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افتتـــــاح رحــــــاب مـــــــول2

شهدت الرحاب في أغسطس  2007افتتاح “رحاب مول  ،”2وذلك ضمن سلسلة
اجملهودات املستمرة لتوفير جميع احتياجات سكان مدينة الرحاب وزائريها.
وقد أقيمت احتفاالت على مدار الشهر تضمنت عروض استعراضية وغنائية
والتي أقيمت على مدخل املول الرئيسي وتضمنت رقصة التنورة وعروض
األضواء .وقد ابدي السادة الزوار ابتهاجهم من اختيار الفرق املوسيقية التي
تعزف األغاني األجنبية الراقية مثل فرقة  Seven Tonesو Super StarsوJazz
وعازف اجليتار .كما استمتع األطفال وجميع أفراد األسرة بالعروض الترفيهية
مثل عرض البهلوان وعرض الساحر ومسرح العرائس (.)Puppet Show
ينقسم املول إلى دور سفلى به سوبر ماركت مترو ودور أرضي و أول .ويتضمن
املول العديد من األنشطة للمراحل السنية اخملتلفة ،فيمكن للكبار االستمتاع
بالتسوق بينما يلعب األطفال في املنطقة اخلاصة باملالهي الداخلية باملول
( ،)Fun Cityأو يستمع جميع أفراد األسرة بالطعام في إحدى املطاعم اخملتلفة

أو املقاهي في منطقة املطاعم والتي حتتوي على  14مطعم -مثل مطعم
منؤوشه ومقهى كازينو -املوجودة باملول .وقد روعي في تصميم املول
السهولة في التسوق ،فممرات املول واسعة ورحبة لتقضي على أي ظاهرة
ازدحام .وقد مت إضافة لوحات إرشادية وخرائط توضح بدقة مكانك في املول و
أماكن جميع احملالت و اخلدمات.
يضم املول حوالي  200محل على مساحة  11000متر مربع ،تتراوح
مساحاتهم من  20إلى  50متر مربع لتناسب جميع النشاطات ،مقسمون
إلى محالت املالبس املتنوعة مثل Femina, Diadora, MoMo, Quicksilver
ومحالت األحذية واإلكسسوارات مثل  ،Shoe Roomوكذلك مستلزمات
املنازل واملفروشات مثل  ،Printshopوسوبرماركت مترو بالدور األرضي .وكذلك
سيتوافر باملول محالت خدمية أخرى مثل مركز للتجميل ،وذلك حرصا من
إدارة املول على إرضاء كافة األذواق.

اف�����ت�����ت�����اح م���ن���ط���ق���ة امل�����ط�����اع�����م امل���ف���ت���وح���ـ���ه

مت افتتاح منطقة املطاعم املفتوحة  Open Food Courtعلى مساحة  29الف متر مربع في شارع “طلعت مصطفى” .تضم املنطقة تشكيلة مختلفة
من سلسلة مطاعم عاملية و محلية والتي اختيرت خصيصا لتناسب أذواق جميع الزوار ممن يشتهون طعاما شرقي أو غربي أو حتى يريدون التمتع
مبشروب في هذا اجلو املبهج .تتميز هذه املنطقة بوجود مساحات خضراء واسعة على أراضي متدرجة إلضافة اجلمال الطبيعي للمكان حيث تتوسط
نافورة كبيرة مضيفة جوا من املرح واملتعة للزوار ,.تضم هذه املنطقة حاليا “شبراوي” ،هارديز  ،Hardee’sتكا  ،Tekkaكنتاكي  ،KFCبيتزا هت Pizza
 ،Hutسينابون  ،Cinnabonميركاتو ايطاليانو  ،Mercato Italianoكوستا كافيه  ،Costa Café،Le Reveلوس جيتشوس  Los Getsosوالذي يقدم طعام
أرجنتيني ،وكنوز الشرق وكذلك مطعم لبناني.

الـــرحـــــــاب ومــديـنـتــــى
جمتمعات عاملية بخ�صو�صية م�رصية وعربية

مجتمع عمراني متكامل اخلدمات قائم بذاته يرتقي بحياة
قاطنيه ...كان هذا هو هدفنا منذ أن فكرنا في إقامة مجتمع
الرحاب .فنحن لم نستهدف أبدا ً إقامة مدينة فقط ،بل مجتمع
عمراني جديد مبواصفات حتاكي مثيلتها حول العالم .لم نبحث
عن السهل ،بل فررنا منذ البداية أن نقتحم الصعب وان نواجه
التحدي في إنشاء وتطوير مدينة كتلك املدن احلديثة الراقية في
الغرب ،ولكن مبواصفات وخصوصية تناسب الطبيعة املصرية
وبعد أن حققنا النجاح على أرضنا ،سعينا لنقل خبراتنا إلى خارج القطر
والعربية.
صحيح إننا رفعنا من شروط املنافسة بأيدينا حينما قدمنا منتج عقاري
يضاهي وينافس مثيله في العالم ،لكن هدفنا بقى دائما ً هو حتقيق أقصى
استفادة للمواطن املصري واالقتصاد القومي وترسيخ مؤسسة أعمال
مصرية متكاملة لديها من اإلمكانيات البشرية واإلداري��ة ما يؤهلها
للمنافسة مع كيانات عمالقة في ظل اقتصاديات آليات السوق احلر التي
طاملا نادينا بها.

وأصارحكم القول أن هذا الهدف الذي سعينا نحوه مبكرا ً لم يكن جملرد
الرغبة فقط في تقدمي منتج عقاري متميز ،ولم يكن فقط لتقدمي قيمة
مضافة القتصادنا الوطني ،بل أن أحد ابرز أهدافنا كان وال يزال أن نؤسس
مؤسسة أعمال قوية يفخر بها كل مصري ولكي نبرهن على أن القطاع
اخلاص املصري قادر على املنافسة العاملية.
وقد جنحت سياستنا في حتقيق كل ما سبق ،واحلمد هلل ،وبرهنا على ذلك...
بل وجنحنا في إغراء املستثمرين األجانب والعرب على القدوم ملصر بعد أن
شاهدوا على ارض الواقع ما أجنزناه.

