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   Egyptian Tunnelling society           ة لألنفاق         الجمعية المصريـ

                                                                        "E.T.S"  
 Representing              تمثـــل                                             
                           Arab Republic Of Egypt جمهورية مصر العربية   

 At the                                فـــي                                      
      International Tunnelling Association              اق  تحاد الدولي لألنفـاإل   

                                                                        "I.T.A" 

  اإلعـداد الفني

  اإلشراف العام   .....      عـالء الديـن بكير  

 اإلخراج الفني.....     هبه السيـد محمود  



  موضوعــات العدد
                                                                                                       آلمة العدد       * 

ي عبد ــمحمد الحسين/ دسـالسيد اللواء مهنإرتجلها ي ــ تدوين الكلمة الت-
 تكريمه من جانب دارة الجمعية خالل حفل رئيس مجلس إ–السالم 

  .نفاق اإلتحاد الدولي لأل
       . مجموعة من الصور مـن أرشيف الجمعية -    
  .  صورة الغالف -    
              . شخصية رائـــــدة -    
  أنشطة الجمعية                                                                                           * 
  . جلسات مجلس اإلدارة -    
  . بعض األنشطة للسادة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء الجمعية -    
  .رة ـأبرز األحداث خالل الفت -    
  النشاط الثقافي للجمعية                                    * 
  .  عناوين المحاضرات التي قدمت خالل الندوات الشهرية -     
  .    اط الثقافي للجمعية  برنامج النش-     

  أخبار وأنشطة اإلتحاد الدولي لألنفاق                              * 
   .٢٠١٤نفاق عن عام  المؤتمر الدولي لأل-     

  .رات السنوية المستقبلية لالتحاد ـــ المؤتم-     
    .ريــــــــــــــــــة أخــــــــدوات دوليــــ ن-     

   األنفاق محليًا                                      من أخبار*
  . ات جاري تنفيذهــاــمشـــروع -                   

   .روعات مستقبلية طبقًا للمخططـــمش -  
   .ـت التنفيذـــات تحـمشـــروعـ -  

   من أخبار النقل                                                مقتطفات * 
   
                               متــــرو أنفاق القاهـــرة فــي الصحافة األجنبيــة*
  
  األنفاق عالميًا                                      من أخبار * 

 1- Doha progresses towards Metro construction  (Aug 2012) 
 2- Fatal accident on Irish gas project(12 Sep 2013)   
 3-Veteran TBM achieves 125m/ day advance 
 4- Pre-qualification extension for Tel Aviv Metro NATM works 

  طرائف من الماضي                                                 * 
 

                               األعضاء المعنويين للجمعية       * 



  آلمــــة العــــدد             
سالم      محم/  السيد اللواء مهندس   إرتجلها  التي لكلمةلنعرض    د ال  رئيس    - د الحسيني عب

ذي أ  –ة ـدارة الجمعيمجلس إ ريم ال ل التك الل حف يم  خ بة ق داءبمناس دولي إه اد ال  اإلتح
 International Tunneling  Association( ITA)                         لألنفاق

  ــي سيادتهــإلــــ
  اقـا األنفـــة وتكنولوجيـــ في هندسوقــــالتفزة ــجائ

                              Life Time Achievment in Tunnlling 
د ــالمنعق  المؤتمر الدولي لألنفاق   خاللمن رئيس اإلتحاد    سيادته  والتي تسلمها     
     .١٠/١٢/٢٠١٣وم ــــــي يـــــــــ دب/  اإلمارات العربية المتحدة في

ايو عام                   د من م وم القريب البعي ك الي ر ذل ه         – ١٩٨٤مازلت أذآ ي وآأن سبة ل  القريب بالن
اً  ين عام ن ثالث رب م ا يق ه م د مضي علي د فق رة -األمس والبعي وم أن حضرت وألول م  ي

سنوي لإل ؤتمر ال ي مدي الم دولي ف اد ال ا  تح ام الت ي الع زويال وف اس بفن ة آاراآ رة ن لي مباش
ا                 ١٩٨٥ ان ترتيبه اد وآ في  ) ٣٥( إنضمت جمهورية مصر العربية آدولة عضو في اإلتح

ًا          ضم حالي ذي ي ة  ٧١عضوية اإلتحاد ال ي إنضمت           - دول دول الت ل ال  وآانت مصر من أوائ
م تتخلف                 اريخ ل لإلتحاد بل وآانت أول دولة إفريقية وعربية تنضم إلي اإلتحاد ومنذ ذلك الت

ة          مصر عن أي مؤتم    ة العمومي ل مصر في الجمعي ر سنوي لإلتحاد ولم أتخلف أنا عن تمثي
  .والمؤتمر السنوي لإلتحاد إال فيما ندر 
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ولقد آانت مصر وال تزال عضوا نشيطًا في اإلتحاد ، فقد قامت بعقد مؤتمرات دولية تحت                  
وام    ي أع اد ف ة اإلتح ام  ١٩٩٩-١٩٩٤-١٩٩٢-١٩٩١رعاي ا ع ان آخره ذي ٢٠٠٦ وآ  ال
   وفي آل هذه المؤتمرات آان يتم خاللها إنعقاد لمجلس اإلدارة -إنعقد في مدينة شرم الشيخ 



  
  

ام       ؤتمر ع ن م وه ع ا أن أن ي هن ذي     ١٩٩٤ويهمن اد ال سنوي لإلتح ؤتمر ال ان الم د آ  فق
ذا                        ذآر أن ه اد ومن اإلنصاف أن ن ة لإلتح ة العمومي ه الجمعي دت في إستضافته مصر وإنعق

دول األعضاء           المؤتمر آ  ادة من ال ان ناجحًا بكل المقاييس ودليلنا علي ذلك ما تلقيناه من إش
  .بعد إنعقاد المؤتمر 

شاط مصر قاصراً  ن ن م يك ارك األ ول ل ش ؤتمرات ب ذه الم ي ه ي  عل عضاء المصريون ف
ال أ working groupsالعديد من مجموعات العمل  ي   وأذآر علي سبيل المث  ومازلت  –نن

ـ فعضواً  ـ موعي مجــ م ـــ ي مش وعات ـ الخاصة بالموض ١٣ة العمل رق ة ف اريع ـــالتعاقدي
  ت األرض ـــــــــآت تحـــــــــاق والمنشــــاألنف

Contractual sharing of Risk & later Contractual Practices  
د أسهمت مع      هذه المجموعة لع   ل  ومقرراً وقات مشرفاً وآنت في وقت من األ     دة سنوات ، ولق

البد وأن يشتملها أي عقد  يتضح بأنه  توصية لإلتحاد٢٥ إصدار    المجموعة في    زمالئي في 
  اد ـــــــتحة لإلـــــي في المجلة العلميــــلتلك المنشآت ولقد تم نشر هذه التوصيات بإسم

Tunnelling &Underground Space Technology  (TUST)    
م ترجمته  ا ت ة   ا إآم ا العربي ات ومنه ن اللغ د م ي العدي د" ل ة  ويوج ي الجمعي ا ف سخ منه  ن
صرية لأل االم وتني أن " قنف اد   وال يف س إدارة اإلتح ضوًا بمجل ت ع أن آن رفت ب ي ش   ن

