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االجتماعـات والبروتوكوالت وباب النقابة الذي فتح على مصراعيه 
السـتقبال رؤسـاء نقابات للمهندسني وسـفراء وممثلني عن عديد من 
دول القـارة األفريقيـة معتمديـن فـي ذلـك علـى سـاح الدبلوماسـية 
الشـعبية باعتبارها الطريـق الذهبي لتذويب طبقـات الجليد الصلبة 
التي تكونت عبر خمسة عقود متواصلة بني مصر والبلدان األفريقية، 
تلـك العاقـات التـي شـهدت فـي سـتينيات القـرن العشـرين أوجهـا، 
متمثلـة فـي الـدور الـذي قادتـه مصـر ملسـاندة عمليـات االسـتقال 
الواسعة واتساع وانتشار حركات التحرر الوطني من عهود االستعمار 
البغيضـة التـي جثمـت علـى صـدر وجسـد شـعوب القـارة األفريقيـة، 
تنهـب خيراتهـا، وتمتهن مواردهـا الطبيعية بأبخس األسـعار، وتحيل 

حياة شعوبها إلى فقر وحرمان وشقاء مبرم.

في ذاك الوقت تولت مصر قيادة عمليات دعم واسـعة لم تكن فقط 
علـى الصعيـد السياسـي كإنشـاء منظمـة الوحـدة األفريقيـة، وإنمـا 
علـى الصعيدين: االقتصـادي، والتعليمي والعلمـي.. فكانت الجامعات 
املصريـة وهـي في أوج ازدهارهـا جنبا إلى جنب مع األزهر الشـريف 
والبعثات التعليمية بوتقة صهرت فيها العاقة والوحدة الحقيقية بني 

مصر وبلدان العالم الثالث. 

فمـاذا كانـت النتيجـة، ومـا هـو العائـد مـن تلـك السياسـات التـي 
وضعـت مصلحـة مصر فـي املقدمة؟ مودة في القلـب ومحبة ال حصر 
لهـا، وعرفـان بالجميـل ال يزال ينبض فـي قلوب تلك الـدول والبلدان 
الصديقة، وأيضا وبا منازع دعم سياسـي ودولي با حدود، وحماية 

صديقك لظهرك من غدر وخناجر األعداء. 

ومـع نهايـة السـبعينيات بـدأ عهـد جديـد جـرى تكريسـه بقـوة فـي 
حكم الرئيس األسـبق حسـني مبارك، تراجعت األوضاع االقتصادية 
والعلميـة والديمقراطيـة، فـي الوقـت الـذي جـرى التخلـي فيـه عـن 
الوجـود املصـري فـي مجـاالت السياسـية الدولية، واألدهـى من ذلك 
التخلـي الـذي تمثل فـي تلـك الفضـاءات الحيويـة والجيوبلتيكية التي 
تمـس صميـم األمـن القومـي املصـري. وما نجـم عن ذلك مـن تراجع 

كامـل وتقوقـع داخلي بصـورة ال مجـال للحديث عنها.. فهـذه حكايات 
يعلمها الجميع.

الفراغ يستدعي من يملؤه..
الفـراغ  إن  تقـول:  البسـيطة  والعمليـة  السياسـية  الحقائـق  ولكـن 
يسـتدعي بالضـرورة مـن يملـؤه، وعندما يتعلـق األمر بالوطـن واألمة 
املصريـة والعربيـة، فإن املرشـح األول مللء الفراغ سـيكون إسـرائيل، 
وسـوف يدعمهـا فـي ذلـك ويبـذل الغالـي والنفيـس الكثير مـن القوى 

الدولية واإلقليمية التي تريد أال ترى وطننا العزيز إال جثة هامدة.

 هذه هي قوانين التاريخ..
وقوانـني التاريـخ ال تعبث، وال تعـرف الرحمة، لهذا جاءت السـنوات 
 بعـد أن سـاد التكلـس والجمـود فـي العاقـات 

ً
العشـر األخيـرة وبـاال

الدولـي  النطـاق  علـى  مصـر  دور  وانحسـار  األفريقيـة،  املصريـة 
واألفريقي، في الوقت الذي ارتفعت فيه اتجاهات في القارة السمراء 
ا واستهانة 

ً
تحمل سياسات خطرة ضد مصر، وتعبر في طياتها امتهان

بالشـعب املصـري، وأصبحت قضيـة النقص الحاد في املياه وانتشـار 
الجفـاف والفقـر فـي ربـوع القـارة وخاصـة وسـط وجنـوب الصحراء 
الكبـرى إحـدى القضايـا املصيرية التـي تمس الوجود املصـري ذاته، 

والذي لم يكن يوما محل شك.

فـي هـذه النقابـة التـي تمثل أحـد أهـم القطاعـات املدنيـة والتقنية 
واالقتصاديـة، وتحـت لواء الوطنية املصرية بـكل ما تحمله الكلمة من 
معنى مقدس، وفي ظل مجلس نقابي منتخب انتخابا حرا من أعضاء 
مؤسسـته النقابية واملدنية، قام املجلس ممثا في جميع أعضاء هيئة 
املكتـب وبدعـم مـن املجلـس األعلـى للنقابـة، وبالعمـل الـدؤوب الذي 
تولتـه لجنـة أفريقيـا، بشـن عمـل واسـع النطـاق فـي بـث روح الحيـاة 

مًعا نستطيع

العودة إلى القارة السوداء 
بسالح الدبلوماسية الشعبية

م. طارق النبراوى نقيب المهندسين:



فـي شـرايني العاقـات بـني نقابـة املهندسـني املصرية، وبـني نقابات 
املهندسني األفريقية وإعادة الدفء واملودة لها.

وخـال زمـن وجيـز فـي عمـر العاقـات الدوليـة اسـتقبلت نقابـة 
املهندسـني املوقـرة سـفراء بلـدان أفريقيـة عديـدة وممثلـي نقابـات 
املهندسـني، وكان بينهـم سـفراء وممثلـون لروانـدا وتنزانيـا وأوغندا 
وكنيـا وسـاحل العـاج، وقمنـا بزيـارات إلـى روانـدا وتنزانيـا، وكانـت 
قبل بها رموز نقابة املهندسني بالغة، وكانت الدماء 

ُ
الحفاوة التي اسـت

تجـري فـي العروق ونحن نشـهد مدى التقدم الذي بلغتـه تلك البلدان 
سواء على املستوى االقتصادي والتكنولوجي أو السلوك الحضاري.

أهداف واضحة لخدمة الوطن والمهندسين والنقابة..
في كل مرة التقينا بزمائنا األفارقة كنا نشدد على:

أوال: دور مصـر التاريخـى فى مسـاعدة حركات التحـرر الوطنى فى 
أفريقيا، 

ثانيـا: التحديـات التـى تواجـه دول وشـعوب القـارة فـى سـعيهم نحو 
تحقيق التقدم والتنمية املستدامة والقضاء على الفقر.

ثالثـا: التأكيد على ضرورة اسـتعادة التعاون بني الشـعوب األفريقية 
من أجل تحقيق هذا الهدف.

لـق فرص 
َ

رابعـا: تبـادل الخبـرات الهندسـية فـي كافـة املجـاالت وخ
عمل للمهندسني واملكاتب االستشارية الهندسية في القارة السمراء.

خامسـا: التنسـيق مـع االتحـاد األفريقـي للمنظمات الهندسـية، مع 
عودة ملصر إلداء دورها الفعال.

سادسـا: تخطيط سياسـات تعاون تساهم في فتح أبواب سوق العمل 
أمـام املكاتـب الهندسـية االستشـارية والشـركات الهندسـية وتبـادل 

التدريب للمهندسني. 

سـابعا: سـعى النقابـة الدائم لعـودة العاقـات مع األشـقاء األفارقة 

لتبادل الخبرات فى كافة املجاالت.

ثامنا: ترسـيخ مبدأ أن تكون نقابة املهندسـني جسـًرا بني مهندسـى 
مصر ومهندسى أفريقيا.

تاسـعا: وضـع الخبـرات الهندسـية التـي تملكهـا نقابـة املهندسـني 
املصريـة فـي خدمـة أشـقائها األفارقـة وتطويـر العاقـة فـى األمـور 
املتعلقـة بالتسـجيل والتنظيم والنهوض بمهنة الهندسـة، وفقا للوائح 

والقوانني التى تحكم املهندسني فى كل من البلدين.

مًعا نستطيع..
تمـر علـى عمـر املجلـس الحالـي ثـاث سـنوات ونصـف.. أعتقـد أنه 
دما في طريق اسـتعادة أواصر 

ُ
اسـتطاع بقناعاته وإيمانه أن يمضي ق

لـة وروابـط الصداقـة مـع أشـقائنا فـي املحيـط األفريقـي، ولكن  الصِّ
للنجاح شروطه..

فـي املقدمـة اإليمـان الـذي تحلـى بـه الزمـاء فـي لجنـة أفريقيـا.. 
الدعـم الـذي قدمته هيئة املكتـب، والزماء أعضـاء املجلس األعلى.. 
االستجابة الهائلة التي القتها مجهوداتنا من قبل املسئولني املصريني 
واألفارقة.. دفء العاقات وروح األخوة التي اسـتعادت حرارة الحياة 

في عروقها ال تعني سوء شيء واحد.. نعم نستطيع! 

نعم نستطيع.. 
باإليمـان واملعرفـة وصـدق النوايـا وحسـنها، واالجتمـاع مًعـا علـى 

ا من أحامنا.
ً

العمل املشترك أن نحقق بعض

نعم.. مًعا نستطيع
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في موقف من املواقف النقابية التاريخية التي تعبر عن تحمل نقيب املهندسني 
ملسـؤولياته أمـام أعضـاء نقابتـه، واإلعـان عـن قناعاتـه ببـراءة أعضـاء نقابة 
املهندسـني املتهمـني في قضية انقطـاع التيار الكهربائي بمطـار القاهرة.. وقف 
املهنـدس طـارق النبـراوي- نقيـب املهندسـني أمـام سـاحات القضاء في جلسـة 
االسـتئناف الخاصـة بالقضية، والتي عقدت يـوم اإلثنني املوافق 2 أكتوبر 2017 
بمحكمة شـمال القاهرة ليشـارك في الدفاع عن زمائه في القضية، وقال: »إن 
املسـئولية ال تقع على الزماء املهندسني املتهمني بانقطاع التيار الكهربائي عن 
مطـار القاهـرة، وأن املتهم األساسـي هـو تقاعس رؤسـائهم عن تلبيـة طلباتهم 
واحتياجاتهـم الفنية الخاصـة بمتطلبات صيانة األجهزة واملعـدات الكهربائية 
بصالـة املطـار التي وقعت بها الحادثة، تلك الطلبات التي تكررت أكثر من مرة، 

وتثبتها الخطابات الرسمية املقدمة ضمن أوراق القضية”. 

وأضـاف.. أن اتهـام الزماء املهندسـني بتعمد قطع التيار تـم على عجل ودون 
االلتـزام بعمـل التحقيقات اإلداريـة والفنية طبقـا للقوانني واللوائـح واألعراف 
التـي ينبغـي اتباعها فـي مثل تلك املواقف، الذي لو تم لكشـف عدم مسـئوليتهم 
عمـا حـدث، وكان سـيجلي الحقائـق عـن األسـباب الفنيـة الحقيقيـة وراء هـذا 

االنقطاع، واملتمثلة في إهمال الصيانة.

هـذا وقـد حضـر الجلسـة املذكـورة فريق كبيـر من محاميـي النقابـة، وقدموا 
دفوعاتهم أمام القاضي، وتم تأجيل القضية إلى يوم ٣٠ أكتوبر للنطق بالحكم.

رئيس التحرير

نقيب المهندسين 
يترافع عن الزمالء المتهمين 

في قضية مطار القاهرة

حقوق المهندسين
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اسـتمرارا لتفعيـل نـص قانـون نقابـة املهندسـني بـأن النقابة هى االستشـاري 
األول للدولـة فـى كافة املشـاريع الهندسـية، وبعد انقطـاع التيـار الكهربائى عن 
مبنـى ماسـبيرو عـام 2015 أصـدر املهنـدس إبراهيـم محلـب- رئيـس مجلـس 
الـوزراء، قـراًرا بتشـكيل لجنـة برئاسـة املهنـدس محمـد النمـر- وكيـل نقابـة 
املهندسـني، وعضويـة ممثلـني عـن نقابـة املهندسـني، ووزارة الداخليـة، ووزارة 
الدفـاع، ووزارة الكهربـاء والطاقة املتجـددة، ووزارة اإلسـكان، واتحاد اإلذاعة 

والتليفزيون، وشركة »املقاولون العرب«.

اإلذاعـة  اتحـاد  ملبنـى  الكهربائيـة  التغذيـة  مراجعـة  اللجنـة  مهمـة  وتكـون 
والتليفزيـون واتخـاذ ما يلـزم نحو عدم حدوث أى انقطاع للتيـار الكهربائى عن 
، علـى أن تقدم تقريـًرا لرئيس مجلـس الوزراء بنتائـج أعمالها 

ً
املبنـى مسـتقبا

خال )أسبوعني( من تاريخ صدور هذا القرار.

عقدت لجنة كهرباء«ماسبيرو« اجتماعها األول يوم اإلثنني 13 /7 /2015 بمقر 
النقابة العامة للمهندسني، وقامت بزيارة املبنى يوم األربعاء 15 يوليو 2015.

عقـدت لجنة »كهرباء ماسـبيرو« برئاسـة املهندس االستشـاري محمد النمر- 
وكيـل نقابـة املهندسـني اجتماعها الثالث يـوم األربعـاء 15 / 7/ 2015 بمقر مبنى 
اتحـاد اإلذاعـة والتليفزيـون، وقامـت اللجنـة باملـرور علـى كافـة غـرف التغذية 

الكهربائية للمبنى، وفحصت املحوالت وكذلك لوحات وخطوط التوزيع.

وفـى نهايـة جولتهـا اتفقـت اللجنـة علـى تقسـيم أعضائهـا إلـى مجموعـات 
عمـل متخصصـة، تقـوم كل مجموعـة بدراسـة تفصيليـة لجزئيـة مـن جزئيـات 
منظومـة العمل الكهربائي بمبنى االتحـاد، حيث تختص مجموعة منها بتحديد 
 u/( مواصفـات الجهـد املنخفض واملتوسـط، وتقوم أخـرى بمراجعة أجهـزة الـ
p / s (  وهـى األجهـزة البديلـة لتوليـد الكهربـاء، وتقـوم ثالثـة بفحـص املولدات 

الكهربائية التى تعمل بالديزل.  

صبحى عبدالبصير

حقوق المهندسين 
بين انقطاع التيار فى ماسبيرو 

وصالة رقم )3( بميناء القاهرة الجوي

أزمة انقطاع التيار الكهربائى بماسبيرو:

حقوق المهندسين

م. محمد النمر
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إعداد تقرير فني عن دراسة شبكة 
التغذية الكهربائية للمبنى:

بعد اجتماعات متواصلة ودراسـات ومعاينات ميدانية لشـبكة الكهرباء للجنة 
اسـتمرت قرابة شـهر بمبنى اتحاد اإلذاعـة والتليفزيون، اكتشـفت اللجنة التى 
شـكلتها النقابة يوم اإلثنني 10 أغسـطس عام 2015 ملراجعة التغذية الكهربائية 
ملبنى اتحاد اإلذاعة والتليفزيون )ماسـبيرو( عدًدا من املشـكات الفنية، وبعد 
دراسـتها تـم وضـع املقترحـات والحلول التـى تؤمن التغذيـة الكهربائيـة للمبنى 
وخاصة األحمال الحرجة التى تؤثر على البث اإلذاعى والتليفزيونى، وقد حدد 

التقرير أن التكلفة اإلجمالية لهذه األعمال 55 مليون جنيه. 

وقـام املهنـدس االستشـاري محمدالنمر- وكيل نقابة املهندسـني ورئيس لجنة 
ماسبيرو بلقاء السيد املهندس إبراهيم محلب- رئيس مجلس الوزراء فى مكتبه 
يوم السبت 22/ 8/ 2015، وقام بتسليمه التقرير النهائى للجنة، ومن جانبه قام 
السـيد املهنـدس رئيـس مجلس الـوزراء بإصـدار توجيهاته بسـرعة تحديد لقاء 
بـني أعضـاء اللجنـة والـوزراء املعنيني لإلسـراع فى تنفيـذ توصيـات اللجنة من 
أجـل عـدم تكرار انقطاع التيـار الكهربائى عن مبنى »ماسـيرو« والذي تكرر فى 

فترات سابقة.  

علـى إثـر النجاح الـذى حققته لجنـة كهرباء ماسـبيرو التى ترأسـها املهندس 
االستشـارى محمد النمر- وكيل النقابة، أصدر املهندس/ إبراهيم محلب قراًرا 
ا فـى شـهر سـبتمبر عـام 2015 بتكليـف السـيد املهنـدس النمـر بالقيـام 

ً
جديـد

بتشـكيل مجموعـة عمـل تتولـى تأمـني اسـتقرار التيـار الكهربائى بمبنـى اتحاد 
اإلذاعـة والتليفزيـون وضمـان عـدم انقطاعـه ومراعـاة توفيـر سـامة أجهـزة 
التغذية الكهربائية الفورية الحديثة )VPS( ولوحات الجهد املتوسط، ومراعاة 
كافـة االعتبـارات واألسـباب األخـرى التـى قد تـؤدى إلـى القيام بإعداد دراسـة 

متكاملة على املدى الطويل لتطوير منظومة الكهرباء باملبنى بالكامل.

تنفيذ توصيات اللجنة:
وبعد عام من تشكيلها، عقدت لجنة كهرباء ماسبيرو يوم األحد 24 يوليو 2016 
اجتماعهـا بمقر نقابة املهندسـني، واسـتعرضت األعمال التي قام على دراسـتها 
استشاري عام املشروع )الكلية الفنية العسكرية(، ونفذها املقاول العام للمشروع 

)شركة املقاولون العرب(، وناقشت بعض البنود املستحدثة التي فرضتها ظروف 
املشـروع، ورأت ضـرورة تنفيذهـا، وكان فـي مقدمتهـا إضافـة أجهـزة للتغذيـة 
الكهربائية، تستخدم في حالة الطوارئ في بعض األستوديوهات، مع تغيير مبنى 

»c« بمبنى اتحاد اإلذاعة والتليفزيون للجهد املنخفض. 

وأكدت اللجنة- على مسـئولية املقاول التخصصي للمشـروع عن توريد وتركيب 
وصيانـة وضمـان املهمات التـي يحتاج إليها املشـروع- على أن تكـون تلك املهمات 
علـى أعلـى مسـتوى، وطلبت اللجنـة مـن ممثـل وزارة الداخلية تقديـم تقرير عن 

الحماية املدنية بمبنى ماسبيرو ومراحل تنفيذها. 

عقبات واجهت تنفيذ توصيات اللجنة:
اإلذاعـة  اتحـاد  ملبنـى  الكهربائيـة  التغذيـة  منظومـة  مراجعـة  لجنـة  عقـدت 
والتليفزيـون برئاسـة املهنـدس محمـد النمـر- وكيل نقابـة املهندسـني اجتماعها 
األخيـر يـوم األحـد 15 ينايـر 2017 بحضـور ممثلـني مـن مجلـس الـوزراء واتحـاد 
وممثلـني  املشـروع  واستشـاري  العـرب  املقاولـون  وشـركة  والتليفزيـون  اإلذاعـة 
مـن وزارة اإلسـكان ووزارة الداخليـة ملناقشـة طلـب اتحـاد اإلذاعـة والتليفزيـون 
واملسئولني عن املشروع لدراسة موقف االعتماد املالى والقيمة التقديرية للمشروع 
فـي ضـوء التغيير في سـعر العملة خـال الفترة الحاليـة، ومراجعة بعـض البنود 

املستحدثة واملستجدة ومدى إمكانية تنفيذها في ظل الوضع املالى للمشروع. 

وبعد املناقشات، انتهت اللجنة بضرورة عمل تقرير تقديرى فني ومالى وزمنى 
وضـح فيـه البنـود واألسـعار وشـرح تفصيلـى ألسـباب طلـب زيـادة االعتمـادات 

ُ
ت

املاليـة، مدعًمـا فنًيـا مـن االستشـاري واملقـاول، ويرفع مـن لجنة مشـتركة ممثلة 
من اتحاد اإلذاعة والتليفزيون واستشـاري املشـروع وشـركة املقاولون العرب إلى 
ا لرفعه إلـى رئيس 

ً
املهنـدس محمـد النمـر، وذلـك في غضـون أسـبوعني، تمهيـد

مجلس الوزراء.

وكان النمر قد أوضح أهمية إتمام املشروع مع حفظ حق الدولة على مسئوليات 
كل طرف من األطراف.

حقوق المهندسين



في الحالة األولى استعانت الدولة بالمهندسين، ممثَّلين فى نقابتهم للقيام بواجبهم 
فى التصدى لمشكلة انقطاع التيار الكهربائى عن مبنى ماسبيرو، أما فى حالة انقطاع 

التيارعن المطار، فكان تعامل الدولة مع المهندسين أمًرا مختلًفا، وهنا تُثارالتساؤالت.
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فـي فجـر 28/ 7/ 2017 املوافـق يـوم الجمعـة، حـدث انقطـاع مفاجـئ للتيـار 
الكهربائـى ملبنـى الـركاب رقـم 3، وبعدهـا بيومـني وبالتحديـد يوم األحـد 30/ 7 
/2017 أصـدر املستشـار نبيل صـادق- النائب العام، قـراًرا بحبس 11 متهما من 
املهندسـني العاملـني باملطـار ملـدة 15 يوما احتياطيـا على ذمـة التحقيقات التي 

تجرى معهم بمعرفة النيابة.

موقف النقابة:
لم تقف إدارة نقابة املهندسني مكتوفة األيدي تجاه ما وجه ملهندسني أعضاء 
بهـا، فقـام نقيـب املهندسـني يـوم 5 /8 /2017 بإرسـال خطـاب إلـى السـيد وزير 

الطيران بشأن مهندسى مطار القاهرة املقبوض عليهم، جاء فيه:

- أن نقابة املهندسـني املصرية اسـتقبلت- باسـتياء شـديد- خبر إلقاء القبض 
التيـار  انقطـاع  إثـر  القاهـرة الجـوي علـى  العاملـني فـي مينـاء  الزمـاء  علـى 

الكهربائي عنه منذ أيام، واتهامهم باتهامات )سياسية( خطيرة.

- تؤكد النقابة حرصها على سامة الوطن ومنشآته، وعلى احترامها للقانون.

- تعلـن النقابـة اسـتنكارها لألسـلوب الـذي اتخـذ ضـد الزمـاء دون إجـراء 
تحقيـق تفصيلـي »إداري وفنـي« حـول الواقعـة وأسـبابها ومـدى إمكانيـة عـدم 

تكرارها.

لجنة قانونية:
وبناًء عليه، فإن النقابة شكلت لجنة قانونية، هدفها:

أوال: االطمئنان على الزماء املحتجزين.

ثانيـا: تقديـم الدعم القانوني لهـم، والدفاع عنهم ضد تهمـة نظنها بعيدة كل 
البعد عن الحقيقة.

لقاء مع أهالي وأقرباء المحتجزين:
وعلـى إثـر البيـان الذى أصدرته نقابة املهندسـني لتعترض فيـه على الطريقة 
التـى تـم التعامـل بهـا مـع الزمـاء املهندسـني العاملني بمينـاء القاهـرة الجوى 
طـارق  املهنـدس  التقـى  الكهربائـى-  التيـار  انقطـاع  فـى  بالتسـبب  واملتهمـني 
النبـراوى– نقيـب املهندسـني وبحضـور هيئـة املكتـب ومشـاركة لجنـة الدعـم 

القانونى بأهالى وزماء املهندسني املحتجزين على ذمة هذه التهمة.

وفى اللقـاء أوضـح األهالـى والزمـاء أن مطلبهـم العاجـل هـو معرفـة أماكن 
احتجاز ذويهم، والسماح لهم بزيارتهم لاطمئنان عليهم.

كذلـك عبـر األهالى والزماء عن اندهاشـهم من أن يتـم القبض على ذويهم 
وزمائهم بشكل عشوائى دون أى سند من تحقيق إدارى أو فنى.

كمـا أشـار العديـد من الزمـاء العاملني فى مينـاء القاهرة الجـوى، أن هناك 
عشـرات املخاطبات الرسـمية سبق وأن أرسـلوها للسادة املسـئولني عن امليناء، 
يشـكون فيهـا من ضعـف اإلمكانات الفنية وقلة عدد الفنيني باإلدارة الهندسـية 

أزمة انقطاع التيار الكهربائي
بأحد مرافق ميناء القاهرة الجوي
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باملينـاء، محذريـن فيها من إمكانية حـدوث كارثة انقطاع التيـار الكهربائى فى 
أى وقت، وهى املخاطبات واالستغاثات التى لم يستجب إليها من قبل املسئولني 

حتى تاريخ وقوع الكارثة.

وبناًء عليه، أعلن نقيب املهندسـني عن مخاطبة السيد املستشار النائب العام 
للسماح ألهالى املقبوض عليهم، وكذلك وفد من نقابة املهندسني للقيام بزيارة 
عاجلـة للزمـاء لاطمئنـان عليهـم، كمـا أكـد نقيـب املهندسـني علـى ضـرورة 
تشـكيل لجنة فنية من خبراء ومتخصصني على غرار »لجنة ماسـبيرو«  لدراسة 
أسـباب انقطـاع التيـار عن مبنـى ميناء القاهـرة الجوى ووضع اآلليـات لضمان 

عدم تكراره فى املستقبل.

هـذا، وأعلـن نقيب املهندسـني أن اللجنة القانونية التى شـكلتها النقابة بدأت 
علـى الفـور فى ممارسـة عملها فـى متابعة القضيـة والتواصل الدائـم مع أهالى 
الزمـاء. حيـث توجـه صباح يوم الخميـس املوافق 10 /8 /2017 وفـد نقابي كبير 
 مـن مديـر الشـئون القانونيـة بالنقابـة، وسـبعة محامـني مـن اإلدارة 

ً
ا

َّ
مشـك

القانونيـة وبصحبة املستشـار القانوني للنقابة إلى محكمـة النزهة للحضور مع 
الزماء املهندسني املتهمني بانقطاع التيار الكهربائي عن ميناء القاهرة.

وقد قدم فريق النقابة القانوني دفوعه، مشـدًدا على اعتراضه على إجراءات 
التحقيـق املخالفة لنصوص النقابة التي أوجبت ضـرورة إخطار النقابة العامة 
للمهندسـني حـال التحقيـق مـع أحـد أعضائهـا فـي تهمـة من تهـم الجنايـات أو 

الجنح. 

وطالـب الفريـق القانونـي بضـرورة تشـكيل لجنة مـن الخبـراء واملتخصصني 
لدراسة األسباب الفنية النقطاع التيار الكهربائي عن امليناء لتبيان أسباب هذا 
االنقطـاع، وكذلـك طالـب الفريـق بالتصريح لوفـد من نقابة املهندسـني بزيارة 

املحبوسني في أماكن احتجازهم لاطمئنان عليهم. 

مـن جانبـه، أصدر السـيد وكيل النائب العـام قراًرا باسـتمرار حبس املتهمني 
خمسة عشر يوًما، وقد قرر الفريق القانوني للنقابة تقديم استئناف إلى السيد 

شـمال  نيابـات  عـام  محامـي  املستشـار 
ا على قرار النيابة باسـتمرار 

ً
القاهرة طعن

حبس املهندسني.أعلى النموذج

النيابة تقبل استئناف نقابة 
المهندسين طعًنا على أمر حبس 

مهندسي المطار:
وافقـت نيابـة النزهـة يـوم األحـد 13 -8-
2017 على االسـتئناف الـذي قدمه الفريق 
املهندسـني؛  نقابـة  مـن  املشـكل  القانونـى 

ا على أمر حبس الزماء املتهمني بقطع التيار الكهربائى عن مطار القاهرة 
ً
طعن

الدولى خمسة عشر يوًما. 

لجنة الدعم القانوني:
هـذا، وكانـت لجنـة الدعـم القانوني بنقابة املهندسـني قد سـارعت باالتصال 
بأهالي املهندسـني املحبوسـني على ذمـة القضية، وتولت تقديـم الدعم املعنوي 
والتنسـيق مـع السـيد النقيب العام- املهنـدس طارق النبـراوي واملهندس محمد 
خضر- األمني العام ورئيس لجنة الدعم القانوني اإلجراءات القانونية الازمة 
بالخصـوص، وفـى مقابلـة مـع املهنـدس حسـني إسـماعيل- عضـو لجنـة الدعم 
القانونـي بالنقابـة أكـد على وقوف النقابـة العامة خلف املهندسـني املتهمني في 
تلـك القضية، معرًبا عن وقوف النقابـة بجانب أهالي املحكوم عليهم من خال 
تشـكيل فريـق قانوني برئاسـة املستشـار القانوني للنقابة وعضويـة محامني من 

الشئون القانونية بالنقابة.

آخـر  وعـن  املهندسـني.  هـؤالء  بأهالـي  االلتقـاء  تـم  أنـه  إسـماعيل  وأضـاف 
املسـتجدات قال املهندس حسـني إسـماعيل: إنه فور علم النقابـة بحكم الحبس 
ملـدة 3 سـنوات الصـادر األربعـاء املوافق 20 سـبتمبر املاضي، تـم تكليف الفريق 
القانوني بالدفع باستئناف ضد هذا الحكم، ولن تتوقف النقابة عن دعم هؤالء 

املهندسني حتى يحصلوا على البراءة التامة.

ومـن جانبهـا، ذكـرت املهندسـة إيمـان عام- عضـو لجنـة الدعـم القانوني أن 
النقابـة بـادرت منـذ علمهـا بالقضية بعقد لقاء مع أهالي املهندسـني املحبوسـني 
وقتهـا )األسـبوع األول من شـهر أغسـطس املاضـي( وتم التشـاور معهم بحضور 
النقيب واألمني العام حول أفضل الطرق القانونية إلظهار براءة هؤالء املهندسني.

حكم بحبس المهندسين 3 سنوات  
بتهم اإلضرار العمدي بجهة عملهم:

فـي يـوم األربعـاء 20 سـبتمبر صـدر حكـم 
محكمة جنح النزهة، بمعاقبة 10 متهمني من 
املهندسني والفنيني بمطار القاهرة، بالحبس 
ملـدة 3 سـنوات، بتهم اإلضـرار العمدي بجهة 
عملهـم واإلهمـال الجسـيم في واقعـة انقطاع 
التيار الكهربائي عن مبنى صالة الركاب رقم 

3 بمطار القاهرة الدولي، الشهر املاضي. 

 وقد قررت نقابة املهندسـني االستمرار في 
تقديـم الدعـم القانونـي مع أبنائها املحبوسـني فـي درجات التقاضـي املختلفة، 

حتى يصدر القضاء كلمته النهائية بالخصوص. 

