غاز من البحر المتوسط، وفى حال االنتھاء من  5السابق بتمویل صینى 

كم، ویبدأ  300لھ نحو تنفیذه سیكون میناًءمحوریا داخلیا خلف إیالت وخط سكة حدید یبلغ طو

  .من إیالت على البحر األحمر جنوبا ویتجھ حتى میناء أشدود على البحر المتوسط

  

 



 :المسار القطبى -البدیل الثالث 

) بمسمى المسار القطبى، حیث تبلغ مسافة المسار المالحى من 3ویوضحھ خریطة رقم (

) 22000) كم، بینما تصل المسافة عن طریق قناة السویس إلى (15000كوریا إلى روتردام (

  .كم، وھو یستخدم اآلن عدة أشھر فى السنة

  

  

  

  

  

  

 



 :قناة بنما، ومخطط مشروع قناة نیكاراجوا -البدیل الرابع 

فباإلضافة إلى قناة بنما بعد التعمیق والتوسعة، ھناك مخطط مشروع قناة نیكاراجوا والذى قد 

ملیار دوالر،  50بتمویل من الصین قدره  2014ینھى أھمیة قناة بنما وبدأ تنفیذه فعلیا فى عام 

رقیة وھذا یمثل تحدیا جزئیا رابعا ویفقد قناة السویس الخطوط المالحیة المتوجھة للشواطئ الش

 .ألمریكا

إال أن ھناك قناة مالحیة جنوب تایالند فى حالة االنتھاء منھا ستوفر ثالثة أیام فى زمن الرحلة 

 .من الشرق إلى الغرب، مما یصب لصالح قناة السویس

متًرا) فإن دخل القناة  24ومن ھذا المدخل یتضح أنھ فى ظل عمق محدد لقناة السویس (حالیا 

قل عن أى مجھود تقوم بھ الحكومة المصریة، بل ھو دخل مرتبط من المالحة ھو دخل مست

، وبالطرق البدیلة لھذه البضاعة والتى یجب »من جھة«ارتباًطا وثیقًا بحجم التجارة العالمیة 

 .أن تكون تكلفة رسومنا أقل من تكلفتھا من جھة أخرى

القناة یكون  ستزید (ناھیك عن ستضاعف) دخل» التوسعة الجدیدة«وبذلك فإن القول إن 

صحیًحا فى حالة تجاوز حجم التجارة العابرة عن قدرة استیعاب القناة قبل إنشاء التوسعة أى 

سفینة یومیا وھى القدرة االستعابیة اآلمنة الحالیة  78أن یزید متوسط عدد السفن العابرة عن 

 .للقناة

ن، ویشكل الرسم وإلى اآل ٢٠٠٠ویشكل الرسم البیانى (أ) تطور دخل القناة منذ عام  -3

إلى اآلن، ویشكل الرسم البیانى (ج) عدد  ٢٠٠٠البیانى (ب) حجم البضاعة العابرة منذ عام 

(االفتتاح الثالث لقناة السویس)، والشكل البیانى (د) یوضح  ١٩٧٦السفن العابرة منذ عام 

  .2014إلى  2004تطور انخفاض دخل قناة السویس بالنسبة للناتج القومى منذ عام 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



والرسم البیانى (أ،ب) یبین العالقة المباشرة بین حجم التجارة العابرة ودخل قناة السویس من 

  .المالحة

  

  

  

  

  

 

وبالنسبة للرسم البیانى (أ) وھو دخل القناة منسوبًا إلى الدوالر المقابل لسلة العمالت  -4

ویعكس لیس فقط حجم التجارة العالمیة المارة بالقناة، ولكن أیًضا یعكس القیمة الشرائیة لسلة 

 .العمالت



، بل إنھا لیست زیادة مطلقة ٢٠١٥ملیارات سنة  ٥إلى  ٢٠٠٠ملیار سنة  ٢مثًال الزیادة من 

 .أیًضا تعكس التدھور فى القیمة الشرائیة للعملة

إذن القیمة الرقمیة للزیادة ال تعكس بالضرورة زیادة فى الدخل الفعلى للبالد، وھنا أؤكد أن 

٪ من الدخل القومى المصرى، 1.5دخل قناة السویس الصافى فى ھذا العام ال یشكل أكثر من 

بالنسبة للناتج القومى (برجاء مراجعة الرسم البیانى مما یعنى أننا نتحدث عن دخل ضئیل 

ھى التى تتحكم فیھ، أى أن دخل » العوامل الخارجیة«وھذا الدخل لیس لنا فیھ ید. بل إن ») د«

قناة السویس من المالحة مرتبط ارتباطا وثیقا بمرور السفن والشأن العالمى فى االقتصاد، 

