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 إهداء
 مشروع العصر لتنمية مصر: أهدي هذا الكتاب

 

 1122 إلي أرواح شهداء  ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير

جال ونساء شعب مصر إلي شباب وشابات ور، 1122والثالثين من يونيو 

 :إلي أحفادي وإلي األجيال القادمة لعلهم عندما يكبروا يجدوا مصر، الصابرالعظيم

 

 أكثر عدال، أكثر أمنا

 أكثر حرية، أكثر ازدهارا

 أكثر تماسكا، أكثر قوة

 أكثر تقدما، أكثر سالما إجتماعيا

 
 شعب مصر

  رافع الرأس وفى… شعبــك الحر أبى 

  ـؤاديفتديـــك بالفـــــ

  ننشر النور سنيا… نطعم الخـير مريا 

 البالد بين أرجــاء 

 نرفع الرأس عليا..نزرع الحب سويا 

  العباد بين أجناس

 نرفع الصوت جليا... نحن شعب عربى 

  عشت حرة يابالدى
 

 عبدالعاطي بدر سالمان

 
 

  
 
 



 

  ص       ة   عص   ش  ع فك ة
 

 المتحدة األمم احتفال فكرة ظهرت حين 7002 معا منذ المشروع هذا في أفكر بدأت لقد
 من المعلومات وأستقي العبارة، هذه معني عن وأبحث االحتفال هذا معني وما بعام األرض،

 الجيولوجيا علم قدم ماذا يعني هذا أن لي فتبين العالمية، االحتفالية لهذه األمم المتحدة مواقع
 الجيولوجيا علم قدم وهل المصري لمجتمعوا الغالية مصرنا في المجتمعات، وفكرت لخدمة

يون وج يول ج هذا  ولرفاهية للتنمية يكفي ماالمصريون مشروعات جيولوجية كبيرة ب  وال
 من %59 حوالي وجبالها ريها صحا مساحة تبلغ طيبة أرض علي يعيش الذي الكريم الشعب

  .المساحة الكلية
 

 المص المجتمع لخدمة أطوعها وكيف التنفيذ، حيز الفكرة هذه أضع كيف أفكر بدأت
 في م2597  عام من االقتصادية والمعادن الخامات استكشاف مجال في أعمل ري، وحيث أنني

: فكرة إظهار في بها أستفيد أن يمكن وتعدينية جيولوجية خلفية لدي مصر ويوجد صحاري
 منذ .المصري المجتمع تنمية في التعدين دور علي تشتمل التي لتنمية مصر العصر مشروع

 راءالصح في الطبيعية المصادر أنواع عن متاحةال والمعلومات أجمع البيانات بدأت 2117 عام
 .المشروع فكرة جاءت هنا ومن الطبيعية، الخامات تلك من الرئيسية القريبة والطرق الشرقية

 شبه إعطاء مع كلها مصر لتنمية مشروعا يكون أن األفضل من أنه ووجدت الفكرة أطور بدأت
 القومي لألمن ضمان تنميتها وأن هام جيرتي ا است من وضع لها بما أولي أولوية سيناء جزيرة

 .المصري
 

 ل استغال علي يعتمد ولكنه جديدة تحتية بنية إقامة إلي يحتاج ال بأنه المشروع هذا يتميز
 دفعة ينفذ أن يتطلب ال أنه إلي باإلضافة هذا القريبة، الطبيعية والمصادر المتاحة، البنية التحتية
 .المتاحة النجاح مقومات وعلي محور أو منطقة كل أهمية حسب ينفذ أن يمكن واحدة ولكنه

 في ونشرته الفضائية القنوات بعض في المشروع لهذا ملخصات قدمت اإلشارة بأنني وتجدر
 األفكار بنك في منه نسخة ووضعت أونالين، كنانة علي موقعي ووضعته علي رئد ا الج بعض

 . م7022 منذ مارس رء ا الوز لمجلس والمعلومات
 
في  خالل سنوات طويلة خبرتيو التطوعي عملي نتيجة المشروع هذا أقدم ننيإ

ية بغرضالجيولوجيا التطبيقية واستكشاف الخامات والمعادن  نم ت  المصري المجتمع خدمةل ال
عضوا  بصفتي العلمية أنشطتي إحدي المشروع هذا يمثل كما .تحسين المستوي االقتصاديو

هذا  أن يقين علي إنني .قرن نصف من أكثر بها بالعمل أشرف التي النووية المواد بهيئة

 من كبيرة عددا ويستوعب لمصر السكانية يصحح الخريطة سوف -إذا تم تنفيذه  -المشروع 
صة المدن بعض تتحول وسوف العمالة ص تخ م  سيساهم أنه كما ،مليونية إلي مدن الجديدة ال

 الجد مأخذ المشروع القرار هذا متخذي خذيأ أن أتمناه ما وكل .المصري القومي األمن تقوية في
 .المصري لخدمة المجتمع تنفيذة في البدأ يتم وأن – جزءا جزءا ولو – جدواه اسةرد يتم وأن

 
 

      ن  د  ع د  ع  ي دك   
  م 02  د                                                              
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 ع2691بكاااريوس ولعليم اااولعياااجعليو ويوو ااارعوليك   ااار ع ااارلع

ع رودااا  سعياااجعليو ويوو ااارع ااار.ع صاااسع–ور ماااإلعلنداااك  س إلع

ك  اإلعليم اولعع–ع2691 ك وسلهعيجعليو ويوو رعع ارلععع،ل2691

 . صسع–ليقرهسةعع–ور مإلع  نعش لعع–
 

 عأد رذعياجع ارلع2611،عأد رذع در  ع رلعع2699سئ لعيقدلع    إلعش رلعليصحسل عليشسق إلع رلع،
 رئبعسئ لعه ئإلع.ع2669سئ لعيقطرععلن  رجع رلع.عع2661 رئبعسئ لعقطرععلن  رجع رلع.ع2611