وقالـت النقابـة فـى بيـان لها: إن حـادث انقطـاع التيار عـن مبنى املطـار تكرر 
مرتـني متتاليتـني فـي الوقـت الـذي كان فيـه املتهمـون قيـد التحقيـق القضائي؛ 
األمـر الذي يؤكد وجود عطل فني، مطالبة بضرورة اإلسـراع بتشـكيل لجنة من 
كبـار املتخصصـني للوقوف على األسـباب الفنية وراء انقطاع التيـار، والتوصية 

بإجراءات فنية تمنع تكراره في املستقبل.

وأكـدت أنهـا أعلنت مـن قبل عن اسـتعدادها للمشـاركة في اللجنـة التي تقوم 
بالتحقيـق فـي الواقعـة علـى غـرار اللجنـة التي تم تشـكيلها عنـد انقطـاع التيار 
الكهربائي عن ماسـبيرو، وشـارك في عضويتها ممثلون عن هيئات ومؤسسـات 
ذات صلة، وخرجت بتوصيات لكيفية منع تكرار انقطاع التيار عن هذا الصرح 

الوطني الكبير في املستقبل.

م. حسني منصورم. إيمان عالم

أهاىل املهندسني املتهمني فى قضية انقطاع الكهرباء عن صالة )3( بمطار القاهرة الدوىل
فى ضيافة نقابة املهندسني

حقوق المهندسين
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400 ألف مســتفيد من مشــروع الرعايــة الصحية بينهــم 150 ألف مهندس ثقتهم بالمشــروع ليس لها 
حــدود، وإدارة المشــروع آلت على نفســها االرتقاء بالخدمات المقدمة للمهندســين، فكان اســتحداث 
خدمــات إلكترونية تواكب العصر، وكان أهمها خدمة إقرار األشــعة والتحاليل مــن خالل برنامج الواتس 
آب، حيث كان الضغط المتزايد على قســم األطباء للحصول على خدمتي األشــعة والتحاليل، مما أدى إلى 
بطء تقديم الخدمة نتيجة عدم توافر عدد كافٍ من السادة األطباء العاملين بالمشروع، واضطرار أعضاء 

المشروع لالنتظار لفترات طويلة للحصول على خدمتى األشعة والتحاليل. 

اإليميل والواتس

صبحى عبدالبصير

خدمات إلكترونية جديدة 
بمشروع الرعاية الصحية

تم اسـتحداث خدمة جديدة تمكن املرضى من االستفادة من خدمات العاج 
والعمليـات الجراحيـة دون الحاجـة إلى الحضـور إلى مقر النقابـة، حيث قامت 
إدارة الرعايـة الصحية بتخصيص اإليميل Transfer.health2ee3a.org.eg لهذه 
الخدمـة، وقامـت بتعميمه لـدى جميع املستشـفيات املتعاقدة مع املشـروع.. ومن 
ـم قامـت هـذه املستشـفيات بتخصيص إيميـل خاص فقـط بالتعامل مـع إدارة 

َ
ث

املشروع من خال هذه الخدمة.

ووصـل عدد املشـتركني بخدمـة دفع اشـتراكات الرعاية الصحيـة عن طريقة 
خدمـات “فـوري” والفيـزا كارت بالفيـزا إلـى 10245 بإجمالـي 3 مليـون جنيـه 

تقريبا.

األشعة والتحاليل عن طريق الواتس آب:
في لقائنا باملدير املالى للمشـروع أكد األسـتاذ مجدى محمد يوسف أن خدمة 
الواتـس آب مـن أنجـح الخدمـات اإللكترونيـة التـى يقدمهـا مشـروع الرعايـة 
الصحيـة للمهندسـني وأسـرهم، حيـث إنهـا توفـر وقـت وجهـد السـادة أعضـاء 
املشـروع من ناحية، كما توفر على إدارة املشـروع الكثير من الضغط الناتج عن 

الضغط الكبير لخدمتى األشعة والتحاليل.

وقـال األسـتاذ خالـد البردخانـى- مديـر خدمـة العمـاء: إن الضغـط املتزايد 
علـى قسـم األطبـاء للحصـول علـى خدمتـى األشـعة والتحاليـل أدى إلـى بـطء 
تقديـم الخدمـة، نتيجـة عـدم توافـر عـدد كاٍف مـن السـادة األطبـاء العاملـني 
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باملشـروع، واضطـرار أعضـاء املشـروع لانتظار لفتـرات طويلـة للحصول على 
خدمتـى األشـعة والتحاليـل، باإلضافة إلى خدمة شـريحة كبار السـن واملرضى 
والذين ال يملكون القدرة على الحضور إلدارة املشـروع للحصول على الخدمتني 

املذكورتني.

كيفية االستفادة من الخدمة:
تـم تخصيـص رقمـى تليفـون محمـول 01114552337 و01114550535 وفّعلت 

عليهما خدمة الواتس آب.

يقوم املهندس بإرسـال صورة من روشـتة الطبيب املعالـج إلى برنامج الواتس 
الخاص بأرقام املشروع.

يقـوم العامان أحمد محمد عبد الله وعلي مصطفى سـام بقسـم الخدمات 
اإللكترونية بالرد خال 24 ساعة على اإليميل املرسل باستمارة تحويل، بها نوع 

الخدمة ومساهمة املشروع في هذه الخدمة على الواتس الخاص باملهندس.

 Print out بعمـل  املهنـدس  يقـوم 
معمـل  إلـى  بهـا  والتوجـه  لاسـتمارة 
التحاليـل أو مركـز األشـعة لاسـتفادة 

من الخدمة.

العالج الداخلى والعمليات 
الجراحية عن طريق اإليميل:

خدمـات  مـن  االسـتفادة  يتـم  حيـث 
دون  الجراحيـة  والعمليـات  العـاج 
الحاجـة إلى الحضور إلـى مقر النقابة، 
ا ال يستفيد 

ً
حيث إن هذه الخدمة تحديد

منهـا إال املرضـى فقط، بخـاف خدمة 
الواتـس آب التـى تقدم خدمات األشـعة 
املرضـى،  وغيـر  للمرضـى  والتحاليـل 
وهـذا يـؤدى الـى توفيـر الوقـت والجهـد 
قـد  والذيـن  املشـروع  أعضـاء  علـى 
يضطرون فى كثير من األحيان للحضور 

إلى مقر النقابة من مناطق بعيدة كالسادس من أكتوبر والتجمع والعبور... إلخ.

وأضاف األسـتاذ أيمن عبد السـام- رئيس قسـم التكلفـة وخطابات التحويل                        
أن هـذه الخدمـة تسـاعد بعـض املرضـى الذيـن ذهبـوا للمستشـفى دون وجـود 
ُمرافـق أو قريب يقوم بالحضور إلدارة املشـروع للحصول على خطاب التحويل، 
وهذا يؤدى أيضا إلى توفير الكثير من الوقت إلدارة املشروع نتيجة رفع الضغط 

الواقـع عليها بسـبب وجـود عدد كبير من السـادة أعضاء املشـروع الراغبني فى 
الحصول على خدمات خطابات التحويل املختلفة.

كيفية االستفادة من الخدمة:
Transfer.health2ee3a.org. قامت إدارة الرعاية الصحية بتخصيص اإليميل
eg لهذه الخدمة، وقامت بتعميمه لدى جميع املستشفيات املتعاقدة مع املشروع، 
ومـن ثـم قامـت هـذه املستشـفيات بتخصيـص إيميـل خـاص فقـط بالتعامل مع 

إدارة املشروع من خال هذه الخدمة.

يقـوم املهنـدس بعـد الكشـف لـدى أطبـاء املستشـفى بالعيـادات الخارجيـة أو 
بالعيادات الخاصة للسـادة األطباء بالتوجه إلى حسـابات املرضى باملستشـفى 

والذي يقوم بدوره بإرسال إيميل بالتقرير الطبى على إيميل املشروع.

يقـوم موظـف الرعايـة الصحيـة باسـتقبال التقريـر الطبـى ومراجعـة الحـد 
إدارة  إلـى  باملوافقـة  تحويـل  خطـاب  إرسـال  ـم 

َ
ث ومـن  بـه،  املسـموح  األقصـى 

املستشفى.

خدمة دفع اشتراكات الرعاية 
الصحية عن طريقة خدمات 

“فوري”:
تحصيـل  فـى  الخدمـة  هـذه  تتلخـص 
اشـتراكات الرعايـة الصحية عن طريق 
خدمـة “فـوري” الشـهيرة والتـى هى فى 

غنى عن شرح طبيعتها.

كيفية االستفادة من الخدمة:
الرعايـة  اشـتراكات  تحصيـل  يتـم 
مـن خـال شـركة “فـوري” نظير رسـوم 
بسـيطة يقـوم بدفعهـا أعضاء املشـروع، 
التحصيـل  بشـريط  التوجـه  ثـم  ومـن 
السـتكمال  املشـروع  إدارة  إلـى  ـا 

ً
الحق

إجـراءات االشـتراك دون الحاجـة إلـى االنتظـار فـى قوائـم التحصيـل الطويلة 
والتـى قـد تسـتنزف جهـد ووقـت أعضـاء املشـروع والعاملني بـه على حد سـواء، 
فتـم القضـاء على قوائم االنتظار الطويلة التى يضطر السـادة أعضاء املشـروع 
إلـى االلتزام بها لدفع اشـتراكات الرعاية الصحية، وأدى أيضا إلى توفير جهد 
ووقـت السـادة أعضـاء املشـروع وإمكانيـة تأجيـل باقى االشـتراكات إلـى أوقات 

أخرى أكثر ماءمة..

خالد الربدخانىعلى مصطفى

مجدى يوسفأحمد محمد عبداهلل

حقوق المهندسين
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عودة بعد غياب طويل.. 
ومن الجدير بالذكر أن مشاركة الوفد املصرى قد قوبلت بحفاوة شديدة 
مـن القائمـني على املؤتمر ومن ممثلى الدولة وعلى رأسـهم مندوب رئيس 
الجمهورية- أمني عام الرئاسة املهندس جون كيجازي، والسكرتير الدائم 
لوزارة العمل واالتصاالت املهندس جوزيف نيمانجا- رئيس هيئة تسـجيل 

املهندسني التنزانيني ERB البروفيسور مهندس نيناتو بوم ليما.

العلم المصرى إلى جوار العلم التنزاني..
وقـد أصـر القائمـون علـى املؤتمـر علـى أن يرتفـع العلـم املصـرى إلـى 
جوار العلم التنزاني طوال فترة املؤتمر تقديرا للمسـاهمة املصرية التى 

وصفوها بـعودة بعد غياب طويل. 

وفـي حضـور أكثـر مـن 2500 مهندس من داخـل تنزانيـا وخارجها، تم 
توقيـع بروتوكـول تعاون بني نقابة املهندسـني املصرية وبني هيئة تسـجيل 
املهندسـني التنزانيـني ERB والـذي نصـت بنـوده علـى تعزيـز وتشـجيع 
وتطويـر العاقـة بـني النقابتني فـى األمور املتعلقـة بالتسـجيل والتنظيم 
والنهوض بمهنة الهندسـة، وفقا للوائح والقوانني التى تحكم املهندسـني 

فى كل من البلدين.

وبعـد توقيـع البروتوكول، قام نقيب املهندسـني املصريـني بإلقاء كلمة، 

شـكر فيهـا الجانـب التنزانـي علـى دعوتـه للوفـد املصـرى وعلـى حفـاوة 
االستقبال، مشيًرا إلى دور مصر التاريخى فى مساعدة حركات التحرر 
الوطنـى فـى أفريقيـا، وكذلـك إلـى التحديـات التـى تواجه دول وشـعوب 
القارة فى سـعيهم نحو تحقيق التقدم والتنمية املسـتدامة والقضاء على 
ا على ضرورة اسـتعادة هذا التعاون بني الشـعوب األفريقية 

ً
الفقر، مؤكد

مـن أجـل تحقيق هذا الهدف.. وقد قام الوفـد املصرى بعقد لقاءات عدة 
مع ممثلى الهيئات الهندسية لكل من دول أوغندا وماوى ورواندا ولجنة 

شرق أفريقيا التابعة لاتحاد األفريقى.

مؤتمر موسع تحت عنوان “يوم المهندس األفريقى”
كذلـك تقـدم نقيـب املهندسـني املصريـني باقتـراح إلـى أعضـاء وفـود 
الهيئـات الهندسـية األفريقيـة بعقد مؤتمر موسـع فى مصـر خال العام 
املقبـل تحـت عنـوان “يـوم املهنـدس األفريقي” وهـو االقتراح الـذي القى 

ترحيًبا واسًعا.

 من 
ً
وقد عاد الوفد فجر اإلثنني 11/9 2017 والذي ضم في عضويته كا

املهندس أحمد الشـافعى- رئيس لجنة أفريقيا، واملهندس أحمد هشـام- 
مقرر اللجنة.

فحمدا على سالمتهم جميعا.

تلبية لدعوة هيئة تســجيل المهندســين التنزانيين ) E R B(   قام وفد برئاسة المهندس طارق النبراوى- 
نقيب المهندسين، للمشاركة فى االحتفال الخامس عشر بيوم المهندس التنزاني، وذلك في إطار سعى 
نقابة المهندســين المصرية لمد جســور التعاون بينها وبين نظيراتها األفريقية من أجل اســتعادة الدور 

الهندسى المصرى فى أفريقيا، وفتح آفاق عمل جديدة للمهندسين والشركات الهندسية المصرية.

التحرير

توقيع بروتوكول مع الهيئة الهندسية التنزانية

العلم المصري يرتفع 
إلى جوار العلم التنزانى

أفريقيا
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رئيس التحرير.. الهيكل النقابي
نقيب مهندسي السودان: لاتحاد مكتب تنفيذي مكون من 15 عضًوا، 
ل 

َّ
واتحـادات والئية لكل والية، وجمعيات فرعيـة وإدارة دار املهندس.. ويمث

االتحاد في كل الكيانات الهندسية بالباد، مثال ذلك: املجلس الهندسي– 
مجلـس تقييـم مقاولي األعمـال املدنية– مجلـس بيوت الخبـرة– الجمعية 

الهندسية- مركز الخرطوم للتحكيم الدولي ولجنة وزارة العدل.

ثانيا-  دور النقابةمع أعضائها من  “المهندسين”:
مـا هـي طبيعـة العالقـة بيـن النقابـة بالسـادة أعضائهـا مـن 

المهندسين؟ 
ما هو الدور الذي تلعبه نقابة المهندسـين السـودانية في 

حياة المهندس السوداني؟

دور االتحاد..
يقوم االتحاد باآلتي:

1 - حشد املهندسني للتنمية.
2 - املساهمة في السياسات واملشروعات القومية.

3 - تطوير العاقات مع املنظمات اإلقليمية والدولية.
4 - تشجيع قيام بيوت الخبرة واملكاتب االستشارية.

وثقافًيـا  االتحـاد، اجتماعًيـا  بـني عضويـة  التعـاون  بـث روح   -  5
وصحًيا واقتصادًيا.

ثالثا- دور النقابة في رفع كفاءة المهنة: 
ما هو الدور الذي تلعبه نقابة المهندسين السودانية حول؟

تطوير املهنة.
كب العاملي وعبور الفجوة التكنولوجية. اللحاق بالرَّ

االهتمام بقضايا التعليم الجامعي والفني.
رفع مستوى وكفاءة التدريب.

نقيـب مهندسـي السـودان: االتحـاد يقوم ببعض الـدورات التدريبية 
واملحاضرات العلمية والتأمني الصحي واملساعدة في إيجار قطع سكنية 
للمهندسـني، إضافة إلى اسـتفادة األعضـاء من الخدمـات التي تقدمها 

دار املهندس للمناسبات املختلفة.

رابعا- المستوى الوطني والقومي:
ما هو الدور الذي تلعبه نقابة المهندسين السودانية؟

املشاريع القومية للسودان.
خدمة املجتمع السوداني.

نقيب مهندسي السودان: 
النقابـة لهـا دور كبيـر فـي رفـع الكفـاءة املهنيـة للمهندسـني وخاصـة 
الخريجـني الجـدد فـي عقـد الـدورات التدريبيـة املختلفـة فـي املجـاالت 

أجرى الحوار: م فتحي إمبابي رئيس التحرير

الخرطوم..
حوار مع مهندس مستشار/ عمر محمد محمد نور 

رئيس االتحاد المهني العام للمهندسين السودانيين

تعريف بالسيد رئيس االتحاد المهني 
للمهندسين السودانيين:

مهندس مستشار- عمر محمد محمد نور
- خريج جامعة الخرطوم- هندسة ميكانيكية 1973.

- ماجستير إدارة الصيانة- جامعة مانشستر 1981.
تدرج في العمل الهندسي حتى صار:

- مدير عام شركة أسمنت عطبرة 1990 - 1995.
- مدير عام هيئة الموانئ البحرية 1995 - 1997.

- مدير عام السكة الحديد 1997 - 2005.
عمل بالقطاع الخاص..

.Fuchs شركة بتروباش لألنشطة المتعددة -
- شركة دانفو ديو للمقاوالت والطرق والجسور.

-  وزير التخطيط العمراني ونائب الوالى بالوالية الشمالية.
إسـكوير  بشـركة  مستشـار  كمهنـدس  اآلن  يعمـل   -

االستشارية.

بالتنسـيق مـع  الـورش واملؤتمـرات، وذلـك  الهندسـية املختلفـة، وعقـد 
االتحـاد املهني الهندسـي- والية الخرطوم، واالسـتفادة من املحاضرات 

التي تقيمها الجمعية الهندسية بانتظام بدار املهندس.

أمـا قضايـا التعليـم الجامعـي والفنـي، فهـي مـن اختصـاص املجلـس 
الهندسـي.. وباملناسـبة، االتحـاد املهنـي العـام للمهندسـني السـودانيني 
مسـئول عن املهندس الذي تخرج بدرجة بكالوريوس في أي تخصص من 
تخصصـات الهندسـة املختلفة، أما املجلس الهندسـي في جسـم مسـتقل 
يهتم بمهنة الهندسة، ويقوم بتصنيف املهندسني والتقنيني والعمال املهرة.

ا.. لاتحـاد دور مهـم فـي املسـاهمة فـي املشـاريع 
ً

وكمـا ذكـرت سـابق

أفريقيا
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القوميـة وخدمـة املجتمـع السـوداني.. وكمـا تعلـم، فإن السـودان بلـد ناٍم 
يحتـاج إلى الكوادر الهندسـية لبنـاء نهضته في املجـاالت املختلفة. وكان 
خرج عدًدا 

ُ
لدى السـودان في سـبعينيات القرن املاضي جامعة واحـدة، ت

خـرج 
ُ

ت محـدوًدا مـن املهندسـني، واآلن.. انتشـرت الجامعـات وصـارت 
 دؤوًبا من 

ً
أكثر من سـبعة آالف من املهندسـني سـنوًيا، مما يتطلب عمـا

االتحاد في سبيل تأهيل املهندس وتدريبه.

خامسا- المستقبل:
النقابـي  العمـل  لتطـور  المسـتقبلية  الرؤيـة  آفـاق  مـا هـي 

الهندسي؟
فـي  العمـل  لتطويـر  املسـتقبلية  الرؤيـة  السـودان:  مهندسـي  نقيـب 
االتحـاد.. فاالتحـاد دورتـه خمس سـنوات، يتم االنتخـاب بعدها ألعضاء 
ُجـدد، ونحـن في هذه الـدورة 2014 - 2019 قمنا بعمـل خطة طموحة من 
خـال األمانات املختلفة، وهي األمانة العامة– األمانة الخارجبة– أمانة 
الشـئون االجتماعيـة والـدار– أمانة التدريـب– أمانة الثقافـة واإلعام – 

أمانة شئون الواليات– أمانة املهنة والجمعيات.
تم التركيز على التدريب بصورة أكبر ألهميته، ونحن نسعى فيما تبقى 

طط له في هذه الدورة.
ُ

من أَجل الدورة أن نحقق قدًرا كبيًرا، مما خ

سادًسا- حوض النيل:
هـل هنـاك مالمـح إلسـتراتيجية تخـص العالقـات الهندسـية 

لنقابات المهندسين للدول الواقعة على النيل؟
نقيب مهندسـي السـودان: نحن نرى أن توضع إسـتراتيجية واضحة 
تخـص العاقـات الهندسـية لنقابـات املهندسـني الواقعـة علـى حـوض 
النيـل، خاصـة وأن هذه الدول لها مصالح مشـتركة مـع بعضها البعض.. 
وحتـى اآلن ال يوجد شـيء على أرض الواقـع، ونأمل أن نصل إلى عاقات 

متينة بني دول حوض النيل.

تاريخ تشكيل نقابة المهندسين 
في السودان 

تاريخ الهندسة منذ 1936– 1956 كلية غردون، 
- تـم تكويـن أول نقابة للمهندسـين في عام 1964م في 
ظـل قانـون نقابـات السـودان والئحتـه وأصبحـت )اتحـاد( 

في 1992م.
- بـدأت تعمـل بقانون تنظيم االتحـادات المهنية في عام 
2004م تحت ُمسمى االتحاد المهني العام للمهندسين 

السودانيين، ومقره الخرطوم- العمارات شارع 7.
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سـابًعا- التعاون بين نقابتي المهندسين الشقيقتين 
في مصر والسودان.

المهندسـين  نقابـة  بيـن  التعـاون  إمكانـات  حـول  تـرون  مـاذا 
السودانية ونقابة المهندسين المصرية، لصالح المهندسين 

والمهنة ولصالح البلدين؟
هل هناك عقبات تعوق هذا التعاون، وكيف يمكن تخطيها؟ 
كيف يمكن تفعيل التعاون، وهل يمكن وضع بروتوكول بين 

النقابتين لتفعيل هذا التعاون؟
نقيـب مهندسـي السـودان: التعـاون بـني االتحـاد ونقابـة املهندسـني 
ا، خاصـة وأن هنالك مصالح مشـتركة بني 

ً
املصريـة يجـب أن يكـون وثيق

الشـعبني.. وال مانع لدينا أن يتم مناقشـة هذا األمر بصورة تفصيلية بني 
الطرفـني، وهـذه فرصة سـانحة لتقديـم الدعـوة لألخ نقيب املهندسـني 

املصريني لزيارة الخرطوم؛ وذلك ملناقشة هذا األمر في أي وقت يراه.
أنـا أذكـر أنـه كان هنالـك اتفـاق اسـتفدنا منه عندمـا كنا طلبـة بجامعة 
الخرطوم- بداية سبعينيات القرن املاضي، وقضينا تدريًبا بتنظيم من نقابة 

املهندسني املصرية امتد لفترة شهرين باملؤسسات والشركات املصرية.

ثامًنـا- بعيـًدا عـن السياسـة وهمومهـا.. الحلـم بخـط 
سـكة حديـد يربـط بين أسـوان ووادي حلفـا ومنها إلى 

أفريقيا.
فـي  المهندسـين  نقابتـي  بيـن  تعاوًنـا  نـرى  أن  يمكـن  هـل 
مصر والسـودان يقـوم في نطاق عمل الدراسـات والتخطيط 
مصـر  بيـن  يربـط  حيـوي  حديـد  سـكة  لخـط  والتصميمـات 
والسـودان؛ ممـا يحقـق التعـاون فـي المجـاالت االقتصاديـة، 
ويوسع من إمكانات الترابط الموجودة بالفعل بين الشعبين 

على نطاق المجاالت اإلنسانية واالجتماعية والثقافية؟
نقيب مهندسـي السـودان: بخصوص الربط بني أسوان ووادي حلفا 
بخـط سـكة حديـد بعـد أن تـم الربـط بـني البلديـن بالطريـق البـري، ال 
مانع لدينا من عمل مشـترك في هذا املجال بيننا وبني نقابة املهندسـني 

املصرية، وذلك ملصلحة البلدين.
في الختام نشـكر اإلخوة في نقابة املهندسـني املصرية ملنحنا الفرصة 
لإلطالة من خال مجلتهم الدورية، وتمنياتنا لهم بالتقدم واالزدهار.

أفريقيا
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اسـتقبل املهنـدس طـارق النبـراوي- نقيـب مهندسـي مصـر بمكتبـه، السـفير 
محمـد إدريـس، مسـاعد وزيـر الخارجيـة للشـئون األفريقيـة، والسـفير محمود 
نايـل- نائـب مسـاعد وزيـر الخارجية لشـئون دول حـوض النيل، والسـفير حاتم 

حسـوبة- الوزيـر املفـوض ومديـر شـئون القـرن 
والجنوب األفريقي.

يأتـي هـذا اللقـاء بنـاء علـى دعـوة مـن نقيـب 
املهندسـني لتكريم السـفير محمد إدريس بمقر 
النقابـة لـدوره اإليجابـي في دعم لجنـة أفريقيا 
فـي  املصريـة  املهندسـني  لنقابـة  ومسـاندته 

توجهها الستعادة مصر لحضورها األفريقي.
الفتـرة  أن  النبـراوي،  أوضـح  اللقـاء  وخـال 
ا كبيـًرا مـن النقابـة نحـو 

ً
الحاليـة تشـهد تحـرك

القارة السـمراء، وخاصة دول حوض النيل، من 
خال إنشاء اتحاد هندسي حيث جرى التواصل 
مع سـفراء هذه الـدول لتوقيع بروتوكوالت تعاون 
مـع املنظمـات الهندسـية فيهـا والتي من شـأنها 

فتح أبواب سوق العمل أمام املكاتب الهندسية االستشارية والشركات الهندسية 
ا إلى 

ً
وتبادل التدريب للمهندسـني، وهو ما يتواكب مع االتجاه العام للدولة، الفت

أن النقابة جاهزة ألداء دور كبير في املنطقة العربية واألفريقية، وعلى استعداد 

للعمل مع أثيوبيا لتحسني العاقات خارج إطار السياسة.
مـن جانبـه، أعـرب السـفير محمد إدريس عـن سـعادته بالدور الـذي تقوم به 

نقابة املهندسني تجاه عودة مصر للقارة األفريقية.
وفـي نهايـة اللقـاء، قـام النقيـب بإهداء 
مساعد وزير الخارجية للشئون األفريقية 
درع النقابة، متمنًيا له النجاح في منصبه 
محمـود  السـفير  سـلم  كمـا  الجديـد، 
نايـل، والسـفير حاتـم حسـوبة امليداليات 

التذكارية.
اللقـاء املهنـدس محمـد النمـر،  حضـر 
واملهنـدس أحمـد عثمـان- وكيـا النقابة، 
واملهندسة زينب عفيفي- أمني الصندوق، 
العـام  واملهنـدس فايـق جرجـس- األمـني 
آدم-  عبدالكريـم  واملهنـدس  املسـاعد، 
أمـني الصندوق املسـاعد، واملهندس أمني 
جـودة- رئيـس نقابـة املهندسـني الفرعيـة 
بالعريـش، واملهنـدس أحمـد هشـام- مقـرر لجنـة أفريقيـا، واملهندسـة أمانـي 
خضير- املدير الفنى املشرف على أفريقيا بشركة املقاولون العرب وعضو لجنة 

أفريقيا، والدكتور حلمي شعراوي- الخبير في الشئون األفريقية.

قبل مغادرته مصر لتولي منصب سفير مصر باألمم المتحدة

نقيب المهندسين يلتقي 
مساعد وزير الخارجية للشئون األفريقية

التقـى األربعـاء 26 يوليو 2017 املهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسـي مصر 
بمقر نقابة املهندسـني املصرية، أوجينى ألو ألو- سـفير كوت ديفوار بالقاهرة في 
حضـور املهنـدس محمـد النمـر- وكيل النقابـة، واملهنـدس محمد خضـر- األمني 
العام، واملهندسة زينب عفيفي- أمني الصندوق، واملهندس عبد الكريم آدم- أمني 

الصنـدوق املسـاعد، واملهنـدس أحمد 
املهندسـني  نقابـة  رئيـس  الشـافعي- 
لجنـة  ورئيـس  بالبحيـرة  الفرعيـة 
أفريقيا، واملهندس أحمد هشام- مقرر 
خضيـر-  أمانـي  واملهندسـة  اللجنـة، 
املدير الفني املشـرف على املشروعات 

في أفريقيا..
اللقـاء  أن  املهندسـني  نقيـب  صـرح 
يأتـي فـي إطـار سـعي النقابـة للتعـاون 
مع األشـقاء األفارقة لتبـادل الخبرات 
لـق 

َ
الهندسـية فـي كافـة املجـاالت وخ

واملكاتـب  للمهندسـني  عمـل  فـرص 
القـارة  فـي  الهندسـية  االستشـارية 

السمراء.
من جانبه، أكد السفير اإليفواري خال اللقاء على أن نقابة املهندسني املصرية 
تضم خبرات هندسية كبيرة تلعب دوًرا مهًما فى نهضة مصر، كما قام املهندس 

عبـد الكريـم آدم بشـرح أنشـطة النقابـة وأهـم القضايـا التـي تبنتها باالسـتعانة 
بعـرض مصـور.. واستفسـر السـفير اإليفـواري عـن دور الدولـة فى دعـم النقابة، 
ـا ما بني الدولة والنقابـة التي تعد منظمة 

ً
حيـث أوضـح لـه النقيب أن هناك توافق

غير حكومية، وتقوم بالصرف الذاتى من خال االشتراكات واألختام والدمغات 
الهندسـية  املكاتـب  واعتمـاد  الهندسـية، 

االستشارية.
واسـتوضح أوجينـي عـن مشـاركة النقابة 
فـي املشـروعات القومية، فأجابـه النبراوي 
بأن النقابة هى االستشـاري الهندسي األول 
للدولـة وتقـدم املشـورة الهندسـية فـي كافة 

املشروعات. 
مـن جانبـه، أكـد السـفير اإليفـواري أنـه 
نقابـة  إنشـاء  فـي  التعـاون  سـبل  سـيبحث 
للمهندسني في باده، وفي هذا الشأن أبدى 
نقيب املهندسني املصريني استعداد النقابة 
للتعـاون ونقـل خبـرات املهندسـني  الكامـل 

املصريني لزمائهم في كوت ديفوار.
وفـى نهايـة اللقـاء، قـام املهنـدس عبـد الكريـم آدم واملهنـدس أحمد الشـافعي 
واملهنـدس أحمـد هشـام بمصاحبـة سـفير كـوت ديفـوار فـي جولـة تفقديـة ملبنى 

النقابة. 