Excutive Committee اليتين دورتين متت صي ١٩٩٣/١٩٩٦-١٩٩٠/١٩٩٣ ل و أق وه
ي في ال      آما قمت   .مدة تسمح بها الئحة اإلتحاد       ة        مع زمالئ اق بترجم ة المصرية لألنف جمعي

اد           ذي أصدره اإلتح اب ال ذ مشروعات                ونشر الكت املين في تنفي سالمة في العمل للع عن ال
  ".نفاق أليضا لدي الجمعية المصرية لنسخ منه متوفرة أوتوجد " لي اللغة العربية إاألنفاق 

غ   نفاقألول لمترو ا  تزامن آل ذلك مع القيام بإنشاء الخط األ        ه     والذي يبل ر    ٤٣ طول و مت  ًا آيل
راً    ٢١٫٦نفاق والذي يبلغ طوله     ثين محطة والخط الثاني لمترو األ     ويضم ثال  و مت ضم    آيل  وي

ي األ١٨ سياراتزهر محطة ونفق ا و٢٫٦ بطول  لل ر لكل منهم و مت ي  آيل ان ف ذان يقع  الل
  .دحام المروري زوسط القاهرة المعروف عنها  باإلباطن 

اق ا         والتصم يضا بالدراسة    آما قمت أ   رو أنف دائي لمشروع مت  ٢٢سكندرية بطول     إليم اإلبت
  . آيلو متر تحت األرض ٧ آيلو متر منها

  
و رئيس وأ  ال يف شكر ل دم بال ي أن أتق ي آلمت ل أن أنه ضتني قب س إع اد اء مجل دارة اإلتح

  " جائزة االتحاد " لي من ثقة بمنحهم  به ولوني نفاق علي ما أالدولي لأل
Life Time Achievment in Tunnlling  

  ي هندسة وتكنولوجيا األنفاقـ فالتفوقجائزة
    مجلس اإلدارة  صـــــوات  بإجماع أ تمهـــا علمت أنـــوآم                      

ؤت ذا الم يم ه ي تنظ ائمين عل ا أشكر الق اق " مر آم ي لألنف ؤتمر العرب ة " الم ارات اإلدول م
     ."دبــــي/ ة دالعربية المتح

  



                        
  ةــــف الجمعيــــــــــــــن أرشيـــمـــ         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   عبد السالم رئيس مجلس االدارةمحمد الحسينــي/ اللواء مهندس 

    خالل مشارآتــــه في  عدد من المؤتمــــرات الدوليـــــة            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الف ــــورة الغـــــص
  اإلتحاد الدولي لألنفاقم ــــتكري

  محمد الحسيني عبد السالم / لسيد اللواء مهندس ل
   جائزةال ومنحه  رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لألنفاق

ـ تحت رعاي  ) دبي /اإلمارات العربية المتحدة    (نفاق  إنعقاد المؤتمر العربي لأل   خالل   ة ـــــ
  اق ــــنفلألاإلتحاد الدولي 

)                           ITA(  International Tunneling  Association   
ؤتمر    خصص اإل ات الم ن فعالي زء م اد ج ريم –تح دس  لتك واء مهن سيد الل د /  ال محم

  نفاقمصرية لألدارة الجمعية ال رئيس مجلس إ–الحسيني عبد السالم 
) ETS( EGYPTIAN TUNNELING SOCIETY  

اق             حيث قام  ا األنف ا       السيد رئيس اإلتحاد بإهدائه درع التفوق في هندسة تكنولوجي ي م عل
شاءات تحت األ     اق واإلن ال األنف ي مج هامات ف ازات وإس ن إنج يادته م ه س  –رض قدم

ه العملخالل نوات حيات ه  س سبعين(ي ذ ال صرية  ) ات يمن ة الم شاء الجمعي ي إن ل عل والعم
اق  لأل اء  وإ–نف ذا العط ي ه تمراره ف نس سانم رو  م بكة مت شروعات ش ي لم م فن دة ودع

ال األ         ذا مختلف أعم ة مصر       أنفاق القاهرة وآ اق في جمهوري ة  نف ا     العربي ه له  في    وتمثيل
دولي ل اد ال ة عن   اإلتح ل المنبثق ات العم شطة ومجموع ف أن ي مختل شارآته ف اق وم ألنف

  .اإلتحاد 
  ص شهادة اإلتحاد الدولي لألنفاقنوهذا 

  ح الجائزةـــــإلتحاد عـن منـــالذي ورد في تقرير ا 
         Part of the proceedings was to present to Mohamed 

Elhosseiny Abdel Salam of Egypt the Award Lifetime 
Achievement this Award 
was given by an unimity 
voting by the judges -  
For stewardship of the 
Egypt Tunnelling Society 
since its start in the early 
1970s, for his work and 
continuing support of the 

Cairo Metro development and of the tunnelling industry in 
Egypt, and for his long association as the representative of 
member nation Egypt on the ITA General Assembly.  

 



  دةـــرائال اتـــــد الشخصيــأح            
  يـــــــــــــــــف    

  ت األرضـــ واإلنشاءات تحنفاقاأل مشروعات الــمج
  محمد الحسيني عبد السالم/ اللواء أح مهندس             

                                   __________  
  
 محافظة المنوفية/ان نة سرس اللي مدي-٢٥/٤/١٩٣٠ :الدلميـــــــــــــــا* 
  : المؤهالت العلمية * 

  .١٩٥٢القاهرة يوليوجامعة –) قسم الهندسة المدنية(تخرج من آلية الهندسة  -
 .١٩٥٢ أآتوبر -) عامل(ضابط مهندس  –التحق بالقوات المسلحة  -
 سالح المهندسين العسكريين –تدرج في مختلف وظائف الضباط المهندسين  -

 .دس ـــه اللواء مهنـــــة حتي رتبللقوات المسلح
  
  :العسكري/ المدني مي هيل العلالتأ* 

 جامعة – آلية الهندسة ١٩٦١ديسمبر –) ت إنشاءا(ستير الهندسة المدنية  ماج -
 .القاهرة 

ث مرآز البحولية وبحوث العمليات ة التدريبية الخاصة بالحاسبات اآلالدور -
 .١٩٧٥/١٩٧٦لهندسة جامعة القاهرة لية اآ–العلمية والحاسبات اإللكترونية

– معهد المهندسين العسكريين البريطاني –ة العسكرية المتقدمة سدبلوم الهند -
  .١٩٥٥آتوبر أ

  . ١٩٦٦) درجة الماجستير العسكرية (رآان آلية القادة واأل -
   .١٩٧٣مايو  - آلية الحرب العليا –آاديمية ناصر العسكرية أ -
 :  إلهتمام الخبرات العملية ومجاالت ا*  
 .عمال الكباري المعدنية أ -
 .ة ــت الخرسانيعمال المنشآأ -
 . الطرق والمطارات مشروعات -
 .رض  تحت األت األنفاق والمنشآمشروعات -
ت تحت األرض  العلمية في مجال األنفاق والمنشآ     تقييم الرسائل واألبحاث-