حيث بدأنا بالفعل اخلطوات التنفيذية إلقامة مدن جديدة في اململكة
العربية السعودية على غرار الرحاب ومدينتي ولنبرهن مجددا ً أن القطاع
اخلاص في مصر يقدم منتج عقاري متكامل ينافس مثيله في العالم،
بل ال أبالغ إذا قلت إننا منتلك من املقومات والعناصر ما يضيف لنا ميزات
نسبية في تلك املنافسة الشرسة سواء كان ذلك ملشروعاتنا داخل مصر
أو مشروعاتنا املنتظرة خارج مصر وهو ما سيفخر به عمالئنا الذين هم
شركاؤنا في النجاح  .....وسيتحقق منه اجلميع قريبا ً بإذن اهلل.
واهلل ولي التوفيق،،
ه�شام طلعت م�صطفى
رئيس مجلس اإلدارة
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جــهــــــاز مــــدينــــــة الــرحــــــــاب
وتطــــويــر خـــدمــــات املدينــــــــة
نـادى الرحــاب و�أن�شطة متنوعة
كان موسم الصيف هذا العام كالعادة في نادي الرحاب حافال باألنشطة املتنوعة املستوى كمالعب كرة اليد وكرة السلة و الكرة الطائرة .وكما يوفر النادي مالعب
والتي مكنت جميع قاطني الرحاب بقضاء أفضل أوقات الصيف في املدينة.
الكروكيه و األسكواش مكيفة مبقاسات قانونية وصالة كبيرة لتنس الطاولة،
و مبنى للبيلياردو والسنوكر.
فمهما كانت هذه الرياضة التي تفضلها ،فكان االستمتاع بها خالل موسم
األجازات والصيف عن طريق االنضمام إلحدى املدارس التعليمية التي يقدمها إلى جانب ممارسة الرياضات اخملتلفة يحتاج اجلسم إلى االسترخاء و جتديد نشاطه
النادي ويشرف عليها العديد من اخلبراء الرياضيني وتقام على مالعب ذات وحيويته ،وبالطبع حرص النادي على إنشاء النادي الصحي الذي يقدم خدمات
املواصفات الدولية من حيث إنشاؤها ومطابقتها لألبعاد واملقاسات القانونية جلميع املستويات واألعمار من سن  3سنوات وحتى 60سنة ،حيث يوفر أجهزة بناء
لكل لعبة .فإذا كنت من محبي كرة القدم ،فإنه يوجد مدرسة اخلطيب ،التي العضالت و صالة ايروبيك و غرف ساونة و مساج و جميعها حتت رعاية أفضل
أنشئها ك /محمود اخلطيب .تضم هذه املدرسة العبني من سن  6سنوات مختصتني واخلبراء .
وحتى 15سنة .وقد القت هذه املدرسة قبوال كبيرا منذ إنشائها ،فيتراوح عدد
الالعبني فيها نحو  700العب .وعلى غرار جناح هذه املدرسة ،انشأ النادي مدرسة يحرص نادي الرحاب ليس فقط على لتنمية اجلسم ،ولكن أيضا تنمية العقل
السباحة ،والتي ميتد التدريب بها حتى بعد إجازة الصيف وذلك منذ إدخال نظام والروح .فقد افتتح النادي مدرسة املوهوبني حتت إشراف نخبة كبيرة من كلية
التدفئة للحمام األوليمبي .تضم هذه املدرسة نحو  1200سباح وسباحة ممن التربية املوسيقية .وعيا ً من اإلدارة بأن املوسيقي هي إحدى وسائل غذاء الروح.
يتلقون تدريبهم على أعلى مستوى .أما إذا كنت ممن يفضلون رياضات الدفاع عن فعن طريق االنضمام إلى هذه املدرسة ستتمكن من تعلم العزف على عدة آالت
النفس ،فان نادي الرحاب لم يغفل عنك ،فهناك مدرسة الكاراتيه التي تقوم حتت موسيقية مثل البيانو واجليتار وإذا كان لديك صوت مميز فيمكنك االنضمام إلى
إشراف جلان من االحتاد املصري للكاراتيه منذ إنشائها في عام  ،2002هذه اللجان فريق الكورال الذي تقام له حفلة في نهاية كل عام .هذا باإلضافة إلى وجود
تأتي بصفة مستمرة لعمل اختبارات لالعبني ومنحهم األحزمة اخملتلفة .فضال مدارس للهوايات اخملتلفة مثل الرسوم على الزجاج و الفخار والزخرفة.
عن تلك ،توجد أكادميية املالكمة والتي القت جناحا مذهال بفضل إشراف ورعاية
ك /محمد رضا البطل األوليمبي صاحب امليدالية الفضية في أوملبياد أثينا ،وهكذا استطاع جميع أفراد العائلة في الرحاب تنمية قدراتهم اخملتلفة وممارسة
فإذا شاركت بها ستصبح ضمن مجموعات مختلفة من الالعبني من أصحاب أنشطتهم املفضلة من خالل التواجد بالنادي خالل موسم الصيف ،واالشتراك
الكفاءات في مجال املالكمة .يوجد أيضا بالنادي مدرستان التنس األرضي وامليني بأنشطته اخملتلفة التي قدمها النادي بكثافة في الصيف والتي جزء كبير
تنس التي تعلم مبادئ هذه الرياضة الراقية.
منها يزال مستمرا طوال العام ،خاص ًة فى شهر رمضان حيث مت إقامة دورات
رمضانية فى األلعاب الرياضية اخملتلفة طوال الشهر ،وسيقام حفل غنائى
وإذا كنت تفضل قضاء وقتك مع أصحابك في ممارسة رياضة جماعية ،فيمتاز فى عيد الفطر املبارك.
نادي الرحاب بوجود مدارس جلميع الرياضات اجلماعية على مالعب من أرقي

وفقا للنظم اإلدارية وخطط التطوير املعتمدة واملوضوعة من قبل قطاع املنشات السياحية -وهو القطاع املسند إليه مسئولية
إدارة كافة اخلدمات بكافة املشروعات السكنية جملموعة شركات طلعت مصطفي القابضة -شهدت مدينة الرحاب تطورا ملحوظا
في بعض اخلدمات خالل النصف األول من هذا العام ،وسوف يشهد النصف الثاني عمليات تطوير لبعض اخلدمات األخرى .وذلك
بهدف رفع كفاءة تلك اخلدمات والتي من شانها احلفاظ على مدينة الرحاب كنموذج جملتمع عمراني راقي ذات مواصفات حتاكي
مثيلتها حول العالم .وفيما يلي عرض لعملية تطوير هذه اخلدمات.
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الإدارة العامة للأمن

بدأت اإلدارة العامة لألمن برنامجا ً لتطوير كافة
البوابات وذلك بوضع نظام إلكتروني للدخول
واخلروج وتسجيل كافة بيانات سيارات العمالء
والزائرين .يعمل هذا النظام بواسطة شرائح
ممغنطة لقراءة بيانات السيارات عن بعد
والتحكم في فتح البوابات وغلقها ،وسيتم
البدء في التنفيذ خالل شهر أكتوبر القادم
بإذن اهلل .كما تقوم اإلدارة بإعداد دراسات
لوضع كاميرات مراقبة في الشوارع وامليادين
الرئيسية لضبط اخملالفات وكذلك للحفاظ
على احلالة األمنية ،وسيتم ربط الكاميرات
بسيارات الدورية من خالل شاشات مثبتة

الإدارة العامة حلماية البيئة

قامت إدارة حماية البيئة بزيادة أعداد األجهزة
واملاكينات املستخدمة في مكافحة احلشرات-
ضمن إجراءات االستعداد ملوسم الصيف .وقد
قامت اإلدارة بتوزيعها على املناطق اخملتلفة
بحيث يكون لكل منطقة أجهزتها اخلاصة
بها وذلك لسرعة إجناز األعمال وزيادة فاعليتها.
وقد قام القطاع بتخصيص فريق للتعامل مع
البالغات اليومية وتقسيمها على قطاعات
املدينة لسرعة التلبية من وقت استالم البالغ.
ومن جهة أخرى تواصل إدارة األشراف الداخلي
للرحاب على القيام بكافة أعمال النظافة
جلميع الوحدات السكنية بالرحاب مستخدما
أحدث األجهزة ذات اجلودة العالية .ولقد مت

تدعيم اإلدارة بأحدث املعدات املستخدمة
لنظافة الطرق العامة ورفع اخمللفات وفقا
ألحدث النظم العاملية.
وأنشأت اإلدارة قسم خاص لنظافة سيارات
سكان املدينة ،حيث يقوم أفراد متخصصني
بتنظيف سيارات قاطني املدينة باستخدام
أحدث األساليب واملعدات التي مت حتديثها
مؤخرا.