كتبت فاطمة المصري – سيد الفرماوي- تصوير طارق خضر

نقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب 
يستقبلون السفير اإليفواري

تمهيدًا للتعاون في المجاالت الهندسية بين مصر وكوت ديفوار

لقاء نقيب املهندسني وهيئة املكتب بالسفري 
اإليفوارى

نقيب املهندسني يهدى درع النقابة للسفري محمد إدريس
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أفريقيا

السـفير   2017  -  8  - الخميـس 10  يـوم  مسـاء  زار 
نقابـة  حمـزة،  حاجـى  محمـد  بالقاهـرة  التنزانـى 
اسـتقباله  فـى  كان  حيـث  املصريـة،  املهندسـني 
املهندس طارق النبراوى- نقيب املهندسني، وأعضاء 
هيئـة مكتـب النقابـة: املهنـدس محمـد النمـر- وكيـل 
النقابـة، واملهندس محمد خضر- أمني عام النقابة، 
واملهنـدس فايـق جرجـس- األمـني العـام املسـاعد، 
واملهندس عبد الكريم آدم- أمني الصندوق املساعد.. 
كما حضر اللقاء املهندس أحمد هشـام- مقرر لجنة 
أفريقيـا بالنقابة ملناقشـة إجراءات توقيـع اتفاقيات 
تعـاون بني نقابة املهندسـني بمصر ونقابة مهندسـى 

تنزانيا. 
فـى بداية اللقاء، شـكر السـفير، نقيب املهندسـني 
ا علـى رغبته فـى عودة 

ً
علـى دعوتـه للحضـور، مؤكـد

التعاون بني البلدين.
مـن جانبه، صـرح النقيب بأن هذا اللقـاء يأتى فى 
إطار سعى النقابة الدائم لعودة العاقات مع األشقاء 
ا 

ً
األفارقـه لتبادل الخبرات فى كافـة املجاالت، مؤكد

تنزانيـا  مهندسـى  لتدريـب  النقابـة  اسـتعداد  علـى 
بمصـر كخطوة مهمـة لتفعيل العاقات بـني البلدين 
وترسيخ مبدأ قطعته نقابة املهندسني على نفسها بأن 

تكون جسًرا بني مهندسى مصر ومهندسى إفريقيا. 
فيمـا أشـار املهنـدس محمد النمـر- وكيـل النقابة، 
إلـى أن النقابـة قد سـبق وعقـدت بروتوكـوالت تعاون 

بينها وعدد من نقابات أفريقية. 
مـن جانبه، أكد املهندس عبد الكريم آدم أن النفع 

ا بـني البلدين من خـال تبادل  يجـب أن يكـون تبادلّيً
الخبرات واألفكار. 

وفـى السـياق ذاتـه، أكـد املهنـدس أحمـد هشـام، 
أن تبـادل الخبرات سـيخلق فرص عمل للمهندسـني 

بالقارة السمراء.

سفيــر تنــزانيا يشيد بدور نقابة المهندسين فى مد جسور 
التعاون بين مهندسى مصر وأقرانهم فى البلدان األفريقية 

حرًصـا مـن نقابـة املهندسـني علـى توطيـد العاقـات املصريـة األفريقيـة، زار 
املهندس طارق النبراوى- نقيب املهندسني، يرافقه املهندس أحمد هشام- مقرر 
لجنة أفريقيا بالنقابة، السفارة الرواندية، لتقديم التهنئة باسم مهندسى مصر 

للشـعب الروانـدى بمناسـبة فـوز الرئيـس 
الرواندى بول كاجامي بفترة رئاسية ثالثة. 

من ناحيته، رحب السفير صالح هابيمانا- 
ا،  سفير رواندا بالقاهرة بالوفد ترحيبا حاّرً
مبديـا سـعادته بعـودة العاقـات املصريـة 
ا النظر إلى الزيارة املرتقبة 

ً
الروانديـة، الفت

للجمهوريـة  السيسـى  عبدالفتـاح  للرئيـس 
الرواندية الفتتاح عدد من املشاريع الكبرى، 
منهـا مجمـع تجـارى وسـكنى ومسـجد تـم 

بناؤها على الطراز املصرى. 
مـن جانبـه، أكد النبـراوى على اسـتعداد 
النقابة تقديم كامل الدعم للمهندسني فى 
أفريقيا بما يحقق مصالح جميع األطراف، 
الـذى  املهندسـني  نقابـة  وفـد  أن  مضيفـا 

سيسـافر إلـى روانـدا سـيضم عدًدا مـن ممثلـى املكاتب االستشـارية والشـركات 
الهندسـية والصناعية، وأعضاء هيئـات التدريس بكليات الهندسـة بالجامعات، 

وكذلـك أعضـاء مـن غرفـة الصناعـات الهندسـية، وذلـك تلبيـة لدعـوة نقابـة 
املهندسني الرواندية للمشاركة فى األسبوع الهندسى األفريقى واملؤتمر الهندسى 
األفريقـى الـذى سـيعقد فى العاصمة كيجالى فـى الفترة ما بني 25 - 29 سـبتمبر 
2017 وذلـك فـى إطار التعاون املسـتمر بني 
نقابـة املهندسـني املصريـة ونقابـة رواندا، 
 لبروتوكول التعاون املشـترك املوقع 

ً
وتفعيا

فـى 20 مارس 2017 بـني النقابتني، وطالب 
السـفير الرواندى تدريب مهندسـى رواندا 
لكسـر االحتكار الغربى فـى تقديم الخدمة 

العلمية ألفريقيا. 
و قد أكد نقيب املهندسـني على اسـتعداد 
النقابة استقبال مهندسي رواندا لتدريبهم 

من خال دورة تدريبية متكاملة. 
مـن ناحيتـه، أكد املهندس أحمد هشـام، 
مصـرى  شـعبى  وفـد  أول  النقابـة  وفـد  أن 
ا، أنه سيقام على هامش املؤتمر معرض لعرض منتجات كبار 

ً
يزور رواندا مضيف

الشركات التي تسعى للتعامل مع أفريقيا. 

سفير رواندا بالقاهرة يستقبل نقيب المهندسين
النبراوى: مشاركتنا فى األسبوع األفريقى خطوة لتصحيح المسار

صالح هابيمانا:المهندسون المصريون األكفأ.. وسعداء بالتعاون مع النقابة

سفري رواندا يستقبل نقيب املهندسني
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هيئة التحرير
النقابة العامة تشتعل بالنشاط

داخل وخارج حدود الوطن
كتب: مجدى عبد الوهاب | سيد الفرماوى | حازم رخا | فاطمة المصرى
تصوير: طارق خضر | أمين اسماعيل

في يوم الثاثاء 3/10/2017 عقدت اللجنة التأسيسـية ملستشـفى املهندسني 
) بـدر 46746( اجتماعهـا األول بقاعـة عثمـان أحمـد عثمـان بالنقابة العامة 
للمهندسـني.. حضـر االجتمـاع املهنـدس طـارق النبـراوي- نقيـب املهندسـني 
والدكتـور مهنـدس شـاكر املرقبـي- وزيـر الكهربـاء واملهندس محمـد خضر- 
األمني العام واملهندسـه زينب عفيفي- أمني الصندوق واملهندس عبد الكريم 
آدم- أمـني الصنـدوق املسـاعد والدكتور حماد عبد الله حمـاد- عضو املجلس 
األعلـى واملنسـق العام ملشـروع مستشـفى بدر والدكتـور إبراهيم فـوزي- وزير 
الصناعـة األسـبق والدكتـور حكيـم العفيفـي- االستشـاري العـام للمشـروع 
والدكتـور سـيف اللـه أبـو النجـا- رئيـس جمعيـة املعماريـني والدكتـور شـريف 

حمـاد- وزير البحث العلمي األسـبق 
والدكتـور عبـد القـوى خليفـة- وزير 
إيهـاب  والدكتـور  األسـبق  املرافـق 
العيوطـي- خبير إدارة املستشـفيات 
وزيـر  غـراب-  عبداللـه  واملهنـدس 
عمـرو  والدكتـور  األسـبق  البتـرول 
عزت سـامة- وزير التعليم األسـبق 
والدكتـور عـاء فهمـي- وزيـر النقل 
األسـبق واملهنـدس محمـود سـامي 
عبد القوي- رئيس مكتب ECG وعدد 
 من أعضـاء املجلس األعلى للنقابة .

بدأ االجتمـاع بالسـام الجمهورى، 
وتـاه آيـات مـن الذكر الحكيـم، ثم 
النبـراوى-  طـارق  املهنـدس  كلمـة 
أشـاد  الـذى  املهندسـني  نقيـب 
ملـا  املهندسـني  مستشـفى  بمشـروع 
يقدمـه مـن فكـر جديـد للعـاج فـى 

ا علـى أن هـذا املشـروع يعد فخـًرا للمهندسـني حيث قـدم فكًرا 
ً

مصـر، مؤكـد
ا فى اإلدارة من خال فصل امللكية عن اإلدارة.. وقال نقيب املهندسني: 

ً
جديد

»مستشفى بدر 46746« لن تكون مجرد مستشفى عادية، بل ستكون صرًحا:
-  ال يهدف إلى الربح.

- يقدم عاجا طبيا متميزا بسعر زهيد ملهندسي مصر ولشعب مصر. 
- ستكون نقطة االنطاق لبناء مستشفيات أخرى في ربوع مصر. 

وأبـدى د.م/ شـاكر املرقبي- وزيـر الكهرباء فخره بأنه أحـد أعضاء اللجنة 
ا بجهود نقابة املهندسني وسعيها لتقديم هذه املستشفى 

ً
التأسيسـية، مشـيد

كهدية للشعب املصرى.

وأوضـح د.م/ حمـاد عبـد اللـه حمـاد- املنسـق العام ملشـروع املستشـفى أن 
ا علـى فصـل امللكية عـن اإلدارة، 

ً
اللجنـة التأسيسـية للمستشـفى تعـد تأكيـد

موضًحا اآلتي:
أوال: أن النقابة هي املالك والداعم للمستشفى.

ثانيـا: اللجنـة التأسيسـية هـى ممثـل النقابة وجمـوع املهندسـني املصريني 
فى اتخاذ القرارات ووضع السياسـات واإلسـتراتيجيات التى ستسير عليها 
املستشفى، وسيتم تسليم أعضاء اللجنة التأسيسية شهادة عضوية معتمدة.
ثالثا: مجلس إدارة املشروع يلي اللجنة التأسيسية، ومن خال تلك اللجنة 

سيتم تأسيس مجلس أمناء املستشفى. 
النبـراوي  طـارق  النقيـب  ووجـه 
ود.م/ حمـاد عبـد اللـه الشـكر لـكل 
حلـم  لتحقيـق  وتبـرع  سـاهم  مـن 
بدايـة املهندسـني مـن هيئـة مكتـب 
قدمـوا  الذيـن  املهندسـني  نقابـة 
الصعوبـات  كل  وذللـوا  العـون  كل 
مراحـل  خـال  البيروقراطيـة 
بالشـكر  وتقـدم  املشـروع،  إنشـاء 
ـا ملؤسسـة طـارق نـور ومكتـب 

ً
أيض

الشـرقيون،  والنسـاجون  املرقبـى 
دكتـور  السـعيد-  جـال  والدكتـور 
سـعادته  علـى  أكـد  الـذى  القلـب 
هـذا  تحقيـق  فـى  للمشـاركة 
يعقـوب  مجـدى  والدكتـور  الحلـم، 
والدكتـور  عـازر،  هانـى  والدكتـور 
أبـدوا  الذيـن  الحكيـم  عمـرو عبـد 
جميـع  أن  حمـاد  وأكـد  ـا، 

ً
مجان خدماتهـم  لتقديـم  سـعادتهم 

. املحلـى  وليـس  العاملـى  الفكـر  علـى  سـتعتمد  التنفيـذ   مراحـل 
فـى السـياق ذاتـه أكـد الدكتـور سـيف أبـو النجـا- رئيـس جمعيـة املعماريني 
وعضـو اللجنـة التأسيسـية للمشـروع أن مـا يميـز هذا املشـروع هو مشـاركة 

املجتمع الهندسى فى اتخاذ القرار.
شـهد االجتمـاع عـرض فيلم قصير عن مستشـفى بـدر46746 بعنـوان »أنا 
املهنـدس املصـرى« والـذى عـرض مراحـل املشـاركة فـى تأسـيس املشـروع 
والذى بدأ بمشـاركه 46 شـخصية متطوعة قللوا تكلفة تأسيس املستشفى 50 

% وتضم اللجنة التأسيسية للمستشفى كا من: 

إعالن اللجنة التأسيسية 
لمستشفى بدر46746 

نقيب المهندسين

هيئة المكتب

م/ طارق عزت النبراوي

م/ محمد حسن خضرـ ـــ األميــن العـــام
م.ا/ محمد محمود النمرـ ــــ وكيل النقابة 

م/ أحمد عثمان أحمد عثمانـ ـــ وكيل النقابة
م.ا/ زينب يوسف عفيفيـ ــ أمين الصندوق

م/ فايق جرجس فايقـ ــــ األمين العام املساعد
 م/ عبد الكريم محمد آدمـ ــــ أمين الصندوق املساعد
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المنسق العام للمشروع

خبراء

أعضاء المجلس األعلي

شخصيات عامة ووزراء، 
ووزراء سابقون

د/ إيهاب العيوطيـ ـ خبير إدارة املستشفيات
م/ سيف هللا سامى أبو النجاــــ رئيس جمعية املعماريين

أ.د. م/ شريف حمـــادـ ــــ وزيــر البحــث العلمـــي سابقا
أ.د.م / شريف مرادـ ـــ عميد هندسة القاهرة

د.م/ محمد ممدوح عبد الرحمنـ ــــــ أستاذ باملركز القومي للبحوث
E C G د.م/ محمود سامى عبد القوىـ ـــــ

E H A F د.م/ حسين عباسـ ـــ
د/ أحمد أحمد محرمـ ــ رئيس مجلس إدارة محرم باخوم

د.م/ رؤوف درويشـ ـــ استشاري مدني

م/ أسامة بسيط إبراهيمـ ـــ عضو املجلس األعلى 
د.م/ مها عبد الناصرـ ـــــ عضو املجلس األعلى

م/ فاروق الحكيمـ ــــ عضو املجلس األعلى
م/ إيمان سعيد إسماعيلـ ـــ عضو املجلس األعلى 

م/ انتصار أحمد عباسـ ــ عضو املجلس األعلى 

د.م/ مصطفى مدبولىـ ــــــ وزير اإلسكان 
د.م/ محمد شاكر املرقبىـ ــــ وزير الكهرباء

د.م/ محمد عبد الغنيـ ــــ عضو مجلس النواب
د.م/ إبراهيم فوزىـ ـــ وزير الصناعة األسبق

أ.د.م/ عبد القوى خليفةـ ــــ وزير املرافق السابق
م/ عبد هللا غرابـ ــــ وزير البترول األسبق

د.م/ عالء الدين فهمىـ ــــ وزير النقل األسبق
د.م/ عمرو عزت سالمةـ ــــ وزير التعليم األسبق

م/ هشام الشافعيـ ـــ رئيس رابطة املهندسين بالسعودية

أ.د.م/ حماد عبدهللا حمادـ ــــ عضو املجلس األعلى 

ا د.م/ حكيم يوسف العفيفى االستشاري العام للمشروع
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م/ أسامة محمد فهميـ ــــ رئيس نقابة أسوانرؤساء نقابات فرعية
م. هشام محمود محمد أبو سنةـ ــــ رئيس نقابة القاهرة

م. هشام والي خالد مؤمنـ ــــ رئيس نقابة الفيوم
د.م/ وائل مصطفى ذكي محمدـ ــــــ رئيس نقابة الجيزة

م/ أمين الدين جودة أحمد جودةـ ـــ رئيس نقابة العريش
م/ حسام الدين سعد عبد الهاديـ ـ رئيس نقابة سوهاج

م/ حسن عبد العليم عبد املقصود علي  رئيس نقابة السويس
م/ حسين كامل أحمد رحيمةـ ــــ رئيس نقابة بورسعيد

م/ رأفت حسين إبراهيم أحمدـ ـــ رئيس نقابة بني سويف
د م/ صدقي عبد هللا تهامي أحمدـ ـــــ رئيس نقابة املنيا

م/ سمر محمود سامي شلبىـ ــــ رئيسة نقابة اإلسكندرية
م/ أحمد رفيق محمد الشافعىـ ــ رئيس نقابة البحيرة

د.م/ شبل محمد عبد الغني ضحاـ ــــ رئيس نقابة املنوفية
م/ أشرف صالح مشهور نورـــ رئيس نقابة قنا

م/ أماني عطية أحمد كفافيـ ـــ رئيس نقابة الشرقية 
م/ عادل عبد هللا أحمد ربوحـ ــــ رئيس نقابة الوادي الجديد

م/ عادل محمد عبد الرازق عليـ ــــــ رئيس نقابة الدقهلية
م/ عبد الحكيم عليانـ ـــــ رئيس نقابة أسيوط

م/ عبد السميع عبد القادر يوسفـ ـــــ رئيس نقابة كفر الشيخ
ا د. م/ عطية عبد الرحمن عارف محمدـ ــــ رئيس نقابة اإلسماعيلية

ا د. م/ محمد أحمد عبد املحسن ضبعونـ ــــ رئيس نقابة الغربية
م/ محمد حسن محمد عبد الحليمـ ـــ رئيس نقابة األقصر
م/ مصطفى محمود سيد مجاهدـ ــــ رئيس نقابة القليوبية

م/ هاني حسن راشد قنديلـ ــــ رئيس نقابة دمياط

د.م/ مها عبد الناصرـ ـــــ عضو املجلس األعلى
م/ نادر فؤاد أبوسيفـ ـــــ عضو مؤسس

م/ أحمد على رمزىـ ــ عضو مؤسس عضو مؤسس
م/ ايمان العجوزـ ـــ عضو مؤسس

م/ ماهر محمد أحمد مخلوفـ ـــــ عضو مؤسس
م/ أحمد سالمـ ــ عضو مؤسس

م/ محمد عبد العزيز الهياتمىــــ عضو مؤسس
 م/ أحمد محمد حشيشـ ـــ عضو مؤسس
م/ أسامه زكي عبد الستارـ ــ عضو مؤسس

م/ أمير رمسيسـ ـــ عضو مؤسس
م/ خالد محمد توكلـ ــــ عضو مؤسس
م/ زينب أحمد فهيمـ ـــ عضو مؤسس

- م/ سعود نجلةـ ـــ عضو مؤسس
م/ نادر فؤاد أبوسيفـ ـــــ عضو مؤسس
م/ شادية محمد عدلىـ ــــ عضو مؤسس
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في إطار الدور الخدمي الذي تقوم به النقابة 
العامـة قامت إدارة اإلسـكان بطـرح 345 وحدة 
سـكنية بالحـي التاسـع بمدينة العبـور “املرحلة 
نقابـة  بمسـرح  القرعـة  خـال  مـن  الثالثـة”، 
و2   1 يومـي  مـدار  علـى  املصريـة  املهندسـني 
أغسـطس املاضي على مسـاحات من 124م إلى 
141م بعـدد 174 وحدة سـكنية، ومسـاحات من 
143م إلى 202م بعدد 171 وحدة حيث تم حجز 
جميـع الوحـدات املطروحة بالكامل، وقد أشـاد 

الحضور بالتنظيم والشفافية.
املهندسـة  القرعـة  إجـراءات  شـهدت 
الصنـدوق،  أمـني  عفيفـي  زينـب  االستشـارية 
تـوكل،  خالـد  املهنـدس  القرعـة  لجنـة  ورأس 
وشـارك فيهـا كل من املهندسـة انتصار عباس، 
واملهندسـة غـادة عـادل عضـوا املجلـس األعلى 
للنقابـة، واملهنـدس عمـاد تومـاس أمـني شـعبة 
الهندسـة املدنيـة، واملهنـدس محمـود العربـي، 
مهنـدس  واللـواء  مجـدي،  إبـرام  واملهنـدس 
صاح لبيب- مدير عام النقابة العامة، ومحمد 
العاقـات  عـام  مديـر  محسـن-  القـوي  عبـد 
العامة، واملحاسـب سليمان عبد املوجود- مدير 
إسـماعيل-  وعمـرو  بالنقابـة،  املاليـة  الشـئون 
مدير الشـئون القانونية، ووليـد غالي- املحامي 
بالشـئون القانونية، وفريق عمل إدارتي الشئون 

املالية والحاسب اآللي.

النقابة العامة تنتهي من حجز وحدات 
المرحلة الثالثة بوحدات الحي التاسع بالعبور
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فـي إطـار رعايـة النقابـة للموهوبني.. اسـتقبل املهنـدس طارق 
النبراوي- نقيب املهندسني، الطالبة سارة سعد صادق، الفائزة 
باملركـز األول فـي املسـابقة العامليـة  WICC، والتـي أقيمـت فـي 
كوريـا الجنوبيـة خال الفترة من 28 حتى 30 يوليو 2017، عاوة 
ا لتوليـد الطاقة، عن 

ً
ا جديد

ً
علـى جائزة التميـز البتكارها جهاز

طريـق الدمـج بني الطاقـة الحرارية الشمسـية والريـاح.. ويتميز 
الجهاز برخص الثمن، و أنه صديق للبيئة، وذاتي الصيانة.

حضـر اللقـاء الدكتـور مهنـدس فـاروق الحكيـم- رئيـس لجنـة 
الطاقة بالنقابة العامة للمهندسني.

تجـدر اإلشـارة إلـى أن “سـارة سـعد “ طالبـة بالصـف الثانـي 
بمدرسـة املتفوقـات باملعـادي، وهـي إحـدى طالبـات املجموعـة 
نعمـان  سـامح  الدكتـور  األسـتاذ  عليهـا  يشـرف  التـي  البحثيـة 

العيسوي.

نقيب المهندسين يلتقي الفائزة بالمركز األول 
WICC في المسابقة العالمية

نقيـب  النبـراوي-  طـارق  املهنـدس  بحضـور 
املهندسـني،نظمت نقابة املهندسـني مساء األحد 
20 أغسـطس احتفالية ألفواج املهندسـني املؤدين 
ملناسـك الحج لهذا العام.. شـارك فـي االحتفالية 
الصنـدوق  أمـني  آدم-  الكريـم  عبـد  املهنـدس 

املسـاعد، والدكتور محمود عاشـور- وكيل األزهر 
السـابق للحديث عن مناسك الحج بشكل مفصل 

واإلجابة عن أسئلة حجاج املهندسني.

وأكد نقيب املهندسـني على حرص النقابة على 

توفير وسـائل الراحة للمهندسني الحجاج متمنًيا 
ا مبـرورا، كما أشـار الدكتور محمود  للجميـع حّجً
عاشـور إلـى ضـرورة التمسـك بتعاليـم اإلسـام 
فـي الحـج وتجنـب محظوراته، موضحـا تفاصيل 

املناسك منذ بداية الشعائر و حتى انتهائها.  

احتفالية في نقابة المهندسين ألفواج الحجاج
بحضور نقيب المهندسين ووكيل األزهر

في إطار حرصها على االرتقاء باملستوى العلمي 
واملهنـي للمهندس، بـدأت السـبت 22 يوليو 2017 
فعاليـات دورة املحطـات النووية لتوليـد الكهرباء 
والتى نظمتها شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة 
العامـة للمهندسـني بالتعـاون مـع لجنـة الطاقـة 
برئاسـة الدكتور فاروق الحكيم، ألقاها املحاضر 
الدكتـور مهنـدس علـي عبـد النبـي- نائـب رئيـس 
هيئـة املحطات النووية السـابق والتـي أعلن عنها 
للشـباب  األول  التدريـب  ملتقـى  فعاليـات  خـال 
والـذي أقيـم يومـي 14 و15 يوليـو املاضـي بمقـر 

النقابة.

ـن  فـى مسـتهل كلمتـه خـال افتتـاح الـدورة، ثمَّ
الدكتـور فاروق الحيكم من قيمـة الدورة، خاصة 
بعـد إقـدام مصـر علـى إدخـال الطاقـة النوويـة 
االسـتخدامات  وتعزيـز  الكهربـاء،  توليـد  فـى 
السـلمية للطاقة النووية، والذى كلل بقرار إنشـاء 
املفاعـات بموقـع الضبعـة، واالتفاق على إنشـاء 
 1200 منهـا  واحـد  كل  قـدرة  مفاعـات  أربعـة 

ميجاوات.

مـن جانبـه، أشـار الدكتـور علـي عبـد النبـي أن 
الـدورة تتنـاول مشـاريع املحطـات النوويـة بدايـة 
مـن دراسـات املواقـع، والتكنولوجيـات املختلفـة 

الكهربـاء،  إلنتـاج  النوويـة  باملحطـات  الخاصـة 
باإلضافـة الـى األمـان النـووى وأمـان املحطـات 

النووية، وتنتهى الدورة بتناول الوقود النووى.

النوويـة  املحطـات  هيئـة  رئيـس  نائـب  أوضـح 
السـابق أن هنـاك عوامـل كثيـرة تؤثـر فـى تطوير 
وانتشـار املفاعـات النوويـة، من بينهـا التكاليف 
)سـعر الكيلو وات/ سـاعة( وآليات تأمينها ومدى 
توافقها مع معاهدة منع انتشـار األسـلحة النووية 
مـدى  إلـى  باإلضافـة  الوقـود،  دورة  إدارة  وكـذا 
ماءمتها للشبكة، وكذا الطلب فى السوق العاملى 

وكيفية تسويقها .

بدء دورة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
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العامـة  بالنقابـة  امليـاه  لجنـة  اسـتضافت  
للمهندسـني برئاسـة املهندس عبدالرؤوف فايد، 
اإلثنني 14 أغسطس2017، الدكتور محمد داوود- 
األسـتاذ باملركـز القومى لبحوث املياه ومستشـار 
املوارد املائية بـ “أبوظبى” ألقى خالها محاضرة 
تحـت عنـوان “اإلدارة املسـتدامة ملـوارد امليـاه”.. 
عـرض خالهـا الوضـع الحالـى ملـوارد امليـاه فـى 
مصر والتحديات التى تواجهها والتى تتشـابه مع 

ما تواجهه إمارة أبوظبى. 

واسـتعرض داوود التكنولوجيـا الحديثـة لتحلية 
امليـاه، مشـيًرا إلـى أن دول الخليج تنتـج نحو 30 % 
مـن اإلنتـاج العاملى من ميـاه التحليـة، مؤكدا على 
ضـرورة دخـول مصـر هـذا املجـال، كمـا تناولـت 
املحاضرة إعادة استخدام مياه الصرف الصحى 

املعالج.

وأشـار داوود إلـى أنـه حسـب إحصائيـات عـام 
2011 فـإن مصـر تنتـج 7 مليارات متـر مكعب من 
ميـاه الصـرف الصحـى، منهـا 3,3 مليـارات متـر 

مكعـب معالجـة و3.7 مليـارات متـر مكعـب غيـر 
معالجـة، مشـددا علـى ضـرورة إعادة اسـتخدام 
آمـن  بشـكل  املعالـج  الصحـى  الصـرف  ميـاه 
ا التجربـة اإلماراتيـة فـى 

ً
واقتصـادى مسـتعرض

هذا اإلطار.

وفـى نهاية املحاضرة أكد داوود أن مصر تعانى 
مـن مشـكلة تفعيـل دور العلـم فـى تنظيـم أمنهـا 
الغذائـى، محـذًرا مـن مأسـاة قادمـة متمثلـة فـى 
تفتيـت امللكيـة الزراعيـة والتـى سـتؤدى إلى عدم 

استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة.

مستشار الموارد المائية بـ “أبوظبى” : مصر تعانى من 
مشكلة تفعيل دور العلم فى تنظيم أمنها الغذائى

خالل محاضرته أمام لجنة المياه

افتتـح املهنـدس طـارق النبـراوى- نقيب املهندسـني يوم األحـد 16 /7 
/2017 معـرض شـركة مصـر للغـزل والنسـيج بمبنـى نقابة املهندسـني 
الفرعيـة ببورسـعيد، بحضـور املهنـدس حسـني رحيمة- رئيـس النقابة 
الفرعيـة ببورسـعيد، واملهنـدس أمـني جـودة- رئيـس النقابـة الفرعيـة 
شـركة  إدارة  مجلـس  رئيـس  أبوالفتـح-  حمـزه  واملهنـدس  بالعريـش، 
مصـر للغزل والنسـيج باملحلـة الكبرى، واملهندس عـادل غراب- رئيس 
لجنـة املعـارض بنقابـة املهندسـني ببورسـعيد، وأعضـاء مجلـس نقابة 
بورسـعيد، ولفيـف مـن السـادة املهندسـني.. يأتـى هـذا االفتتـاح بعـد 

شهرين من افتتاح املعرض بمبنى النقابة العامة .
وقـد صـرح املهنـدس طـارق النبـراوى أنـه سـيتم تعميم تنظيـم هذا 
املعـرض فـى كافة النقابات الفرعيـة، والبداية بنقابـة العريش، ويأتى 
ذلـك فـي إطـار دور النقابـة الوطنـى فـى تشـجيع الصناعـات الوطنية 
ودعـم  صناعة النسـيج واملابـس الجاهزة السـتعادة دورها املميز فى 

إنعاش االقتصاد القومى.
املسـئولني  مـع  ولقـاءات  نـدوات  عـدة  نظمـت  قـد  النقابـة  كانـت  و 

واملختصني ملناقشة سبل النهوض بهذه الصناعة .

افتتاح معرض شركة مصر للغزل والنسيج 
بمبنى نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد
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فـى إطـار حرصها على االرتقاء باملسـتوى العلمـى واملهنـى ألعضائها، وقعت 
النقابة العامة للمهندسني يوم الثاثاء 11 يوليو 2017 بروتوكول تعاون مشترك 
مع املعهد الفرنسـى العالى للعلوم اإلدارية ) أيسديسـك للتنمية اإلدارية(، فى 
تنفيـذ برامـج الدراسـات العليـا فى مجـال إدارة األعمـال DBA - MBA . يمنح 
البروتوكـول خصًما بنسـبة 40 % فـى مختلف برامج الدراسـات العليا ألعضاء 

النقابة .

وقـع البروتوكول املهندس طارق النبراوى- نقيب املهندسـني، والدكتور أحمد 
عبدالباسـط عـدس- رئيـس أيسديسـك للتنميـة اإلداريـة وبحضـور املهنـدس 
محمـد حسـن خضـر- األمـني العـام للنقابـة، واملهندسـة سـمر شـلبى- رئيـس 
النقابـة الفرعيـة باإلسـكندرية، والدكتـور حمـاد عبداللـه حمـاد- رئيس شـعبة 
هندسة النسيج، واملهندس أنطونيو القس دانيال- مقرر لجنة تدريب الشباب، 
واملهندسـة مهـا عبدالناصر- عضـو املجلس األعلـى للنقابة، واملهندسـة إيمان 
سـعيد- عضـو املجلـس األعلـى للنقابـة، والدكتـورة مـروة محمد رشـدى- عضو 
مجلس اإلدارة واملتحدث الرسـمى باسم أيسديسـك، واملهندسة إيمان ممدوح 

حنورة- مديرة التسويق.

نقابة المهندسين توقع 
بروتوكواًل مشترًكا 

مع المعهد الفرنسى العالى 
للعلوم اإلدارية

التقـى املهندس طـارق النبراوى- نقيب املهندسـني، السـيد 
الدكتـور محمـد عبد العاطـى-  وزير الرى بمكتبه يوم السـبت 
12 - 8 - 2017، لبحـث العديـد من األمور، على رأسـها مشـكلة 
إخـاء مهندسـى الـرى مـن السـكن اإلدارى بعد بلوغهم سـن 
املعاش، وقد عرض السـيد النقيب اقتراح النقابة باالستفادة 
من مشـاريع اإلسـكان االجتماعـى وتخصيص بعضهـا كبديل 

للزماء املحالني للمعاش. 

كذلـك تمـت مناقشـة الخطـوات التـى اتخذتهـا النقابـة فى 
وهيئـات  نقابـات  مـع  التواصـل  جسـور  ملـد  مشـروعها  إطـار 
مصـر  دور  السـتعادة  سـعيها  إطـار  فـى  إفريقيـة،  هندسـية 
الهندسـى فـى إفريقيـا.. وقـد أشـاد الوزيـر بمـا تحققـه نقابة 

املهندسني فى هذا الشأن. 