  .في الجامعات المصرية 
  



  
  ن ــــالح المهندسين العسكرييبرز المناصب التي تقلدها في سأ* 

 في طبقا للتدرج – مختلف الوظائف القيادية في سالح المهندسين العسكريين -
  .مختلف الرتب العسكرية 

  . بمعهد المهندسين العسكريين مدرس عمل -
 مسئوال عن التجهيز لعبور – لفرع الكباري والعبور والهندسة الميدانية  رئيسًا-

   ) .١٩٦٧/١٩٧٤(قناة السويس والتغلب علي الساتر الترابي 
  .دارة المهندسين العسكريين للقوات المسلحة  مديرا إل-
  . ١٩٨٢رآان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتي يناير  رئيسا أل-

  ة ـــــــب المدنيـــبرز المناصأ* 
  . ١/٤/١٩٨٣نشاء الطرق حتي  إلدارة شرآة النيل رئيس مجلس إ-
  . ٢٥/٤/١٩٩٨حتي دارة الهيئة القومية لألنفاق يس مجلس إ رئ-
  ٢٥/٤/٢٠٠٠ حتي) بدرجة نائب وزير ( النقل  مستشار السيد المهندس وزير-

  نواط والجوائز وشهادات التقدير األ* 
  : األنواط العسكرية 

  ي ـــــــن الدرجة األولـ نوط الواجب م-
   ي  ــن الدرجة األولـــشجاعة م نوط ال-
  ي   ــ نوط الجمهورية من الدرجة األول-
  ي ــب من الدرجة األولــــ نوط التدري-

    ) منحت لسيادته من رؤساء الجمهورية الفرنسية(  األنواط األجنبية
  honour grade chevalier `legion D نوط الشرف الفرنسي بدرجة فارس -
  honour grade officier `legion Dدرجة ضابط  نوط الشرف الفرنسي ب-
    )عضويـــة الجمعيات العلمية(النشاط العام  *

  دارية جمعية الهندسة اإل -لهندسة المدنية جمعية ا -جمعية المهندسين المصرية 
  . نفاق لدورتين  عضو مجلس إدارة اإلتحاد الدولي لأل-

  ة ـــف الحاليـــة والوظائــاألنشط* 
  .جلس إدارة المكتب المصري لإلستشارات الهندسية  رئيس م-
  . رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لألنفاق -
 



  ةــــــة الجمعيـــــأنشط
  ات مجلس اإلدارة ـجلس    
  

ام   ساته أرق ة جل س إدارة الجمعي د مجل هر  ١٢٧ و ١٢٥،١٢٦عق الل أش   خ
ام    ن الع سمبر  م وبر ودي بتمبر ،أآت اول الموضوعات   - ٢٠١٣س م تن ث ت حي

   :التالية
ة        - الل العطل ة خ ة التنفيذي ب اللجن ن جان رارات م ن ق اذه م م إتخ ا ت رار م إق
  .صيفية ال
بتمبر        - افي س ا خالل الموسم الثق / ٢٠١٣بحث الموضوعات التي يمكن تناوله

 والمحاضرين    توطئة لتنظيم مختلف موضوعات البرنامج الثقافي      ٢٠١٤يونيو  
ة            ة مع الجمعي ذا المجال     بالتنسيق مع مختلف الجهات المتعاون ا يحقق     في ه  بم

   .رسالة الجمعية نحو أهدافها 
دولي   وارد عن اإل    دراسة الخطاب ال     - اد ال اق    لأل تح ريم      ) ITA(نف في شأن تك

دس      سالم         / السيد اللواء المهن د ال د الحسيني عب يس مجلس اإل     –محم  –دارة   رئ
اق   في تكنولوجيا هندسة األ التفوقرع بمنحه شهادة التقدير ود  Life Timeنف

Achievment in Tunnllingنعقادها علي هامش  تم إيعاليات التي  خالل الف
   . دبـــي / مارات العربية المتحدة المنعقد دولة اإل–نفاق  لألؤتمر العربيمال
ي         الوقوف علي السادة المش     - ؤتمر العرب د     ارآين بالحضور للم اق المنعق  لألنف

 العربية المتحدة  ماراتدولة اإل/ دبي بإمارة   تحت رعاية اإلتحاد الدولي لألنفاق    
سادة أعضاء مجلس اإل    ين ال ة  ضاء وأع  –دارة من ب ي  الجمعي شارآة ف ع الم م

  .دارة الجمعية حفل تكريم السيد رئيس مجلس إر حضو
ق ف         مناقشة إعداد الكود المصري لألنفاق علي نمط مشاب        - ا هو مطب ي آل   ه لم

ذا دول اإل         سرا وآ ة سوي اد األ  من دول ا       تح ي من خالل التع ين آل من       ورب ون ب
صرية لأل ة الم ة الجمعي ة القومي اق والهيئ اق لألنف ة / نف ل وجمعي وزراة النق

  ) . ة ــجمعية الهندسة المدني(المهندسين المصرية 
د موعد إ - ي تحدي ة عل ة ا الموافق ة العمومي سة الجمعي اد جل ام نعق ة عن ع لعادي

   .٣٠/٤/٢٠١٤ربعاء الموافق وم األــوذلك ي -٢٠١٣
ة العموم     البدء في إتخاذ اإلجراءات المنظمة والمسبقة إل       - ة  نعقاد جلسة الجمعي ي

رره آل من              ا يق ات والئحة النظام األ        العادية في ضوء م انون الجمعي ساسي  ق
ة  ساته  –للجمعي اد جل ة خالل إنعق ي مجلس إدارة الجمعي ا  - والعرض عل طبق

  : تيلآل



سادة األ      – ٢٩/١/٢٠١٤ربعاء  جلسة األ  - ستوفي     عرض موقف ال عضاء م
روط  تراآ    ش داد اإلش ث س ن حي ة م ة العادي ة العمومي ضور الجمعي ات ح

  .المستحقة 
ة عن      – ٢٦/٢/٢٠١٤عاء  برجلسة األ  - ر مجلس إدارة الجمعي  عرض تقري

   . ٢٠١٣عماله خالل عام أ
سة األ - اء جل ام  – ٢٦/٣/٢٠١٤ربع ن ع ة ع ة العمومي رض الميزاني  ع

س  وتق٢٠١٣ ب الح ر مراق ن  ري ة ع ة التقديري ذا الموازن ام ابات وآ  ع
٢٠١٤ . 