الإدارة العامة لل�صيانة

في إطار السياسة املستمرة التى ينتجها قطاع
املنشآت السياحية في إدارته للمشروعات فقد
مت اعتماد خطة إحالل وجتديد للمرافق العامة

وخطة دهانات للعمارات السكنية وفق معدل
زمني متت دراسته بعناية ليتواءم مع متطلبات
السادة القاطنني وكذلك املتدفقات النقدية
الواردة من حتصيالت الصيانة.
وتواكبا مع الثورة التكنولوجية التي تشهدها
القطاعات الهندسية على مستوى العالم
جتري إدارة الصيانة بالقطاع مجموعة من
الدراسات واملقارنات حول انسب الطرق
العلمية احلديثة وفي توفير الطاقة الكهربائية
واملياه العتماد تطبيقها في مشروعات
الشركة ومنها مدينة الرحاب.

في السيارات وذلك من أجل أن حتاكي الرحاب
مثيالتها في الدول املتقدمة.

الإدارة العامة للحركة

في ظل االستعدادات ملوسم الصيف التي
قامت بها اإلدارة العامة للحركة بالرحاب ،مت
التعاقد على شراء عدة أتوبيسات وسيتي
باص ملواجهة فصل الصيف وتطوير النقل
الداخلي .وقد جنحت اإلدارة في القضاء على
ظاهرة الزحام بنسبة  90%عن طريق تقليل
زمن تقاطر األتوبيسات.هذا بجانب تطوير
الزي اخلاص بالسائقني واحملصلني ورفع كفاءة
األوتوبيسات من الداخل مبا يليق ومكانة الرحاب.
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الإدارة العامة لعالقات العمالء

قام قطاع املنشات السياحية بتطوير إدارة عالقات العمالء والتي
تضطلع مبهام تلقي شكاوى العمالء والتنسيق مع كافة اجلهات
للعمل على حل تلك الشكاوى وتالفيها في املستقبل ،كما ستعمل
اإلدارة على توطيد أواصر العالقات بني السادة املالك من خالل تفعيل
دور العالقات العامة.
وتضم اإلدارة أيضا قسم األنشطة االجتماعية والترفيهية الذي يقوم
بتفعيل دور العالقات العامة جلهاز مدينة الرحاب حيث بدأ نشاط هذا
القسم بتكوين قاعدة بيانات لقاطني املدينة ملعرفة الشرائح العمرية
واالجتماعية واملالية لالسترشاد بها في وضع اخلطط املستقبلية.
ويدعو القسم جميع قاطني مدينة الرحاب لالستفادة من وقتهم
عن طريق االنضمام جملموعات األنشطة اخملتلفة مثل املوسيقى
و الرحالت و األنشطة االجتماعية ومجموعة احلفاظ على البيئة
التي يقوم بها القسم .ولقد مت تدعيم هذه اإلدارة باخلدمة الصوتية
( )Call Centerوالذي يعمل بأحدث النظم و التقنيات العلمية
باستخدام نظام التعرف الصوتي واختيار العميل للخدمة املطلوبة
مباشرة سواء بالنطق الصوتي أو الضغط على الرقم اخملصص
للخدمة على لوحة مفاتيح الهاتف وتسجيل كافة البيانات املتعلقة
باخلدمة املطلوبة أو شكوى العميل وإيصالها للمختص في نفس
التوقيت إليكترونيا التخاذ الالزم نحوها مما سيجعل تأدية اخلدمة
املطلوبة تتم في سرعة فائقة من قبل اخملتص باإلضافة إلى إمكانية
متابعتها بيسر و سهولة من كافة املسئولني بجهاز مدينة الرحاب.

من اجل ا�ستخدام اخلدمة ال�صوتية  ،Call Centerاطلب رقم  26070000ثم حدد اخلدمة املطلوبة من خالل �إتباع الآتى:
نوع اخلدمة
�أوال ً  :الطوارئ

حمتويات اخلدمات

النطق
ال�صوتى

القاهـرة اجلــديـدة

رقم اخلدمة من لوحة مفاتيح
التليفون مبا�رشة

( احلريق  -اإلسعاف ) للطوارئ فقـط
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ثانيا ً  :اخلدمـات  )1خدمات أمنية عامة (طلب أفراد السور -عدم تواجـــد
أفراد البوابة -طلب الدورية الراكبة )
 )2خدمات أمنية خاصة (طلب مفتاح سطح -طلب فرد
�أوالً :الأمن
أمن -بالغ سرقة – بالغ مغادرة )
 )3خدمات أخرى لألمن ( تشمـل خدمات األمــن الغــير
مدرجة بقائمة ويتم تسجيل رسالة صوتية )

أمن

وفى حالة الطلب السريع خلــدمــة األمـــن
مباشرة أضغط رقم 1
مــن علــى لــوحــة مفاتيــح التليفــون
دون االستــماع لبـاقى اخلـدمات.

صيانة

وفى حالة الطلب السريع خلدمة الصيـانة
مباشرة أضغط رقم 2
مــن علــى لــوحــة مفاتيــح التليفــون
دون االستــماع لبـاقى اخلـدمات.

حماية البيئة

وفى حالة الطلب السريع خلدمة حماية البيئة
مباشرة أضغط رقم 3
مــن علــى لــوحــة مفاتيــح التليفــون
دون االستــماع لبـاقى اخلـدمات.

حتصيالت

وفى حالة الطلب السريع خلدمة التحصيالت
مباشرة أضغط رقم 4
مــن علــى لــوحــة مفاتيــح التليفــون
دون االستــماع لبـاقى اخلـدمات.

خام�سا ً  :خدمات
الزراعة

 )1أعمال الري ( رى احلديقة – كسر أو عطل فى شبكة الري )
 )2طلب فني زراعة
 )3خدمات أخرى تخص الزراعة وغير موجودة بالقائمة
ويتم تسجيل رسالة صوتية.

زراعة

وفى حالة الطلب السريع خلدمة الزراعة
مباشرة أضغط رقم 5
مــن علــى لــوحــة مفاتيــح التليفــون
دون االستــماع لبـاقى اخلـدمات.

�ساد�سا ً  :خدمات
املوا�صالت

 )1االستفســار عــن خــط أتــوبيســات مــدينة نصــر
( احملطات – املواعيد ).
 )2االستفســار عــن خــط أتــوبيســات سـراي القبة
( احملطات – املواعيد ).
 )3أي تعليقات متعلقة باملواصالت.

مواصالت

وفى حالة الطلب السريع خلدمة املواصالت
مباشرة أضغط رقم 6
مــن علــى لــوحــة مفاتيــح التليفــون
دون االستــماع لبـاقى اخلـدمات.

�سابعا ً  :خدمات
اال�سـتـعــالمـــــــات
والأ�ستف�ســـــارات

 )1ت���������رك ش������ك������وى ب�����ال�����ص�����وت.
 )2ال������������ع������������روض اخل��������اص��������ة.
 )3دل�����ي�����ل ت����ل����ي����ف����ون����ات ال�����رح�����اب
(ال���ب���ن���وك – ال����ن����ادي – ال��ص��ي��دل��ي��ات
– امل���راك���ز ال��ط��ب��ي��ة – امل��ط��اع��م واحمل��ل��ات )

استعالمات

وفىحالـةالطلــبالســريـعللـــخدمــة
مباشرة أضغط رقم 7
مــن علــى لــوحــة مفاتيــح التليفــون
دون االستــماع لبـاقى اخلـدمات.