 .ولیس بالشأن الداخلى لھیئة قناة السویس

من المالحظ فى الرسم البیانى (ب) فإن حجم التجارة العالمى متذبذب ونرى صعودًا  -5

وھبوًطا وھناك جھات بحثیة كبرى على مستوى راٍق تقوم باستخدام نماذج ریاضیة الستنباط 

حجم التجارة العالمیة المستقبلیة، وغالبًا تكون تقریبیة، أى أن حجم التجارة العابرة ھى المؤثر 

یسى فى دخل قناة السویس، بل ھى المؤثر الوحید والمرتبط بالعرض والطلب فى التجارة الرئ

 .ما بین الشرق والغرب، ولیس مرتبًطا بما تقوم بھ الدولة المصریة داخل قناة السویس

 

والنتیجة المستخلصة من ذلك ھى أن مصر لیس لھا ناقة أو جمل فى زیادة أو نقصان حجم 

التجارة العالمیة المارة فى قناة السویس، وبالتالى لیس لھا تأثیر فى محاولة زیادة دخل قناة 

 .السویس من المالحة اآلن، اللھم إال إذا زاد العمق لتستوعب نوعیات أكبر من السفن

) تبین بعض التكتالت االقتصادیة اإلقلیمیة التى نشأت وتنشأ بھدف تكامل 4( والخریطة رقم

اقتصادى إقلیمى ورفع الجمارك البینیة، والتى من شأنھا أن تؤثر بالسلب على حجم التجارة 

بین الشرق والغرب، ویمكن ذكر خمسة تكتالت اقتصادیة إقلیمیة على سبیل المثال، ھى 

، وھذه التكتالت (SHANGHAI ،ASEAN ،ECO،NAFTA ،APEC) كاآلتى

االقتصادیة اإلقلیمیة ستزید التجارة البینیة بین أعضائھا، مما یقلل من التبادل التجارى بین 

، وھذا سوف یؤثر »الغرب«سیحاول أن یكتفى ذاتیا وكذلك » الشرق«الشرق والغرب، أى أن 



السلب على دخل قناة السویس بالسلب على حجم البضاعة العابرة فى قناة السویس، وبالتالى ب

 .من المالحة

وفى األساس فإن أمریكا تحاول تقلیص دور الصین فى التجارة العالمیة بجذب تجارة أوروبا 

بمعنى أن  عبر األطلنطى وتجارة آسیا عبر الباسیفى، وكالھما یقل من دخل قناة السویس،

  .الحرب االقتصادیة بین أمریكا والصین تضر بمصر

  

  

 

وبتحلیل الرسم البیانى (ج) الذى یوضح عدد السفن المارة سنویا فى قناة السویس من عام  -6

 ٦٣سفینة بمتوسط  22545كان عدد السفن المارة  ١٩٨٢إلى اآلن: نجد أنھ فى عام  ١٩٧٦

 ٨٨قصى لعدد السفن التى مرت فى القناة منذ إنشائھا كان سفینة فى الیوم الواحد، بینما الحد األ



سفینة، وحدث ذلك  78سفن زیادة عن حد استیعاب القناة وھو  10سفینة فى الیوم، أى بمعدل 

  .نتیجة توقف القناة ثالثة أیام عن المالحة بسبب حادثة 2004فى عام 

  

 

أى تقل خمسة آالف  ٥٠٠ألفا و ١٧شھًرا السابقة فإن عدد السفن المارة نحو  12أما متوسط الـ

سفینة فى الیوم، وھذا  ٤٩والمتوسط الیومى خالل السنة السابقة كان  ١٩٨٢سفینة عن عام 

سفینة فى الیوم. وھذا  29األقصى الممكن الستیعاب القناة بمقدار نحو  المعدل یقل عن الحد

سفینة  ٣٠من الممكن أن تستوعب نحو » التوسعة الجدیدة«یؤكد أن قناة السویس قبل إنشاء 

٪ زیادة عن عدد السفن المارة اآلن فى ٥٠زیادة فى الیوم عن العبور الحالى، أى أكثر من 

 .وزیادة الطلب على المرور فى القناة حالة زیادة التجارة العالمیة

ملیون  300وبدراسة نشاط إدارة التكریك بقناة السویس نجد أن الھیئة كركت بمعداتھا نحو  -7

كراكة، كركت بالفعل فى الماضى  13متر مكعب رمل مشبع.. أى أن كراكات الھیئة وعددھا 



لتوسعة الجدیدة، وفى ظروف كمیة من الرمال المشبعة أكثر من كمیات كراكات األجانب فى ا

 .تشغیل أصعب، ألن التوسیع والتعمیق تم فى أثناء تشغیل المالحة فى القناة

وھنا نسأل: إذا كان دخل قناة السویس مرتبًطا بحجم التجارة العالمیة، وإذا كانت القناة تستطیع 

كما حدث فى أن تستوعب سفنًا أكثر مما تستوعبھا اآلن فى حالة زیادة التجارة العالمیة، 

