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 مصر -جرافي المحالبریة السویس لألسمنت تكرم الفائزین بالنسخة األولى لجائزة الحیاة مجموعة شركات 

 .2018نوفمبر  27القاھرة، 

جر، افي المح البریة الفائزین بالنسخة الرابعة لجائزة الحیاة أن تعلن عن تكریم  یسر مجموعة شركات السویس لألسمنت
 والتي تنظم للمرة األولى في مصر تحت رعایتھا.

جر إلى رفع مستوى المعرفة حول القیمة البیولوجیة (داخل محاجر الشركة) وتبادل افي المح البریة مسابقة الحیاة وتھدف
المجتمع العلمي والمنظمات غیر الحكومیة والھیئات الحكومیة (على مختلف المستویات)  أفضل األفكار والممارسات مع

 لتأثیر أعمال التحجیر بمحاجر الشركة علي التنوع البیولوجي.
 

النھائیة  وقد تم إعالن المتسابقین الفائزین الیوم في احتفالیة أقیمت بقاعة االحتفاالت بشركة أسمنت حلوان. وقد شملت القائمة
 وثالثة في المسار المجتمعي. للمتسابقین ستة متسابقین، ثالثة في مسار البحث العلمي 

، والثاني ”ففي مسابقة البحث العلمي، فاز بالمركز األول الدكتورة إیمان حامد مھلل "المدرس بمركز بحوث الصحراء
جامعة بني سویف". أما بالنسبة للمسار المجتمعي،  –الدكتور مصطفي عبدالخالق ومجموعتھ "أعضاء تدریس بكلیة العلوم 

بالمركز الثاني.  فقد فازت مدرسة أسمنت كفر العلو بالمركز األول، والسید عمروعكاشة "نائب رئیس تحریر جریدة الوفد" 
 .ألف جنیھ 350قدمة للفائزین ب وتقدر إجمالي قیمة الجوائز الم

إن جائزة الحیاة البریة في المحاجر  ،، الرئیس التنفیذي لمجموعة شركات السویس لألسمنتماجرینا وقال السید خوسیھ ماریا
ً كبیراً. وفي نسختھا األولى  س الذین احمذا القدر من المشاركة الجادة والنحن فخورون جداً بھفي مصر قد حققت نجاحا

ً من تفاعل موظفینا مع المسابقة. فنحن نسعى وجدناھ ما وحظینا بھما من جانب المتسابقین والمؤسسات المشاركة وأیضا
جاھدین، من خالل جائزة الحیاة البریة في المحاجر أن نلقي الضوء على رفع المعرفة بقیمة التنوع البیولوجي لمواقع التعدین 

 .في محاجر الشركة
جموعة من المتخصصین وھم األستاذ الدكتور حمدهللا زیدان "خبیر األمم المتحدة ورئیس اللجنة وتألفت لجنة التحكیم من م

، واألستاذ الدكتور مجدي خلیل "الرئیس 2018التحضیریة لمؤتمر األمم المتحدة للتنوع البیولوجي, بشرم الشیخ, نوفمبر 
عة للثروة السمكیة"، والدكتور خالد عالم "رئیس جامعة عین شمس و مستشار وزارة الزرا –السابق لقسم علوم الحیوان 

عة شركات لمجموالرئیس التنفیذي  اإلدارة المركزیة للتنوع البیولوجي بجھاز شئون البیئة"، والسید خوسیھ ماریا ماجرینا "
 خالد عبدالعزیز "مدیر إدارة المحاجر لمجموعة شركات السویس لألسمنت". لمھندسالسویس لألسمنت"، وا

 جر.المحفي ة البریة الحیا ئزواحیث االبتكار والتنفیذ للفوز بج تولت اللجنة مھمة اختیار أفضل المشاریع من وقد