النقابة تناقش مشكلة 
إسكان مهندسى الرى 

مع الوزير
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نقابة المهندسين تمنح درعها لـ 14 مهندسا 
أداروا أزمة عمارة األزاريطة

 في حفل التكريم الذي عقدته النقابة مسـاء يوم اإلثنني 11 - 7 - 2017، ألسـاتذة 
كلية الهندسـة باإلسكندرية ومهندسـى الهيئة الهندسية للقوات املسلحة والشعبة 
الهندسـية باملنطقـة الشـمالية، والذيـن شـاركوا فـي إدارة أزمـة عمـارة األزاريطة 
املشـهورة إعاميـا باسـم “العمـارة املائلة”، دعـا املهندس طـارق النبـراوي- نقيب 
املهندسـني إلـى ضـرورة وضـع حلـول عادلـة وعاجلـة ملعانـاة مهندسـي اإلدارات 
املحليـة، مؤكدا علـى أن هذه الخطوة هى األولى على طريق حـل أزمة العقارات في 
مصر .. وقال: “في كل أزمة تتعلق بالعقارات، يوجه الجميع سـهام االتهام ملهندسـي 
اإلدارات املحليـة، ولكنـي أدافـع عنهـم، ألن الدولـة ال تنصفهـم، فرواتبهم هزيلة، 
ويعملون في أسوأ الظروف، وليس لديهم أمل في املستقبل، كما أنهم محرومون من 
تولـي املناصـب القياديـة، وهذه قضية بالغة الخطـورة “.. جاء ذلك خال مشـاركة 
نقيب املهندسـني، وشـارك في االحتفال املهندس محمد خضر- أمني عام النقابة، 
واملهندسـة سمر شـلبي- نقيب مهندسـي اإلسـكندرية، واملهندس عبدالكريم آدم- 
أمني الصندوق املسـاعد، واملهندس محمد عاء عبدالعال- رئيس شـعبة الهندسة 

املدنية الذى قام بتقديم االحتفال.
وقد أشاد  نقيب املهندسني بالطريقة املتميزة ملعالجة األزمة، و سرعة أداء النقابة 
فى تشـكيل لجنة متخصصة ملتابعة األزمة.. ووجه النقيب التحية لألستاذ الدكتور 

فاروق القاضي، الذي بادر بالتحرك مع النقابة في مواجهة هذه األزمة. 
وطالـب املهنـدس محمد خضـر– أمني عام النقابة باالسـتفادة مـن درس عمارة 
األزاريطـة لتفـادي مثـل ذلـك فـى املسـتقبل، داعًيـا إلـى تصويـب مسـار املنظومـة 
العقاريـة بجميـع املحافظـات.. ووصفـت املهندسـة سـمر شـلبي– نقيـب مهندسـي 
اإلسـكندرية، مخالفات البناء في اإلسـكندرية بـ “القنبلة املوقوتة “وأن التعامل مع 
ا، حيث قام فريق العمل بعمل عظيم من خال أفكار 

ً
عمارة األزاريطة كان درًسا بليغ

مبدعة تحت ضغط عصبي وجماهيري كبير.
وانتقد املهندس عبدالكريم آدم- أمني الصندوق املساعد، قانون البناء رقم 119، 
مشـيرا إلـى أن النقابـة عقدت دائرة حوار، شـارك فيها كبار الخبـراء لوضع حلول 
واقعية ألزمة العقارات، وتم طرح مقترحات عديدة سيتم تقديمها لجميع الجهات 
املسئولة في الدولة فور االنتهاء منها، وأكد املهندس محمد عاء عبدالعال – رئيس 
شعبة الهندسة املدنية، على أن ما قام به فريق التعامل مع عقار األزاريطة يمثل فخًرا 
لكل املهندسني املدنيني في مصر، مشيرا إلى أن القدر شاء للمهندسني املدنيني أن 
يكونـوا أول املشـاركني فـي كل املشـروعات التنموية، وأول املتصديـن لألزمات التي 

تواجه عقارات مصر.
وأوضـح الدكتـور مهنـدس عبدالعزيـز قنصـوة – عميد هندسـة اإلسـكندرية أن 
اللجنة التي تم تشكيلها ملواجهة أزمة عمارة األزاريطة ضمت أساتذة من هندسة 
اإلسـكندرية، وخبـراء مـن الهيئة الهندسـية للقوات املسـلحة والشـعبة الهندسـية 
باملنطقة الشمالية، و”املقاولون العرب”.. وعملت على مدى 13 يوًما في ظل ضغوط 

بالغة الصعوبة. 
وحذر عميد هندسـة اإلسـكندرية من اسـتمرار كارثـة العقارات املخالفـة، وقال: 
ا و24 ألف عقار مخالفة في 

ً
“هناك 47 ألف مخالفة في اإلسكندرية، وما بني 18 ألف

مصر، ولهذا فإن كارثة األزاريطة لن تكون األخيرة”. 
ووجه عميد هندسـة اإلسـكندرية التحية لروح الراحل اللواء محمد لطفي- قائد 
ا أنه كان صاحب دور رائع في مواجهة األزمة قبل 

ً
املنطقة الشمالية العسكرية، مؤكد

أن يرحل عن الدنيا. 
وأشار الدكتور مهندس أحمد رأفت أبو طبيخ– أستاذ الهندسة اإلنشائية بجامعة 
اإلسكندرية، وأحد أعضاء فريق التعامل مع عقار األزاريطة، إلى أن الفريق واجهه 
صعوبـات كبيـرة ولكنـه فـي النهايـة نجح فـي التعامل معهـا.. وأكـد الدكتـور فاروق 
القاضي- شـيخ أسـاتذة الهندسة اإلنشـائية إلى أن عقار األزاريطة كان يمثل حالة 

ا بدور النقابة في مواجهة هذه األزمة فور وقوعها. 
ً

معمارية فريدة، مشيد
وفـي نهايـة االحتفال، تم تسـليم درع النقابة لفريـق إدارة أزمة عقـار األزاريطة.. 

وهم :
• األستاذ الدكتور/ عصام الكردي - رئيس جامعة اإلسكندرية. 

• األستاذ الدكتور / عبدالعزيز قنصوة- عميد هندسة اإلسكندرية. 
• اللواء أركان حرب /علي عادل عشماوي–  قائد املنطقة الشمالية العسكرية. 

• العميـد /أحمـد علـى العـزازي– رئيـس الشـعبة الهندسـية باملنطقـة الشـمالية 
العسكرية. 

• العميـد أركان حـرب/ محمـد السـيد فاضـل الـزالط – رئيـس الفرع الهندسـي 
باملنطقة الشمالية العسكرية.

• األستاذ الدكتور/ سعيد عام- وكيل هندسة اإلسكندرية لشئون الطاب. 
• األستاذ الدكتور / خالد جعفر – وكيل هندسة اإلسكندرية لشئون البيئة. 

• األسـتاذ الدكتـور / عبدالعزيـز محمـود – أسـتاذ الهندسـة اإلنشـائية بجامعـة 
اإلسكندرية.

• االستاذ الدكتور / ناصر درويش – أستاذ الهندسة اإلنشائية بجامعة اإلسكندرية. 
• األسـتاذ الدكتور / أحمد رأفت أبو طبيخ - أسـتاذ الهندسـة اإلنشـائية بجامعة 

اإلسكندرية.
• األسـتاذ الدكتـور / التونـي محمود التوني- أسـتاذ الهندسـة اإلنشـائية بجامعة 

اإلسكندرية.
• األسـتاذ الدكتور / محمد إيهاب شـريف املصري - أسـتاذ الهندسـة اإلنشـائية 

باألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا )كلية الهندسة والتكنولوجيا).
• املازم أول/ أحمد خالد عبدالسميع حساسني- املنطقة الشمالية العسكرية. 

• املازم أول/ أحمد السيد علي- املنطقة الشمالية العسكرية.
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شـهدت قاعة االحتفاالت الكبـرى بالنقابة العامة 
 7/  4 املوافـق  الثاثـاء  يـوم  للمهندسـني )املسـرح( 
النظـم  هندسـة   ،2017 دفعـة  تخـرج  حفـل   2017/

واملعلومات بجامعة األزهر.
حضر االحتفالية املهندس طارق النبراوي- نقيب 

املهندسـني، والدكتـور محمـد عـز، والدكتـور عـاء 
حمـودة من أعضـاء هيئة التدريس بكلية الهندسـة- 

جامعة األزهر.
بـدأت االحتفالية ببعض الفقـرات الترفيهية، قام 
بهـا بعـض الخريجـني قبل أن يقـوم النقيـب بتكريم 

الخريجـني وتسـليمهم شـهادات التخـرج، فيما قام 

الخريجـون بعـد ذلـك بتأديـة القسـم مـع املهنـدس 

أنطونيـو القس دانيال- عضـو املجلس األعلى بنقابة 

املهندسني.

برنامج “من الجامعة إلى العمل”
يحتفل بتخريج الدفعة التاسعة

تكريم خريجى هندسة نظم وحاسبات األزهر

 احتفـل برنامـج “مـن الجامعة إلى العمـل” اإلثنني 11 سـبتمبر املاضي 
بتخريج الدفعة التاسـعة والتي يبلغ عددها 500 طالب من كافة األقسـام 

الهندسية لجامعات مصر املختلفة. 

أكـد نقيـب مهندسـي مصـر أن النقابة 
تولـي اهتماًمـا كبيًرا بتدريب املهندسـني 
لتخريـج مهنـدس قادرعلى املنافسـة في 
سـوق العمـل وزيـادة كفاءتـه مـن خـال 
تدريبـه بأحـدث نظـم وقواعـد التدريب، 
مشـيًرا إلـى أن النقابـة بها أحـدث معمل 
جميـع  فـي  نوعـه  مـن  األول  هـو  تدريـب 

النقابات املهنية املصرية.

كمـا أوضـح أن النقابـة تفتـح ذراعيهـا 
لجموع مهندسـي مصر لكي يشـاركوا في 
ا أن مجلس النقابة 

ً
العمـل النقابي، مؤكد

ويـدرس  النظـر،  وجهـات  بـكل  يرحـب 
تنفيذ كل مقترح يعود بالفائدة على املهندس واملهنة. 

وعـن أهميـة التدريـب بالنسـبة لحديثي التخـرج، قال املهنـدس محمد 

ثروت- مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة: إن التدريب أحد أهم أهداف 
نقابة املهندسـني، وإن مجلس النقابة يسـعى دائًما للتواصل مع الشـباب 
النقابـة  لجـان  جميـع  فـي  وإشـراكهم 
إلكسـابهم خبرة العمل الجماعي وتبادل 

األفكار مع سابقيهم.

حضـر االحتفـال الدكتـور عمـرو عـزت 
سـامة- وزيـر التعليـم العالـي األسـبق، 
والدكتـور أحمـد درويش- نائًبـا عن وزير 
إسـكندر-  ليلـى  والدكتـورة  اإلسـكان، 
الحضـاري  للتطويـر  األسـبق  الوزيـر 
شـتا-  وليـد  واملهنـدس  والعشـوائيات، 
الرئيـس اإلقليمـي لشـمال شـرق أفريقيا 
شـنايدر  بشـركة  العربـي  املشـرق  ودول 
إليكتريـك، واملهنـدس يوسـف حسـام- نائـب العضـو املنتـدب لجماعـة 
املهندسـني االستشـاريني، والدكتـورة نيفني عبـد الخالق- مديـر برنامج 

“من الجامعة إلى العمل”.



|  العدد 655  | أكتوبر 2017 26

من أجل إعداد مهندس كفء يقبله سوق العمل ملمًا بكافة مفاهيم الهندسة نظريًا وعمليًا، اعتمدت 
نقابة المهندسين إستراتيجية لتدريب المهندسين تغطى العملية التدريبية للمهندس في كافة المراحل 
التــى يمر بهــا منذ وجوده على مقاعد الدراســة إلى ما بعد تخرجه وتســلمه مســئوليات المهنة؛ ولذا 
كان من الضرورى إنشــاء منظومة تدريبية متكاملة  متعددة  األطراف تبدو من الوهلة األولى لمن يراها 
كقطع البازل والتى بمجرد تجميعها وتحديد الموقع الصحيح لكل منها تظهر لنا صورة مكتملة كاشفة 

عن منظومة متعاونة ومرتبطة ببعضها لتأدية هدف واحد وهو إعداد مهندس مؤهل لسوق العمل.
وتتشكل هذه المنظومة من: لجنة التدريب األم- لجنة تدريب الشباب - معمل شنايدر للتدريب الهندسى- 

إدارة التدريب الهندسى.

من أجل إعداد  مهندس كفء

كتبت : فاطمة المصرى

منظومة تدريبية متكاملة 
بنقابة المهندسين

وعـن هـذا امللـف، أكد املهندس طـارق النبـراوي- نقيب املهندسـني أن ملف 
التدريب يعد من امللفات التي توليها النقابة أهمية خاصة، كونه يساعد شباب 
املهندسني في تأهيلهم لسوق العمل، وتحسني فرصة الحصول على عمل الئق 
ا أن التدريب يعد أداة التنمية ووسـيلتها والتى إذا 

ً
فـي مصـر وخارجها، مؤكـد

تمت بشكل صحيح مكنتنا من تحقيق الكفاءة والكفاية في األداء واإلنتاج.

ومـن جهـة أخـرى، أضـاف املهنـدس محمـد خضـر- أمـني عـام النقابـة أن 
التدريب الهندسى من أهم امللفات التى تعطيها  نقابة املهندسني أولوية، حيث 
أوضح  أن خريجى هندسة اآلن  لديهم  نقص فى املمارسة العملية، لذا كانت 
رؤية النقابة  بتعويض هذا النقص  بالتدريب وإعداد مهندس مؤهل القتحام 
سـوق العمـل، خاصـة كـون النقابـة مؤسسـة ال تسـتهدف الربـح، مثـل مراكز 

ا ملمارسة املهنة.
ً
التدريب الخارجية بل هدفها دعم املهندس ليصبح كفئ

مضيفـا أن لجنـة التدريـب األم  التى يرأسـها الدكتور فـاروق الحكيم )أبو 
التدريـب بالنقابـة( هدفهـا اعتمـاد املراكـز التدريبية واملحاضريـن، وفيما 
يخـص لجنـة تدريـب الشـباب برئاسـة دكتـورة منـى البسـيوني، فيتـم مـن 
خالها التعرف على االحتياجات التدريبية من شـباب املهندسـني أنفسـهم 
 

ً
 كبيًرا  دليا

ً
والتـى مـن خالها  ُعقد ملتقى التدريب األول الذى القـى إقباال

علـى نجاحـه،  فاللجنتان متكاملتـان وتسـاعدهما  إدارة التدريب والتى تعد 
جهـة تنفيذيـة لتوصيـات اللجـان، أمـا معمـل شـنايدر فهـو أول معمـل يضم 
التدريـب النظـرى والعملـى..  واملعمـل مجهـز بأحـدث التطبيقـات العمليـة 

ملحاكاة سوق العمل فى مجاالت إدارة الكهرباء والطاقة.

التدريب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7
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رئيسة  البسيونى-   منى  الدكتورة  صرحت 
اللجنة بدأت فكرتها  لجنة تدريب الشباب أن 
فى شهر  يناير 2017  بنادى نقابة املهندسني 
املشاريع  ملتقى  خال  أكتوبر  من  بالسادس 
مجانية،  منحة   400 تــوزيــع   فيه  تم  ــذى  وال
املهندسني  نقيب  من:  كل  أطلق  ذلك   وعقب 
تدريب  لجنة  مبادرة  للنقابة  العام  واألمــني 
الشباب  احتياجات  تلبية  وهدفها  الشباب، 
التدريبية وفق مقترحاتهم، وبالفعل تم تنفيذ 
الشباب  تدريب  لجنة  وتشكلت  املبادرة،  هذه 
كليات،  وكــاء  من    2017 فبراير  فى  فعلًيا 
وطلبة متطوعني، وأعضاء من النقابة.. وأكدت 
تدريب  لجنة  أن  البسيونى،  منى  الدكتورة 
التدريب  لجنة  مع  نهائًيا  تتعارض  ال  الشباب 
األم، بل إن اللجنتني يتعاونان من أجل تقديم 
خال  فمن  للمهندس،  أفضل  تدريبية  خدمة 
يحتاجه  ما  معرفة  يتم   الشباب  تدريب  لجنة 

ا 
ً

وفق تدريبية،  دورات  من  املهندسني  شباب 
املقترحات  تلك  تنفيذ  ويتم  ملقترحاتهم، 
اعتمدتها  التى  املراكز  خال  من  التدريبية 
لجنة التدريب األم، مشيرة إلى أن عمل لجنة 
تدريب الشباب يتم  بطريقة مختلفة، فاللجنة 
من  جامعات   10 بزيارة  قامت  تأسيسها  منذ  
بشباب  املباشر  واالحتكاك  التواصل  أجــل 

املهندسني ملعرفة احتياجاتهم التدريبية.  

املهندسني  بني  للتفاعل  نظًرا  وأضــافــت..   
والنقابة وخاصة شباب املهندسني الذين رأوا 
بالفعل أن النقابة بدأت فى توفير احتياجاتهم 
التدريبية، وخصوًصا املنح التدريبية املجانية.. 
وجاءت فكرة عقد أول ملتقى تدريبى بالنقابة 
العامة للمهندسني، وتم عرض الفكرة فى  أول 
املوافقة  الشباب، وتمت  للجنة تدريب  اجتماع 
خال  من  فيه  الحضور  تسجيل  وتــم  عليه، 
 10000 حوالى  بلغوا  والذين  اإلنترنت  شبكة 
مهندس، وحضر فعلًيا على مدار  يومى امللتقى 
من  سابقة  وكانت  مهندس،   8000 حوالى 
ا كبيًرا من املهندسني، 

ً
نوعها،  والقى استحسان

غطت  وندوة  محاضرة    12 تقديم  خاله  وتم 
تدريبية  منحة   1500 جانب  إلى  عب 

ُّ
الش جميع 

وفق  للمهندسني  النقابة  قدمتها  مجانية 
مسابقة سحب.

أكـد الدكتور فـاروق الحكيم-  رئيس لجنة التدريب أن لجنة التدريب تعمل 
منـذ 3 سـنوات، وقامـت  بنشـاط تدريبـى شـعر بـه الجميـع، فالرقـم املعلـن 
للتدريـب لعـام 2012 /2013 هـو 116 مهندًسـا، وهـذا رقـم متواضـع جـدا، 
ولكـن لجنـة التدريب فى منتصف عـام 2014 و 2015 قامت بتدريب  10000 
مهنـدس، وتضـم  اللجنة فى عضويتها العديد من املهندسـني االستشـاريني 
وأصحـاب الخبـرات فـى مجـال التدريـب مـن خال عملهـم فـى العديد من 

الجهات الحكومية املعنية بالنشاط التدريبى.
و خال العام األخير، قامت اللجنة بإعداد  كراسـة  الشروط واإلجراءات 
العتمـاد مراكـز التدريـب وجهـات التدريـب املختلفـة، وعلـى مـدار أكثر من 
شـهرين أنهت اللجنة إعداد الكراسـة، وتم طرحها من خال اإلعان عنها 

فـى الصحـف وعلـى موقـع النقابـة، والكراسـة تبـاع 
مراكـز  تقـوم  جنيـه،  بسـعر 3000  النقابـة  بخزينـة 

التدريب بشرائها.

استيفاء شروط االعتماد:
تقـوم مراكـز التدريب بتقديم املسـتندات واألوراق 
التجـارى–  السـجل  ومنهـا  الكراسـة،  فـى  املطلوبـة 
مجـال  فـى  السـابقة  الخبـرة  الضريبيـة–  البطاقـة 
التدريـب – الـدورات التدريبية التـى ينفذها املركز– 
السـيرة الذاتيـة للمحاضريـن واملدربـني.. بعـد ذلـك 
والوثائـق  املسـتندات  بدراسـة  لة 

ّ
مشـك لجنـة  تقـوم 

الـواردة  للمتطلبـات  املركـز  اسـتيفاء  مـن  للتأكـد 
بكراسـة الشـروط وفـى حالـة اسـتيفائها يتـم دعـوة 

منـدوب املركـز أو ممثـل املركز لعمـل عرض عـن إمكانات املركـز التدريبية 
وشرح مختصر عن أنشطة التدريب املوجودة لديه، وتوضيح إذا كان املركز 
يمنـح شـهادات للدورات التدريبية معتمدة من إحـدى الجهات الدولية؛ مما 

يعطى قيمة للشهادة املمنوحة.

الموافقة:
 إلجـراءات االعتماد، 

ً
  وفـى حالـة املوافقـة علـى اعتماد املركـز واسـتكماال

تقـوم لجنـة مـن ثاثـة أعضـاء مـن املهندسـني علـى األقـل بزيـارة املركـز 

للتأكـد مـن اإلمكانات املتاحـة لتنفيذ الـدورات وبعد صدور القـرار النهائى 
باالعتماد، يقوم املركز بسداد رسوم التسجيل. 

المتابعة:
تتـم متابعة اللجنة لكافـة املراكز املعتمدة للتأكد من جودة تنفيذ الدورات 
التدريبيـة وأن املـادة العلميـة ومـا يتم تدريسـه فـى هذه املراكز يتناسـب مع 

تأهيل املهندسني لرفع مستواهم العلمى واملهنى. 

مراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية:
 الشـركات أو الهيئـات التابعـة  للقطـاع العـام واألعمال، ومراكـز التدريب 
العلميـة  للجمعيـات  التابعـة  البحثيـة  واملراكـز 
والجامعـات وكليات الهندسـة- يتم التعـاون معها من 
خال  اعتمادها بدون مقابل وتوقيع اتفاقيات تعاون 
معها نظًرا ملا تتمتع به من خبرات تدريبية وإمكانات 
معمليـة، وحرًصا من النقابة العامـة ولجنة التدريب 
للسـادة  التدريبيـة  الخدمـة  تقديـم  يتـم  أن  علـى 
املهندسـني أعضـاء النقابـة، فـإن النقابـة تطلب من 
جميع مراكز التدريب املعتمدة وجهات التدريب منح 
نسـبة خصـم وتخفيض على أسـعار الـدورات تتراوح 
ا يتم الحصول على منح 

ً
بـني 20 %  إلى40 %، وأحيان

تدريبية لبعض التخصصات .

اعتماد المحاضرين:
حاضـر أو املدرب 

ُ
وبالنسـبة العتمـاد املحاضريـن، يتم عمـل عرض من امل

علـى أعضاء لجنة التدريب بعد تقديمه السـيرة الذاتيـه الخاصة به، وتقوم 
اللجنة بإصدار قرار اعتماد املحاضر أو االعتذار له فى حالة عدم مناسـبة 
خبراتـه للتدريـس أو التدريـب فـى النقابـة، وتحـرص دائمـا لجنـة التدريب 
ـعب الهندسـيه بالنقابة ملوافـاة اللجنة بالدورات 

ُّ
علـى التواصل مع كافة الش

التدريبية أو البرامج التدريبية املتخصصة فى مجال الشعبة، وتقوم اللجنة 
عب.

ُّ
بإعداد خطة الدورات التدريبية لهذه الش

لجنة التدريب )األم(

لجنة تدريب الشباب

د.م. فاروق الحكيم

د.م. منى البسيونى
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أوضـح كل مـن: املهندس محمـد الطيبى- مدير عـام إدارة التدريب 
والتوظيـف الهندسـى، ورشـا عبـد  القـوى-  رئيـس قسـم التدريـب، 
أن عمـل إدارة التدريـب ينصـب علـى  دراسـة وتحديـد االحتياجـات 
التدريبيـة للمهندسـني فـي صـورة خطـة تدريبيـة معتمـدة مـن إدارة 
التدريـب  مراكـز  اسـتقبال  خـال  مـن  اإلدارة  دور  يأتـى  التدريـب.. 
طالبي االعتماد بالنقابة واسـتام املسـتندات الخاصـة بها لعرضها 
علـى اللجنـة املختصـة لاعتماد النهائي من خال كراسـة الشـروط 
والعقـود  البروتوكـوالت  وإعـداد  وتجهيـز  الشـأن،  بـذات  املطروحـة 
الخاصـة للمدربـني ومراكـز التدريـب املعتمـدة للتدريب و اسـتخراج 
وتجهيـز خطابـات الجامعة األمريكية ملسـاعدة املهندسـني للحصول 
التـي تقـام لديهـا طبقـا للبروتوكـول  علـى التخفيضـات للكورسـات 
املوقـع مـن النقابـة فـي هـذا الشـأن.. اإلشـراف واملتابعـة للدارسـني 
)دبلـوم / ماجسـتير / دكتـوراه ( باألكاديمية العربيـة والنقل البحري 
وإعداد وتجهيز القاعات املناسبة للدراسة داخل مقر النقابة العامة 
الـدورات  علـى  واإلشـراف  املعامـل  وتجهيـز  ومتابعـة  للمهندسـني، 
ـعب 

ُّ
التدريبيـة وتحضيـر ورش عمل ونـدوات خاصة بالتدريب مع الش

والنقابـات الفرعيـة والجامعـات، والـرد علـى استفسـارات السـادة 
لسـيادتهم  املباشـر  االسـتقبال  أو  الهاتـف  طريـق  عـن  املهندسـني 
بالنقابـة أو عن طريق الصفحـة اإللكترونية لإلدارة على الفيس بوك 
واإلعـداد والتجهيـز والقيـام بعمل أول ملتقى تدريـب من خال لجنة 
تدريـب الشـباب، ومتابعة األعمـال الخاصة بامللتقى بعـد انتهائه من 
منح مجانية في مجال التدريب للبرامج املختلفة، واإلعداد والتجهيز 

للمؤتمر السنوي األول إلدارة املشروعات. 

أكـد املهنـدس محمـد الحسـينى- رئيـس لجنـة معمـل 
شـنايدر، أن املعمـل هـو نتـاج تعـاون بـني النقابـة وشـركة 
 للبروتوكول 

ً
شـنايدر مـن خـال لجنـة الشـباب، وتفعيـا

املوقـع بينهما فى إطار خطة للشـراكة اإلسـتراتيجية بني 
الجانبـني لتدريـب وتأهيل الكوادر الهندسـية على أحدث 
التطبيقـات والحلـول التكنولوجية لتحسـني كفـاءة العمل 

فى مجال إدارة الطاقة والتحكم اآللى .

فيما أكد املهندس محمد ثروت- مهندس تطوير الحلول 
بشـركة شـنايدر إلكتريـك مصـر وشـمال شـرق إفريقيـا 
وعضـو لجنـة معمـل شـنايدر أن املعمـل خطـوة مهمـة في 
إعـداد املهندس على تطبيق األكـواد واملواصفات العاملية 
في التصميمات الكهربائية مع تغطية الشرح بالتطبيقات 
العملية لترسـيخ وتثبيت املعلومة، وقد تم اختيار املدربني 
على مسـتوى عاٍل من الكفاءة والخبـرات العملية لضمان 
أن كل معلومة خال هذا الكورس لها أساس علمي وعملي 

يتم توصيله للمتدرب بطرق حرفية و سلسة .

وأضافـت املهندسـة شـيرين عمـران- القائـم بأعمـال 
لجنـة  وعضـو  الهندسـى  شـنايدر  معمـل  إدارة  مديـر 
شـنايدر، أن  معمل شـنايدر يضم قاعة للتدريب النظري 
و  تأهيـل  فـى  أهدافـه  وتتمثـل  العملـي،  للتدريـب  وقاعـة 
تعزيـز كفـاءة مهندسـي شـعبة الكهربـاء والتحكم لسـوق 
العمـل من خـال التدريب النظرى والعملى وسـد الفجوة 
بني الدراسـة األكاديمية واملمارسـة العملية للمهنة، ويعد 
املـكان التدريبـى الوحيـد الـذى يشـمل التدريـب العملـى 
والنظـرى مًعـا فـى النقابـة العامـة والنقابـات الفرعيـة، 

حيـث تنقسـم فيـه الـدورة التدريبيـة بـني الجـزء النظرى 
فـى قاعـة تدريبيـة مجهـزة بأفضـل التجهيـزات الحديثة 
والجزء العملى فى قاعة التدريب العملية املجهزة بأحدث 
التطبيقـات العمليـة والتـى تحاكـى سـوق العمـل، كمـا يتم 
التدريـب علـى يد نخبـة من املدربـني، ويتـم التدريب على 
Electrical Distribu-  مجموعـة دورات تدريبيـة، وأهمهـا

 tion Phase 1

Electrical Distribution  Phase 2

 Smart Building Design and Renewable Energy

كمـا تحتـوى الـدورات التدريبيـة علـى تطبيقـات عمليـة 
تثقـل و تثـرى خبـرة املهنـدس العمليـة، و قـد قـام معمـل 
شـنايدر الهندسـى بتدريـب عـدد )82( مهندًسـا مـا بـني 
طلبـة و خريجـني علـى مـدار شـهر بواقـع أربـع مجموعات 
تدريبيـة لـدورة : Electrical Distribution - Phase 1(( مع 
منحهـم شـهادات معتمـدة مـن نقابة املهندسـني و شـركة 
ا من دور نقابة املهندسني 

ً
شنايدر إلكتريك مصر، و إيمان

لدعـم أبنائها، تقوم النقابة  بتقديم الدعم املادي الكامل 
على قيمة الدورة التدريبية، وجاٍر اإلعداد والتنسيق لبدء 
مجموعـات جديدة على نفس الدورة التدريبية السـتيعاب 
أكبـر عدد من املهندسـني املتقدمني للتسـجيل في الدورة. 
كمـا تقـوم النقابة العامـة للمهندسـني بالتعـاون مع معمل 
ملهندسـي  الهندسـى  التدريـب  لتوفيـر  بالسـعي  شـنايدر 
جميـع النقابـات الفرعيـة علـى الـدورات التدريبيـة داخل 
للمهندسـني  املتاحـة  و تقديـم جميـع املسـاعدات  املعمـل 

إلتمام حضور الدورة التدريبية . 

معمل شنايدر للتدريب الهندسى

إدارة التدريب الهندسى

التدريب

م. محمد الحسينى

م. شريين عمران

م. محمد ثروت

مدير عام ادارة التدريب ورئيس قسم التدريب ومجموعة 
من فريق العمل اثناء احتفالهم بنجاح امللتقى
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إطالق مبادرة لجنة تدريب الشباب:
تم إطاق مبادرة إنشاء اللجنة فى شهر يناير 2017 فى »حفل االبتكارات واملشاريع« 
األول الـذى عقدتـه النقابـة بنـادى السـادس مـن أكتوبر فـى 24 ينايـر 2017، وبعد أن 
تـم تكريـم الطلبة املشـاركني في هـذا اليوم وتوزيـع منح تدريبية مجانيـة على الطلبة 
املشـاركني.. أعـرب الطـاب عن سـعادتهم ورغبتهم فى دعم النقابة لهم سـواء بمنح 
مجانية تدريبية أو كورسـات مخفضة؛ ولذا جاءت فكرة إطاق لجنة تدريب الشـباب 
من ِقَبل السـيد نقيب املهندسـني والسـيد أمني عام النقابة، وكان هدفها التفاعل مع 

شباب املهندسني ومعرفة احتياجاتهم التدريبية.