بكة الم  - ة ش ي خدم ة ف ة من خالل إستمرار إشتراك الجمعي علومات الدولي
ذا شرآة  T.E.DATAشرآة   يح من  TIT Soluotions وآ ي تت الت

ك      ة وذل ات الدولي بكة المعلوم ي ش ة عل ع الجمعي ا موق ام  خالله الل ع  خ
اء من خالل   ـــن الجمعية و السادة األعض    ـــل بي ــــــ لتحقيق التواص  ٢٠١٤
      website: www.egyts.comة  ـــــــــــــــــع الجمعيــــــــموق

   E-mail : ets@egyts.comـد اإللكترونــــــــــي    والبريــــــــــــ 
  
ـإق - ضمــــ ضاء جــــرار إن ــــام أع ـلدد إـ ضويــــ ة ـــــــــي ع

 : م ــــــــــــــــــة وهـــــــــــالجمعي
  شريف فاروق أحمد أحمد/  المهندس ٣٦٦/١٣
  إسماعيل عبد المنعم نجدي      ٣٦٧/١٣
   همام  مصطفي علي سليمان٣٦٨/١٣
   أيمن إبراهيم عبد اللطيف حمودة٣٦٩/١٣
   مظهر محمد صالح حامد٣٧٠/١٣
   أمير محمد صالح الدين محمد٣٧١/١٣
   محمد بدر الدين سليمان محمد  ٣٧٢/١٣
   محمد عبد الظاهر محمد٣٧٣/١٣
   رباب محمود ثابت الشيخ٣٧٤/١٣
  ملكة عبد الظاهر محمد ٣٧٥/١٣
   أسماء محسن إبراهيم محمد٣٧٦/١٣
  سمير سليمان مرزوق جرجس ٣٧٧/١٣
   عبير احمد عبد الشافي٣٧٨/١٣

  
  



  
  عضاء الجمعية دارة وأبعض األنشطة للسادة أعضاء مجلس اإل

 سكرتير   – أشرف احمد مصطفي أبو آريشة    / دآتور مهندس الشارك السيد   * 
ة   اء محا بإعام الجمعي رو أ   ضرة  لق ع لمت اهرة  عن مشروع الخط الراب اق الق نف

 :  ت عنـــــوان ـــــتح  -  ريـــــالكب
Advanced Tunnel Construction Technology 

 For Greater Cairo Metro Line 4 Phase 1  
ك  الوذل ي األول لأل خ ؤتمر العرب يادته الم ضور س دنل ح اق المنعق ة ف  دول

  .ـي ــــــدبـ /دة ــــتحة المـــــارات العربيــــــماإل
ـش*  اق  اركـ ي لألنف ؤتمر العرب ي حضور الم د  ف يالمنعق ارات  ف ة اإلم  دول

دة   ة المتح ن    / العربي رة م الل الفت ـي خ ـي ١٠/١٢دبـــــــ  وحتــ
  : ادةــــــــآل من الس ١١/١٢/٢٠١٣
  دارة  عضو مجلس اإل–اس ـــــــــــحسين محمد حسن عب/ ستاذ الدآتوراأل
  و الجمعية ــــــــ عض–اس ـــــــــــــفتح اهللا محمد النح/ اذ الدآتور ـستاأل
  و الجمعية ــــــــ عض–مصطفي ذآي مصطفي علي / ور ـاذ الدآتــستاأل

  و الجمعية ـــــــــ عض–دي ــسماعيل عبد المنعم نجإ/ ـدســــــاللواء مهن
واء مهندس       في  آما تم مشارآتهم     سيد الل سالم        م/ حفل تكريم ال د ال د الحسيني عب  –حم

ة       ًا ضمن                 –رئيس مجلس إدارة الجمعي اق توقيت دولي لألنف اد ال ه اإلتح ذي خصص ل  ال
  .برنامج المؤتمر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
                     
  صــورة تذآاريـــــــة  

  مجموعة مـن السادة أعضاء الجمعية المصرية لألنفاق
  سيد رئيس مجلس اإلدارةيحيطون بال

 عقب تكريم سيادته

  
  



   .٢٠١٤األحداث المستقبلية للجمعية خالل النصف األول من العام * 
ة عن  -    ة العادي ة العمومي سة الجمعي اد جل ام  إنعق اء  ٢٠١٣ع وم األربع ك ي وذل

  :  العناصر اآلتية – حيث يتم خالل الجلسة ٣٠/٤/٢٠١٤الموافق 
 ١/١/٢٠١٣تقرير عن أعمال مجلس اإلدارة عن الفترة من           ال عرض •

  .٣١/١٢/٢٠١٣وحتى 
 .٢٠١٣عرض وإعتماد الميزانية العمومية للجمعية عن العام المالى  •
سابات عن م  • ب الح ر مراق اد تقري الي عرض وإعتم ام الم ة الع يزاني

٢٠١٣. 
 .٢٠١٤عرض وإعتماد الموازنة التقديرية عن عام  •
 .عرض وإعتماد تعيين مراقب الحسابات وتقدير أتعابه  •
 .٢٠١٣إبــراء ذمة مجلس اإلدارة عن عام  •
  
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
  
  

  

  
يهيب مجلس إدارة الجمعية بالسادة الزمالء أعضاء الجمعية سرعة 
سداد اإلشتراآات المستحقة وذلك لتحقيق المشارآة الفعالة في جلسة 

  ٢٠١٣إنعقاد الجمعية العمومية العادية عـن عام 
  ٣٠/٤/٢٠١٤فق المقرر إنعقادها يوم األربعاء الموا               

  

  الجمعية المصرية لألنفاق
  تهنــــــئ

  حسين محمد حسن عباس/ األستاذ الدآتور 
  عضو مجلس اإلدارة

                  ٢٠١٣     لحصوله علي جائزة الدولة التقديرية عن عام 
ــ   ةــــيالهندسفي مجال العلوم 

 تتمني الجمعية لسيادته دوام التقدم والرقي



  
  النشاط الثقافي الشهري للجمعية
  *عناوين المحاضرات التي قدمت خالل الندوات الشهرية 

  
  الســالم  محمد الحسيني عبد/ اللواء مهندس رة قدمهامحاضــ* 

           :تحــت عنــــــوان  ٢٥/٩/٢٠١٣وذلك بتاريــــخ 
  سويسرا/ يف المنعقد بمدينة جن٢٠١٣ي لألنفاق لعام ـرالدولــــالمؤتم       

   عباس حسنحسين محمد/ األستاذ الدآتور  محاضــرة قدمها* 
           :تحــت عنــــــوان  ٢٥/٩/٢٠١٣وذلك بتاريــــخ 

  اقـــــــري لألنفــــــــــــود السويســــــــرض الكــــــــع
   Mr. Araki   ا  ــــــــرة قدمهــــمحاضـ* 

  : تحــت عنــــوان ١٨/١١/٢٠١٣ وذلك بتاريــــــخ              
ASeismic Design For Shield- Driven Tunnel of 

Greater Cairo metro line No.4,Phase 1   
            أشرف أحمد مصطفي أبوآريشة/ مهندس دآتور ا  ـــرة قدمهمحاض* 

  :ــت عنــــوان ـ تح٢٥/١٢/٢٠١٣               وذلك بتاريــــــخ 
Advanced Tunnel Construction Technology For 

Greater Cairo Metro Line 4 Phase 1  
  
  
  
  
  

يمكن لراغبى اإلطالع علـى تلك المحاضــرات 
اإلتصال بإدارة الجمعيـــة للحصول علــى نســــخ 

 *منها مجانا 

  ٢٠١٤ يونيو – ٢٠١٣خالل الفترة سبتمبررنامج النشاط الثقافي  ب
  
  
  
  
  

  

   في بداية الموســمتقــوم الجمعيــة بإعالن البرنامـج الثقافـي



  
  

   ) ITA(  أخبار وأنشطة اإلتحاد الدولـي لألنفاق
دولي لأل   *  اد ال د اإلتح دولي    يعق ؤتمره ال اق م  World Tunnel Congress2014نف

رة         / يجوس هذا العام في مدينة إ     ل خالل الفت ة البرازي ايو   ١٥وحتي    ٩من   (دول  ) ٢٠١٤م
  وان ـــــت عنــــوينعقد المؤتمر تح

Tunnels For Better living""  
 ITA (International Tunnelling association(آما يقوم اإلتحاد الدولي لألنفاق 

  .ر ــــات إنعقاد المؤتمـــيي هامش فعالـــ  بعقد جمعيته العمومية عل
Abstract rush for WTC2014  

  Organisers of the 2014 WTC Congress in Igassu Falls, Brazil, report a rush of 
submissions of technical paper abstracts for consideration by the event's 
Scientific Committee.  

