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أسسنا، نحن أبناء القوات المسلحة المصرية، لعادة حميدة، وهي أن يلتقي خريجي كل دفعة، 
، ويظل ذلك ”يوم الدفعة“كل عام، في نفس يوم تخرجهم، وأطلقنا عليه  من الكلية الحربية،

اللقاء ساري إلى ما شاء اهلل. وتتجلى قيمة هذا اللقاء بعد تقاعدنا، إذ يعتبر فرصة عظيمة 
السترجاع ذكريات أحلى سنوات عمرنا، منذ كنا طلبة بالكلية الحربية، ثم، في حالة دفعتي 

، وما تالها من حرب االستنزاف، وصواًل لحرب 76يمن، ثم حرب مثاًل، اشتراكنا في حرب ال
 أكتوبر المجيدة، وباقي سنوات خدمتنا في القوات المسلحة. 

بجماله، رغم بساطته، لما نسترجع فيه من ذكريات عمرنا، ولما يمثله من ” يوم الدفعة“يتميز 
شاكل الشخصية، لنظل، دائمًا، زيادة أواصر الترابط بيننا، وتبادل األخبار، واقتراح حلول للم

على عهدنا كأسرة واحدة. ولألسف حالت أزمة كورونا، الحالية، دون تحقيق ذلك اللقاء 
السنوي، فتلقيت اتصااًل هاتفيًا، في األسبوع الماضي، من بعض أصدقاء الدفعة، يقترحون 

وبالفعل تم اللقاء  ،”ألن لمة الدفعة وحشتنا“تجمع عدد محدود منا، في أحد األماكن المفتوحة، 
يوم الجمعة في أحد دور القوات المسلحة، تحت الشمس الدافئة، نتجاذب حديث الذكريات 

 لعذب. ا

هو الرئيس السيسي هو اللي بيتكلم عن المشروعات الجديدة “وفجأة أثار أحدهم موضوع هام، 
دين تذيعه يعني سيادة الرئيس يفتتح المشروع في الصباح على الهواء، وبع… وبس خالص 

أنت عارف “ثم وجه حديثه لي، مضيفًا، ” وخالص ينتهي الموضوع؟… كل المحطات بالليل 
… يا سمير إن واجب اإلعالم التكرار ليتمكن اللي كان مشغول يومها من المتابعة بعد كده 

يا صديقي مصر بيتعمل فيها حاجات كثيرة … خصوصًا التفاصيل اللي الزم الناس تشوفها 
 ”. حقهامش واخدة 



، كما يدعي البعض، وال حتى ”تطبيالً “في الحقيقة، أنني وافقته الرأي، تمامًا، ألن األمر ليس 
نما إنجازات حقيقية تستحق التقدير، وأن يلتفت عامة الشعب ألهميتها،  إشادة لمجرد المدح، وا 

لماضي، باعتبار ذلك حق لهم. وضربت مثااًل على ذلك، بما ساقتني الظروف، في األسبوع ا
للتعرف عليه عن قرب، فوجدتها ملحمة جديدة، ولألسف لم تأخذ حقها من التغطية اإلعالمية، 
فلم يلتفت إليها الكثيرون، وهو ما قامت به شركة النصر للكيماويات الوسيطة، أحد أكبر وأقدم 
شركات جهاز الخدمة الوطنية، للقوات المسلحة، من تأسيس أكبر مصنع بتروكيماويات في 

 صر والشرق األوسط، في منطقة العين السخنة. م

مصنعًا في أبو رواش، والسخنة،  76فما ال يعرفه الكثيرون، أن هذه الشركة تدير، اآلن، 
والفيوم، افتتح الرئيس السيسي عدد منهم منذ عام، تقريبًا، يقوم بعضهم بإنتاج خام الفوسفات، 

ل الواردات وتوطين الصناعة في مصر، وتحويله إلى أسمدة عالية، ضمن خطة الدولة إلحال
دوالر للطن،  04وبعدما كانت مصر تصدر الفوسفات، في صورته الخام بمتوسط سعر 

دوالر للطن، محققة بذلك فائض هائل،  044صارت تصنعه كمنتج نهائي، وتصدره بنحو 
جحت وأرباح كبيرة. كما قرر الرئيس السيسي أن مصر لن تستورد أي أسمدة، بعد اآلن، فن

الشركة، بمجمعها الصناعي بالعين السخنة، في تغطية كافة احتياجات السوق المحلي من 
 7دولة من خالل ميناء السخنة، بواسطة  00% من إنتاج المجمع إلى 04األسمدة، وتصدير 

ألف طن،  724ألف طن سنويًا، واليوريا بطاقة  044مصانع؛ األول إلنتاج االمونيا بطاقة 
طن،  270ألف طن، ونترات النشادر  570ألف طن، وحامض نيوتريك  724ويوريا محببه 

ألف طن، وهو منتج جديد ألول مرة في  262باإلضافة إلى نترات النشادر الجيرية بطاقة 
 مصر. 

فرصة عمل للشباب، ما بين مهندسين وفنيين وعمال،  0444واألهم من ذلك هو توفير 
القوات المسلحة. ومع بداية أزمة كورونا ساهمت  جميعهم من المدنيين، فليس منهم فرد من

 507شركة النصر للكيماويات الوسيطة في دعم الدولة للتغلب على هذه األزمة، حيث أمدت 
مستشفى، في مصر، باحتياجاتها من األكسيجين على مدار اليوم، بعربات الشركة. فضاًل عن 

مات لأليدي واألسطح واألرضيات أن الشركة تنتج، حاليًا، جميع أنواع المطهرات والمعق



بمواصفات عالمية، وبأسعار تنافسية، تقل من مثيالتها في السوق المحلي. وعندما نرى 
عناصر القوات المسلحة تقوم بتطهير األماكن العامة في الدولة مثل محطات القطارات 

يماويات والمترو والجامعات، فإنها تتولى تلك المهمة باستخدام منتجات شركة النصر للك
 الوسيطة. 

% من الكلور اللذان 74% من احتياج السوق المحلي من مادة الشبه و24كما تنتج الشركة 
تحتاجهما مصر في عمليات تنقية مياه الشرب، بينما تتولى شركات القطاع الخاص، العاملة 

اليًا، في تلك المجاالت، إنتاج باقي الكميات الالزمة لالستهالك المحلي. وتقوم الشركة، ح
طن، لتلبية  244بإنشاء مصنعين إلنتاج األوكسجين السائل والنيتروجين األرجون بطاقة 

مطالب وزارة الصحة، خاصة وأن مصر على أعتاب تطوير نظام التأمين الصحي، بما مكن 
وزارة الصحة من تحويل جميع مستشفياتها من نظام العمل باألوكسيجين الغازي إلى النظام 

 يجين السائل. الجديد األوكس

وبهذا يتضح أهمية هذه الشركة، أو القلعة الصناعية الكبرى، في توفير احتياجات الدولة من 
عدد من السلع االستراتيجية، بداًل من االعتماد على االستيراد، وبما يلبي متطلبات عملية 

شباب التطوير والتنمية التي تشهدها مصر، إضافة لما توفره من فرص عمل وتدريب فني ل
فتحية تقدير واحترام من … المصريين. إنها بحق ملحمة مصرية، قد ال يعلم عنها الكثير شيئًا 

القلب إلى السيد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات 
 الوسيطة على ما يقوم به من جهد في خدمة وطننا الغالي. 
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