مزج بين خبرة المتخصصين ونشاط الشباب:  
وواصل دانيال حديثه بأن اللجنة تم تأسيسها فعلًيا فى 
فبرايـر 2017 وضمت أسـاتذة جامعـات فى تخصصات 
عب الهندسية، 

ُّ
مختلفة بهدف تغطية جميع مجاالت الش

ـا مجموعة من الشـباب حديثى 
ً

كمـا ضمـت اللجنة أيض
التخرج وطلبة الكليات، وكان الهدف من تشكيل اللجنة 
بهـذا الشـكل املـزج بـني خبـرة األسـاتذة املتخصصـني 
ونشاط الشباب، وهذا ما كان يدعو إليه دائًما املهندس 
محمـد خضـر- أمـني عـام النقابة بـأن طريقـة الوصول 
للشـباب هم الشباب أنفسـهم.. وأضاف أن طريقة عمل 
اللجنة تتم بنفس آليات عمل اللجان الهندسية بالنقابة، 
اللجنـة  أن  فـى  فقـط  يكمـن  االختـاف  أن  موضًحـا 
عملـت خـارج الصنـدوق، وتواصلت مع الشـباب بلغتهم 
مـن خـال السوشـيال ميديـا،  فتواصلنـا مـع صفحـات 
هندسية شبابية على موقع التواصل االجتماعى »الفيس 
بـوك«.. وقدمنا لهم جميع ما يخص النقابة من خدمات 
وتعريفهـم بـدور النقابـة فـى تقديمهـا خدمـة تدريبيـة 
أفضل مدعومة من النقابة بنسب خصم جيدة، متوافر 

فيها مدربني معتمدين ومراكز معتمده. 

كواليس عقد الملتقى األول لتدريب الشباب:
فكـرة عقـد أول ملتقى تدريبى بنقابة املهندسـني، كانت موجودة منذ إنشـاء اللجنة 
فـى فبرايـر 2017  وتـم عـرض الفكـرة فـى أول اجتمـاع للجنـة، حيـث أردنـا مكافـأة 
الطلبة على مشـاريع التخـرج بدورات تدريبية مجانية تؤهلهم لسـوق العمل.. وبالفعل 
تواصلنـا مـع إدارة التدريب من خال أسـتاذة رشـا عبد القوى- رئيس قسـم التدريب 
لتوفير مجموعة من املنح التدريبية، وبالفعل تم توفير مجموعة كبيرة من تلك املنح، 
وجـاءت مـن هنـا فكـرة عقد املؤتمر فـى 13 و14 يوليـو 2017، وقد واجهتنـا العديد من 
املشـكات والصعوبـات تمثلـت فـى التواصـل مع شـباب املهندسـني وحديثـى التخرج 
وجذبهم للنقابة، حيث كانوا منعزلني عنها، ولذلك فضلنا أن نذهب إليهم ونتواصل 
معهـم، وبالفعـل بدأنا زيارة الجامعات من أول أسـبوع لتشـكيل لجنة تدريب الشـباب 
وقمنا بزيارة 10 جامعات فقط، حيث إن الوقت لم يسعفنا بسبب انعقاد االمتحانات.. 
وخـال هـذه الزيـارات كنا نقوم بالتعريف عن اللجنة ودورهـا، وكذلك بدأنا اإلعان 
عن مؤتمر التدريب الهندسى، وبدأ الطلبة في التواصل معنا من خال صفحة لجنة 
تدريـب الشـباب علـى »الفيـس بـوك«، وقامـت إدارة التدريب بتسـجيل أسـماء الطلبة 
الراغبـني فـي االنضمـام إلى املؤتمر مـن خال لينـك موجود على صفحـة اإلنترنت، 
إلى جانب  اسـتمارة تسـجيل.. وخال سـاعات بسيطة، تم تسجيل ما ال يقل عن 1500 
مهندس من خال اإلنترنت وحوالى 5000 من خال اسـتمارة التسـجيل، وقبل نهاية 

مع إطالق نقابة المهندســين مبادرة  تأســيس لجنة تدريب الشــباب  فى فبراير  2017 لم يكن أحد يتخيل 
أنه  خالل تلك الفترة القصيرة، ستقوم اللجنة  بعقد أضخم ملتقى تدريبى تم عقده بنقابة المهندسين.

لــذا كان لقاؤنــا مع مقــرر لجنة تدريب الشــباب وصاحــب فكرة عقــد أول ملتقى تدريبى للمهندســين- 
المهنــدس أنطونيو القــس دانيال أو كما يطلق عليه “دينامو” ملتقى التدريب الهندســى.. والذى حدثنا 

تفصياًل عن كواليس الملتقى، كما تناول اللقاء العديد من النقاط الخاصة بعمل لجنة تدريب الشباب.

مهندس أنطونيو القس دانيال:

أجرى الحوار: فاطمة المصرى

التفكير خارج الصندوق 
أساس نجاح لجنة تدريب الشباب

املوعد املحدد للمؤتمر بأسبوع، تم تسجيل حوالى 12000 مهندس وأدركنا حينها أننا 
أمام عدد مهول، وأن املسئولية أكبر بكثير مما توقعنا.

1500 منحة مجانية و5000 فرصة تدريب:
وواصل حديثه.. تواصلنا مع مراكز التدريب املعتمده بالنقابة، وبالفعل اشترك عدد 
ـا خصومات كبيرة على 

ً
كبيـر من تلـك املراكز، وقدمت منًحـا تدريبية مجانية، وأيض

الدورات، كما تواصلنا مع عدد من الشخصيات املهمة فى مجال الهندسة ليحاضروا 
فـى املؤتمـر، ووفرنا ندوة لكل شـعبة، وكان اليـوم األول للملتقى بمثابة حدث تاريخى، 
وفـي اليـوم الثانـى تـم عقـد 12 نـدوة خال اليـوم الواحـد، ويعد هـذا امللتقـى الحدث 
األضخـم واألكبـر ملشـاركة الشـباب، ليـس على مسـتوى 
د على  النقابـة فقط، ولكن على املسـتوى العام، حيث تردَّ
النقابـة خـال يومني ما ال يقل عـن 9000 مهندس.. وبعد 
امللتقـى زادت مسـئوليتنا لنكون على قدر ثقة املهندسـني 
فينـا.. وخـال امللتقـى، قمنـا باإلعـان عـن 1500 منحـة 
مجانيـة و5000 فرصة تدريـب بخصومات تبدأ من 25% 
إلـى 40 %، وتـم تنفيـذ %70 مـن املنـح حتـى اآلن، وعلـى 

ينا بما وعدنا به.
َّ
نهاية العام سنكون وف

الجامعة الكندية وأيسديسك الفرنسية.. 
الرعاة الرسميون للملتقى: 

وأضـاف.. أن مـن الجهـات التـي شـاركت فـى املؤتمـر 
وأيسديسـك  الكنديـة  الجامعـة  أساسـيني:  كرعـاة 
الفرنسـية، وشـاركت مجموعة من املراكز املعتمدة، مثل 
مركز معروف وإنفينتى وجيلكوم وإكسيانس، وغيرها... 
ونشـكر  فعـال..  بشـكل  االتصـاالت  وزارة  شـاركت  كمـا 
الدكتورة/ عبير شـقير؛ الستجابتها السريعة..كما شارك  

مني فى امللتقى.
ِّ

فريق طابى من الكليات كمنظ

قريًبا.. ملتقى تدريبى للنقابة بداخل 
الجامعات المصرية: 

وعـن أعمـال اإلدارة فى الفترة القادمة.. أكد دانيـال أن هناك منحة لتأهيل 10000 
مهنـدس لسـوق العمـل  مـن خـال برنامـج كامـل للتأهيـل، ونشـكر املهنـدس هشـام 
البحيـرى لتقديمـه هذه املبادرة،  كما تـم عقد املؤتمر األول إلدارة املشـروعات، وكان 
بالتعـاون مع مركز »اكسـبرت« وهو أحـد املراكز املعتمدة من النقابة واملتخصصة فى 
برامـج إدارة األعمـال، وتجاوز عدد الحضـور فيه 800 مهندس، باإلضافة إلى برامج 
الدراسـات العليا مع أيسديسـك الفرنسية ونسـبة الخصم به %40، ويحصل الدارس 
على شـهادة معتمدة من السـفارة الفرنسـية واالتحـاد األوروبي، وكذلـك البروتوكول 
للعلـوم  العربيـة  األكاديميـة  مـع  اإلدارة،  فـى  العليـا  الدراسـات  ببرنامـج  الخـاص 

والتكنولوجيا ونسبة الخصم فيه 40%.
وعـن الفتـرة القادمة للجنة تدريب الشـباب، أكد أن اللجنة تسـعى جاهدة أن يكون 
هناك ملتقى تدريبى للنقابة داخل الكليات، باإلضافة إلى عقد ملتقى تدريبى سنوي 
بالنقابـة، وسـيتم اإلعـان عـن امللتقـى القـادم املرجـح عقده فـى مايـو 2018 وأن يتم 
م دانيال الشكر لكل 

َّ
خاله تقديم منح تدريب عملية للمهندسني.. وفى نهاية اللقاء قد

من ساهموا فى إنجاح امللتقى بداية من أعضاء مجلس النقابة وهيئة املكتب لتعاونهم 
فى خروجه بهذا الشكل املشرف، وكذلك فريق عمل إدارة التدريب والفريق الطابي 

املنظم. 

نقيب املهندسني يكرم املهندس 
أنطونيو القس دانيال
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وقد حضر االفتتاح كل من: املهندس محمد النمر- وكيل النقابة، واملهندس 
محمد خضر- األمني العام، واملهندس فايق جرجس- األمني العام املساعد، 

واملهندس عبد الكريم آدم- أمني الصندوق املساعد.

وشـارك فـي االفتتـاح عـدد كبيـر مـن أعضـاء املجلـس األعلـى للنقابـة، 
والقنصـل الكنـدي، ورئيـس الجامعـة الكنديـة، وعدد من رؤسـاء الجامعات 
وأعضاء هيئة التدريس، ووزارة االتصاالت، وأكبر مراكز التدريب املعتمدة 

من النقابة.

أحدث لجان النقابة العامة:
فـي الجلسـة االفتتاحيـة أوضـح املهنـدس أنطونيـو القـس دانيـال- مقـرر 
لجنـة تدريـب الشـباب، أن اللجنـة أحـدث لجان النقابـة العامة وتسـير وفق 
إسـتراتيجية واضحـة تكفـل التواصـل الدائـم مـع طاب الهندسـة وشـباب 
املهندسني، بهدف الوقوف على آراء ومقترحات وطموحات طاب الهندسة 

وشباب املهندسني، والعمل على مساعدتهم في تحقيق ما يصبون إليه.

عقدت لجنة تدريب الشباب بنقابة المهندسين ملتقى التدريب األول الذى استمرت فعالياته يومي 14 و15 
يوليو 2017 وقد افتتحه المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، الذي أكد أن النقابة تولي اهتمامًا 
خاصًّا لملف التدريب لكونه يســاعد شــباب المهندسين في تأهيلهم لسوق العمل وتحسين فرصهم في 
الحصــول علــى عمل الئق في مصــر وخارجها، علما بــأن النقابة ترحب دائما بأفكار شــباب المهندســين 

وآرائهم، مؤكدًا على أن مجلس النقابة يرحب بالتواصل مع الشباب ويشدد على مساندتهم.

في سابقة هي األولى من نوعها

متابعة: مجدي عبدالوهاب– حازم رخا– سيد الفرماوي– فاطمة المصري
أعده للنشر: سيد الفرماوي  |  تصوير: طارق خضر – أمين إسماعيل

مسرح المهندسين وقاعات النقابة 
ومقر الرعاية الصحية كاملة العدد

خالل الملتقى .. منح تدريبية مجانية وعروض مسرحية

ملتقى تدريب الشباب األول

التدريب
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رئيس الجامعة الكندية: خصم 10 % ألبناء المهندسين عند االلتحاق 
بالجامعة.

 دعـا الدكتور مجـدي القاضي- رئيس الجامعة الكندية، نقابة املهندسـني 
ـا إلـى أن الجامعـة 

ً
املصريـة لعقـد اتفاقيـة تعـاون مـع نظيرتهـا الكنديـة الفت

الكندية لديها القدرة على إعداد املهندسني املهاجرين لسوق العمل العاملي، 
كما أعلن سـيادته أن الجامعة سـتمنح خصًما يصل إلى 10 % عند االلتحاق 
بالجامعة ألبناء املهندسـني.. وعقب نقيب مهندسـي مصـر على هذه الدعوة 

بأن النقابة ترحب بعقد مثل هذا البروتوكول. 

رئيس المعهد الفرنسي: تأهيل 1000 مهندس إلدارة األعمال مجانا.
أعلـن الدكتـور أحمد عدس- رئيس املعهد الفرنسـي العالي للعلوم اإلدارية 
)إيسديسـك للتنميـة اإلداريـة( أن النقابة فخر لكل املصريـني، خاصة وأن 
املهندسـني هـم قاطـرة التقـدم فـي مصـر، وأضـاف.. »عرفانـا مـن املعهـد 
بالدور الذي تقدمه النقابة واملهندسون في خدمة وطنهم ومجتمعهم، تقرر 
تأهيـل 1000 مهنـدس إلدارة األعمـال مجانـا، وليـس لدينـا مانـع مـن زيادة 

العدد حتى لو وصل إلى 10 آالف”.

تكريم أوائل كليات الهندسة لعام 2016:
شهدت فعاليات اليوم األول للملتقى تكريم أوائل كليات الهندسة لعام 2016 
في الجامعات الحكومية، واألكاديمية الحديثة باملعادي، والجامعة الروسية، 

م نقيب املهندسني شهادات تقدير للمكرمني.
ّ
والجامعة البريطانية.. وسل

أمين عام النقابة يشيد بالحضور الكبير للملتقى.. ويعلن:
 تكوين فرقة مسرحية لنقابة المهندسين.

أشـاد أمني عام النقابة بالدور الذي تقوم به لجنة تدريب الشـباب بالنقابة 
منذ ميادها قبل نحو 7 شهور، موجها التحية لكل من ساند اللجنة في عملها، 
ا إياه »أبو التدريب في 

ً
وخـص بالتحية الدكتور مهندس فاروق الحكيم، واصف

فـي نقابـة املهندسـني”، واملهندس أنطونيو القـس دانيال- مقـرر لجنة تدريب 
الشباب، ود.م ريهام إبراهيم، ود.م منى بسيوني، وم. محمد حسن، وسلمهم 
جميعا شهادات تقدير؛ عرفانا وتقديرا لدورهم. وأعلن عن مياد لجنة نقابية 
ا أن النقابة ستبدأ 

ً
جديدة تتولى تكوين فرقة مسرحية لنقابة املهندسني، الفت

ا أن 
ً

فورا في تشـكيل اللجنة التي سـتتبنى كل مهندس لديه موهبة فنية، مؤكد
أهم أدوار هذه اللجنة محاربة التطرف واألفكار الهدامة بالفن. 

كما أشـاد بالحضور الكبير الذي شهده امللتقى، موضًحا أن عدد الحضور 
 أعلى رقم لحضور فعالية نقابية.

ً
تجاوز الـ 4 آالف مهندس، مسجا

قرعة على 1500 منحة مجانية في كافة التخصصات الهندسية:
علـى هامـش فعاليات اليـوم األول.. قامت اللجنة بإجـراء قرعة علنية على 
1500 منحـة مجانيـة فـي كافـة التخصصات الهندسـية، مقدمـة من مراكز 
التدريب املعتمدة بالنقابة، منها منح عملية وأخرى نظرية.. جرت إجراءات 

القرعة بقاعة املهندس عثمان أحمد عثمان بحضور أعضاء اللجنة.

نقيب المهندسين يحضر عرض مسرحية “كان ياما كان” لفرقة شمال 
سيناء:

فـي ختـام فعاليات اليوم األول قدمت فرقة “ببسـاطة” الفنية بشـمال سـيناء 
عرضهـا املسـرحي “كان يامـا كان”.. وأوضـح املهنـدس عمـار شـلبي- مخـرج 
العـرض وكاتـب السـيناريو أن العـرض يتنـاول دور أبنـاء سـيناء فـي مسـاعدة 
جيشـهم الوطنـي فـي حـرب مصر ضـد إسـرائيل.. كما يتنـاول العـرض أهمية 
وضـرورة أن يتحد العـرب اآلن ضد اإلرهاب ومموليه حتى يعود الوطن العربي 

إلى ما كان عليه . 

استكماال لعروض اليوم األول..
مسرح النقابة يشهد عرض مسرحية »صور صور«

 لفعاليات امللتقى التدريبى األول.. شـهد مسـرح نقابة املهندسني 
ً

اسـتكماال

صورة جماعية فى ختام امللتقى

فريق منظم من الجامعات أثناء تكريم الدكتور شريف حلمى

صورة للجنة تدريب الشباب وادارة التدريب مع نقيبب املهندسني 
واألمني العام احتفاال بنجاح امللتقى

فريق منظم من الجامعة ايسيديك الفرنسية
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بعض العروض املسـرحية، وكان منها مسرحية “صور صور” للمخرج أحمد 
الغزالنى، تحت رعاية نقابة املهندسني الفرعية بدمياط والتى تعرض أبرز 

الشخصيات التاريخية التى مرت على تاريخ محافظة دمياط.

 علـى رغبة الكثيرين من الحضور، تم إعادة عرض مسـرحية “كان 
ً

ونـزوال
يـا مـا كان” للمخرج عمار شـلبى والتى قدمتها فرقة “ببسـاطة” الفنية تحت 
رعايـة نقابة املهندسـني الفرعيـة بالعريش واملقتبسـة عن روايـة أغنية على 

املمر لعلي سالم.

تصنيع أول ضاغط لتكييف مصرى:
ـا 

ً
فـى إطـار فعاليـات برنامـج اليـوم الثانـى.. شـهدت قاعـة الفيديـو عرض

تقديمًيا ملشـروع متميز عن تصميم وتصنيع مجموعه من شـباب املهندسني 
لوحدة تكييف مصرية مجمعة 9000BTU/HR ، تستخدم في :

يتكون فريق العمل من:
المهندس عمرو عارف، والمهندس عبداهلل جمعة، 

والمهندس محمد الحديدي. 
إشراف دكتور هشام صفوت، بالجامعة البريطانية.

- وحدات اإلسكان االجتماعي، غرف مساحة )3م*4م(. 
 مـن اسـتيراد مكوناتها من 

ً
- خفـض تكاليـف صناعـة أجـزاء املاكينـة بدال

الخارج.
- االستهاك املخفض للكهرباء. 

- استخدام “فريون” صديق البيئة.

وأعلـن فريـق العمـل أنـه تـم تقديـم بـراءة اختـراع لهـذا املشـروع باملركـز 
القومـى للبحـوث، لعرضـه على رئاسـة الجمهورية، وتقديم املشـروع لوزارة 

اإلنتاج الحربى لتبنى الفكرة.

ندوات مكثفة ومتنوعة لربط الحياة العلمية بالعملية:
إدارة املكتـب الفنـي.. لصقـل خبـرات املهندسـني حديثـى التخـرج وربـط 
الحيـاة العلميـة بالعمليـة، عقدت اللجنة نـدوة عن املكتب الفنـى والتنفيذى 
للمشـروع، حاضرت فيها املهندسة االستشارية فاطمة نصر الدين، تناولت 
ا ملتطلبات نظام الجودة )األيزو( وتطرقت 

ً
خالهـا إدارة املكتب الفنى طبق

لعـدة ملفـات، منهـا املراحـل األساسـية التـى يمـر بهـا املشـروع، بـدًءا مـن 
مرحلـة الدراسـة، مـروًرا بمرحلة إعـداد البيانـات واملواصفات واسـتخراج 

التدريب

صورة تذكارية لنقيب املهندسني مع بعض املشاركني

تعاون مركز اكسالنس املعتمد من النقابة واملشارك بنجاح امللتقى
صورة تعاون مركز اكسالنس املعتمد من النقابة 

واملشارك بنجاح امللتقى

نموذج عملى فى أحد املحاضرات
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التراخيص من الجهات املتعددة، ومرحلة طرح املشروع للمناقصة، وانتهاًء 
بمرحلة ترسـية العطاء على الشـركة املنفذة، وحتى مرحلة تسـليم املشـروع 

االبتدائي والنهائي.

مفاعـل الضبعـة: قام نائـب رئيس هيئة املحطـات النووية السـابق الدكتور 
علي عبد النبي بإلقاء محاضرة عن مفاعل الضبعة الذي يسـاهم في توفير 
الطاقـة للمشـروعات العماقـة التـي تقيمهـا مصر، كما يسـاعد علـى تنويع 
ـا أنـه سـوف يقـوم بإنتـاج طاقة نظيفـة. وأشـار إلى أن 

ً
مصـادر الطاقـة، الفت

املشـروع سـوف يقـوم بتغطيـة تكاليفه بشـكل كامـل، وسـتتوافر فيـه املعايير 
ا أنه سـيكون لديه القـدرة على مقاومة زلزال بقوة 8 

ً
النوويـة الحديثة، مؤكد

درجات على مقياس رختر.

الطاقـة املتجـددة: فـي محاضرتـه أشـار الدكتـور مهنـدس عـادل بشـارة– 
ا، 

ً
وكيـل وزارة الكهربـاء األسـبق، أن الطاقـة املتجـددة “بيزنـس” مربـح جـد

ولكنه مجال اليزال غير مسـتغل في مصر، مشـيًرا إلى أن مصر لديها أكثر 
مـن مصـدر للطاقة املتجـددة في مقدمتهـا الطاقة الشمسـية وطاقة الرياح 
والطاقة الحيوية، وطاقة أمواج الرياح، وطاقة باطن األرض، واألخيرة غير 

مستغلة على اإلطاق في مصر”.

وأضـاف.. »تأخرنـا في اسـتغال الطاقة املتجـددة، لعدم االهتمـام بها إال 
مؤخًرا، والغريب أنه عندما توجهت الدولة للطاقة املتجددة لم تجد الكوادر 
العلميـة التـي تقوم بهذا األمر؛ ألن الجامعات أهملـت تدريس هذا النوع من 

الطاقة.. 

كما لفت إلى أن مصر بدأت في السـنوات األخيرة تتوسـع في إنتاج الطاقة 
املتجددة، وبدأت تطبق نظام املباني الخضراء، وهذا النوع من املباني يقلل 

من استهاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 27 %.

ـم املهندس 
ّ

األنظمـة املدمجـة.. وفـي محاضرة عن األنظمـة املدمجة، عظ
أحمد عشـماوي- رئيس قسـم األنظمة املدمجة بمعهـد تكنولوجيا املعلومات 
بوزارة االتصاالت من قيمة األنظمة املدمجة بعد تطورها السريع واالزدياد 
ا علـى أنها العقـل املفكر واملحرك 

ً
امللحـوظ فـي هذا املجال فـي مصر، مؤكد

لكل االبتكارات اإللكترونية الحديثة في جميع املجاالت الصناعية، غير أنها 
فرصة عمل ممتازة فى أضخم الشركات العاملة فى هذا املجال.

سـوق العمل والتعليم.. وخال محاضرة حملت عنوان »املحاكمة بني سـوق 
العمـل والتعليـم”، أكد املهندس أحمد سـرحان– مدير الدعـم الفني إلحدى 

رئيس الجامعة الكندية 
أثناء تكريمه بامللتقى

تكريم املهندس عمرو أسامة 
الشريف بالجامعة الكندية

األمني العام ونقيب املهندسني 
اثناء تكريم د. فاروق الحكيم

تكريم املهندس 
أنطونيو القس دانيال

املهندس انطونيو يكرم 
الدكتور مهندس ياسر شعبان

نقيب املهندسني والدكتور 
املهندس وائل يوسف عضو 

لجنة تدريب الشباب مع 
إحدى املكرمات

نقيب املهندسني يكرم 
دكتورة ريهام ابراهيم أثناء التكريما-ايمان حنورة باملعهد الفرنسى

األمني العام اثناء افتتاح امللتقى

الدكتورة منى بسيونى أثناء التكريم

نقيب املهندسني يكرم الدكتور 
مهندس على عبد النبى
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الشـركات اإلسـبانية العاملـة في مصر، أن التعليم الهندسـي فـي مصر أقل 
كثيًرا من نظيره في كثير من دول العالم، إال أنه وبالرغم من ذلك يتيح لكل 
طالب هندسة قاعدة معلوماتية جيدة، ولكن عيبها الوحيد أنها قديمة نوًعا 

ما وال تواكب التطورات العلمية الحديثة. 

وأوضح »سـرحان” أن الشـهادة الجامعية وتقدير التخرج ال يمثان سـوى 
15 % فقـط مـن املؤهات املطلوبة لالتحاق بـأي عمل بعد التخرج .. وأن 85 
% مـن مؤهـات الفـوز بفرصة عمل تتمثل في إجادة لغـة أجنبية، واملهارات 

الشخصية، والعمل تحت ضغط ، ومهارات الكمبيوتر.

تنميـة وتطـور مهاراتـك.. فـي ختـام فعاليـات اليـوم الثانـى، قـدم الدكتـور 
أيمن الدهشـان- خبير التدريب الدولى واستشارى الجمعية املصرية لتنمية 
العنصـر البشـرى، مجموعة من النصائح لشـباب املهندسـني لتنمية وتطور 

مهاراتهم للحصول على وظيفة، وقد أجمل املوضوع في ثاثة أمور:

شــارك فــي فعاليــات الملتقــى  مراكــز 
معتمدة من النقابة، وهي:

 Excellence ,Marouf Acadimy
 Excellent Way
Jelecom 
 Infinity pro 
 Expert
 Brooklyn Acadimy 
 ICG

النطاق األول- ضرورة تحديد الهدف: 
 للقياس. 

ً
يجب أن يكون قابا

ستضمن تحدًيا يمكن تحقيقه.
أن يكون مناسبا ومحددا بوقت.

السعى لتحقيق الهدف، يعد أول خطوة من خطوات النجاح، ولكن.. 

النطاق الثاني.. تحديد وسائل تحقيق الهدف، مع:
ضرورة استغال كل املوارد. 

التركيز على تحقيق الهدف مهما كانت التحديات.

النطاق الثالث.. ثروة المعرفة هى الثروة الحقيقية: 
 ”FE“ سؤال وجواب في الـ

سـؤال وجـواب فـي الــ “FE”، كان عنـوان املحاضـرة التـي ألقاهـا الدكتور 
ياسـر شـعبان- عضـو هيئـة التدريـس بكليـة الهندسـة باملطريـة، ألقـى فيها 

الضوء على إيجابيات االختبار، وتتلخص في:

ا للعمل بالخارج.
ً

1 -  يجعل املهندس معتمد

املحليـة  األسـواق  فـي  أمامهـم  العمـل  فـرص  تحسـني  علـى  يسـاعد   -  2
واإلقليمية والدولية.

 3 - التطوير واالرتقاء بمستوى ممارسة املهنة.

 :FE خطوات التقدم الختبار الـ
الدخـول علـى الصفحـة الرسـمية ملؤسسـة CNEES حيث يقـوم املهندس- 

عضو النقابة بتسجيل البيانات على الصفحة.

تراجع النقابة البيانات وتعتمدها في حالة صحتها.
يجـرى حجـز موعـد ومـكان إجـراء االختبار علـى املوقـع بعد دفع الرسـوم 
)250 دوالًرا أمريكًيـا( بواسـطة بطاقـة ائتمـان، وفـى حالـة النجـاح تسـلم 

شهادة من النقابة ملن اجتاز االختبار.

التدريب

افتتاح املعرض الخاص بمراكز التدريب املشاركة واملعتمدة من النقابة

جانب من الحضور فى احدى ندوات امللتقى 

اثناء القرعة الخاصة باملنح املجانية

د محمد ثبات ود عصام صفى الدين وم انطونيو ود أحمد راشد 
أثناء تكريمه ود وائل يوسف
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شــارك كل من المهندس طارق النبراوى- نقيب المهندســين، والمهندس محمد حســن خضر- أمين عام 
النقابة فى تسليم شهادات دورة »إعداد مهندس موقع« على المهندسين المتدربين.. تلك الدورة التى  
عقدتها لجنة تدريب شــباب المهندســين بالنقابة برئاســة د.م/ منى بســيوني، وحاضر فيها  المهندس 
حســــن قنديل.. واستمرت قرابة شهرين بواقع 160 ســاعة، عقدت بمسرح النقابة؛ نظرا لإلقبال الشديد 

على الدورة والتى وصل عدد المهندسين المتدربين فيها إلى أكثر من 500 مهندس.

ضمت أكثر من 500 مهندس

كتب / حازم رخا  |  تصوير / طارق خضر

نقيب المهندسين واألمين العام يشاركان فى 
تسليم شهادة دورة » إعداد مهندس موقع«

لقطة تذكارية للمتدربني

صورة سيلفى مع املتدربني
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النقابة وقضية التدريب والتعليم 
الهندسى:

وفـى كلمتـه، أكد املهنـدس طـارق النبراوى- 
نقيب املهندسني على أن:

التدريب هو األساس لرفع كفاءة املهندسني.. 
والنقابـة تعتبـر قضيـة التدريـب هـى القضيـة 
الهندسـى  التعليـم  أصبـح  أن  بعـد  الرئيسـية 
مـن  قلـل  ممـا  املطلـوب،  املسـتوى  غيـر  علـى 
فرص العمل؛ كون التدريب يساعد على تأهيل 
العمـل،  سـوق  ملواكبـة  إلعدادهـم  املهندسـني 
وتحـاول النقابـة بالتدريب القضـاء على بعض 
القصور فى التعليم الهندسى، ليكون املهندس 
ا للعمل علـى الوجه األكمـل، وعلى أعلى 

ً
جاهـز

املستويات .

 وفى هذا اإلطار، تم:

السـابع  بالـدور  تدريـب  مركـز  أول  افتتـاح   
مـع شـركة شـنايدر العامليـة ملهندسـى القـوى 

الكهربائية لتنظيم أعلى دورات .

بتكلفـة  للمهندسـني  تدريبيـة  فـرص  إتاحـة 
للنقابـة  األساسـية  األهـداف  مـن  منخفضـة 
قـدر  علـى  ليكونـوا  املهندسـني  كفـاءة  لرفـع 

املستوى العاملى .

للـوادى  تصـل  التدريبيـة  النقابـة  برامـج 
الجديد والعريش حتى تعم الفائدة على جميع 

املهندسني .

لتطويـر  كاملـة  منظومـة  النقابـة  طرحـت 
التعليم الهندسى واالرتقاء بمستوى املهندسني 
تبـدأ بمجمـوع االلتحـاق بالجامعـات الخاصة 
وتلـك  النقابـة.  دخـول  قبـل  باختبـار  وتنتهـى 
اإلجراءات قوبلت بموجة من االعتراضات من 

بعض أطراف املجتمع .