  According to Arsenio Negro, the committee Chairman, a total of 553 
papers have been submitted, a number which he said, "exceeded 
expectations." Negro added: "The interest from all continents shows that 
the technical community from all over the world recognises the 
importance of Brazil and of WTC. I am glad we have received a 
substantial number of abstracts and I am sure this shall reflect in a 
successful Congress."  

  The main themes chosen by the authors were "Planning and Design of 
Underground Structures", "Tunnel Operation, Safety, Maintenance, 
Rehabilitation, Renovation and Repair" and "Learning from Case 
Histories."  

  The continent that has made the most contributions is Europe, with 219 
abstracts, followed by South America, with 144. Asia was the third, 
submitting 132 abstracts. North America has submitted 35 abstracts, 
Oceania 17 and Africa, six.  

  WTC2014 will take place in Iguassu Falls, Brazil, between May 9-15 
next year. Brazil and its South American neighbours currently offer 
several business and technical exchange opportunities, and a number of 



the currently ongoing projects in the region are unique from a global 
perspective by virtue of their characteristics and the immense challenges 
they present to the technical community.  

  Mega-projects currently in the design or planning stage include a 
52.5km TBM-bored baseline freight rail tunnel under the Andes that 
will connect Argentina and Chile, an immersed tube crossing in Brazil, 
the first of its type in that country, that will link the deep port of Santos 
with Guaruja, and a 511km-long high speed rail connection between Rio 
de Janeiro, São Paulo and Campinas for which a bidding auction is 
currently being held.  
References :  TunnelTalk, June 2013, May 2012, November 2012  February 2013 

   
  المؤتمرات السنوية المستقبلية لإلتحاد الدولي لألنفاق 

NEXT ANNUAL MEETINGS 
* Dubrovnik, Croa a, from May 22 to 28, 2015, during the ITA‐AITES 
WTC 2015 “Promo ng Tunnelling in South East European Region”  
* San Francisco, USA, from June 12 to 15, 2016, during the ITA‐AITES 
WTC 2016 “Uni ng our Industry ”  

  
  

 ندوات دوليـة أخـــري              
  موضوع الندوة  نعقادتوقيت اإل  جهة اإلنعقاد

  
 Croatia, Zagreb  

  

     )٢٠١٤ مارس ٢٨-٢٧(  
Symposium on Zagreb 

Underground  
  

Medellin Colombia  
  

  )٢٠١٤ أبريل ١١-٥(
  

World Urban Forum 7, 
Medellin, Colombia 2014   

  
Moscow / Russia  

  

  
  )٢٠١٤ مايو ١٦-١٤(  

  
Intertunnel 2014   

  



  اق محليــًاـن أخبار األنفــم
  رة الكبـــــــري ــــرو أنفاق القاهــشبكة متـــ                

  
  ا ــروعات جاري تنفيذهـــمش*

  ) هارون الرشيد /العباسية ( المرحلة الثانية / الخط الثالث 
ة        من المخطط أن تنتهي أ       - ذه المرحل ال ه ة      –عم ة وإجراءات     من الناحي   التنفيذي
اراتاإل ررة ختب شهور األ المق شغيل خالل ال ام للت ن ع ي م ال  إل– ٢٠١٤ول آتم

  .لي مصر الجديدة  بمدينة نصر وصوال إالمسار من العباسية مرورًا
محطة معرض القاهرة الدولي    "تتكون هذه المرحلة من خمسة محطات نفقية         -

ات ، محطة شارع األ         ، محطة إستاد القاهرة ،       رام وتنتهي   محطة آلية البن  ه
يد    ارون الرش ارع ه ة ش ي محط ة  " ف ة النهائي ذه المحط ث ه ق –حي  لتحقي

  . سير القطارات مالمناورة لحرآة 
رحلتين األ  - ول الم الي ط غ إجم ث  يبل ط الثال ن الخ ة م ي والثاني ة (–ول / العتب

  .  وتتكون من عشرة محطات نفقية – آيلو متر ١٢٫٦) هارون الرشيد 
  منطقة السكة البيضاء بالعباسية لكي تحقق      في   تم إقامة ورشة للعمرة الخفيفة     -

  .ولي والمرحلة الثانية من الخط الثالث  المرحلة األخدمة
 خطط مطبقًا للمشروعات مستقبلية *

–مبابة إ/  الكيت آات-الكيت آات / العتبة(المرحلة الثالثة /  الخط الثالث 
   )جامعة القاهرة / الكيت آات 

ة ــــــل فرعيـــي مراحــــلأعمال التنفيذ إن خالل ــــهذه المرحلة متنقسم  -
)3A, 3B,3C (طبقا للدراسات الموضوعة.   

 عشر محطة ما بين محطات نفقية ومحطات ستة تتكون هذه المرحلة من  -
  .ة ــسطحية ومحطات علوي

 . آيلو متر ١٧٫٧هذه المرحلة  لغ طولبي -
وربي وهيئة المعونة يتاح التمويل لهذه المرحلة من خالل بنك اإلتحاد األ -

   .الفرنسية طبقا لإلتفاقيات الموقعة 
 )مطار القاهرة / هارون الرشيد (المرحلة الرابعة / الخط الثالث 

 . آيلو متر ١٣٫٨ )في ضوء الدراسات المبدئية  (طول المرحلة -
 .ة محطات ـــــتتكون من ثماني -
 .و متر  آيل٤٣٫٥يصل طول الخط إلي عند إآتمال تنفيذ الخط الثالث  -



  ت التنفيذ ــمشروعات تح*  
  نفاق القاهرة  مترو أالخط الرابع لشبكة

 .يتولي الجانب الياباني إتاحة التمويل وأعمال الدراسة والتنفيذ  -
  .راحلـــيتم تنفيذ هذا الخط من خالل ثالثة م -
ة ماآينات للحفر العميق ــــستي ــــــارك في أعمال تنفيذ المرحلة األولـــيش  -

)6 TBMs. (   
 . آيلو متر ١٣مسار هذا الخط مسار عرضي بطول  -
 .تتكون المرحلة األولي من سبعة عشر محطة  -
حقق اإلتصال بالخط يل بالخط الثاني عند محطة الجيزة آما حقق اإلتصاي -