ثانيا ً  :خدمات
ال�صيانة

 )1صيانة امليــاه ( ضعــف – انقطـاع – تسريب )
 )2صيانة الكهرباء ( إنارة املدخل والسلم – إنارة عامة
بالشوارع – أريال – انقطاع كهرباء بالوحدة )
		
 )3صرف
 )4مصاعد
 )5خدمات أخرى تخص الصيانة وغير موجودة بالقائمة
ويتم تسجيل رسالة صوتية.

ثالثا ً  :خدمات
حماية البيئة

 )1أعمــال مكافحــة احلشـــرات ( احلشــرات الزاحــفة
والقوارض – احلشرات الطائرة)
 )2أعمال النظافة ( رفع القمامة –نظافة العمارة -
نظافة الطرق واملمــــرات العـــامة – نظــافة
الســيارة – إزالة مخلفات البناء )
 )3خدمـــات أخــــرى تخــص حماية البيئــة وغير
موجــــود بالقــائمة ويتم تسجيل رسالة صوتية.

رابعا ً  :التح�صيالت  )1طلب السداد.
 )2طلب كشف حساب.
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املجمع الطبى التخ�ص�صى

�أرقــــام تـهـمـك

عـــيــادة االسنـــــــان

د /عماد نهاد فؤاد ( استشاري طب و جراحة الفم
تليفون 0106025133 :
واألسنان)

د  /هــاني جودة منسى ( أخصائي جراحة العظم و
املفاصل و العمود الفقرى )
تليفون 0101201685 :

د /محمود صالح حماية ( أخصائى العالج الطبيعى )

عيـــــادة العيــــــــــــــون

عيــــــــادة العـــــالج الطبيــــعي

تليفون 0124535617 :
د  /صافي محمود ابو سبيع ( أخصائى العالج الطبيعى )
تليفون 0123827187 :

عيادة األمراض الباطنية

د /ثروت حمدي ( إستشاري امراض الباطنية )
تليفون 26070317 - 0105854537 :

عيادة اجلراحة و املسالك البولية

د  /جورج وليم ( إستشاري جراحة عامة و مسالك بولية)
تليفون 26070315 - 0105060207:

م

املنطقة

1

املنطقة األولى ڤيالت
من قطاع ڤيالت رقم  1إلى قطاع ڤيالت رقم 7

2

املنطقة الثانية عمارات
من مجموعة رقم  1إلى مجموعة 18

3

املنطقة الثالثة عمارات
من مجموعة رقم  19إلى مجموعة 41

ا�سم مدير املنطقة
امل�سئول عن �إدارة كافة اخلدمات بها

عقيد  .حسن محمد حســن

رقم التليفون

موبايل 0181061918

عيادة األطفال حديث الوالدة

د  /حســـام عبد احلمــيد ( إستشاري طب االطفال
تليفون 0106676149 :
و الوراثة)

املركز الطبى ()1

األشعة التشخيصية و املوجات الصوتية

د  /عماد القاضي ( إستشاري األشعة التشخيصية
و املوجات الصوتية)
تليفون 0122455050 :
د  /شريف الروبي ( إستشاري األشعة التشخيصية
و املوجات الصوتية)
تليفون 0101462917 :

عيــــادة أمـــراض النسـاء و التولـــيد

د  /سهام عبد احلليم البري ( أستشاري أمراض
النساء و التوليد و عالج العقم بكلية الطب )
تليفون 012711818 :

بكرى عبـد العـــزيـز

موبايل 0106283711

محمـــد فتــحـى

موبايل 0101257020

4

املنطقة الرابعة ڤيالت
من قطاع ڤيالت رقم  8إلى قطاع ڤيالت رقم 17

احمـد عبد الشهيــد

موبايل 0106756709

العيادة رقم ( )116مركز تبـارك لألطفل

5

املنطقة اخلامسة عمارات
من مجموعة رقم  42إلى مجموعة 65

صـــالـح حســـــن

موبايل 0105194925

العيادة رقم ( )204عـيادة األســنان

6

املنطقة السادسة عمارات
من مجموعة رقم  66إلى مجموعة 86

علــــى رفـــــاعــي

موبايل 0103530488

7
8

املنطقة السابعة عمارات
من مجموعة رقم  95إلى مجموعة 110

أســـامـــه عاصــم

موبايل 0103037197

مدير منطقة السوق التجاري

إبراهيـــم الصغـــير

موبايل 0101545800

9

مدير إدارة عالقات العمالء

أ .هــــانـــــي حســـــــن

موبايل 0101725802

10

مدير مبنى املركز الطبي رقم ()1

أ .عـمـــــرو فــــــــــاروق

موبايل 0101968633

11

مساعدى مديرى األمن

عقيــد .أحمــــد طعيمــة
عقيــد .عبد اجمليد العزباوى

موبايل 0108584907
موبايل 0106683403

12

رقم سيارة الدورية الراكبة

موبايل 0163912320
موبايل 0184538583

العيادة رقم ( )115عيادات تبارك التخصصية

د/حمزة سيد األهل
د/حمزة سيد األهل
أ.د مصطفى عز

العيادة رقم ( )5مـركز عـالج طبيعى

د /أسامة محمود يونس

تليفون 0124535617 :

العيادة رقم ( )6مركز عالج طبيعى وسمنة

د /جاسر سيد البربرى

تليفون 0107707701 :

العيادة رقم ( )202عيــادة اســـنان
د /صدقى النورى

تليفون 0127883393 :

العيادة رقم ( )110معمـل حتـاليـل

د/مجدى فكرى

تليفون 0105178381 :

العيادة رقم ( )108عـيادة األســنان

د /أوزوريس ميالد جرجس
تليفون 26071581 - 0101523658:

عيـــادة العظــــام و الكســـور

تليفون 26072772 :
تليفون 26072772 :

تليفون 0123107931 :

العيادة رقم ( )205عـيادة األســـنان

د/نادية اجلندى
تليفون 0102891449 - 26923109 :

العيادة رقم ( )209عيـادة الصفــوة

د/محمد البيبالوى
تليفون 0122183213 - 26922510 :

العيادة رقم ( )105الرحاب بولى كيلينك

د /إبراهيم
تليفون -0105191389 26923900 :

العيادة رقم ( )103أمراض نساء وتوليد

د /عفاف محمد

تليفون 0127152547 :

د  /مجدي عبد احلـق ( إستشاري طب و جراحة
العيون و العدسات االصقة)
تليفون 0101563579 :

عيــــــادة أنــف و أذن و حنجــــــــرة

د  /هشام يـاقوت ( أخصائي أنف و أذن و حنجرة )
تليفون 0123606326 :

عيـــادة األمــــراض اجللــديــــة

د  /عصام إبراهيم زيادة ( إستشاري األمراض اجللدية
تليفون 0101419631 :
و التناسلية )

معمـــل التحلــــيل الطـــــبية

د  /كامل موريس عبده ( إستشاري التحاليل
الطبية و امليكروبيولوچية و أمراض الدم )
تليفون 0123942785 :

العيادة رقم ( )1املركز التخصصى لألسنان
د /أحمد طه مختار
تليفون 0101097295 - 26923423 :

العيادة رقم ( )101عيادة جراحة الفم واألسنان
د /مصطفى سعد الدين
تليفون -0122183213 26922510 :

العيادة رقم ()203

د/محمد عبد الهادى

تليفون 0105441684 :

العيادة رقم ( )102عيادات األستشارية

د /عماد الدين

تليفون 0128056611 :