قـرار  تطبيـق  علـى  يصـر  النقابـة  مجلـس 
مـا  علـى  املهندسـني  لنقابـة  األعلـى  املجلـس 
أكدتهـا  إجـراءات  مـن  اتخـاذه  وتـم  سـبق 
السـابقة  السـنوات  فـى  العموميـة  الجمعيـة 
بعـدم قبـول تسـجيل أى خريـج لكليـة أو معهـد 
هندسـى خاص هـذا العـام، إذا كان مجموعه 
فـى الثانويـة العامـة يقـل عـن 10 % مـن الحـد 
األدنى للقبول بكليات الهندسـة فى الجامعات 

الحكومية .

انشاء 4 قاعات تدريبية على أعلى 
مستوى بالنقابة:

ـم املهنـدس محمـد خضـر 
َّ

وفـى كلمتـه، عظ
أهميتـه  علـى  مشـدًدا  التدريـب  قيمـة  مـن 
خريجـى  سـواء  املهندسـني  كفـاءة  لرفـع 
. أو الحكوميـة   الجامعـات واملعاهـد الخاصـة 

قاعـات   4 اآلن  تنشـئ  النقابـة  أن  موضحـا 
تدريبيـة علـى أعلـى مسـتوى بالـدور السـادس 

بالنقابة، وستكون جاهزة خال عام .

التدريب

.. ويكرم األمني العامم حسن قنديل يكرم نقيب املهندسني

م حسن قنديل بكرم رشا عبد القوىويكرم  م انطونيو القس دانيال

صورة تذكارية مع نقيب املهندسني واألمني العام واملهندس حسن قنديل

م. طارق النرباوى وم. محمد خضر وم.حسن قنديل وم. أنطونيو القس دانيال يتوسطون مجموعة من املتدربني
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جانب من السادة الحضور بنهاية دبلومة التنفيذ بمسرح النقابة

لقطة تذكارية للمتدربني

لقطة تذكارية للمتدربني

لقطة تذكارية للمتدربني

لقطة تذكارية للمتدربني

لقطة تذكارية للمتدربني

لقطة تذكارية للمتدربني

م طارق النرباوى وم محمد خضر وم حسن قنديل وم انطونيو القس دانيال 
يتوسطون مجموعة من املتدربني
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من لحظة طرد سيد الخلق آدم عليه السالم 
وحــواء من الجنة حين أرادا أن يحجبا عورتيهما 
بأوراق الشــجر خجــاًل من اهلل عــز وجل، ومنذ 
نشــأة اإلنســان، وقد فطر على تغطية عورته 

نزواًل إلى األرض بكل العصور. 
بجانب المأكل والمســكن وإشباع حاجاته لحفظ 
النوع اإلنســاني، يُعد الملبس أحد أهم االحتياجات 
لإلنســان، ويرتبط نوع المالبــس ارتباًطا وثيقا بالبيئة 
والمنــاخ، وما يتوافر لديه من موارد، ويتغير الذوق 
طبقــا للعصــور المتواليــة واالنتمــاءات االجتماعية 
والطبقية، وأخيرا تعد ثقافة الجماعات البشرية من 
األمور المؤثرة في اختيار الجماعة البشرية للملبس.

 فــي العصــور الحجريــة اســتخدم فــراء الحيوانات 
بالشتاء ليجني الدفء أو الجلود الخفيفة واألوراق ، 
ومع تطور العصور أصبح مركبًا أكثر فأكثر، فتوجه 
اإلنســان إلى ابتكار األقمشة، ومن َثم ابتكار طريق 
تلوينهــا، ثم تزيينها وترصيعها كمــا عمد فراعنة 
مصر، وأثناء تلك السلســلة الطويلة من إبداع 
إلشــباع تلك الحاجة الجوهرية، جرى فصل 
الزينــة ليظهر لنا المنتج الجديد 
أبهــى  فــي  “اإلكسســوار” 

خطوط الموضة المخصصة له. 
وفي العصور الحديثة أصبحت صناعة المالبس 

صناعة هائلة، تخدم مئات الماليين من البشــر، 
فيمــا أطلق عليه “الموضــة” ومنتجاتها من زينة أو 
مــواد تجميــل أو أحذية أو أحزمــة ومنتجات جلدية 

حتــى بلغ األمر في صورتــه الحالية، والتي اتضح 
معهــا تلك القاعــدة الذهبية والتــي تقول: “إن 
إشــباع االحتياج إلى الملبــس والمظهر هو من 

أهــم االحتياجات اإلنســانية والظواهر األكثر تطورا 
على وجه البسيطة”.

سيدتي وزميلتي المهندسة:
الخطــاب هنا موجه لزميلتي المهندســة. لهذا من 
الضروري أن نبدأ بهذا السؤال البسيط: هل استطعتِ 
التوفيق بين عملك الهندســي وبين الحياة العملية 
كونك آنســة أو ســيدة تعد الموضة أحــد مبادئها 
أم أنــك استســلمت لضغــوط الحيــاة وصعوباتهــا، 
وللمســؤوليات الكثيرة والجســيمة التي تقع على 

عاتقك؛ بين احتياجات األبناء والزوج واألسرة والتي 
شغلتك عن اســتكمال أحد أهم جوانب شخصيتك، 

والتي تقع بين الجمال واألناقة.

بقلم: ايمان ممدوح حنورة

هندسة المظهر: الموضة
االحتياج البشري األكثر تركيبا 

على مر العصور
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المظهر المالئم 
لبيئة العمل:

ا 
ً

وأبـد دائًمـا  الشـاغل  الشـغل  كان 
كالهندسـة  العمليـه  الكليـات  لطالبـات 
هـو كيفيـة االهتمام بمظاهرهـن في ظل 
الشـقاء الدراسـي طوال العـام، ثم تطور 
وبمجـرد  التخـرج،  بعـد  بـدوره  السـؤال 
تقديم كارت التعريف بإحدى الشـركات 
تحت لقب مهندسة تطرحني على نفسك 
السـؤال التالي: هل أمتلك املظهر املائم 

لبيئة العمل؟

نصائح للشتاء القادم:
هـذا السـؤال الخـاص باملـرأة العاملـة 
خـاص  بشـكل  واملهندسـة  عـام  بشـكل 
والـذى ال ينتهـي، سـنحاول مًعـا اإلجابـة 

عنه ببعض النصائح للشتاء القادم.

األلوان:
األلـوان اآلتية هي أبطال الشـتاء 
القـادم وهـي املدونـة علـى املوقـع 
والتـي  بانتـون  لشـركة  الرسـمي 
أصبحـت مـن أفضـل املواقـع فـي 
تحليل األلوان وقراءاتها، نعرضها 
لـذا  صورهـا،  أبسـط  فـي  عليـك 
اسـتمتعي بارتدائهـا بمـا يتناسـب 

مع ذوقك الخاص. 
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اخترقي بعض قواعد الموضة:
فـي فصل الشـتاء يمكنـك زميلتي املهندسـة اختراق بعض قواعـد املوضة والتي 

 مؤخرا، مثل:
ً

ا مقبوال
ً
بات اختراقها شيئ

األلوان الفاتحة تضيف هالة من النقاء  والمظهر األنيق:

1. ارتـداء األلـوان الفاتحـة فـي فصل الشـتاء، حيث تضيف هالة مـن النقاء واملظهـر األنيق، كما أن 
األلـوان الفاتحـة تحتفـظ برونقهـا مدة أطول بالشـتاء علـى عكس التقليـد الذي يقول: “إن الشـتاء هو 

ملك األلوان الداكنة”. 

ألـوان  علـى  أيضـا  هـذا  وينطبـق 
والتـي  وضعهـا  يمكنـك  التـي  املناكيـر 

تمتاز باإلطالة الناعمة.

الهندام المناسب للمكان:
اختيـار  كيفيـة  وهـي  جـدا،  مهمـة  نقطـة 

الهندام املناسب للمكان 
وماهي أقوى اإلطاالت للشتاء القادم. 

1. دائما ما نتسـاءل: هل أفقدنا كثرة ارتداء 
البنطلون األنوثة الكامنة لدى كل امرأة منا؟

2. هـل تـدرج األنوثـة وتقـاس بنـوع امللبـس 
فقط، ما إذا كان فستانا قصيرا أو طويا ؟

الفهم والذكاء وفقط:
هـذا  هـو  شـيوعا  األخطـاء  أكثـر  أحـد  مـن 
الخلـط ومحاولة قياس أنوثـة املرأة والتي هي 

مقومها األساسي الفهم والذكاء وفقط.
ذكاء االختيار.. ذكاء االسـتخدام املناسـب.. 
أدق  هندسـة  علـى  يعتمـد  هندسـي  ذكاء 
وإشـباع  خدمتـك  فـي  لوضعهـا  التفاصيـل 
حاجتـك مـن املوضـة دون اإلخـال بنجاحك 

العملي.

2. ارتداء الذهبي والفضي مًعا. 

3. عدم الجمع ما بني الكحلي 
الدرجـات  بـني  مـا  أو  واألسـود، 
تمييـز  لعـدم  نظـرا  الداكنـة؛ 
باختـراق  ولكـن  لهمـا،  العـني 
هـذه العادة وتجربة االنسـجام 
ـا 

ً
بـني اللونـني ستكتشـفني آفاق

جديدة لألناقة العملية. 

استمتع بالحياة
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بأقل مجهود وبأقل اإلمكانات.. 
نظرية التباديل والتوافيق:

نعـرض فيمـا يلـي بعـض أهـم االختيـارات املوفقـة 
للتغييـر من مظهرك اليومـي وإطالتك بأقل مجهود 
وبأقـل اإلمكانـات، حيـث تسـتطيعني بمنتهـى اليسـر 
ا 

ً
خلـق شـيء مختلـف كل يوم مـن نفس املجموعـة وفق

لجدولـك األسـبوعي دون الحاجـة إلى تغييـر محتوى 
خزانتـك، وهـذا بأبسـط طـرق التبديـل والتوفيـق ما 
بـني القطع والتناغم، مـا بني ألوانها مع تركيزنا على 
بعـض األلـوان الناجحة والتـي يعتد بهـا كمثال وليس 

على سبيل الحصر.

بعـرض التجربـة التاليـة نجـد أنـه بواقـع أن يكـون 
محتـوى خزانتـك ١٤ قطعـة رئيسـية فقـط، يمكنـك 
بمجـرد  وذلـك  مختلفـة  إطـاالت  بعشـر  الظهـور 
التعامـل الذكـي مع القطع للوصول الـى أمثل درجات 

االستخدام بما يتناسب مع إطالتك اليومية. 

فبعض املكونات األساسية:

1. البنطلون بدرجتيه الفاتح والغامق.
2. املعطف الطويل.

3. البلوزة الفاتحة بأشكالها. 
4. شكل الحذاء. 

يعتبـر كل فـي مكانـه أحـد أهـم مقاديـر الوصفـة 
السـحرية للفاشون السـريع العملي الذي يتناسب مع 

بيئتك العملية. 

كمـا ال ينطبق ذلك فقط علـى اللبس العملي، وإنما 
على اإلطاالت الكاجوال أيضا وموضح ذلك بكيفية 

استخدام القطع اآلتية أيضا، 

حيث نرى أن مجرد تبديل ألوان وموديات الحذاء 
والطويـل  القصيـر  بنوعيـه  الجاكيـت  إلـى  إضافـة 
أوجـد  بهـا  والفاتـح  الغامـق  بـني  بالخلـط  واأللـوان 
١٠ طـرق وإطـاالت مختلفـة لعـدد قليـل مـن القطـع 

بالخزانة. 

كما تتألق هذا الشتاء وكل شتاء الكارد يجني الطويلة 
بألوانهـا الفاتحـة التـي تجعـل املظهـر أقـرب للطابـع 
الفورمال منه إلى الكاجوال، وتكون مفيدة وعملية جدا 

في حاالت الذهاب للعمل مع برودة الطقس.
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الجينز فورمال أم كاجوال:
هل يعتبر الجينز من حيث تصنيفه للمظهرية “فورمال” أم “كاجوال”؟

هـل اختيـار الحـذاء املناسـب للجينـز املناسـب يعكـس مـدى مناسـبة اإلطالـة 
املرجوة؟

واإلجابـة ولحسـن الحـظ تأتـي دائمـا في صالحـك زميلتـي املهندسـة، حيث إنك 
تسـتطيعني دومـا تغييـر طابـع الجينز إلـى الفورمال والذهـاب بمنتهـى العملية إلى 
موقـع عملـك دون التخوف من كون مظهرك ال يليق ببيئة عملك والتي هي صفة من 

صفات الذكاء االجتماعي عما باملقولة “ لكل مقام مقال”.

نوضـح بمجموعـة الصـور اآلتيـة بعـض اإلطـاالت املناسـبة، كمـا نوضـح كيفيـة 
اختيار الحذاء املائم وفقا لقصة البنطلونات للحفاظ على انسـيابية التحرك لكل 

مهندسة، بل ولكل امرأة عاملة غايتها الكمال. 

إطاللة الجينز العملية وكيفية اختيار
الحذاء المالئم لكل قصة:   

استمتع بالحياة
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“ اإلسكارف “ ... القطعة التي أدت إلى طفرة في عالم الموضة:

“التربون”

اإلكسسوار:

انتقـاال مـن اإلطـاالت وذكاء انتقائهـا إلـى القطعـة 
التـي أدت إلـى طفرة فـي عالم املوضه والتـي تم تطوير 
خطـوط خاصـة بهـا بأكبـر بيـوت األزيـاء بالعالـم نأتي 
على ذكر “ اإلسـكارف” وهـي القطعة التي تقوم بتزيني 
فصـل  فـي  مخملـي  متألـق  بشـكل  اإلطـاالت  معظـم 
الشـتاء.. زميلتـي املهندسـة سـواء كنـِت محجبـة أو غير 
محجبـة، متزوجـة أو ال زلـِت فـي الطريـق إلـى منـزل 

الزوجية، فلتعلمي أن انتقاء هذه القطعه يبعث األناقة، 
ويضيـف ملسـة مختلفـة إلطالتـك دائمـا خاصـة عنـد 

الدمج بينها وبني الحقيبة.  

وتذكـري دائمـا أنـك يمكنك اسـتخدام اإلسـكارفات 
املزركشـة مـع إطـاالت هادئـة، وكذلك افعلـي العكس 
مـع  الواحـد  اللـون  ذات  اإلسـكارفات  باسـتخدام 

اإلطاالت املليئة باأللوان.

كما ظهرت في اآلونة األخيرة أنواع أخرى من 
“ اإلسـكارفات “ والتي سـميت باسم “التربون”، 
التقليـدي  الـرأس  غطـاء  مـن  مسـتوحاة  وهـي 
خطـوط  يائـم  بشـكل  تطـور  والـذي  بأفريقيـا 
املوضـة الجديـدة ويائـم أيضـا البيئـة العملية 

إذا تم اختياره بالشكل املائم.

وحيـث إننـا تطرقنـا إلـى قطعـة تبـرز أسـلوب 
التزيـني لـدى املـرأة، كان علينـا االنتقـال إلـى 
كيفية اختيار اإلكسسـوار وفقا لشكل الوجه عن 
الحلـق، وكيفية اختيار القادات املناسـبة وفقا 
ا مـن 

ً
للهنـدام بمـا يضفـي علـى مظهـرك مزيـد

االتساق واالنسجام.  

بالصـورة املوضحـة عـدة اختيـارات تناسـب 
فتحـة الصـدر لـكل إطالـة، حيـث نختـار لـك 

األفضل التزان العني.
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الحلق واستدارة وجهك:
أمـا في حالـة اختيار الحلق، فلِك سـيدتي 
هـذا الدليـل للتعـرف على ما يائـم وجهك 
ويزيـد مـن سـحره وجمالـه،  بجميـع أنـواع 
األوجـه املذكـورة بداية من الوجـه الدائري 
والبيضـاوي والوجـه علـى شـكل قلـب، إلـى 
بمـا  كل  الشـكل  املاسـي  أو  املربـع  الوجـه 

يناسبه.

استمتع بالحياة
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الناعمـة  األقمشـة  أكثـر  مـن  يعـد  القطـن: 
القطـن  ويمتـاز  الجسـم،  بشـرة  علـى  واللطيفـة 
ـا بتكّيفـه مع جميـع فصول السـنة، فهو مائم 

ً
أيض

ألي طقـس كان، ففـي فصل الصيف يمتـاز القطن 
بكفاءتـه العاليـة على امتصـاص العـرق، ويحافظ 
علـى برودة الجسـم، أّمـا في فصل الشـتاء فيعطي 

القطن شعوًرا بالدفء. 

ولـنّي،  الـوزن،  هـو قمـاش خفيـف  الصّـوف:   
وقـوي، وطويـل األمـد، ويمتـاز بمقاومتـه للتجعيـد 
ويمتـص الرطوبة والعرق، باإلضافـة إلى أنه يمنح 
الدفء بالّطقس البارد، ويستخدم بشكل كبير في 

صناعة السجاد والبطانيات واملابس الصوفّية.

الحريـر: يعتبـر هـذا القمـاش من أفخـم وأفخر 
ا، باإلضافة 

ً
أنواع األقمشة، وهو ذو ملمٍس ناعم جد

إلـى ملعانه، ويمتاز بأنه يمنح الشـعور بالراحة عند 
ارتدائه، ويائم جميع فصول الّسـنة، فهو يحافظ 

ا في الشتاء. 
ً
على الجسم بارًدا بالصيف ودافئ

ا، ولـنّي ومـرن، 
ً

 الجلـد:  هـو قمـاش فاخـر جـد
ولطيـف امللمس، ومريح، ومائـم لجميع الطقوس 
البـاردة والدافئـة علـى عكـس معلوماتنـا عنـه بأنه 

يستخدم فقط في الشتاء. 

ـان ملـك النسـيج الطبيعـي، 
ّ

الكتّـان: يعـد الكت
فهـو يسـتخدم علـى نطـاٍق واسـع لصنـع املابـس 
واألثاث والسـتائر واملفارش وغيرهـا، كما ُيعد من 
ـه 

ّ
أفضـل الخيـارات لـذوي البشـرة الحساسـة؛ ألن

يمتـاز بخصائـص مقاومـة للحساسـية، باإلضافة 
إلى عدم التسبب بأّي مشكات كالتهّيج وغيرها.

األمـد،  وطويـل  قـوي  قمـاش  هـو  الجـوت: 
وتتعـدد  وبنجاديـش،  الهنـد  فـي  تواجـده  يكثـر 
املابـس،  وصناعـة  كالتغليـف،  اسـتخداماته 
واألثاث، واإلكسسـوار، وصناعة الّسـجاد والحبال 

والخيوط واملشّمعات.

العنصر األكثر سحًرا في عالم الموضة:
العنصر األكثر سحرا في عالم املوضة والذي قامت عليه أساس صناعة املوضة، والتي ال يمكن لها أن تتطور إال بتطويره، إنه 
سـحر القماش الذي يعد ذوق اختياره القاعدة اإلحساسـية لارتفاع بالذوق العام للمابس.. نوضح لِك زميلتي املهندسـة أهم 

أنواع األقمشة ومتوسط أسعارها وفقا لدراسات السوق مؤخًرا. 

أنواع األقمشة:
يتم تصنيف األقمشة بناًء على طبيعة املواد املستخدمة في صناعة أليافها كما هو موضح فيما يلي:

أوال- األقمشة الطبيعية:
 تصنع األقمشـة الطبيعّية من مصادر حيوانّية أو نباتّية بما في ذلك األلياف املوجودة في جلد الحيوانات وشـرانق دود القز، 
باإلضافة إلى بذور النباتات وأوراقها وسيقانها، وتعد األقمشة الطبيعّية الخيار األمثل للجميع، فهي ال تسبب آثاًرا جانبية، وال 
سـبب األضـرار كالّطفـح الجلدّي وغيرها، إضافـة إلى عدم تأثر القماش الطبيعي بالعوامل املحيطة كتغير لونه بسـبب أشـعة 

ُ
ت

، وتتعدد أنواع األقمشة الطبيعية املستخدمة في حياتنا، ومنها: 
ً

الشمس فوق البنفسجية مثا
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ثانيا- األقمشة الصناعية:
 يتم إنتاج األقمشـة الصناعية من ألياف مصنوعة من مواد غير عضوية أو مزيج من مواد 
عضويـة مـع مـواد كيميائيـة، وتمتـاز األقمشـة الصناعّية بالعديـد من الخصائـص، فبعضها 
يكـون خفيـف الوزن وشـفاف، والبعض اآلخر سـريع الجفـاف وطارد للرطوبـة، وهناك أنواع 
ا، ومن أبرز هذه األنواع:

ً
ا كبعض أنواع األقمشة الطبيعية وأنواع قوّية وقاسية جد

ً
فاخرة جد

  األورغانـزا: قماش رقيق وخفيف، مصنوع من 
خيـوط الديـدان الحريرّيـة املنسـوجة مـع األلياف 
وللحصـول  والبوليسـتر،  كالنايلـون  الصناعّيـة 
، يتم نسـج األورغانـزا مع 

ً
علـى قمـاش أكثـر أناقـة

الحرير، ومن أهم استخداماته اإلسكارفات. 

 التافتا شـبيه السـاتان والفارق في االنسـيابية 
هـو قماش حريـري ناعم، يمتـاز باللمعان وعكسـه 
الحريـر  مـن  مصنـوع  وهـو  والتمـوج،  للضـوء 
الصناعـي أو النايلـون أو الرايـون، ويسـتخدم فـي 

تصنيع املابس النسائية.

 األسيتات: االسم التجاري البوليستر : هو قماش 
فاخر ولنّي، مصنوع من السليلوز ويتم الحصول عليه 
عـن طريق إعادة بناء القطن أو لّب الخشـب، ويمتاز 

هذا القماش بمقاومته لانكماش والعفن.

مشـتقات  مـن  مصنـوع  قمـاش  النايلـون:   
ومرنـة  قويـٍة  وأنسـجٍة  خفيـٍف  وزٍن  ذو  البتـرول، 
وسـعره  تنظيفـه  بسـهولة  ويمتـاز  األمـد،  وطويلـة 
صناعـة  فـي  النايلـون  ويسـتخدم  املنخفـض، 
املنتجـات، مثـل املابـس،  مجموعـة متنوعـة مـن 

والحقائب، واألمتعة، واملحافظ. 

المخمل.. االسم التجاري “القطيفة” 
غسـله  بسـهولة  يمتـاز  وسـلس،  ناعـم  قمـاش  هـو 
وتجفيفـه وسـعره املنخفـض، وتسـتخدم األقمشـة 
املخملّية في صناعة العديد من املنتجات كاملابس 

بما في ذلك البنطلونات والقمصان.

 الشـيفون: هـو قمـاش خفيـف وشـفاف، يتـم 
صناعته باسـتخدام الحرير أو األلياف الصناعّية 
الرايـون،  أو  البوليسـتر  أو  النايلـون  أو  القطـن  أو 
والّسـهرة  الزفـاف  لفسـاتني  اسـتخدامه  ويكثـر 

والحفات واألوشحة.

وطويـل  الـوزن،  خفيـف  قمـاش  األكريليـك:   
األمد، ويمتاز بسـعره املنخفض، ويسـتخدم بشكل 
رئيسي لصناعة املابس كالقمصان وأزياء النساء 
األخـرى، باإلضافـة إلـى اسـتخدامه فـي صناعـة 

مقاعد الكراسي واألرائك.

استمتع بالحياة
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الجورجيـت أو الكريـب جورجيـت:  هـو 
يمتـاز  الـوزن،  خفيـف  شـفاف  حريـري  قمـاش 
بتوفيـر أقصـى درجـات الراحـة وتكلفتـه القليلـة، 
ويكثـر  البوليسـتر،  أو  الحريـر  مـن  مصنـوع  وهـو 

استخدامه في صناعة األزياء.

الدنيـم.. االسـم التجـاري “الجينـز”: هو 
قمـاش خفيـف الـوزن، قـوي، ومريـح، مصنـوع من 
نسـيج قطني طويل، وُيصبـغ باللون األزرق، وحاليا 
كثرت درجات ألوانه، لصناعة بنطلونات وقمصان 

وفساتني الجينز.

الّصيـت،  ذائـع  راٍق  قمـاش  هـو  الدانتيـل:   
ويسـتخدم فـي صناعـة األزيـاء الراقيـة وفسـاتني 

الزفاف واملابس الجاهزة، ويتوافر بألواٍن عدة.

الفسكوز: هو قماش يستخدم في عملّية عزل 
وجـوارب  الداخلّيـة،  املابـس  وصناعـة  األقمشـة 
النسـاء، واألثـاث، واملناشـف، وأغطيـة الطاوالت، 
فـي  اسـتخدامه  يتـم  ال  لذلـك  للتلـف؛  قابـل  وهـو 

تصنيع املنتجات الصلبة.

 الرايـون: هـو قمـاش مصنوع عـن طريق إعادة 
تشـكيل السـليلوز، ويمتـاز بكفاءتـه العاليـة مقارنة 
بأنـواع األقمشـة األخـرى كالتافتـا، باإلضافـة إلى 
سـعره املنخفـض، ويدخـل فـي صناعـة العديد من 

املابس واألثاث.

 التّـول: يسـتخدم هـذا القمـاش فـي صناعـة 
فساتني الزفاف واألزياء الفخمة.

  الكشـمير:  هـو قماش مائم لفصول السـنة 
البـاردة والدافئـة، ويمتـاز بكفاءتـه بصنع املابس 

الجاهزة. 

اإلسـباندكس: هـو قمـاش مطاطـي ومـرن، 
مقـاوم للزيـت والحـرارة والتـآكل والعـرق، ويمتاز 
فـي  ويسـتخدم  بشـكله،  االحتفـاظ  علـى  بقدرتـه 

صناعة املابس الداخلّية.

 الليكـرا: يعـد من األقمشـة املنتشـرة كثيًرا في 
األسـواق، ويمتاز بجودته ومرونته وتفصيل مامح 

الجسد عند ارتدائه. 

“الموضة” هي فن: 
ا غايته الكمال والعملية والحفاظ على املظهر األنيق 

ً
ا هادف

ً
ولكن.. علينا بجعلها فن

البسيط ملتزمني باملعايير التي تحفظ لنا ذكاء االختيار. 

عزيزتي املهندسة.. ال مانع من هندسة جميع أمور حياتنا وأولها “هندسة املظهر” إن 
ا على مر العصور.  

ً
سمح لنا باستعارة لفظ هندسة وضمه ألكثر االحتياجات غموض
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وفـور االنتهـاء من فعاليات املهرجان تعاهد أفراد املجموعة على أن يكونوا 
فاعلـني فـى تطويـر وتنميـة املجتمـع لخلـق مجتمـع حضـارى واملسـاهمة فى 
االرتقاء باملسـتوى املهنى والعلمى واألخاقى لبناء مصر الجديدة الواعدة.. 
خريجـى  مصـر  مهندسـي  مـن  اآلالف  إليهـم  وانضـم  الهـدف  وشـاركهم 
الجامعات املصرية الحكومية والخاصة لتصبح مجموعة “شـموس ال تغيب” 

معبرة عن طموحات وأحام مهندسي مصر.

وتحت شعار: شموس ال تغيب )مهندسون فى حب مصر – قلوب تحب وأياٍد 
عطي(

ُ
ت

توالت األفكار واملقترحات.. وكانت البداية ومياد الفكرة املبادرة بتنظيم 
مهرجان 

“شموس ال تغيب.. بسمة أمل لألشخاص ذوي اإلعاقة”

الفترة من 2 إلى 9 ديسمبر 2017

ففـى إطـار إطـاق مبـادرة فخامـة السـيد رئيـس الجمهوريـة اعتبـار عام 
2018 هـو عـام ذوي االحتياجـات الخاصـة.. وتعزيـزا للدور الريـادى العلمى 
واملجتمعـى ملهندسـى مصـر مـن خـال نقابـة املهندسـني املصريـة وجمعية 
خريجـى هندسـة عـني شـمس وكليـات الهندسـة جامعـات )عـني شـمس – 
القاهـرة – اإلسـكندرية( والعديـد مـن كليـات الهندسـة فـى تنميـة وطننـا 
الحبيـب؛ سـعًيا لارتقـاء بجـودة حيـاة املواطـن فى كافـة املناحـى، وتفعيا 
للتعـاون والتنسـيق مـع كافـة قطاعـات الدولـة املعنيـة لتحقيـق إسـتراتيجية 
التنميـة املسـتدامة 2030 وتفعيل محاورهـا املتعددة وانتهاج سياسـة الدمج 
والتمكـني لكافـة فئـات املجتمـع.. وكانـت البدايـة بالتعـرف علـى الحـاالت 
تواجههـم  التـي  الصعوبـات  علـى  والتعـرف  املهندسـني  للزمـاء  الخاصـة 
وذويهـم خـال الحياة اليوميـة.. وِلَم ال؟ وِلَم ال نبدأ أيضـا بتقديم الخدمات 

“شــموس ال تغيب” تكونت فى الخامس والعشــرين من شــهر مارس عام 2016 من مجموعة من خريجى 
كلية الهندســة - جامعة عين شــمس، الدفعات من )85 إلى 92( من كافة التخصصات، تجمعت في العام 
الماضــى لتنظيم مهرجان كبير لالحتفال باليوبيل الفضى لهذه الدفعات، حيث تم تقديم رســالة يؤكدون 
بها والءهم وانتماءهم وحبهم للصرح العلمى الذي تعلموا فيه، وألساتذتهم األجالء الذين كانوا ذوي 
الفضــل فيما وصل إليه أصحاب هذه المجموعة من مناصب فى شــتى الجهات؛ فكان ذلك بمثابة رســالة 
طمأنة لألجيال القادمة من خريجي الكلية على مســتقبلهم العملى، وتم تكريم بعض األســاتذة األجالء 

من خريجى هذا الصرح من وزراء وعلماء وباحثين أجالء شرفوا الوطن فى المحافل الدولية.

تقرير: اللجنة المنظمة

مبادرة “شموس ال تغيب.. 
بسمة أمل لألشخاص ذوي اإلعاقة”

استمتع بالحياة
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والرعايـة املطلوبـة لـذوي اإلعاقـة مـن أبنـاء املهندسـني بالتزامـن مع نشـر 
الوعـي مجتمعيـا بكيفيـة التعامل مـع الحاالت املختلفـة وتلبيـة احتياجاتهم. 

وخاصة أن األشخاص ذوي اإلعاقة يشاركوننا اإلنسانية. 

منا بني آدم وحملناهم في الَبرِّ  يقول الله تعالى في كتابه الكريم : }ولقد كرَّ
{؛ 

ً
ن خلقنا تفضيا لناهم على كثير ِممَّ

َّ
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفض

لذلـك فـإن اإلعاقة ال تنتقص أبدا من القيمة اإلنسـانية للشـخص املعاق وال 
تنتقـص مـن حقـه الكامـل فـي املجتمـع؛ إذ يواجـه األشـخاص ذوو اإلعاقـة 
مصاعب وعقبات تقيد مشاركتهم الكاملة والفعالة على جميع املستويات.   

فعاليات المبادرة:
سـتطلق املبـادرة عـدًدا مـن الفعاليـات من خـال مهرجان يحمل اسـمها، 
حيث تبدأ الفعاليات يوم السـبت املوافق الثانى من شـهر ديسمبر 2017 وهو 
عشـية اليـوم العاملـى لألشـخاص ذوي اإلعاقـة املحـدد لـه الثالـث من شـهر 
ديسـمبر مـن كل عـام. وستسـتكمل املبادرة أنشـطتها بعـد انتهـاء الفعاليات 

خال عام 2018 وتستمر بعده حتى تحقق جميع أهدافها املعلنة. 