 . األول عند محطة الملك الصالح 
  مســار الخط الرابــع لمترو أنفاق القاهــرة الكبري  

  المرحلة األولي 
  

  

ئري 
 الدا
ريق
الط

ئري 
 الدا
ريق
الط

الرابع
الخط 

يوم 
 الف
ريق
ط

أرض مخصصه
للقوات المسلحة

طريق مصر 
  

إسكندريه 

 الصحراوي 

ري 
لدائ
ق ا
طري
ال

ري 
لدائ
ق ا
طري
ال

الخط األول 
الخط األول 

ط الثاني 
الخ

ط الثاني 
الخ

محطة 
الملك الصالح

محطة 
الجيزهمحطة الجيزهمحطة الملك الصالح

ــع ــ ـراب ــ ــط ال اخلـ

كم١٠ الثاني بطول باخلط  اجليزة للمرتو حمطة حىت مبنطقة اهلرم و الرمايةمن ميدان :  املرحـلة األويل  كم١٠ الثاني بطول باخلط  اجليزة للمرتو حمطة حىت مبنطقة اهلرم و الرمايةمن ميدان :  املرحـلة األويل 

كم٣ امللك الصاحل للمرتو بطول وحىت باخلط الثاني اجليزة للمرتومن حمطة :  املرحلة الثانيه  كم٣ امللك الصاحل للمرتو بطول وحىت باخلط الثاني اجليزة للمرتومن حمطة :  املرحلة الثانيه 

  الرمايهميدان   الرمايهميدان 

حدائق األهرام

مباني إداريه

الرابع
الخط 

رشة 
و

محطة 
المتحف

محطة 
١حدائق األهرام

محطة 
٢حدائق األهرام

البديل األول

البديل الثاني
حطة

حطةم
م

١١١١

حطة
حطةم
م

١٠١٠ حطة
حطةم
م

٩٩

حطة
حطةم
م

٨٨ حطة
حطةم
م

٧٧

حطة
حطةم
م

٦٦

حطة
حطةم
م

٤٤ صال 
صال اإلت
اإلت

طين 
ن الخ

 بي

طين 
ن الخ

 بي

لثاني 
ع و ا

الراب

ثاني 
 و ال

لرابع
ا

حطة
حطةم
م

٥٥

٣٣محطةمحطة

٢٢محطةمحطة

١١محطةمحطة
 بين الخطين بين الخطيناإلتصالاإلتصال

الرابع و األولالرابع و األول

محور
ص

حار
ي

 األهرام  



  
  ن أخبار النقلــممقتطفات 

 
  وزيـــــــــــــــــرًا للنقل –إبراهيـم الدميــــــــــري / األستاذ الدآتور •
مجلس إدارة   ل ًا رئيس -إسماعيل عبد المنعم نجدي   / اللواء مهندس  •

 الهيئة القومية لألنفاق 
دس  • واء مهن ريالل ش   /  بح د دروي ادر محم د الق سًا –عب  رئي

 .ل النهري لمجلس إدارة هيئة النق
رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية –نوار سمير / السيد المهندس •

 .لسكك حديد مصر 
ي         • وزارة ف ات ال ف هيئ شارآة مختل ل م ة وزارة النق من خط ض

ومي لجمهو شروع الق ة الم صر العربي ة م ة "ري شروع تنمي م
سويسمح اة ال ة   " ور قن شهور القليل الل ال ه خ تم طرح ذي ي وال

حيث يحقق هذا المشروع   ) بذلك مجلس الوزراء  آما أقر   (القادمة  
 .تنمية مدن القناة وسيناء 

امن من   هرام في عددها الصادر يوم الجمع  نشرت صحيفة األ   • ة الث
  ٢٠١٣نوفمبر لعام شهر 

  " نفاق مصـــري يفــوز بجائزة اإلتحــاد الدولـي لأل     "  
ة   محمد الحسيني عبد السالم ر    /فاز اللواء مهندس     ة   ئيس الهيئ  القومي
يس أ  اق ورئ سلحة     لألنف وات الم ية للق ة الهندس ان الهيئ ابقا(رآ ) س

ة وت  ي هندس ز ف ائزة التمي ا األبج اد  كنولوجي ا اإلتح ي يمنحه اق الت نف
  .سويسرا  ومقره نفاقالدولي لأل

ائزة     وزه بالج ات ف ي حيثي اء ف ا   –ج ددة ومنه ه المتع رًا إلنجازات  نظ
اني       اق وإعداده دراسة         إشرافه علي تنفيذ الخط األول والث رو األنف  لمت
كندرية   رو األس شروع مت ة لم الل   -متكامل ائزة خ يادته الج سلم س   يت

ـر ينظم ـمؤتمـــ ـه اإلتحـــ ـاد الدولـــــــــ ـي ـــ ـاق فـــــــ ي لألنفـــ
 .دولة االمارات العربية المتحدة/ دبــــــــــي 

ة  مام عدد من الوحدات ال  يتم إنض– ٢٠١٤علي مدار عام    • متحرآ
واءمكي( ة اله اق ) ف رو أنف شبكة مت اني ل ين األول والث ي الخط عل

ري   اهرة الكب وط    –الق ي خط ة عل وير الخدم سياسة تط ًا ل  تحقيق
 . الشبكة 



رو           فتتاح المرحلة الث  من المنتظر إ   • شبكة مت انية من الخط الثالث ل
ارون الرشيد   / عباسية ال(نفاق القاهرة   أ ل من    خالل شهر إ    ) ه بري

 .العام الحالي 
صرية إل  • شرآة الم ين ال اون ب رو بالتع شغيل المت رآة      دارة وت وش

رم  (لستوم  أ ال     – ) وذلك من خالل العقد المب اء من أعم تم اإلنته  ي
  . ٢٠١٤الصيانة والتطوير لوحدات الخط األول للمترو خالل عام 

وات المسلحة      (القوات المسلحة المصرية     •  –) الهيئة الهندسية للق
سكك                   ي خطوط ال ًا عل ة عشر مزلقان تساهم في تطوير عدد ثماني

أمين            –الحديدية   ات لت ذه المزلقان ي ه  وإقامة عدد من الكباري عل
 . حرآة العبور للمزلقانات 

سكك        -سمير نوار / صرح السيد المهندس   • ة ل ة القومي  رئيس الهيئ
صر  د م وط    –حدي ي خط ات عل ن المزلقان دد م وير ع م تط ه ت  أن

سكة ا د ال وير  –لحدي ال التط اقي أعم تكمال ب اري إس ًا – وج  طبق
   . للخطة الموضوعة 

ات (التخطيط إلنشاء شبكة ترام سريع لربط مدينة نصر          • ) آلية البن
سك  ات ال دة  انبالتجمع اهرة الجدي ل  –ية بالق ال نق ق أعم  لتحقي

ات  ذه التجمع ري وه اهرة الكب اق الق رو أنف ين شبكة مت اب ب الرآ
 . السكانية 

 في مختلف     وتوماتيكية تشغيل بوابات الدخول والخروج األ      نجاح •
ري بإ       اهرة الكب اق الق رو أنف بكة مت وط ش ات خط تخدام  محط س