 السابق، فما الحاجة لالستعجال وحفرھا فى سنة واحدة؟

ملیار دوالر ویكون اإلنجاز منسوبًا لنا  ٢،1ولماذا لم تقم كراكات الھیئة بالحفر بنفسھا وتوفر 

 والفخر وتراكم الخبرات أیًضا لنا؟

مالحة من فحتى لو استمرت أعمال التكریك ثالث سنوات فإن ھذا لم یكن لیؤثر على عائد ال

 .القناة مطلقًا

ملیار دوالر لبدء مشروع تطویر  2.1لنا أن نتخیل لو أننا كنا قد وضعنا ھذا المبلغ الكبیر 

محور قناة السویس منذ سنة ماضیة، خصوًصا أن تخطیط ورسومات تطویر میناء شرق 

، 2010بورسعید، وھو نقطة البدایة لمشروع تطویر المنطقة موجود ومعتمد منذ عام 

 .أخرین سنة عن الممكنویبدؤون فى تنفیذه اآلن مت

صرح السید الفریق مھاب ممیش فى العدید من المرات صوتًا وصورةً بأن متوسط مرور  -8

ملیار  ١٣سفینة فى الیوم، مما یزید دخل قناة السویس لیصل إلى  98السفن الیومى سیصل إلى 

یزید  %، أى سیصل إلى ما300. وفى رؤیة حدیثة قال إن الدخل سیزید 2023دوالر فى عام 

ملیارات دوالر على  ٨سنوات، أى بزیادة  ٨، أى بعد ٢٠٢٣ملیار دوالر أیًضا سنة  15على 

 .األقل، أى بزیادة ملیار دوالر سنویا

ولكى نتفھم ھذا علینا دراسة الماضى من الرسم البیانى (أ)، وما حدث خالل الفترة من عام 

ل القناة طبقًا للبیانات المتاحة من والتى تمثل أعلى معدل زیادة فى دخ 2008إلى عام  2000

%. حدث ذلك فى 177موقع ھیئة قناة السویس، فنجد أن الدخل خالل تلك الفترة زاد بمعدل 



ظل عدم إنشاء توسعات جدیدة، ولم یحدث ذلك بشكل مفاجئ، ولكن على مدى ثمانى سنوات 

 .بالتدریج

 

إذن الزیادة فى دخل قناة السویس كانت نتیجة مباشرة لزیادة حجم التجارة العالمیة بین الشرق 

رجاء مراجعة الرسم البیانى (أ،ب) الذى یوضح «والغرب ولیس بسبب إنشاء أو توسعات 

 .«العالقة المباشرة بین الدخل وحجم التجارة العابرة

رى أن یتم تنفیذ التوسعة الجدیدة خالل عام؟ وھل ھناك والسؤال اآلن: ھل كان من الضرو

تأكیدات من الدراسات أن المالحة العالمیة ستزید على القیمة االستیعابیة الحالیة للقناة وھى 

سفینة فى الیوم ولیس لدینا إال أن ندعو  50سفینة فى الیوم علًما بأن ما یمر اآلن ھو  78نحو 

 والمعجزة لھذه الزیادة؟ هللا أن یتحقق األمل والحلم بل

العامة  الحقیقة الثابتة عن التوسعة الجدیدة ھى ما أدلى بھ السید رئیس الجمھوریة أمام الجمعیة

 !لألمم المتحدة بأنھا ھدیة مصر للعالم، والسؤال: ھل لدینا فائض لنعطى ھدایا؟

 ٦كما أرجو من الفریق ممیش فى الذكرى األولى لالحتفال بافتتاح التوسعة الجدیدة أى یوم  -9

ملیار دوالر ویتلو ذلك  ٦٫3أن یدلى بتصریح بأن دخل قناة السویس أصبح  ٢٠١٦أغسطس 

لیتحقق الوعد، وإن لم یكن  2023كل عام فى ذكرى االفتتاح زیادة ملیار دوالر سنویا حتى 

ل فماذا سیكون موقفھ وموقف الحكومة المصریة بعد كل ھذه الوعود التى ضللت ھذا ھو الحا

 .السید رئیس الجمھوریة

ھل تم عرض البیانات المذكورة فى ھذا المقال والمستقاة من موقع ھیئة قناة السویس  -10

ومؤكدة من بیانات البنك الدولى على الرئیس السیسى حین عرض علیھ المشروع، وتحمس لھ 

ة األمر بتنفیذه فى سنة واحدة بدالً من ثالث سنوات رغبة من سیادتھ فى الحصول على لدرج

العائد فى أقرب فرصة؟! وھل تم إخطار السید رئیس الجمھوریة بأن التوسعة الجدیدة ستوفر 