متطوعون.. 
متطوعون..

ومن أجل نشـر رسـالة املبادرة 
تـم انضمـام العديـد من شـباب 
للتطـوع  املتحمـس  الجامعـات 
فـى العمـل االجتماعـى، وكذلـك 
مجـال  فـى  املبتكريـن  شـباب 
التكنولوجـى  والتمكـني  اإلتاحـة 
وتحتضـن  اإلعاقـة..  لـذوي 
نقابـة املهندسـني هـذ املبـادرة، 
بتنظيمهـا  رسـمًيا  تقـوم  حيـث 

باالشـتراك مـع جمعيـة خريجـى هندسـة عني شـمس، كمـا أن هندسـة عني 
شمس والقاهرة واإلسكندرية هي: “املنظم العلمى للمبادرة”.  

هيكل تنظيمى:
وعلـى الصعيـد التنظيمـى فقـد قامـت اللجنـة العليـا املنظمـة بعمـل هيكل 
تنظيمـى يشـمل عـدة لجـان يكـون لـكل منهـا اختصاصـات ومهـام محددة، 
وذلـك لتوزيـع العمل وإنجـاز كل املطلوب بنجـاح وفاعلية فـى الوقت املحدد. 
ويكـون كل عضـو مـن اللجنة العليا مسـئوال عن اإلشـراف على عـدد من تلك 
اللجان من حيث متابعة أعمالها وتنفيذ خططها، كما يكون لكل لجنة رئيس 

ومقررمنتخبان من قبلها.  

ل عـدد لجـان املهرجان من سـت لجان وهـى: )اللجنة املاليـة - لجنة  
َّ
وتشـك

تنميـة املـوارد - لجنة  األمانة والعاقات العامة - اللجنة اإلعامية والدعاية 
واإلعان- اللجنة العلمية- لجنة النشاط الرياضى(. 

ويبلـغ عـدد أعضـاء اللجان خمسـة وأربعني عضًوا يشـكلون اللجنـة العامة 
للمهرجان، وقد عقدت أربعة اجتماعات للجنة العامة كان أولها يوم السبت 
الثامـن مـن شـهر يوليـو املاضى، حيـث تم مناقشـة كافـة األمـور التنظيمية 
الخاصـة بالفعاليات والخطـوات التنفيذية املطلوبـة أعقبها مؤتمر إعامى 
تـم عقده فى الثانى عشـر من شـهر سـبتمبر املاضـى، وقامـت بتغطيته أربع 
قنوات تليفزيونية مصرية وخاصة والعديد من الصحف القومية والخاصة.                                                                 

 

مالمح المبادرة:
للتعـرف علـى بعض مامح املبـادرة، جرى حوار مع اللجنـة العليا املنظمة 

للمهرجان، حول عدد من القضايا مثل:

أوجه الدعم التى تقدمها نقابة املهندسني للمبادرة.

دور اللجان التي شكلتها اللجنة العليا للمهرجان.

أهداف مبادرة “شموس ال تغيب.. بسمة أمل لألشخاص ذوي اإلعاقة”

أهداف المبادرة:
في بداية الحوار أوضحت املهندسة غادة شمس “املنسق واملشرف الفنى” 
املحـاور،  حيـث أوضحـت أن  أهـداف املبـادرة تنقسـم إلـى أهـداف قصيرة 
االحتياجـات  ذوي  ومشـكات  باحتياجـات  املجتمـع  توعيـة  ومنهـا  املـدى، 
الخاصـة من دعم ودمج وتمكني وطرق التعامل معهم، وطويلة املدى، ومنها 
تقديـم الدعـم الفني والحلـول العلمية والتكنولوجية غيـر التقليدية للجهات 
املختلفـة لتنفيـذ ترتيبـات تيسـيرية معقولـة مخفضـة التكلفـة للتغلـب علـى 
املشـكات املرتبطـة بهـم، وتبني مشـروعات التخـرج التي تخدم هـذه الفئة 
وإشراك ذوي اإلعاقة فيها وعمل حصر للمهندسني من ذوي اإلعاقة وإنشاء 
قاعدة بيانات خاصة بذلك، وتوقيع بروتوكوالت تعاون بني نقابة املهندسني 

م. أحمد رمزىم. أسامة زكىم. خالد توكلم. غادة شمس الدين

جانب من السادة الحضور

م. عبري فؤاد
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املصريـة وبعـض الـوزارات والجهات والهيئـات املعنية، وعقد نـدوات علمية 
وتوعويـة، وعـرض ابتـكارات وأبحـاث علميـة فـى مجـال اإلتاحـة والتمكـني 
التكنولوجـى بالنقابـة وبعـض كليـات الهندسـة، وتنظيـم معـرض مصاحب 
لتسـليط الضـوء علـى أعمـال وابتـكارات األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وتنظيم 
أنشـطة رياضيـة وترفيهيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، وتكريـم املتميزيـن 

والحاصلني منهم على ميداليات دولية خال عام 2017.        

اإلشراف على الشئون المالية:
وحـول دور لجنتـي املالية وتنمية املوارد، أوضح املهندس خالد توكل “وكيل 
املهرجـان” أنـه تـم تشـكيل كل مـن اللجنتـني مـن أكفـأ األعضـاء املشـاركني 
باملبـادرة، حيـث تختـص اللجنة املالية بتنظيم اسـتقبال وصـرف أى مبالغ، 
واإلشـراف علـى الشـئون املاليـة وإعـداد التقريـر الختامـى والتنسـيق مـع 
اللجـان املختلفة فيما يخص املسـتلزمات املالية املختلفـة الواردة والصادرة 
وإعـداد الكشـوف والتقاريـر الخاصـة بذلـك، وتختـص لجنـة تنميـة املوارد 
بقبـول التبرعـات املاليـة والتعاقد مـع الرعاة، حيـث تم تصنيفهم إلى سـبع 
فئـات متدرجـة طبقا لحقوق وواجبات الرعاية الخاصة والعمل على تسـويق 
أهـداف املبادرة وفعاليات املهرجان املختلفة من املعارض والحفل الختامى 
وغيرهـا، واسـتقبال التبرعـات املاليـة والعينية من بعض شـركات املقاوالت 
الحفـل  مـن  لـكل  الخاصـة  والدعـوات  واألشـخاص  االستشـارية  واملكاتـب 
الختامـى واملعارض املقرر إقامتها أثناء فترة الفعاليات وتوجيه هذه املوارد 
لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة وأوجه الصرف الازمة لتنظيم الفعاليات.

األهداف والسياسات:
واإلعـام  العامـة  والعاقـات  األمانـة  ولجنـة  العليـا  اللجنـة  دور  وحـول 
والدعايـة واإلعـان،  قـال املهنـدس أسـامة زكى “أمـني عام املهرجـان”: إن 
دور اللجنـة العليـا املنظمـة هو وضـع السياسـات واألهداف والخطـة العامة 
العليـا بدراسـة  العـام لفعاليـات املهرجـان، كمـا تقـوم اللجنـة  والبرنامـج 
التقاريـر املقدمـة مـن اللجـان املختلفـة واعتمادهـا، وتفعيـل ومتابعـة تنفيذ 
القـرارات التـى تتخـذ باجتماعـات اللجنـة العامـة، ومتابعـة تنفيـذ أعمـال 
اللجان املختلفة ومراجعة واعتماد التقرير الختامى للمهرجان. وتعد اللجنة 

العليـا هـى املتحـدث الرسـمى لكافـة األمـور أمام جميـع الجهـات. وتحرص 
اللجنـة العليـا علـى االسـتمرار بالدفـع بأعضـاء جـدد للجنـة العامـة ومنهم 
مـن هـم من ذوي اإلعاقـة للتعرف- عن قرب- على املشـكات التى تواجههم 
والطلبـات التـى يريـدون تحقيقهـا وكذلـك فئـة الشـباب التى من شـأنها أن 
تسـاهم بشـكل ملمـوس يثـري املهرجـان ويضيـف إليـه فـى كافـة النواحـى، 
مؤكـدا على أهمية الدور املؤثر للجنتى )األمانة والعاقات العامة - اإلعام 
والدعايـة واإلعـان( فـى تحقيـق أهـداف اللجـان املختلفة ومن ثـم تحقيق 

أهداف املهرجان.   

النقابة تضع كل إمكاناتها: 
وفـي  نهايـة الحـوار قـال املهنـدس أحمـد رمـزى “رئيـس املهرجـان” ووكيـل 
الشـعبة املدنيـة بالنقابـة العامة للمهندسـني حـول أوجه الدعم التـى تقدمها 
نقابـة املهندسـني للمبـادرة: إن املهنـدس طـارق النبراوى “نقيب املهندسـني” 
رحـب باملبـادرة ملـا فيها من تفعيل للـدور العلمى واملجتمعى الريـادى للنقابة، 
وأبـدى اسـتعداد النقابـة لتقديـم كل مـا يلـزم مـن دعـم إلنجاحهـا مـن حيث 
مخاطبة الوزارات والجهات املعنية لدعوتهم للمشـاركة وتقديم اللوجستيات 
املطلوبـة لتنظيـم الفعاليـات، كمـا قامت النقابـة بتنظيم واسـتضافة املؤتمر 
اإلعامـى األول للمبـادرة، وكذلـك تقـوم النقابة باسـتضافة الفعاليـة األولى 
للمهرجـان، باإلضافـة إلـى النـدوات وورش العمـل التـى سـتعقد أثنـاء وبعـد 
الفعاليـات وتوقيـع العديـد مـن البروتوكـوالت مـع الـوزارات والجهـات املعنية 
أثنـاء الفعاليـات، وإصدار توصيات لتطبيقها من خال املكاتب االستشـارية 
والوزارات وإدراجها فى بنود مزاولة املهنة وشـهادات اإلشـراف املعتمدة من 

النقابة.

دعوة عامة للمشاركة:      
وفى نهاية الحوار وجهت اللجنة العليا املنظمة للمهرجان الدعوة ملهندسى 
مصر لانضمام إلى املبادرة لتجسـيد العطاء اإلنسـانى واملهنى فى تحقيق 
جـزء مهـم مـن خطـة مصـر للتنميـة املسـتدامة  2030، يكـون فيـه مهندسـو 
مصر نموذًجا يحتذى به فى املسئولية املجتمعية والسلوك الحضارى النابع 

من الوعى بالقضية والقيم اإلنسانية.                    

استمتع بالحياة

أول إجتماع للجنة املنظمة للمهرجان بدار الدفاع الجوى
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وزارة التضامن االجتماعى:
املشاركة فى تأهيل إحدى املنشآت التابعة للوزارة بتنفيذ وتوفير   -
جميع وسائل اإلتاحة والتمكني لألشخاص ذوي اإلعاقة ويتم افتتاحها أثناء 

فترة الفعاليات.

العمـل علـى إعداد مذكـرة تعاون بـني الوزارة ونقابة املهندسـني   -
املصريـة فـى مجـال وسـائل اإلتاحـة والتمكـني لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، 
ويتـم توقيـع املذكـرة ضمـن الفعالية األولـى للمبـادرة املقرر إقامتهـا بنقابة 

املهندسني املصرية يوم السبت املوافق 2 ديسمبر 2017.

مشاركة املركز اإلعامي للوزارة بتغطية الفعاليات.   -

وزارة اإلنتاج الحربى:
املشـاركة فى تأهيل أحـد املصانع التابعة للـوزارة بتنفيذ وتوفير   -
جميع وسائل اإلتاحة والتمكني لألشخاص ذوى اإلعاقة، ويتم افتتاحه أثناء 

فترة الفعاليات.

إعـداد مذكـرة تعـاون بـني الـوزارة ونقابـة املهندسـني املصريـة   -
فـى مجـال وسـائل اإلتاحـة والتمكـني لألشـخاص ذوي اإلعاقة، ويتـم توقيع 
املذكـرة ضمـن الفعاليـة األولـى للمبـادرة املقـرر إقامتها بنقابة املهندسـني 

املصرية يوم السبت املوافق 2 ديسمبر 2017.

مشاركة املركز اإلعامى للوزارة بتغطية الفعاليات.   -

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:
املشـاركة فـى تأهيـل إحـدى املراقبـات التابعـة للـوزارة بتنفيـذ   -
وتوفيـر جميـع وسـائل اإلتاحـة والتمكـني لألشـخاص ذوي اإلعاقـة، ويتـم 

افتتاحها أثناء فترة الفعاليات.

إعـداد مذكـرة تعـاون بـني الـوزارة ونقابـة املهندسـني املصريـة   -
فـى مجـال وسـائل اإلتاحـة والتمكـني لألشـخاص ذوي اإلعاقة، ويتـم توقيع 
املذكـرة ضمـن الفعاليـة األولـى للمبـادرة املقـرر إقامتها بنقابة املهندسـني 

املصرية يوم السبت املوافق 2 ديسمبر 2017.

مشاركة املركز اإلعامي للوزارة بتغطية الفعاليات.   -

وزارة النقل والمواصالت:
تأهيـل محطـة نموذجية تتضمن كافة وسـائل اإلتاحـة والتمكني   -
بـكل مـن وسـائل النقـل املختلفـة التابعـة للـوزارة )متـرو أنفـاق – أتوبيـس – 

إلخ...( يتم افتتاحها أثناء فترة الفعاليات.

إعـداد مذكـرة تعـاون بـني الـوزارة ونقابـة املهندسـني املصريـة   -
فـى مجـال وسـائل اإلتاحـة والتمكـني لألشـخاص ذوي اإلعاقة، ويتـم توقيع 
املذكـرة ضمـن الفعاليـة األولـى للمبـادرة املقـرر إقامتها بنقابة املهندسـني 

املصرية يوم السبت املوافق 2 ديسمبر 2017.

مشاركة املركز اإلعامي للوزارة بتغطية الفعاليات.   -

وزارة الثقافة:
املساهمة فى فعاليات املهرجان بقيمة إيجار املسرح الكبير بدار   -
األوبـرا املصريـة إلقامـة الحفل الختامي عليه، واملسـاهمة ببعـض الفقرات 

الفنية التابعة لدار األوبرا املصرية.

توفيـر بعـض األماكـن التابعـة لـوزارة الثقافـة لتنظيـم معـرض   -
لتسليط الضوء على األعمال

واالبتكارات الفنية والثقافية واألدبية وتنظيم بعض الندوات والصالونات 
األدبية 

والشعرية لألشخاص املوهوبني من ذوي اإلعاقة .

مشاركة املركز اإلعامي للوزارة فى تغطية الفعاليات.  -

مسـاهمة الوزارة بتوزيع نسخ من املطبوعات التى قامت الوزارة   -
بإعدادها بخصوص شئون اإلعاقة، ويتم توزيعها أثناء الفعاليات. 

دار األوبرا المصرية:
االشتراك فى إعداد وتنظيم وإخراج الحفل الختامي للمبادرة.  -

:dmc قنوات التليفزيون المصرى وقناة
تم االتفاق مع رؤساء القنوات على التغطية اإلعامية من خال   -
نقـل الفعاليـات والبرامـج الحوارية والرسـائل اليومية لتسـليط الضوء على 

أهداف وفعاليات املبادرة.  

قامت اللجنة العليا المنظمة لبعض الوزارات والجهات لدعم ورعاية مبادرة “شــموس ال تغيب .. بسمة أمل 
لألشخاص ذوي اإلعاقة”، حيث تم عرض أهداف وفعاليات المبادرة وأوجه المشاركة والمساهمة المطلوبة 
من الوزارات والجهات.. ووافق السادة الوزراء ورؤساء الجهات على االشتراك فى رعاية المبادرة وتقديم 

الدعم لنجاحها وتحقيق أهدافها، ومما تم االتفاق المبدئي عليه مع تلك الجهات ما يلي:

زيارات اللجنة العليا لبعض الجهات 
لدعم ورعاية “شموس ال تغيب”

إحدى إجتماعات اللجنة املنظمة للمهرجان بكلية هندسة عني شمس
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استمتع بالحياة

اللواء أحمد عصام الدين ابو العزائم 
مساعد وزير الداخلية

الدكتور عبد العزيز قنصوة 
عميد هندسة اإلسكندرية

الدكتور عادل حجاج رئيس جمعية 
خريجي هندسة عني شمس

الدكتور خالد الدستاوى 
ممثل وزير الكهرباء والطاقة املتجددة

األستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور 
عميد كلية هندسة عني شمس

زيارة اللجنة العليا املنظمة للدكتورة إيناس عبد الدايم 
رئيس القناة الفضائية املصريةرئيس مجلس إدارة دار األوبرا رئيس القنوات املتخصصة

رئيس القناة الثالثةرئيس القناة الثانيةرئيس القناة األوىل
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د. م. هشام عرفات وزير النقل مع جانب من منظمى مبادرة »شموس ال تغيب«

د. شاكر املرقبى وزير الكهرباء يتوسط م. أسامة زكى و م. خالد توكل

ومع حلمى النمنم وزير الثقافة
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أ. د. م/ نبيـل صبـري: المركـز يعتبـر مـن العالمـات المضيئـة 
فـي تاريـخ مصر، وهو له باع طويـل.. في بداية حديثنا نحب أن 

تعرفوا القارئ سريعا بالمركز، وبتاريخه وحجمه.
د. خالـد الذهبـي: بدأ املركز عـام 1945، بدأنا بغرفتني، واملركز اآلن مكون 
من ثاثة مباٍن، وهذا املبنى من 6 أدوار، وهناك مبنيان، أحدهما يتكون من 9 
أدوار، واآلخر يتكون من دورين، وذلك باإلضافة ألرض تجارب للمركز في 6 
أكتوبر. عدد العاملني بدأ بـ 12 ووصلنا اآلن إلى 1300، منهم ما يزيد على 300 

من الباحثني الحاصلني على املاجستير أو الدكتوراه.
يمثل املركز الجهاز البحثي التابع لوزارة اإلسكان. وانتقلت التبعية بني وزارة 

البحث العلمي ووزارة اإلسكان أكثر من مرة ولكنه اآلن تابع لوزارة اإلسكان. 

أ. د. م/ نبيـل صبـري: هنـاك أدوار للمركـز ال تسـتطيع أيـة جهـة 
أخرى أن تقوم بها وأهمها وضع كود البناء.. ليتكم توضحون 

لنا ما قمتم به في هذا الصدد.
د. خالـد الذهبـي: بالفعـل، املركـز هو الجهـة الوحيدة في مصـر املنوط بها 
إصدار أكواد البناء، وذلك طبقا لقرار جمهوري منذ عام 1964. بدأنا بأكواد 
بسـيطة للخرسـانة واألساسـات، ولكـن حدثـت طفـرة فـي األكواد بـدأت عام 
1985، بحيـث أصبحـت شـاملة كمـا اسـتحدثت جوانـب كثيرة بما يتـاءم مع 

هناك عدد من النقاط المضيئة في مصر والتي يتوجب علينا التوقف عندها وتعريف الناس بها، أحدها هو موضوع 
حديثنا اليوم مع رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء- األستاذ الدكتور خالد الذهبي. المركز 
يقوم بدور بحثي في األســاس، ولكن أبحاثه ال تبقى حبيســة الجامعات، حيث إنه تابع لوزارة اإلســكان التي تعتمد 
عليه في كثير من األحيان قبل وضع خطط التطوير. ويكفي المركز فخرًا أن له الفضل في إدخال مفهوم العمارة 

الخضراء في مصر، التي تناولناها في عدد سابق، وتنفيذ عدة أبنية بهذا األسلوب إلثبات جدواها.

أجرى الحوار: أ. د. م/ نبيل صبري- المستشار العلمي لمجلة المهندسين

حوار مع أ. د/ خالد الذهبي
رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء

التطور في مصر والعالم. لدينا اآلن أكثر من 30 كوًدا، منها مثا كود ميكانيكا 
التربة واألساسـات، وهو مكون من 10 أجزاء، وسـيتم إضافة 5 أجزاء جديدة 
قريبـا. وكود الطرق وكود الكبـاري، وكاهما مكون أيضا من 10 أجزاء. الكود 
يمثـل القانـون فـي مهنتنـا. أي مهنـدس يدخـل فـي هذا املجـال يجـب عليه أن 

يعرف الكود جيدا. 
أ. د. م/ نبيل صبري: هل معنى هذا أنكم تقومون بالتوعية أو 

بتدريب المهندسين على هذه األكواد؟
د. خالـد الذهبـي: الـدورات التدريبيـة علـى األكواد هي أحد أنشـطة املركز 
املهمـة التي يقوم بها لصالح املهندسـني في هـذا املجال في جميع ربوع مصر. 
أحيانـا مـا نقـوم بهـا في املركـز، ولكـن إن كان هنـاك عـدد كاٍف، فإننا ننتقل 

لألقاليم للتدريب هناك. 
أ. د. م/ نبيل صبري: بالمناسبة، هناك أنواع خاصة من المباني 
التـي تحتـاج إلـى أكـواد خاصـة، أفكـر مثـال فـي المفاعـالت 
النوويـة أو خزانـات الغـاز المسـال إلى آخره، هـل تطرقتم لمثل 

هذا النوع من المباني؟
د. خالد الذهبي: هناك مقترح إلنشاء كود خاص للخرسانة املستخدمة في 
املفاعات النووية، ولكنه ما زال مشروعا، حيث إن الدخول في هذا املجال لم 

المعرفة والعلوم
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يكن مؤكدا حتى عصر قريب جدا. أما بالنسـبة لخزانات الغاز املسـال، وهي 
خزانـات ضخمـة، وفـي حال حـدوث انفجار فيها سـتكون كارثة بيئيـة كبرى، 
نشـئت بالقرب من ميناء دمياط لتسـهيل التصدير 

ُ
وحيث إن هذه الخزانات أ

واالسـتيراد، وحيـث إن التربـة فـي هـذه املنطقـة ضعيفـة، وبالتالـي نذكر في 
الكود على سبيل املثال مقدار الهبوط املسموح به لهذا النوع من املباني. الكود 
يتعامـل مـع املبانـي بحسـب تقسـيمها من حيـث الخطـورة. فمبنـى مخصص 
للسـكن مثا، ليس بدرجة خطورة خزان الغاز املسـال، الذي قد يؤدي انهياره 

إلى دمار شامل ملنطقة كاملة محيطة به. 
أ. د. م/ نبيـل صبـري: فـي الحقيقـة، يسـمى العاملـون فـي 
خزانات الغاز المسال في دمياط القنبلة الذرية كناية عن حجم 

الدمار المتوقع- ال قدر اهلل- في حالة انفجاره. 
تعلمون جيدا مشكلة اإلسكان في مصر، وبالرغم من عدم كفاية ما هو قائم 
حاليا، إال أن عدد السكان في مصر سيتضاعف خال الثاثني سنة القادمة، 
وبالتالـي ال بـد مـن غـزو الصحـراء. لـن نتمكن مـن القيـام بذلك باسـتخدام 
طـرق البناء التقليديـة، فهل تناولتم هذه القضية، وهـل تقترحون حلوال لهذه 

املشكلة؟

د. خالد الذهبي: كما تفضلتم، فإن املواد التقليدية آخذة في النضوب، ولن 
تكفي الطلب املتزايد، فالزلط الذي كان متوافًرا فيما مضى، لم يعد موجودا 
إال في مناطق محدودة مثل جبل عتاقة مثا. نستخدم اآلن السن، ولكن يجب 
أن يكون "سن دولوميتي" وليس كسًرا حجرًيا جيرًيا والذي يؤدي إلى مشكات 
مـع الزمـن، ويؤثـر على الثـروة العقارية. حديد التسـليح مثا وصـل ثمنه إلى 
حوالي 12 ألف جنيه للطن. كما أن الطرق التقليدية تسـتغرق وقتا كبيرا، ولن 
نتمكـن مـن تلبية الطلبات في وقت مناسـب، ولذلك نحتـاج للبحث عن بدائل 
مناسبة. بدأ املركز منذ عام 2009، تحت إشراف أ. د. / مصطفى الدمرداش- 
نشـئ املجلس املصـري للبناء األخضر برئاسـة 

ُ
رئيـس املركـز السـابق. ولقد أ

وزيـر اإلسـكان، ونائـب املجلـس هـو رئيـس مجلـس إدارة مركز بحـوث البناء 
واإلسكان بصفته، كما يضم أعضاء من املجتمع املدني داخل وخارج مصر. 

وبالتوازي مع البحث عن مواد جديدة للبناء، يجب أيضا ابتكار أساليب بناء 
غير تقليدية تناسـب هذه املواد من جهة وتناسـب البيئة الصحراوية من جهة 

أخرى، وهي جميعها مواد وأساليب صديقة للبيئة.

أ. د. م/ نبيل صبري: ما هي المواد المقترحة؟
د. خالد الذهبي: نبحث عن حلول مستدامة وذلك من خال محور أساسي، 
وهـو إعـادة التدويـر. يمكن إعادة تدويـر املواد الناتجة عن هـدم املباني. فيما 
مضـى كنـا نتخلـص منها، ولكننا اآلن نسـتفيد منهـا جزئيا في مبـاٍن جديدة 
بعـد تحويلهـا لركام. امليـاه أيضا يمكن إعادة اسـتخدامها فيما يسـمى باملياه 
الرماديـة، وهـي ميـاه ناتجـة مثـا عن غسـل األيدي فـي األحـواض، وتخضع 
لعمليـة تنقيـة بسـيطة جدا وغيـر مكلفة وتسـتخدم في مجاالت متعـددة ليس 

منها الشرب. ولقد أصدرنا أكواًدا بشأن املياه الرمادية. 
كمـا أصدرنـا كوًدا للبناء بالتربة املثبتة، وهي عبـارة عن إعادة تدوير لناتج 
الحفـر مـن أيـة عمليـة بناء أخـرى، ثم يضـاف مادة مثبتـة لهـذه النواتج لكي 
نصنـع منهـا طوًبا، ولقد اسـتخدم لبنـاء مبنى تجريبي فـي أرض املركز في 6 

أكتوبر ومبنى آخر من دورين هنا في املركز في الدقي.
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أ. د. م/ نبيل صبري: هل بالتوازي مع ذلك، هناك أساليب بناء 
غير تقليدية؟

فـي أرض املركـز فـي 6 أكتوبـر هنـاك 5 نمـاذج بالحجـم الطبيعـي ألبنيـة 
 sandwitch باسـتخدام طرق بناء غير تقليدية. واحد منها يسـتخدم ما يسمى
panel وهـو عبـارة عـن طبقـة من مادة رغوية foam يحدها شـبك من السـلك 
من الجهتني ومغطى بطبقة رقيقة من الخرسانة. يبدو من الخارج كما لو كان 
لوًحا خرسانًيا، ولكنه أخف وأرخص بكثير بما في ذلك تكلفة التشغيل، حيث 

إنه عازل حراري جيد جدا ويوفر بالتالي في تكلفة التكييف. 

في توشكى، حيث تصل درجة الحرارة أحيانا إلى 60 درجة مئوية، قام املركز 
ببنـاء نمـوذج تجريبي به أقبية وماقف هـواء تؤدي إلى درجة حـرارة داخلية 
مقبولة جدا، وتقل كثيرا عن درجة الحرارة الخارجية بعكس مباني الخرسانة 
ا مسـتمًرا من املياه للهواء الداخل 

ً
املبنية بالشـكل التقليدي. وإذا أضفنا رذاذ

من املاقف، يشعر املرء بأن املبنى مكيف وذلك بدون استهاك طاقة تذكر. 
هناك أيضا مجسـمات بأشـكال مختلفة تبنى أمام الشـبابيك لتكسـير أشـعة 

الشمس للحصول على الضوء املطلوب بدون تسخني املبنى. 

يمكن أيضا استخدام الخرسانة املسلحة بألياف زجاجية.

أ. د. م/ نبيـل صبـري: هـل تحـل األليـاف الزجاجيـة بـدال مـن حديـد 
التسليح؟ أم أنها تقلل منه؟

د. خالد الذهبي: األلياف تحل محل الحديد بالكامل سـواء في الحوائط أو 
األسـقف أو السـالم أو جميع أجـزاء املبنى.  ويمكن أيضا اسـتخدام الحديد 
املدرفـل علـى البارد، فـي صورة ألواح تشـبه الصاج الذي يتم تشـكيله بالثني 

ا من طابقني.
ً
للحصول على هياكل متينة، ولقد بنينا منه مبنى تجريبًيا مكون

البناء بشكائر الرمل يصلح أيضا للبناء في مناطق مثل سيناء، حيث املساحة 
الكبيـرة متوافـرة، وحيـث الرمـل أيضا متوافر. يتـم رص شـكائر الرمل لبناء 
حوائط بأسـلوب يشـبه بناء الدشـم. ويمكن بسهولة وسـرعة كبيرة بناء مبنى 
مـن دور واحـد. كمـا يمكـن أيضا بنـاء مبنى من دوريـن، ولكن ذلك يسـتدعي 
مراعاة شروط معينة. سمك الحوائط يبلغ من 50 إلى 60 سم، وبالتالي يكون 
ا جـدا للحرارة، كما أنـه ال يحتاج ألية عمالـة مدربة، يتم تغطيتها 

ً
 جيـد

ً
عـازال

بمواد مختلفة لتحسني الشكل، ويمكن أن تستخدم في قرى سياحية.

أ. د. م/ نبيـل صبـري: رأيـت تجربـة مشـابهة بعـض الشـيء تم 
فيهـا بنـاء حوائـط عـن طريـق رص عـدد مـن الزجاجـات الفارغـة 

المستعملة.
د. خالـد الذهبـي: بالفعل، رأيت ذلك في إحدى املسـابقات، وكنت محكًما، 
وأعطيت لهذه الفكرة درجة عالية؛ ألنها خارج الصندوق، وتستخدم مخلفات 

متوافرة، ويمكن تجميل الحائط باالستعانة باأللوان املختلفة للزجاجات من 
شركات مختلفة.

لع  أحـب أن أنـوه علـى زيارة قام بها وزير اإلسـكان في غينيا االسـتوائية واطَّ
علـى املبانـي التجريبيـة فـي 6 أكتوبـر وأعجـب جـدا بتجربـة شـكائر الرمـل 

لبساطتها.