العيادة رقم ( )106الرحاب للعيون

د /أشرف صبرى

تليفون 26923796 :
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لـىالك ملتــــقى العائـــالت فــى الـرحـــــاب
من أجل أن يكون صيف 2007متميزا ،مت تطوير
منطقة ليالك بشكل كامل حتى تستطيع جميع
العائالت بالرحاب االستمتاع بها وباجلو الساحر
وسط املناطق اخلضراء والزهور والنخيل مع
النافورات التي تضفي مزيدا من اجلمال واحليوية
على احلديقة .وقد مت تغيير املفروشات بأكملها
بحيث أصبحت أكثر راحة وفخامة.
ومتتعت العائالت بأشهى املأكوالت العاملية ،حيث يتم تقدمي
األطباق الشرقية والغربية والبيتزا في  .Food Factoryوحملبي
األطعمة املقلية يوجد  ،Friedأما  Barbecueفيقدم تشكيلة
متنوعة من أشهى أطباق الشواء .ويوجد Delicatessen
ملن يرغب في تذوق الطعم األصلي للمخبوزات واحللويات
بنوعيها الشرقي والغربي.
ولم نغفل عن األطفال ،فلديهم األلعاب الكثيرة واملتنوعة
في مالهي  Lilly Parkحيث قضوا أمتع األوقات بني ذويهم في
طمأنينة والشباب لعبوا البيلياردو في جو من املرح.
ولعشاق الكافيهات يوجد Movenpick Talletoire Café
ذات العبق الباريسي والتي تقدم كافة املشروبات واألطعمة
ذات النكهة األوروبية باإلضافة إلى ايس كرمي Movenpick
الفاخر.
ومن ضمن البرامج الترفيهية لشهر رمضان ،ستقدم
يوميا قاعة لى الك بوفيه اإلفطار املفتوح ،فى حني تقدم لى
الك جراند كافيه بوفيه السحور املفتوح ،وذلك باإلضافة
إلى اإلستمتاع بالتخت الشرقى و البرامج الرمضانية
الترفيهية.

الــــرحــــاب فــــى تطــــور م�ستــــمر
انطالقاً من إميان القائمني على مدينة الرحاب بضرورة التطوير املستمر والسعي الدؤوب نحو حتقيق أعلى مستويات األداء ،متت
خالل الفترة املاضية العديد من األعمال واألنشطة ،كما انه من املنتظر أن تشهد فترة الصيف احلالي الكثير من االفتتاحات
وأعمال التطوير املتواصلة .وفيما يلي بعض من هذه األعمال واألنشطة :

افتــــــــــــــــتـاح Gusto
يف املـــــول و نــادي الـرحــــاب

اآلن ميكن جلميع سكان الرحاب والزائرين االستمتاع بأشهى
طرق طهي الدجاج بعد افتتاح مطعم  Gustoفي املول و نادي
الرحاب الرياضي ،هذا إلى جانب متتعهم بليالي الصيف في
كافة املطاعم في منطقة ليالك خاصة بعد تطوير املنطقة
بالكامل وحتديث مناطق اجللوس بالنافورات والبرجوالت.

تطـوير �شـــامــل ملنطــــقة
ال�ســــــــوق التجـــــــــارى

تقرر إجراء تطوير شامل بفكر غير مسبوق ملنطقة السوق
(اخلدمة املنزلية) مبا يتوافق مع عمليات التوسع والتزايد
املتواصل للسكان مع االرتقاء بالشكل اجلمالي والالند سكيب
للمنطقة كلها وقد مت االنتهاء من الدراسات والتصميمات
اخلاصة بذلك وسيبدأ التنفيذ اعتبارا ً من شهر أكتوبر املقبل.

حتديـــث �إدارة مـــواقـــــــف
ال�ســـــيـــــــــــــــــــارات
أنشأت إدارة حماية البيئة في مدينة الرحاب قسم خاص
إلدارة سيارات سكان املدينة ،حيث يقوم أفراد مهرة بتنظيف
سيارات قاطني املدينة باستخدام احدث األساليب واملعدات
والترولليات التي مت حتديثها مؤخرا.
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القاهـرة اجلــديـدة

حرصا من الرحاب على توفير حياة صحية جلميع سكانها،
وحرصا منها على احلفاظ على البيئة ،تدعو املدينة جميع
قاطنيها إلى التعرف على مفهوم  Go Greenالعاملي والذي
بــــدأت معظم املؤسسات واألفراد في جميع أنحاء
العالم العمل به ،وذلك ملواجهة
اخلطر الذي قد تسببه ظاهرة “زيادة
درجة حرارة األرض” ،وقد اتهم اإلنسان
بأنه سبب رئيسي في وجود هذه الظاهرة
بسبب ممارسته للنشاطات اخملتلفة والتي
توصف بأنها معادية لطبيعة البيئة.
يعمل مفهوم  Go Greenمن خالل تفعيل طرق للحد
من عوامل تلوث البيئة وارتفاع حرارة األرض ...مثل احلد من
األدخنة واملواد التي تساعد على زيادة درجة احلرارة األرض
 ،واإلفراط في استهالك الطاقة الكهربائية ،والقضاء
على املساحات اخلضراء.
لذا تدعو نشرة الرحاب جميع قاطني املدينة إلى االنضمام واملشاركة من
أجل بيئة صحية أفضل خالية من التلوث .ويستطيع الفرد أن يشارك عن
طريق ممارسة أسلوب حياة يكون صديقا للبيئة.

وإن تصميم مدينة الرحاب سيسهل لهم هذا .فقد روعي في تخطيط
الرحاب على أن حتتوي كل مرحلة على مركز اخلدمات اخلاص بها ،حيث
يسهل الوصول إليها من جميع املناطق السكنية بسهولة ويسر بدون
استخدام السيارات .هذا باإلضافة لوجود النادي في موقع يتوسط املدينة،
حتى يستطيع اجلميع الوصول إليه سيرا على األقدام من جميع اجلهات.
ويستطيع جميع األفراد املساهمة في تفعيل شعار  Go Greenإذا حافظوا
على الطبيعة واملساحات اخلضراء التي تتميز بها مدينة الرحاب .فجميع
الوحدات السكنية و الطرق في الرحاب تتوسطها ،و يفصل بينها مناطق
خضراء ،مزروعة من أجود أنواع النباتات و أندرها .فإذا عمل جميع األفراد
على احلفاظ عليها سليمة ،ستظل الرحاب مدينة صديقة للبيئة في
احلاضر ومن اجل األجيال القادمة.
إن االستهالك الرشيد للطاقة الكهربائية أيضا من العوامل التي تساعد
على ترسيخ مفهوم  ،Go Greenكما ميكن التخلص من املواد الضارة
بالبيئة بطريقة سليمة ،مثل عدم رمي البطاريات واألجهزة الكهربائية
التالفة في سلة املهمالت .وإمنا تسليمها إلى أقرب محل أجهزة كهربائية
وصيانة .وميكن أيضا ملن هم قادرين على التحول من استخدام البنزين في
سياراتهم إلى استخدام الغاز الطبيعي بدال منه ،إلى جانب العديد من
األفكار والطرق األخرى.