یوًما، أى أن نسبة  25ساعات لنصف عدد السفن العابرة من إجمالى طول رحلة نحو  6

ساعة، أى توفیر قدره  24یوما فى  25ساعات مقسومة على  6ھى فقط التوفیر لدافع الرسوم 



% من زمن الرحلة، ھذا الوفر الضئیل جدا ال یناظره زیادة فى رسوم العبور، ولقد تم 1نحو 

فى الرسوم للطن نتیجة التوسعة الجدیدة من مسؤولى الھیئة للزائرین فى » عدم الزیادة«تأكید 

 .أثناء التنفیذ

مع تحسین المالحة فى قناة السویس وإنشاء التوسعة الجدیدة، ولكننى ال أستطیع أن علًما بأننى 

ملیار دوالر،  2.1أتفھم أن نضطر إلى تنفیذھا فى سنة واحده بدون دراسة وافیة، وبخسارة 

 .مما یضر میزان المدفوعات وزیادة عجز میزانیة الدولة

فھو عائد » بید مصر«، أما ما »رجىتجارة العالم الخا«من المؤكد أن دخل المالحة بید 

على ضفتى القناة، والذى یمكن أن یصل إلى » األنشطة االقتصادیة«الموقع، أى العائد من 

أرقام عظیمة وبدون حدود فى حالة الحكمة فى التخطیط والغَْیرة الوطنیة، وھذا موضوع مقال 

محور قناة السویس،  آخر لى سوف یركز على تعظیم العائد من الموقع أو ما یسمى تطویر

أخشى أن نكون قد أخرجناه ھو أیًضا من أیدینا ووضعناه فى أیدى  -لألسف الشدید-والذى 

مكاتب أجنبیة غیر متخصصة وبدون شراكة استشاریة مصریة، وإقحام البنك الدولى الذى 

نونا یعمل لحساب كبار شركائھ من الدول الغربیة وال یعمل لصالح الدول النامیة، وأصدرنا قا

یمھد ألن یكون عائد قناة السویس للشركات العالمیة االحتكاریة بعدم إلزام إشراك رأس مال 

مصرى سیادى أو صنادیق البنوك المصریة القومیة، وأیًضا قانون بالسماح بوضع الید على 

عاما ویورث طبقًا للتعدیالت التى  75عاما ویصل إلى  50أھم أراضى مصر بحق انتفاع 

 .2002لسنة  83وقانون المنطقة االقتصادیة رقم  2012لسنة  14لقانون رقم أقرت على ا

فھل ثمة أحد یعرف أو قادر على أن یحدد ما قیمة النقود أو قیمة األرض بعد عشر سنوات 

 !سنة؟ 50ناھیك عن 

% من عائد 15علًما بأن الخدیو سعید فى تعاقده مع دیلیسبس أعطى استخدام األرض نظیر 

كلما زاد العائد للقناة زاد العائد من األرض للدولة. ألم تفكر الحكومة فى أن یكون القناة، أى 

استخدام األرض نظیر نسبة من دخل الشركات التى تعمل على ضفتى القناة وبذلك یكون العائد 



نظیر األرض متجددًا وسنویا، یزید مع نشاط الشركات حتى لو كان ھذا بعد فترة سماح بدون 

 عائد؟

أؤكد أن أملنا فى الدخل من قناة السویس ھو فى مشروع تطویر منطقة قناة »: لنھایةفى ا«و

السویس وتشجیع وجذب استثمارات للخدمات البحریة والموانى واللوجیستیات والصناعات 

التصدیریة بشرط أن تكون صنادیق مصریة شریكة فى رأس مال الشركات القادمة لالستثمار، 

 .السنوى المتجدد أو نظیر نسبة من دخل الشركات وأن تكون األرض باإلیجار

وكم كنت أتمنى أن یبدأ السید الرئیس بمشروع تطویر محور قناة السویس متزامنًا مع 

التوسعة، ال سیما أن مشروع التطویر یبدأ اآلن متأخًرا سنة على األقل لمیناء شرق بورسعید 

إنجازھا بواسطة مكتب مصرى/ ، وتم 2010برسومات ودراسات موجودة ومعتمدة منذ عام 

بواسطة اللواء بحرى شرین حسن رئیس ھیئة میناء  2008ھولندى تم تكلیفھ منذ عام 

 .بورسعید فى ذلك الوقت بنظرة ثاقبة لمستقبل المنطقة

 -:مالحظة

أغسطس،  6تم االنتھاء من ھذه المقال بعد حفل االفتتاح وسماع خطاب السید الرئیس یوم 

أغسطس بمسرح الجالء، ونؤكد ما جاء بھا من  16ى للسید الرئیس یوم وقبل الخطاب الثان

 .بیانات ومعلومات وآراء فنیة، وال یوجد ما یستدعى التغییر بعد سماع الخطاب الثانى

 