أدا رذع  راس ع.ع2666سئ لع و العد لسةعه ئاإلعلي اول علي وو اإلع ارلعع1ع2669 علي وو إلع رلعلي ول
 .ل1111  د بسعع11بقطرععلن  رجعبه ئإلعلي ول علي وو إلعل  برسلع نع

 11قريااإلعوبحااشع  شااوسع عطااجعليم  اا ع اانعلي وااروتعليو ويوو ااإلعو شاا لعو ويوو اارعلي وسل  ااولعع 
رعليب سولعولي م  نع،عو ق  لعسولدابعلي وسل  اولع،عو سلدارتعولد كشرفعليخر رتعلي وو إلعوو ويوو 

سدريإلع ك وسلهعع51أشسفع  جع.ليو ويوو رعليه  د إلعوليب ئ إلعبري دبإلعي ولقععلي شسو رتعليه  د إل
 ع. رود  س

 لد كشرفعلي وسل  ولعو ق  لعخر ر هعو كر  هعلي ح   إلعيجعبما ع:عك ربعليمصسعلي ووي(ع2:ع) ؤيف
 . لسعليك ربعليح  ش،عليقرهسة،:عع1111لي ولعليمسب إلع

ك ااربع(ع5.ع)1121 لسعليك اربعليحاا  ش،عليقاارهسة،ع:ععليصاسلعع  ااجعلي  اارهعياجعلي  طقااإلعليمسب ااإلع(ع1)

 (. حتعلن  ل ) شسوععليمصسعي    إلع صسع

 لي شرسكإلعيجعلأل  رلعلي  ر ذ إلعليخرصإلعبرود كشرفعولي  ق بع نعليخر رتعلي وو إلعو    إلع ولقمهارع
لي خط طعولنشاسلفع  اىعلي  ر اذع.ع2611وح ىعع2691درتعليو ويوو إلعولي سك ب إلع  ذع رلعولي سل

ع2612ي شسو رتعليكشفع نعليخر رتعلي وو إلعو ق  لع ولقمهرعو     هرعبريطسقعلي خ  رإلع  ذع رلع
 .به ئإلعلي ول علي وو إلعلي صس إلع1111وح ىع رلع

  ليمرلعوليخرصعيجع وروتعو ويوو رعلد كشرفعلي شرس ععليقو  إلعي قطرعععلوش سلكعيجع سلدإلعبم
ليب سولعو طب قرتعلود شمرسع نعليبم عوليو ويوو رعلي صو س إلعيجعلي سلدرتعليو ويوو إلع،عو سلدإلع
 ولقاااععلي شاااسو رتعليه  دااا إلع ااانعلي اااولحجعليو ويوو اااإلعوليب ئ اااإلعو خااارطسعلي يااا للعولي سلدااارتع

،ع شاسوعع ا خر عليقطارسة،ع وقاعع عأح  عح ا ي رقعليشه دخ  رسع وقعع:عأ ث إلع.ليه  سوو ويوو إل
،ع ولقععلآلثرسعيجعهضابإلعلألهسل ارتعوليولحارتعليخرسواإل،عسدالع رر لعد  يعكس سعوليضبمإلعلي ووي

د ا ل عليم  ا ع انعلي سلدارتعليب ئ اإلعي ولقاعع.عليخسلئطعليو ويوو إلعي صسع نعصوسعلألق رسعليص ر  إل
 .عليمقبإلعوليبحسعلألح سعب صسعبم عليقسىعليد رح إلعب  رطقعخ  جعليدو لعوخ  ج

 د شر ع وقععي ثقريإلعليم   إلعيجع وروتعليطرقإلعلي وو اإلعولد كشارفعلي وسل  اولعولي رار لتعلي وو اإلع
وليو ويوو رعولي م  نعوغ سهرع نعلي وضو رتعلي اجع هالعليشابربعلي صاسيعوليمسباجعليبارحث نع انع

:ع،عوهااااااذلعلي وقااااااعلي مسيااااااإل،عو  كاااااانع ح  اااااالعأيع وضااااااو رتع اااااانعلي وقااااااععباااااا ونع قرباااااال

http://kenanaonline.com/absalmanعع 
 

 انع"شهر ةعلي    ع  ىعلي د وىعليمري جعويهعد ور لتع س وقإلعياجع وارلعليم اولعولي ا سجعب و ا عع 
ليدار لعلي و ا عع646ياجعليصارحإلعسقالعععWho is Who in the World"ع كاونع انعياجعليماريلع

خب سعليوكريإلعلي وي إلعي طرقإلعليذس إلعخللعلي ؤ  سعلي ق جعبرألس نع رلع  .2615-2611لي  شوسع رلع
1116. 

 ع2699ع–ع2699 ضوعيجعليو م إلعليو ويوو إلعلي صس إلع ضوعيجعليو م إلعليو ويوو إلعلأل س ك إلع
 صس إلع،ع ضوعيجع،ع ضوعبو م إلعليم ولعلي وو إلعو طب قر هرع،ع ضوعيجعو م إلع  لعليسدوب رتعلي

بو م اإلع صاسع.ع ضوعبريو م إلعليم   إلعيه ئإلعلي اول علي وو اإل،ع ضاوع.و م إلع  لعلي مر نعلي صس إل
ععع.ليخري ةعي     إلعوليم ول
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