فإذا اتبعنا تطبيق هذا املفهوم في حياتنا اليومية داخل الرحاب وفي
فمثال ميكن لسكان الرحاب أن يوفروا من استهالكهم سياراتهم عن تفاصيل حياتنا اليومية  ،سننعم جميعا بحياة أفضل وأجمل .
طريق ممارسة رياضة املشي أو ركوب الدراجات داخل املدينة ،خصوصا

املخطــط العــام للـرحــاب

Go Green
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جمعية تطوير للخدمات االجتماعية

جمعية تطوير للخدمات االجتماعية

�صـــــــــوره م�شـــــــرفـــة

من�أجلجمتمع�أف�ضل

كنت عائدا من عملي مساءا فوجدت مخلفات قطة أمام باب شقتي ،كالعادة ،وفي اليوم التالي وجدت الورقة معلقة على باب العمارة .و منذ ذلك الوقت انتهت
و عندما دخلت سارعت بطلب فرد اآلمن اخلاص جملموعتي .و بعد دقائق دق جرس مشكلة دخول القطط متاما بالنسبة لعمارتنا.
الباب فوجدت فرد اآلمن و التفت و لم أجد اخمللفات فاندهشت و لم تستمر
دهشتي طويال فقد فاجأني قائال بأنه قام بإزالة اخمللفات قبل دق اجلرس و انه أدرك لذا ال يسعني إال أن أتوجه من خالل مجلة الرحاب بالنيابة عن باقي سكان املدينة
املشكلة قبل شكواي و لم يكتف بذلك بل أقترح حال للمشكلة و هي دخول بالشكر و التحية لفرد األمن (وائل إبراهيم أبو زيد) .و أمتنى أن يكون كل فرد أمن في
القطط للعمارة بأن نعلق ورقة على باب العمارة مكتوب عليها "برجاء غلق الباب مدينة الرحاب على نفس املستوى من اإليجابية.
حسام عبد الشهيد
لعدم دخول القطط".

“مجتمع حضاري منتج بدال من مجتمع منطي مستهلك” شعارنا اجلديد
في جمعية تطوير للخدمات االجتماعية .فقد بدأت اجلمعية منذ عامها
األول بالعمل في مجال حماية املستهلك .هذا اجملال الذي اتاح لنا الفرصة
للتعرف على قاعدة عريضة من سكان مدينة الرحاب والذي حرصنا
من خالله الوصول إلى الهدف األساسي للجمعية وهو توعية الساكن
الرحابي بحقوقه وواجباته حتى تظل املدينة في أبهى صورة لها .وألننا نعي
متاما أهمية القدوة الواعية في حياة الشباب وضرورة التوحد وراء الهدف
الذي يخلق روح االنتماء .كان البد من تطوير املنظومة بأكملها لتصبح
القدوة ،وتطوير الهدف ليتسع ويشمل حماية املستهلك من خالل حماية
املنتج أوال .إننا نأمل أن جنعل مجتمع الرحاب النموذج الذي يحتذي به،
حيث الشباب بطاقاته الهائلة وأفكاره املتدفقة و اآلسر الرحابية الواعية
املثقفة .وحتول األسرة الرحابية من مستهلكة إلي منتجة هو الوسيلة
التي تصل بكل أفرادها للدور املؤثر في اجملتمع والذي يخلق روح االنتماء.

إليها .ويعني أيضا استثمار عقول شبابنا املتفتحة واملتحمسة في
مشروعات صغيرة تبدأ من األسرة الرحابية .وقد بدأت اجلمعية بنفسها،
حيث التبني اآلن بعض املشروعات الهادفة جملموعة من الشباب الرحابي
الواعي املثقف ومنها مشروع “أعاده التصنيع” وسيتم اإلشارة إليه
حتت عنوان أنشطة اجلمعية ومشروع أخر هو “التبغ قاتل بكل صوره
وأشكاله”وهو حملة للحفاظ على البيئة تعتمد بالدرجة األولى على
وفكرة اإلنتاج ال تقتصر فقط على الصناعات اليدوية أو إنتاج بعض السلع مساهمة شباب الرحاب مبجهوداته وأفكاره ملواجهة هذا اخلطر .فلنتكاتف
وطرحها باألسواق ،بل هي فكرة اشمل واعم.
جميعا لنصبح القدوة ولنبدأ بأنفسنا من أجل الوصول إلى احللم ...من
أجل مجتمع أفضل.
فهي عني إنتاج أفكار بنائه ذات هدف واضح يساهم في تطوير مجتمعنا
الصغير ،وإنتاج جيل من األبناء يحترم قيمة العمل ..يحب املدينة وينتمي
جمعية تطوير للخدمات االجتماعية

هل يوجد �أعـداء لل�سـالم؟

في يوم األحد املوافق  2007/2/4الساعة  12ظهرا ،ذهبت مع ابني مع
والدتها عند إحدى الصديقات في شارع علي اجلارم و فجأة و بدون سابق
إنذار هجم عليهم من اخللف كلبان وولف خرج من إحدى الفيالت ،أمسك
األول ببالطو زوجتي و الثاني طرح ابنتي أرضا واضعا بطن رجلها في فمه،
و ما أن طرحها أرضا إذا بالكلب األول يترك زوجتي و يذهب إلى ابنتي ممسكا
يدها في فمه وسط صراخ اجلميع و في هذه األثناء تخرج صاحبة الكلبان
من فيالتها قائلة “معلش أنا آسفة!!”.
إصابة ابنتي و احلمد هلل و هي تعالج و سوف يستمر العالج ألكثر من
شهر و لكن إصابتها النفسية كانت بالغة.
حفاظا حلق ابنتي قمت بعمل محضر في شرطة الرحاب.
وللحق قامت صاحبة الكلبان بزيارة ابنتي مساء نفس اليوم مصره على
اسفها مرة ثانية ووعده بأن الكالب سوف تغادر الرحاب في  24ساعة.
هذه احلوادث كما سمعت من رئيس النقطة و كذلك جهاز املدينة تتكرر
يوميا و هي تهديد مباشر للسالم في مدينة الرحاب.
يعلم البعض إني عشت بأملانيا قرابة ثالثني عاما كما يعلم الكثيرون ولع
الشعب األملاني بتربية الكالب و حسب آخر األخبار تقتني كل ثالث اسر

كلب .و هذا يعني باألرقام حوالي  25مليون كلب!! و لكن في املقابل جتد
حوادث الكالب قليلة جدا و هذا يرجع الى سببيني األول الوعي الكامل
بكيفية تربية الكالب والثاني وهو األهم احترام القانون الذي مياثل القانون
املصري و لألسف ال نحترمه!! أو ميكن ال نعرفه!!
أقول ملربي الكالب :نعم لك احلق في اقتناء كلب حراسة و لكن يجب أن
تعلم أن عليك التزامات و مسئوليات أمام اجليران و جميع سكان الرحاب.
أنا ال أريد أن أضع مربي الكالب في قفص االتهام ألنها حرية شخصية و
لكن يجب أن ال تكون على حساب اآلخرين.
وأخيرا كل ما أريده هو أن ال يتكرر احلادث مرة ثانية و أن يطمئن كل رب
أسرة في الرحاب على زوجته و أوالده أثناء غيابه .و أن يعم السالم مدينتنا
اجلميلة ،فهل يوجد أعداء للسالم ؟!!
مهندس /محمد بخيت
صاحب فكرة إنشاء جمعية "تطوير"
ملزيد من االقتراحات نرجو االتصال بجمعية تطوير ت26920209 :

�إيه اللى جاب الرحاب جنب البحر

عندما أحضرت أحد أقاربي إلى شقتنا في مدينة الرحاب  .مساءا -من باب
التوفير و االسترخاص – ليصلح لي الدش و الڤيديو و غسالة األطباق-
و ياريت ما أحضرته سهر حتى طلوع النهار و قبل طلوع روحي و هو يحل
و ال يربط ثم يتصل – بوشوشه -بأحد زمالئه األذكياء ليزيد معه الطني
بله و في النهاية جلأت خاضعا لالتصال مبهندسي الصيانة في الرحاب
ليصلحوا ما اصلحه االسطى باشا-منه هلل-و الذي عندما أعطيته
من املال ما ال يستحقه رحب و ابتهج بطريقة تكاد تثبت انه ال قريب
و ال حاجة.