 .نسيابية الحرآة لمستخدمي المترو  إبما يحقق –الكروت الذآية 
ـإح • ـدي شرآـــ ـات تكنولوجيــ ات ــ ) IT(ا المعلوم

Information Technologyام ل الع دعيم النق ي ت دأ ف   تب
ة المعلومات  م  المزودة بخد  بعدد من السيارات   –بالقاهرة الكبري   

)(smart Bus      التي تتيح للراآب التعامل مع شبكة المعلومات 
 . خالل رحلة إستخدامه لهذه السيارات 

ل لتحق   • ري الني ي مج ة عل سة أهوس شاء خم ة إن ل ق عملي نق
  .والبحارالبضائع بين نهر النيل 

 



  
  

   NAT has been supported on development of Cairo metro by 
consultants Systra, ACE and EHAP.  
The €235 million five-station first phase of Line 3, completed by 
VBOAC, came into service almost 18 months ago. The 4.2km-long 
section took 51 months to complete.  
Metro development in Cairo saw Line 1 built and brought into service in 
the 1980s, and Line 2 developed in five phases between 1996-2005. 
Only 5km of the 44km-long Line 1 is underground. The majority of Line 
2, however, is underground - 12 out of 18 stations along the 19km-long 
route are below ground.  

Reference : - TunnelTalk26 Jun 2013 
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Including the extension package, Phase 2 of Line 3 comprises 7.1km 
of tunnel, seven inter-station access shafts and five stations: Cairo Fair 
Stadium, Kolyet El Banat, Al Ahram and Haroun el Rashied. By early 
2014 the line will be operational up to Al Ahram Station, taking the 
total operational length of Line 3 to 10km and nine stations. While 
Haroun el Rashied will be structually completed it will not be fitted 
out and commissioned until later.  
Geology along the alignment of Phase 2 comprised sands with stiff clay 
layers and some cobbles. Tunnel depth ranges between 12m and 30m.  
The EPBM was initially launched at Cairo Fair Station to drive east. Initial 
teething problems resulted in cutterhead modification and replacement of 
some discs with rippers, said the client, Egypt National Authority for 
Tunnels (NAT). Average progress has been 15m/day over its last three 
drives.  
Another TBM, a 9.4m diameter Herrenknecht Mixshield, was used for the 
1.9km-long westbound drive from Cairo Fair to join the tunnel to the 
Phase 1 section of Line 3, at Abbasia interchange station. The bentonite 
slurry shield was introduced to the contract during Phase 1 when it took 
over, and completed, the last short stretch of tunnel after the original 
machine was buried in a collapse.  

  
Plans for the third phase of Line 3 envisage an extension of almost 
18km, with 15 stations, which will run below the River Nile to the west 
of the capital. Almost 14km of this is to be bored tunnel, and eight of the 
stations will be underground.  

Work is also under way on planning the fourth and final phase of Line 3, 
as well as Phase 1 of Line 4, s0aid NAT. The client hopes to let both 
projects in the near future. Haroun el Rashied Station is being 
constructed early to give the JV contractor a location to extract 
underground equipment.  
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  ة ــي الصحافة األجنبيــرة فـــرو أنفاق القاهــــمت
                     Cairo Metro reaches TBM milestone 
Tunnelling on the second phase of Cairo metro Line 3 (Al Thawra) 
is completed with planning under way for procurement of the next 
phase of construction.  

 
 

  
  
  

  
  

 

 

NFM EPBM relaunched for 680m drive to Harounn el Rashied site  
(Photo: NAT)  . 

As part of a Phase 2 contract extension announced in February, a 
9.46m diameter NFM EPBM relaunched from Al Ahram Station on 
 a 680m drive to Haroun el Rashied, completing the bore at the end of 
May. The metro line is a single bore, twin-track tube.  
Civil engineering works for Haroun el Rashied Station are included in the 
€40 million extension package awarded to the main contractor on Phase 2 
- a Vinci-led consortium comprising Bouygues, Orascom and Arab 
Contractors (VBOAC). It was decided to complete tunnelling as soon as 
the station's diaphragm walls had been finished rather than wait for the 
entire box to be excavate . 

1 



  األنفاق عالميــًامختارات من 
International Tunnelling News   

            
    نفاق في عدد من دول العالم ي هذه الصفحات بعض من موضوعات األ علقرأن
  .دولة قطر تبدأ في إنشاء مشروع لشبكة مترو أنفاق الدوحة * 

*Doha progresses towards Metro construction (Aug 2012)  
     دا ـــــيرلنفي مشروع أنابيب خطـــوط الغاز في دولة أ)  مميت(دث قاتل حا* 

*Fatal accident on Irish gas project  
  .رقم قياسي في معدل التقدم اليومي لماآينات حفر األنفاق * 

*Veteran TBM achieves 125m/ day advance  
.اإلنشاء وآذا إستشاري المشروع إسرائيل تعد مستندات الطرح اإلبتدائية للتصميم و*   

*Pre-qualification extension for Tel Aviv Metro NATM works 
                         _________________    _____________________  

 
Pre-qualification extension for Tel Aviv Metro NATM 

works 
رو األن           *  شاء شبكة لمت دأ في إن ل أبيب بخطين األول             إسرائيل تب ة ت اق في مدين ف

ه   Red Line الخط األحمرويطلق عليه  و ٢٣ وطول ه      آيل اني ويطلق علي ر والث  مت
ه  green line الخط األخضر ر حي٣٥ وطول و مت ستندات الطرح  آيل ث أعدت م

ذ       ال التنفي ة أعم شروع لمتابع شاري الم ذا إست شاء وآ صميم واإلن ة للت اإلبتدائي
  .ختبار واإل

The first two lines of the new LRT metro system for the city of Tel 
Aviv in Israel are the 23km long Red Line and the planned 35km 
long Green Line the central sections of each being aligned 
underground in cut-and-cover, TBM, and NATM excavations for a 
total 16km on the Red Line and 6km on the Green Line. Pre-
qualification of design-build groups for the NATM works associated 
with the system's Red Line is extended to 28 October 2012.    
Ref : TunnelTalk, June 2013 

  
  



  
 Veteran TBM achieves 125m/ day advance  

  
ومي        *  دم الي دل التق اء أ         رقم قياسي في مع ذ بن اق من ر االنف ات حف ة  و لماآين ل ماآين

ورك       ستخدمت في احد مشروعات األ      والتي أ  ١٩٧٦حفر في عام     ة نيوي اق بمدين  –نف
  .مريكية بالواليات المتحدة األ

A 37- YEAR- old Robbins TBM that saw service on numerous projects, 
most recently on the Second Avanue Subway project in new York, has 
achieved aworld record advance in 24 hours through hard rock. On june 12 
in Indianapolis, us, the main-beam TBM excavated 124.7m in 24hrs- a 
milestone for tbms in the 6-7m-diameter range, said the Robbins Co. 
The 6.2m- diameter machine is boring the Indianapolis Deep Rock Tunnel 
Connector (DRTC) .Launched in early 2013, the TBM began its journey in 
limestone and dolomite rock. Muck removal is being achieved with a 
Robbins continuous conveyor system, including both horizontal and 
vertical belts huling muck up a 76m-deep shaft.  
Owned by contractor shea/ Kiewit jv, the TBM was refurbished and 
redesigned in Cleveland , ohio, and Mt pleasant , Pennsylvania. Its latest 
rebuild included fitting variable- frequency drive motors .and new 
components, including a back-loding cutterhead with 19 in (483mm) disc 
cutters and rescue chamber. 
Once complete, the indianapoils Deep Rock Tunnel Connector will ensure 
a cleaner water supply for the city and will be lined with unreinforced 
concrete to a finished diameter  of 5.5m. it will convey up to 2.1 million 
m3 (550 million gal) of combined sewer overflows daily to the southport 
Advanced water treatment plant . 
By 2025 ,project owner Citizens Energy Group is planning to complement 
the tunnel with a further four shorter tunnels to be constructed more than 
60m below ground. The five-tunnel network is expected  to total more than 
40km and will reduce wastewater overflow by 95% or more into the white 
River, fall Creek, pogues Run and pleasant Run waterways . 
Ref : TunnelTalk , September 2013    

       



Fatal accident on Irish gas project  
  

ة أ              ) مميت(حادث قاتل    از في دول دا   في مشروع نفق أنابيب خطوط الغ اة        –يرلن ي وف  أدي   إل
   بالتهوية لهواء المضغوط   الخاص عمال الصيانة وترتب ذلك عن آسر أنبوب احدأ

         Work is at a standstill on the Corrib gas pipeline tunnel project in Ireland 
following the death of a maintenance worker.  Contrary to initial reports, it 
was an accident with the slurry-pipeline system rather than a compressed-air 
pipeline break that fatally injured 26-year-old mechanical fitter Lars Wagner 
from Germany. At the time of the accident he was part of the maintenance 
support crew for the 4.24m diameter Herrenknecht TBM that is excavating 
the 1.8km Corrib pipeline tunnel below the Sruwaddacon Estuary in County 
Mayo, on the west coast of Ireland.  

       "The tragic incident occurred at the Corrib tunnel site shortly before 9am this 
morning (Monday 9 September) resulting in a fatality," confirmed a 
statement from lead contractor Wayss & Freytag and BAM Civil Joint 
Venture. "Operations were immediately suspended at the tunnelling site and 
a full coordinated investigation has been launched into the incident." The 
national police and the Irish Health and Safety Authority are conducting 
investigations.  

      Project owner, Shell E&P Ireland, recently reported good progress, and said it 
had celebrated four million man hours and two years without any time off 
being recorded due to accident or injury. The company reported that 
tunnelling was several weeks behind schedule because of issues encountered 
while excavating the first 750m rock section. The TBM is expected to 
complete the 4.9km offshore tunnel under Sruwaddacon Bay next year 
(2014). Once complete it will link the Bellanaboy inland gas refinery and 
the 80km section of undersea pipeline that will bring gas from offshore 
platforms in the Corrib field.  

 
 References : TunnelTalk, June 2012 
 
 



 
 
 
 
By the end of the third and final phase of the Metro, scheduled for 
completion in 2026, the total length is anticipated to be up to 
300km, with 78.5km across four lines (including the Blue Line) in 
tunnels and connecting 100 underground stations. These 
underground routes are represented by the dashed lines on Fig 2.  
The project has suffered from a number of delays to the tendering 
schedule, and was originally programmed to be in construction last 
year (2011).  
Pressure to deliver Phase 1 of the Metro in time for the 2020 
Olympics has been eased by the country's failure to be selected as 
a finalist for those Games. It is now working to a 2022 Soccer 
World Cup deadline. The sport's governing body, FIFA, will be 
carrying out a pre-tournament inspection of Qatar's infrastructure 
progress in 2020.  
 
References TunnelTalk, December 2011, January 2012   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Construction bids are currently being assessed under the direction of US-
based design and engineering consultancy Parsons Brinckerhoff, which 
was appointed in September last year (2011) as Strategic Programme 
Manager for the Doha Metro and the wider US$37 billion Qatari 
Integrated Rail Project. According to Al-Subaie these contracts will be 
awarded in the fourth quarter of this year (2012).  
QRail Deputy Chief Executive Geoff Mee told the Middle East Rail 
Conference (MERC) earlier this year that the Metro is being developed as 
four lines in three phases. Phase 1, which needs to be completed in time 
for Qatar hosting the 2022 Soccer World Cup, comprises 55.1km of twin-
running tunnels, 46.2km of elevated track, 22.1km of at-grade 
construction, and 35 stations. Contracts for the elevated sections are due to 
be released at the end of 2012.  
The underground work has been divided into five construction packages – 
Red Line (north), Red Line (south), Green Line, Gold Line and a package 
that will include construction of two new main stations in Education City 
and Downtown Doha (Fig 2). It is expected that each contract will be 
worth between US$700 million and US$1.5 billion.  
The Metro is part of a wider infrastructure programme known as the 
Qatari Integrated Rail Plan, which incorporates a 30km LRT system 
currently under construction for the new town of Lusail to the north of 
Doha; a 10km looped metro system known as the West Bay People Mover 
to serve the financial district of the Doha Peninsular; development of a 
high speed railway to Saudi Arabia; and a 40km high speed rail sea 
crossing to Bahrain.  
 
 
 



 
 
Doha progresses towards Metro construction Aug 
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ولي دولة قطر تبدأ في إنشاء مشروع لشبكة مترو أنفاق الدوحة حيث تنتهي المرحلة األ           * 
ام    ام     مشروع الن ينتهي  من المخطط أ – ٢٠٢٢من المشروع في ع ي ٢٠٢٦في ع  عل

  : نحو مــا هــو موضح 
Four project management and enabling works contracts totaling 
US$400 million are awarded on the Doha Metro project in Qatar.  
The first awards on the US$21 billion mass transit system come as Qatari 
Rail (QRail) and its strategic partner Deutsche Bahn assesses design-build 
bids from 18 prequalified international consortia for five underground and 
station construction packages that comprise Phase 1 of the project. Each 
package has a maximum of eight prequalifiers, with a number of consortia 
represented in different package groups.  
According to QRail CEO Saad Al-Muhannadi, 18 successful prequalifiers 
were selected from 60 international consortia that submitted expressions of 
interest. Basic alignment and station locations have been agreed for a 
network of up to 300km, he told the Qatar Transport Conference in Doha.  
The following successful bidders for project management and enabling 
works were announced at a press conference by Abdullah Al-Subaie, 
Managing Director of QRail.  
• Red Line Project Management - Jacobs Engineering (USA) 
• Gold Line Project Management - Louis Berger (USA) and Egis Rail 
(France) 
• Green Line - Hill International (USA) 
• Enabling works - a consortium of Porr (Austria)/ Saudi Binladen Group 
(Saudi Arabia) / HBK Contracting (Qatar) 
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هكذا آانت النظرة المتخلفة إلـــي متـــرو األنفاق في 
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