القاهـرة اجلــديـدة

املهم عندما خرجت معه ألوصله بسيارتي و النهار طالع انبهر األخ جدا
باملدينة و النظام و النظافة و الذوق و العمارات و الڤيالت و احلدائق الغناء
و الشوارع الواسعة و الهدوء املوحي ساعتها  ..فاجئني بسؤال عجيب
ذلك عندما قال لي -إال قولي يا استاذ عنتر ،هو البحر من فني؟!!
عنتر هالل

�أخبار و �أن�شطة جمعية تطوير

تأسيس جماعة (بشاير)
دورات تدريبية في اللغات األجنبية
تقوم اجلمعية بتنظيم دورات تدريبية مجانية ألبناء األعضاء لتنمية قريبا عن شاء اهلل سيتم تأسيس جماعة أدبية تابعة للجمعية والتي أختار
مهارات احملادثة في اللغات (اإلجنليزية -الفرنسية -األملانية) على يد نخبة األعضاء أسمها (جماعة بشاير) والتي تتولى رعاية املواهب األدبية ألبناء الرحاب
من األساتذة األكفاء من أعضاء اجلمعية  .يستمر أيضا العمل في دراسات وتقدمي ندوات ثقافية وأدبية ونحن ننتظر منها الكثير من اإلبداع إن شاء اهلل.
الهوايات (الرسم-القدرات الفنية -املوسيقى -الكمبيوتر) على أيدي
أساتذة متخصصني من أعضاء اجلمعية وباشتراكات رمزية ( لالستعالم دورات تدريبية في مجال التنمية البشرية واملعلومات
قريبا جدا إن شاء اهلل ،ستقوم اجلمعية بالتعاون مع مجموعة متميزة من
االتصال مبقر اجلمعية .)26920209
املتخصصني في مجال تدريب الشباب بصفة خاصة على تنمية القدرات
اخلاصة لديهم في مجاالت متعددة مثال (Time Management –Self Learning-
التعاون مع جمعية رسالة
حيث تعمل اجلمعية على زيادة التواصل و الترابط مع اجلمعيات األخرى  )Communication Skillsللتقدمي و االستفسار يرجى االتصال مبقر اجلمعية.
بصفة عامة فقامت بتبني بعض املشروعات البناءة مثل حملة إعادة
تصنيع الورق و العائد لصالح أنشطة خيرية تقوم بها جمعية رسالة في حفل توزيع جوائز للمتفوقني
مساعدة األسر الفقيرة و األيتام.
أقامت اجلمعية حفال مصغرا لتكرمي وتوزيع شهادات التفوق للمتفوقني
من أبناء األعضاء وذلك للعام الدراسي  2006-2005وقد أقيم احلفل في
و في هذا اجملال تضع اجلمعية صناديق مبقرها ملن لديه كتب دراسية أمسية رائعة بحديقة السوسنة التابعة لقاعة ليالك.
وكراسات وأوراق قدمية يريد التخلص منها بدال من إلقاءها في سلة
املهمالت ،وذلك إلعادة تصنيعها واالستفادة منها وذلك في مقر اجلمعية
لذا فمن يرغب في املشاركة بهذا املشروع اخليري التوجه للمقر
(مجموعة  17ع  3شقة  ،)1وجزاكم اهلل خيرا.

ريبورتاچ (هم�سات �سيدات الرحاب)

متيزت مدينة الرحاب منذ إنشاءها بتوافر العديد من اخلدمات و قد اهتمت خاصة من السيدات لشراء احتياجاتهن بسهولة و يسر.
الشركة بتوفير ما حتتاجه اآلسرة منذ اليوم األول لعمل املدينة .وفي
تطور ملحوظ تنامت اخلدمات بشكل رائع خصوصا مع اإلقبال املتزايد وتقترح السيدة /وفاء إليا وضع كارنيهات خاصة بأسماء احملالت على مالبس عمال
على املدينة .ألهمية الدور الذي تؤديه املرأة في حياة األسرة فإننا اليوم خدمة التوصيل بأسمائهم أيضا و برقم تليفون احملل الذي ميكن الرجوع إليه و ذلك
نفتح قلوبنا لنستمع لبعض سيدات الرحاب كي نتعرف على بعض األمور تيسيرا على رجال األمن باجملموعات و ألمن املدينة بصفة عامة و كذلك السكان.
التي تهمهن و بعض املقترحات التي من شأنها املساهمة في التطوير و
تتحدث السيدة /نيفني جالل ربة منزل قائله :نحن نحترم الئحة النادي التي
احلفاظ على طابع الرحاب اخلاص.
تنص على عدم اصطحاب املأكوالت و دخولها من خارج النادي ،و لكن ماذا نفعل
السيدة /منن عمرو ،سيده عاملة أحلقت طفلتها باحلضانه املوجودة باملدينة و مع أطفالنا و طلباتهم التي ال تنتهي! و تضيف :نحتاج ألكثر من كافيتريا و
تقول إن وجود حضانة داخل املدينة كان األهم بالنسبة لها ولكن مع تزايد أعداد مطعم بأسعار متفاوتة تناسب كافة األعمار و تناسب العائالت و الشباب و
السكان أصبح من الضروري وجود أكثر من حضانة تناسب رغبات و احتياجات األطفال ،وياريت يكون في أنشطة أخرى باملدينة خاصة لألطفال و الشباب
السكان و تعطي فرصة جيدة للمنافسة في اخلدمة املقدمة واألسعار ،و تقترح خصوصا فترة الصيف و حتقيق ذلك هذا العام.
أن تتولى الشركة إقامة و إدارة هذه احلضانات عن طريق املتخصصني.
أما السيدة /مروه حسام ،فقد أثارت مشكلة عامة و هامة و هي ساعات الذروة
السيدة /مها يوسف ،تتذكر السوق املؤقت الذي كانت تستخدمه في البداية في املواصالت .وتقول أعلم إنها مشكلة داخل و خارج مدينة الرحاب وفي البلد
حتى افتتاح املرحلة احلالية من السوق التجاري احلالي الدائم الذي يوجد به كلها وهى ازدحام املواصالت أثناء ساعات الذروة و لكن نحتاج حلل و نقترح
قرابة املائة محل ،وتقول :لقد انتقلت للشراء من السوق احلالي بعد اكتمال و تنظيم استخدام العمالة بأنواعها اخملتلفة للباصات مع ضرورة تتابع الباصات
تعدد أنشطة احملالت و كنت أتوقع أن تكون املنافسة في مصلحة املستهلك .خلف بعضها في أزمة متقاربة مع الرجاء بزيادة عدد املقاعد اخلاصة بالسيدات
لكن هناك شبه اتفاق باحملالت على أن تكون األسعار مرتفعة عن مثيالتها خارج وكبار السن خصوصا في أثناء هذه األوقات.
الرحاب كما أن البعض األخر ال يحافظ على نظافة السوق أو املظهر العام له مبا
يليق ومدينة الرحاب ،و تضيف السيدة شيرين جالل انه من الضروري اآلن و بعد هذه كانت همسات من بعض سيدات الرحاب في أذن بعض السكان
ارتفاع كثافة السيارات داخل السوق أن يتم االلتزام بأماكن االنتظار احملددة.
باملدينة وكذا القائمني عليها و نرجو أن نتكاتف جميعا للمحافظة على
مدينتنا بجمالها و حسنها.
وتناشد السيدة جنوى هيبة أصحاب احملالت عدم وضع أي بضائع أو منقوالت
جمعية تطوير
تخصهم خارج احملالت أو على األرصفة لترك فرصه للمترددين على هذه احملالت
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القاهـرة اجلــديـدة

Opening of Rehab Mall 2
Following up with the increase in the number of Al Rehab residents, Rehab Mall 2 was opened last August in Al Rehab city, in
which all the family members continued enjoying their summer
time at . “Rehab Mall 2” is a place in which Elders could shop,
whereas their kids play in the entertainment area (Fun City), or
they could both enjoy a healthy meal in one of the restaurants or
cafe shops found there, like, Man’ouch or Casino. The Mall will
enclose a variety of shops, e.g. clothes, Quicksilver, Femina, Diadora, and, MoMo, and, shoes and accessories shops (Shoe Room).
In addition to, house supplies, clothing (Printshop), and the food
supermarkets (Metro). All these varieties are found to please Rehab Mall 2 customers’ different tastes, and, provide them with joyful shopping time.

The British School Al Rehab

The British School AL Rehab is known to be one of the most
progressed school in New Cairo district, and later the school
welcomed its new Principle “Mr. Eyan Horrison”, who has
been adding a lot to the school’s success since he has joint it,
using his profound experience and profession background.

About the new Principal
Mr. Harrison joined the School last September. He lives in
Al Rehab with his wife Gill and his 9 years daughter Georgia. Mr. Harrison has over 30 years experience in the field
of teaching. Prior to joining TMG Group as The Principal of
The British School, he was The Headmaster of Star International School in Dubai and Headmaster of the Dukhan English School in Qatar. Mr. Harrison taught Chemistry, Physics
and Computer Science to secondary level students, as well,
he has worked in Germany and the Cayman Islands during
his profession career in the UK.
About the British School AL Rehab, Mr. Harrison says
The British School Al Rehab is a friendly school where every
child is known and valued as an individual and parents are
welcome guests and partners. We offer a traditional “British School” education teamed with the best of new ideas and
technologies. We are a registered centre for Cambridge International and London Edexcel and we offer the full range
of IGCSE and A level examinations.
The British School follows the English National Curriculum.
This means that the Mathematics, English and Science is the
same as that taught in schools in the UK. In addition we
teach History, Geography, Art and Information Technology
using the UK curriculum. We provide PE, Music, French
and Arabic taught by specialists. We have excellent sports

facilities, two Music rooms and three specialist Science laboratories.
All class teachers are UK qualified and have taught in schools
in England - overall this ensures that children are taught using a balanced curriculum which gives each individual the
opportunity to excel both academically and creatively.

We offer genuine British Curriculum education with its two
key features:
The language of instruction is English and the teaching style
emphasises the application of knowledge to problem solving
and the use of imagination and discussion to help understand our world.
We are very aware of our position in Egypt and respond to
the wishes of our parents by also offering a full Arabic Language curriculum based on the Egyptian syllabus together
with Islamic Studies and Christian Studies. Finally in recognition of its major role in Egyptian history, we offer French
throughout the school.
British education is renowned for concerning itself with
the development of the whole personality. We believe that
Learning is important, but not enough in itself.
We encourage and challenge pupils to develop into welleducated confident people ready to lead fulfilled lives in
whatever sphere they choose. We value all pupils equally as
individuals and provide a safe and civilized environment in
which they can develop. Above all we want to inspire in pupils a love for learning which will sustain them throughout
their lives.

Its Time To Go Green
It seems that environmental global issues are increasing day
after the other, rising up more concerns for future fears. The
latest to mention was the global warming issue. Multiple environmental sources warned that it could be a real disaster, in
which its consequences are still vague. They could be a series
of storms, tornados, or even dehydration of water sources.
This climate change that caused raise in global temperature
is a result of the increase of the percentage of carbon dioxide
in the air, consequently human activities were on the top of
the accusation chart.
In trial to overcome this crisis, Environment friendly organizations and individuals have come up with a new concept.
The new concept is called “Go Green”, it’s basically about
inventing ways that look, feel, and result in a green environment. Of course the metaphor stands for a fresh non-toxic air
that has less pollution percentage. For that reason, El Rehab
newsletter is taking the initiative to introduce this concept
with some examples of how everyone could implement it.
Go Green, best works with ways that limit the percent of
carbon dioxide and toxic gases in the air. For example, planting more green areas that El rehab city is famous for. Individuals could replace their cars by walking or cycling when
doing shopping. That would be most convenient as every

area in El Rehab city has its own shops and home supplies,
so basically you won’t need to walk too much besides
you’ll save in your car fuel. Another thing, is to get
rid of harmful substances in the right place,
to illustrate, don’t throw empty batteries or
instruments that contain mercury in the waste
basket, instead, kindly take
them to the nearest electric
equipments or maintenance
shop. Filtering tape water is
another solution to Go Green,
as we know that plastic production is greatly harming the
environment. Donating old books
is another way for saving paper industry
and cutting down more trees to produce
it, as well, giving old newspapers and
empty plastic away for recycling.
Those were few examples about how everyone could start Going Green which of course could be implemented with plenty
of more useful ideas. Hence, let’s all Go Green in response to
the urgent call for saving the universe and structuring a less
harmful environment to grow in.
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EL REHAB SPORTING CLUB,
A Time on the Right Track
AL rehab sporting club was what was needed to place summer 2007 on the right track. Residents and club’s members
rescheduled their summer plans in order to fit for some of the
activities that were offered by the club during holidays.
As we all know, working out and exercising is a major part
of a healthy and rewarding style of life, so when you come to
think of holidays, setting space for practicing sports and fitness is definitely a priority. This summer EL Rehab Sporting
Club was offering as usual a diversity of sports’ schools to
satisfy your need for sports. To start with, if you’re a soccer
fan and have the eager to join more soccer fan players, then it
was time for El Khateeb Soccer School, which is named after
“Mahmoud El Khateeb”, one of Egypt’s football legends. In
this school the urgent basis to be a professional soccer star
is being taught. Many members joined the swimming school
which is considered one of the most popular and successful sports’ school in the club. Moreover, they could continue
practicing during winter time, as the Olympic pool has been
supplied with a heating system.
On the other hand, if you’re into self defense sports, you
have the boxing academy and karate schools, which is under
the supervision of the Karate Union in Egypt that constantly

sends karate experts to evaluate the school’s players and promote their belts.
In addition to all those schools, there are plenty of group
sports’ schools like, basketball, volleyball and two schools
for tennis and mini-tennis. Also, halls for billiards, snookers
and ping pong tables are found.
The club was not only concerned with physical activities,
but, it offered several art clubs, like painting, sculpturing,
music and corals.
In consideration for elder needs, the club runs a health club,
where everyone form age 4 up to 70 could enjoy a relaxing &
resting experience. The health club has a big spa area which
contains sauna, jacuzzi and steam, as well as, an area for
Aerobics and muscles building equipments.
Consequently whatever it took to get in shape or enjoy a
summer on the right tracks, it was found at Al Rehab Sporting Club. In addition to the previous, there would be sports
tourments taking place at Al Rehab club. So, Get yourself
ready to join and enjoy during the holy month of Ramadan
followed by a musical concert in the Barium.