دولـي  تعـاون  هنـاك  هـل  بالمناسـبة،  صبـري:  نبيـل  م/  د.  أ. 
للمركز؟

د. خالد الذهبي: بالطبع، هناك مشاريع بحثية مشتركة مع عدد من الدول، 
منهـا التعـاون مع جامعات في كنـدا وأمريكا، وكذلك جهـات في أمريكا، مثل 
مجلـس الكـود العاملـي International Code Council وإدارة خدمـات االعتماد 
العامليـة International Accreditation Service بحيث تم اعتماد جميع معامل 
املركـز. كمـا توجد منح تدريبية من الجايكا في اليابـان، ومن كوريا والصني.. 
وبالطبع، فإن الصني مشـهورة بالبناء بسـرعة مهولة، فاملبنى يتم إنجازه في 

أيام! وذلك مع املحافظة على اقتصاديات املبنى. 
أ. د. م/ نبيـل صبـري: هـذه المشـاريع الجميلـة والتـي نفـذت 
عمليا بالحجم الطبيعي، وافترض أن تمت عليها قياسات، هل 

وجدت طريقها للتنفيذ من خالل شركات أو من خالل الوزارة؟
د. خالـد الذهبـي: هنـاك عامـة إحجام من الشـركات على تجربة أسـاليب 
جديـدة؛ ألن اإلنسـان بطبيعته عدو ما يجهله. طرحت الوزارة مشـروعا لبناء 
419 عمـارة بأسـلوب ألـواح الفـوم sandwich panel لصالـح إحـدى الجهـات 
السـيادية، واتفقنا معهم على جميع التصميمات املطلوبة، ولكن بسـبب عدم 
توافر املصنع في مصر ورغبة الجهة السيادية في سرعة التنفيذ، كان البديل 
املتـاح هو اسـتيراد األلواح. جاء ذلك في وقت تعويـم الجنيه؛ مما رفع التكلفة 
ا، 

ً
بحيث صرف النظر عنه مؤقتا، ولكن املشروع لم يمت، وسيتم تنفيذه الحق

وهو من األنواع املتوقع لها أن تحقق نجاحا كبيرا في السوق املصرية. 
يتقدم للوزارة أحيانا مسـتثمرون يقترحون استخدام أساليب جديدة وغير 
تقليديـة. وفـي هذه الحالة يقـوم املركز بتقديم خدمـات التقييم، لتحل مؤقتا 

محل كود البناء لهذا النوع الجديد.

أ. د. م/ نبيل صبري: يجرنا هذا لسؤال كنا قد تناقشنا فيه من 
قبـل، وهـو أن كل مـا سـمعناه جيـد، ولكنـه ال يكفـي لعمـل 
تغيير محسوس على أرض الواقع أو إلحداث نقلة نوعية في 
أسـاليب البنـاء، األمـر يحتاج إلـى خطة على مسـتوى الدولة، 
مع هيئة تنمية المجتمعات الجديدة أو المحليات.. هل هناك 

اتجاه إلى ذلك؟
د. خالد الذهبي: االتجاه موجود بالفعل، ولقد دعونا وزير اإلسـكان لزيارة 

المعرفة والعلوم
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املباني في توشكى، وتمت الزيارة في الساعة الواحدة ظهًرا، واندهش سيادة 
الوزيـر مـن درجـة الحرارة داخـل املبنى والتـي كانت مقبولة بدون اسـتخدام 

جهاز تكييف. ونعتقد أن الوزارة ستأخذ ذلك األمر بجدية في املراحل اآلتية.
أ. د. م/ نبيـل صبـري: يجرنـا ذلك لقضية أوسـع حول ربط البحث 
العلمي بالصناعة. نحن بارعون في إجراء أبحاث وفي النشـر 
العلمي... إلى آخره، ولكن يتوقف األمر عادة عند النشر، بدون 
أن تجـد طريقهـا للتطبيـق؟ ومـا هـي المعوقـات التـي تـرون 
أنهـا يجـب أن ترفـع لتحقيـق االسـتفادة المجتمعيـة مـن هذه 

األبحاث؟
د. خالـد الذهبـي: هـذه نقطـة مهمـة. أكاديميـة البحـث العلمـي أقامت منذ 
عـدة سـنوات مراكز لنقـل وتوطني التكنولوجيـا، ولدينا أحد هـذه املراكز في 
مركز بحوث اإلسكان والبناء. تساعد الباحثني على تسجيل براءات االختراع 
وعلى توصيل األفكار لشركات القطاع العام والخاص، كما أن املركز يتواصل 
مـع الشـركات ألجـل تطويـر منتجاتهـم. ولقد قـام املركـز- على سـبيل املثال- 
بالتواصل مع إحدى الشـركات العاملة في صناعة السكر، لكي يتم استخدام 
أحد املخلفات لتحسني خواص الخرسانة، كما قمنا بعمل استشارات لصالح 
بعـض مصانـع الطوب إلنتـاج طوبة أخف وزيـادة مقاومتهـا، وكذلك تواصلنا 
مع بعض شـركات الدهانات ألجل اسـتخدام مواد صديقة للبيئة. وباملناسبة، 
نحن نجهز اعتماًدا للمواد "صديقة للبيئة" بحيث تصبح االشتراطات الازم 

ا.
ً

توافرها الستخدام توصيف "صديقة للبيئة" توصيفا منضبًطا وموثق
أ. د. م/ نبيـل صبـري: مصـر بهـا ثـروة عقاريـة منـذ قديـم األزل، 
ولكنهـا مهـددة، نسـمع كثيـرا عن مبنـى وقـع، أو مؤخًرا عن 
المبنى الذي مال في اإلسكندرية، فهل لديكم أنشطة في 

اتجاه الحفاظ على هذه الثروة العقارية؟
د. خالد الذهبي: هناك تعاون قائم مع محافظة القليوبية لعمل مسـح أولي 
لعـدد كبيـر من املبانـي، لنخلص منه لقائمـة مصغرة من املبانـي التي تحتاج 
بالفعـل إلـى دراسـات مسـتفيضة قبل اتخـاذ قرار بشـأنها، كما كلفنا سـيادة 
الوزيـر بمتابعـة العمـارة املائلـة فـي اإلسـكندرية، وسـافرنا فـي نفـس اليـوم 
 

ًّ
واقترحنا بعض الحلول، ولكن في الحقيقة اقترحت جامعة اإلسـكندرية حا

أفضل أخذ به. أما مشكلة السيول التي أحدثت مشاكل كثيرة في اإلسكندرية 
منذ بضع سنوات، فإن ذلك يتبع الصرف الصحي، أحد أنشطة املركز، ولقد 

تم تنظيف شبكات الصرف ولم تعد املشكلة قائمة اآلن.
أ. د. م/ نبيل صبري: كما تحدثنا عن الثروة العقارية، يهمنا أيضا 
أن نتحدث عن الجانب اآلخر وهو المسـتقبل.. للمركز نشـاط بارز 
بل ومبهر في مجال تطبيق النانو تكنولوجي في البناء. هل 

يمكن أن تحدثنا عنه؟
د. خالد الذهبي: في العام القادم سنعقد املؤتمر الدولي العاشر لتطبيقات 
النانو تكنولوجي في مجال البناء. لم يتوقف هذا املؤتمر واستمر طوال سنوات 
الثـورة والتـي شـهدت انخفاضـا فـي األنشـطة الدوليـة وعـزوف األجانب عن 
الحضـور ملصـر، ولكن نجح هذا املؤتمـر في الحفاظ على زخمـه والحمد لله. 
تعرض في املؤتمر أبحاث تطبيقية للنانوتكنولوجي، على سـبيل املثال أبحاث 
إلضافـة مـواد نانونية لزيـادة مقاومة الخرسـانة، أو إضافة جزيئـات نانونية 
للطاء، لإلقال من دخول الرطوبة أو الحرارة، أو لدهان أسياخ الحديد ملنع 
الصدأ، كما شـاركنا في تنظيم مؤتمرات دولية أخرى، منها مؤتمر في شـهر 
يوليـو املاضـي: Geo Middle East وقـد حضـرت فيه رئيسـة الجمعيـة الدولية 
للهندسة املدنية ورئيس الجمعية الدولية مليكانيكا التربة واألساسات. وهناك 

 .TU-Berlin مؤتمر آخر نخطط له مع جامعة
أ. د. م/ نبيـل صبـري: فـي الختـام نشـكر سـيادتكم علـى هـذا 
يطورهـا  وأن  أنشـطته  المركـز  يواصـل  أن  ونتمنـى  الحديـث، 

لخدمة المجتمع.
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  وقد عكف العالم املصري أ.د/صاح حامد رمضان علي )أستاذ املترولوجيا 
الهندسـية في املعهد القومي للقياس واملعايرة( خال الخمس سـنوات األخيرة 
علـى تأليـف الكتـاب، ووضـع خبراته البحثيـة والعلمية  حتى تم نشـر الكتاب في 
يوليو  2017 بمعرفة مؤسسة: Pan Stanford  من سنغافورة، بالتعاون مع مؤسسة 
توزيـع أمريكيـة باسـم:Taylor Francis   وُسـجل الكتـاب فـي املكتبـة البريطانيـة 

والتصنيف الدولي ISBN، في حني ُطبع الكتاب بكل من كندا وأمريكا.

مقدمة عن الكتاب باللغة العربية:
 )ISO( ا لتصنيف ُمنظمـة التقييس الدولية

ً
طبق

فـإن املترولوجيـا )metrology( تعنـي علم القياس 
وتطبيقاته. وتلعب أنظمة املترولوجيا املتقدمة دوًرا 
هاًما في تحسـني نوعية وأداء محركات السـيارات. 
وتعتمـد أنظمـة املترولوجيـا املتقدمـة على مسـتوى 
 )precision( واإلتقان )accuracy( عاٍل من الدقة
فـي القياس سـواء خـال مراحل عمليـات التصنيع 
أوالفحص والتشخيص. والجدير بالذكر أن الفرق 
ا، وكاهما 

ً
بني درجة الدقة ودرجة اإلتقان كبير جد

وجهان أساسـيان لعلم القياس وتطبيقاته. وتشـمل 
أنظمـة املترولوجيـا الهندسـية املتقدمـة ماكينـات 
تليرونـد  وأجهـزة   ،)CMM( املحوريـة  القيـاس 
األسـطح،  خشـونة  قيـاس  وأجهـزة  لاسـتدارة، 
وأنظمـة التداخل الضوئي، وامليكرسـكوب الضوئي 
ُمتحد البؤر، وميكروسـكوبات الحساسات املاسحة 
)SPM(، وأنظمـة التصويـر املقطعـي باسـتخدام 
أو  الدقيقـة  للقياسـات  سـواء   )CT( الحاسـب 

للقياسات النانومترية متناهية الصغر. 

اآلن، أصبح اسـتخدام ماكينات القياس متعددة 
مـن  ا 

ً
جديـد تحدًيـا  يعتبـر  والتيليرونـد  األبعـاد 

أنظمـة املترولوجيا املحورية فـي التطبيقات الهندسـية الحديثة، وخصوًصا في 
صناعـة السـيارات والفضاء، كمـا أن االنحراف في مقدار التفاوت أو التسـامح 
فـي قياسـات األبعـاد الهندسـية وخصائـص الشـكل الهندسـي يمكـن أن ينتـج 
ا 

ً
عنـه عـدد من املشـكات الفنية كاالهتـزاز أوالتـآكل؛ نتيجة االحتـكاك، محدث

الضوضـاء والكلـل امليكانيكي، ومن ثم االنهياز.. لذلك، فإن الوظيفة األساسـية 

ملاكينات القياسات املحورية تكمن في قياس األبعاد الفعلية واألشكال الحقيقية 
ـا لتوصيـف الــ ISO ومـن ثـم يتـم تجميـع 

ً
للمجسـمات الهندسـية املختلفـة وفق

ـا ملعاييـر مترولوجيـة محـددة مـن حيـث الحجـم والشـكل 
ً

وتقييـم البيانـات وفق
 .)size, form, location, and orientation( واملوقع واالتجاه

والجديـر بالذكـر أن هـذا الكتـاب ُيعد األول مـن نوعه لتميزه فـي إلقاء الضوء 
علـى العاقة املباشـرة بني ماكينات القيـاس املحورية املتقدمـة وأدائها، وتأثير 
ذلـك علـى القياسـات الدقيقـة واملتقنـة فـي مجال 
مترولوجيـا  بــ  سـمي  بمـا  السـيارات  محـركات 
سـتة  مـن  الكتـاب  يتكـون  السـيارات.  محـركات 
أجـزاء أساسـية: الجزء األول يعـرض مقدمة عامة 
عـن النشـأه التاريخيـة لـكل مـن علـم املترولوجيـا 
مـن  الهـدف  السـيارات،  محـركات  وتكنولوجيـا 
والطـاب  األكاديميـني  للعلمـاء  وفائدتـه  الكتـاب 
الثانـي  الجـزء  أمـا  والعامـة.  املحترفـني  والقـراء 
فيتنـاول موضـوع التقـدم الصناعـي الهـام ألنظمة 
سـواء  الهندسـية  واألسـطح  األبعـاد  مترولوجيـا 
الصغيـرة أو متناهيـة الصغر. بينمـا يناقش الجزء 
الثالـث من الكتاب أسـاليب تحليل األخطاء وتقييم 
األداء لبعـض ماكينـات القيـاس املحوريـة الحديثة 
وشـائعة االسـتخدام بمـا يعـود بالنفـع علـى جـودة 
يهتـم  الرابـع،  والجـزء  الهندسـية.  الصناعـات 
بدراسـة وتحليـل األخطـاء وتحديد دقة االسـتدارة 
الخامـس،  الجـزء  التليرونـد.  تقنيـة  باسـتخدام 
يناقش أنظمة الفحص والتفتيش الفني لتشـخيص 
واملحـركات  الجديـدة  السـيارات  محـركات  أداء 
تقنيـة  باسـتخدام  سـواء  حـد  علـى  املسـتخدمة 
املترولوجيـا املحوريـة، كما يناقـش أيضا تطبيقات 
مترولوجيـا األسـطح الهندسـية فـي مراقبـة جودة 
أداء محـركات السـيارات، كمـا تـم تقديـم تقنيات 
جديـدة فـي طـاء وتوصيـف األسـطح الهندسـية ألجـزاء محـركات السـيارات. 
والجـزء األخيـر، رقـم 6 مـن الكتـاب، يناقـش التطـورات والطموحـات العلميـة 
واآلفـاق املسـتقبلية فـي املجـال.. ومـن املأمـول أن الكتـاب سـوف يشـجع ويحـث 
ـراءه على تطويـر تقنيات أجهزة القياس وتعزيز فهم القـراء ألهمية ودور علم 

ُ
ق

املترولوجيا في محركات السيارات.

بدأت فكرة إعداد الكتاب في ديســمبر عام 2012 في مؤتمر دولي في بكين بالصين، حيث قام المؤلف 
بإلقــاء محاضرة افتتاحية جامعة بالمؤتمر، تحت عنوان: Automotive Engine Metrology ، وفور انتهاء 
المؤتمر.. قامت دار نشــر في ســنغافورة )Pan Stanford Publishing Pte. Ltd.( بدعوة المؤلف إلعداد 

كتاب عن موضوع المحاضرة. 

التحرير

مقدمة لعرض لكتاب مترولوجيا محركات السيارات  
Automotive Engine Metrology

تأليف:  أ.د.م/ صالح حامد رمضان علي
بدأ العمل في موضوعات الكتاب: منذ 2006 حتى عام 2017

المعرفة والعلوم



59|  العدد 655  | أكتوبر 2017

الوعي االستهالكي.
أواًل.. العـــداد 

تكمن أهميته في رصد مقدار اسـتهالك املاء باملتر املكعب وكسـوره 
ملحاسـبة العميـل، لهـذا ينبغي تواجد عداد واحد مناسـب لكل وحدة 
اسـتهالكية للمـاء، ويـؤدي وجـود عـداد واحـد ألكثـر مـن مسـتهلك 
)وهوالوضـع القائـم فـى مصـر( إلـى تسـاوي املقتصـد )مـن يسـتهلك 
بالـكاد علـى قـدر حاجتـه( مـع املسـتنزف الـذى يسـتهلك أضعـاف 
 عن اسـتغالل املال 

ً
حاجته ما يتسـبب في ظلم املسـتهلك األول فضال

العـام مـن حيث قيام الدولة – فى مصر – بدعم اسـتهالك املاء بأكثر 
مما يدفعه املواطن. لهذا ولتحقيق العدالة فى استهالك املاء، يتطلب 

األمر:

أن يكون لكل وحدة استهالكية عداد خاص بها.

عـدم املجاملـة أو االسـتثناء )ألية جهة كانت وألى نشـاط مهما كان 
أمـره( فـي عـدم تركيـب العـداد واإلعفاء الخـاص من تحصيـل قيمة 
االسـتهالك، حتـى يتـم التوقـف عـن  التبذيـر فـى اسـتهالك املـاء 

واستنزاف املال العام.

ثانيًا .. مواسير التغذية الفرعية 
يتمثل ذلك أساًسا فيما جاء بالكود املصري ألسس تصميم وشروط 
تنفيـذ لهندسـة التركيبـات الصحية في املبانى “الجـزء األول”. وقد 
حدد الكود رقم 1/5/6/3 أن تكون مواسـير التغذية باملياه الداخلية 

كاآلتى:

)Copper Tupes( النحاس األحمر )لفات )أنابيب  -

)Copper Pipes(  النحاس األحمر )مواسير )أنابيب  -

)Galvanized Steel pipes( الحديد املجلفن )مواسير )أنابيب  -

 Approved( اللدائنيـة املعتمـدة )أحـد أنـواع املواسـير )أنابيـب  -
 )Plastic Pipes

- لفات ومواسير النحاس األحمر ..

هذان النوعان غير متوافرين في السوق املحلية وال يستخدمان فى 
مصر )إال فى قليل جدا من املنشآت والفنادق، حيث يتم استيرادهما(، 
كمـا أن معظـم العمالـة املصريـة فـى مجـال األعمال الصحيـة تجهل 

األسلوب الصحيح فى تركيبهما.

  )1( مواسير الحديد المجلفن :
كان هذا النوع السائد حتى الستينيات من القرن املاضى غالًبا فلقد 
توقف اسـتخدامها تماًما شـبكات مواسير مياه الشرب )واالستخدامات 
املنزليـة( لكثـرة عيوبهـا فـى إثـر ظهـور مواسـير النحـاس األحمــــر 

واملواســــير  اللدائنية – البالستيكية – عالية الجودة. 

عيوبها :

انتهاء عمرها االفتراضي بزوال طبقة الزنك )الجلفنة( من داخلها 
.

مـع زوال طبقـة الزنـك وتأكسـد املاسـورة )صـدأ( داخليـا فـإن ذلك 
يزيـد مـن معـدل الفقد بسـبب زيادة معـدل االحتـكاك وضيق قطر 
املاسـورة داخليـا لتراكـم الصـدأ، ممـا ينتـج عنـه ضـرورة تغيير هذه 

املواسير رغم أن شكلها الخارجي الجيد( .

بمواسـير  )مقارنـة  ثمنـا  األعلـى  وبالتالـي  ووزنـا  حجمـا  األكثـر 
البالستيك والنحاس األحمر( .

األصعب فى عمليات الصيانة )الفك والتركيب(.

مميزاتها :

تحمل قوى الصدمات خاصة املثبتة أفقيا على الحوائط )علًما بأن 
تركيبها داخل الحوائط - أو تحت أرضيات الحجرات - أمر غير سليم 

ا( .
ً
وغير مقبول إطالق

)2(  المواسير اللدنية )البالستيك( المعتمدة ..
يلـى  مـا  ونصـه   )1/5/5/3 )رقـم   املصـرى  بالكـود  مـا جـاء  ووفـق 

)باإلنجليزية(:

P.P Poly Propylene Pipes، أي أنها من مادة “البولى بروبني” عالي 
الجودة.

عيوبها :

كثير من هذه األنواع املنتشـرة مجهول املواصفات أو ناتج من إعادة 
التدويـر )Receded( . وهـي خطيـرة علـى الصحـة العامـة؛ لهـذا فإن 
مثـل هذه املواسـير غير مناسـبة لالسـتخدامات املنزليـة ولكن يمكن 

استخدمها في رى الحدائق وما شابهها.

غير قابلة للفك الكامل السليم وبالتالي ال يمكن إعادة استخدامها. 

فى االستخدامات األفقية فوق الحوائط ال تتسم باالستواء – مهما 

بال شك أن حالة المكونات األساسية فى شبكة تغذية الماء فى المنازل وغيرها، وكذا أسلوب االستخدام 
من أكبر العوامل فى االستهالك السليم للماء أو فى تبذيره.. ويعتمد ذلك على كل من مكونات الشبكة 
والوعي االســتهالكي، ومن أهمها: العداد )رصد مقدار االســتهالك بالمتر المكعب(- مواســير التغذية 

الفرعية. - وحدات ضخ الماء )مضخات كهربائية(.

بقلم م.ا. احمد هاشم

اســــتنزاف المــال × تبذير الماء
فى المنازل وغيرها

رؤى إبداعية
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تقاربـت نقـاط التثبيت وبالتالي زيادة أطول عن املسـافة الحقيقية، 
وهذا األمر يسبب خفض الضغط ومعدل سريان املاء.

ال تتحمـل قـوى الصدمـات )مقارنـة بمواسـير الحديـد املجلفـن أو 
النحاس األحمر(.

مميزاتها :

رخص الثمن )جنيه/ متر( .

سهولة وسرعة التركيب )مقارنة بمواسير الحديد املجلفن(.

ثالثًا .. وحدات رفع ضغط الماء )مضخات كهربائية( 
عندمـا ينخفـض ضغـط املـاء فـي الشـبكة العامـة بشـكل دائـم بمـا 
إلـى  الوحـدات االسـتهالكية بمعـدل مناسـب  إلـى  يجعلـه ال يصـل 
مخـارج نقـاط التغذيـة )املطابـخ – الحمامـات ... إلـخ( فـإن املواطـن 
)املسـتهلك( يضطـر إلـى تركيب نظـام لرفع ضغط املاء على ماسـورة 

تغذية وحدته السكنية أو ما شابهها.

)ومـا يجـب اإلشـارة إليـه فـى هـذا الصـدد أن تركيـب وحـدات رفـع 
الضغط املعنية – خاصة املباشرة – ال يجب أن تكون مالصقة للعداد 

بل تبتعد عنه في حدود مسافة أفقيه قدرها 15/ متر( .

أنواع نظم رفع ضغط الماء )المنتشرة فى مصر(: 
نظـام الكـرة )أو األسـطوانة( الحديديـة الجوفـاء والبالـون   1-3

املطاطي )رقم 1 صفحة األشكال(.

نظـام ضغـط الهواء املباشـرة على سـطح املاء بالخـزان املغلق   2-3
)رقم 2 صفحة األشكال(.

 3 )رقـم  الكهربائيـة  واملضخـة  املفتوحـة  الخزانـات  نظـام   3-3
صفحة األشكال(.

نظـام املضخـة الكهربائيـة ووحـدة الكنتـرول األتوماتيكـي   4-3
)رقم 4 صفحة األشكال(.

األسـطوانة(  )أو  والكـرة  الكهربائيـة  المضخـة  نظـام    1/3
الحديدية الجوفاء والبالون المطاطى :

وهذا النظام األكثر شـيوًعا فى مصر، حيث تسـحب املضخة املاء من 
ماسـورة التغذيـة العمومية )بعـد العداد( وتدفعه إلـى داخل البالون 
املطاطـي، حيـث يضغط على الهـواء في الحيز ما بـني البالون وجوف 
الهـواء ويرتفـع  الكـرة )أو األسـطوانة الحديديـة( فيتقلـص حجـم 
  P2 x P2 = P1 x V1 .. ا لنظرية ضغط وحجم الغازات

ً
ضغطه )طبق

= ثابـت( وبالتالـي فـإن املاء فى البالـون يندفع مضغوًطا إلى ماسـورة 
تغذية الوحدة االستهالكية.

مميزات هذا النظام :

يتـم تشـغيله ذاتًيا عنـد الحاجة إلى اسـتخدام املاء )فتـح الصنبور 
( وعند انخفاض الضغط فى ماسورة  التغذية العمومية.

ً
مثال

عيوبه: 

التغذيـة  انقطـاع  الكهربائيـة عنـد  املضخـة  تلـف  إثـر  التعطـل: 
العموميـة للمـاء وتواجـد هواء فى ماسـورة السـحب وأيضـا عند تلف 
مطـاط البالون وتسـرب املاء بها إلى الهواء الذى بالكرة )األسـطوانة( 

الحديدية.

الضـرر الصحـي: عنـد تلـف مطـاط البالـون تحـدث أكسـدة جـوف 

الكـرة الحديديـة ومع تواجد غاز الكلور فى املاء بها غاز النيتروجني 
وعوالـق أخـرى تتولـد البكتيريا الحديدية التي تسـرى مـع املاء إلى 

مصادر التغذية في الوحدة االستهالكية.

ومن مضار هذه البكتيريا )كما يقول املختصون( ما يلى:

سـقوط شـعر الـرأس – تسـيب األسـنان مـن اللثـة – قرحـة املعدة – 
أمراض كاله – جرح مجرى البول.

تلف وصالت املواسـير وتسـرب املـاء من الصمامـات والصنابير، إذ إن 
ضغط املاء الخارج من وحدة الضخ قد يتجاوز الحد املناسب.

وعلـى ذلـك فـإن هـذا النظـام يناسـب رى الحدائـق والحقـول وكـذا 
االستخدامات الصناعية فى غير تصنيع املشروبات واملواد الغذائية .

2/3  نظـام  ضغـط الهـواء المباشـر على سـطح الماء بالخزان 
المغلق:

حيث يتم سـحب املاء من املاسـورة العمومية )بعد العداد( بواسـطة 
مضخـة كهربائيـة مناسـبة وتدفعـه إلـى خـزان أسـطواني مغلـق من 
معدن الصلب الذى ال يصدأ )Stainless Steel( حيث يزداد حجم املاء 
به، ويقل حجم الهواء )P x v = ثابت( على سطح املاء وبالتالي يزيد 
ضغطه للحد املناسب، عندئذ يندفع املاء إلى ماسورة تغذية الوحدة 

االستهالكية.

وفـى الوحـدات االسـتهالكية الكبيرة مثـل املستشـفيات والفنادق.. 
إلـخ. يتم تركيب ضاغط هـواء )Compressor( لتعويض كمية الهواء 

التى تسربت مع املاء.

3/3  نظام الخزانات والمضخة الكهربائية:
حيـث يتواجـد خـزان أرضـى )مفتـوح( ممتلـئ ذاتًيـا )عبـر صمـام 
عوامـه( ومضخـة كهربائيـة، حيث تضـخ املاء إلى خـزان )أو خزانات( 
بأعلـى سـطوح املبانـي حيـث بها مفتـاح مناسـيب كهربائي لتشـغيل 
املضخـة، ومـن الخـزان العلـوى يتـم توزيـع املـاء ذاتيـا علـى الوحـدات 

االستهالكية )الشقق وما شابهها( .

ومن مميزات هذا النظام:

سحب املضخات للماء ال يتم مباشرة من ماسورة التغذية الرئيسية.

توزيع املاء إلى الوحدات االستهالكية ذاتيا وبضغوط مناسبة.

املـاء  إمـداد  فـإن  الرئيسـية،  املاسـورة  مـن  التغذيـة  انقطـاع  عنـد 
للوحدات االستهالكية ال ينقطع وذلك حتى استهالك ما بالخزانات 

)أرضية وعلوية( من املاء وفق املناسيب املحددة.

عنـد انقطـاع التيار الكهربائـي فإن تغذية الوحدات االسـتهالكية 
باملاء سـيظل مسـتمًرا لحد اسـتهالك كمية املاء املحددة فى الخزانات 

العلوية.

عيوب هذا النظام :

يتسـاوى فـى حسـاب اسـتهالك املـاء )بالنسـبة لشـركة امليـاه( مـن 
يسـتنزف املاء بشـكل مسـتمر مع الحرص على اسـتهالكه بشكل دائم 

.)
ً

– )راجع بند أوال

املـاء بالخزانـات.. لهـذا يجـب دوام الكشـف علـى الخزانـات  تلـوث 
وغسـيلها وتطهيرهـا باسـتمرار، مـع ضـرورة مراعـاة إجـراء الصيانـة 

الدورية لكل أجزاء هذا النظام .

3/4  نظام املضخة الكهربائية ووحدة الكنترول األتوماتيكى:

وفى حدود معدل أداء االسـتهالك املناسـب للوحدة السـكنية )نحو 

رؤى إبداعية
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30 لتر/د، ضغط فى 5 بار(، ويعتبر هذا النظام هو األمثل )في األداء 
– واستهالك الكهرباء( فضال عن صغر حجمه وعدم ارتفاع سعره.

رابعًا :  الوعى االستهالكى 
يتمثل الوعى االستهالكى فى تطبيق الشعار التالى:

)االستخدام عند الحاجة، وبالقدر الالزم للحاجة(

واالستخدام السليم للماء يخضع للعاملني التاليني:

عند الحاجة الستخدام املاء )وليس بغير حاجة(.

الكمية الالزمة لحماية االستخدام.

 !! أن العاطـش فـى حاجـة ضروريـة إلى شـرب املـاء، وعندما 
ً

فمثـال
يأتيه املطلوب فلسوف يشرب منه الكمية الالزمة لالرتواء نحو ثلث 
اللتـر )كـوب( أو ثلثـى اللتر )كوبـني( أو ثالثة أكواب علـى األكثر. أما 
إذا أراد غسـيل يديـه – علـى سـبيل املثـال – فهنـاك حاجـة إلى ذلك، 
حيث إن يديه متسـختان، وعندما يفتح الصنبور فإن معدل الحاجة 
مـن املـاء يتناسـب طردًيـا مـع كمية االتسـاخ )   >  5 لتـر/ د( وغير أن 
هناك لآلسـف الشـديد من يفتح الصنبور يسـتنزف عدة لترات من 

املاء ملجرد أن يمأل كوًبا أو يغسل كفيه !! .

أساس الوعى االستهالكى: 
)اإلنسـاني..  الخلقـى  النهـج    )2( )1(  الثقافة العامة.  

الوازع الدينى(.

وهذان يتولدان وينميان من:

التوجيهات والسلوكيات املنزلية.

الترشيد الدائم )في مراحل التعليم – اإلعالم – الخطاب الديني( .

إرشــــــــادات
 من أجل الحد من استنزاف الماء 

يجب:
تركيب عداد لكل وحده استهالكية للماء.

معرفـة كل صاحـب مـدة اسـتهالكية بمقـدار املبلـغ الـذى دعمتـه 
الدولة بالنسـبة السـتهالكه للمـاء )أى رصد قيمـة التدعيم فى كل 

فاتورة(.

استخدام املواسير املطابقة للمواصفات.

إصالح أو استبدال الصنابير )الحنفيات( واملحابس فور تعطلها.

أن يقوم بأعمال تمديد املواسير وملحقاتها عمالة فنية متخصصة.

فتح الصنبور )الحنفية( بالقدر والزمن املناسب لحاجة االستخدام.

وفى هذا يفضل استخدام الصنابير الضاغطة محدودة القدر وزمن 
الفتـح، أو اسـتخدام الصنابيـر اإللكترونيـة، حيـث تفتـح ذاتًيـا بقدر 

عند وضع الكفني تحتها وتغلق ذاتًيا عند ابتعاد الكفني.

7 - اسـتخدام امليـاه املعالجـة واملعـاد تدويرهـا أو اسـتخدام ماء اآلباء 
والخزانات الجوفية.

رش الشوارع.

ري الحدائق.

وال يجب:
أ -  تركيب املضخة الكهربائية بذاتها على ماسورة التغذية مباشرة، 

حيث إن ذلك يسبب تلف املضخة.

استخدام املياه العذبة )شرب واستخدامات منزلية( في :

التبريـد  سـوائل  فقـط  )تسـتخدم  واملحـركات  املاكينـات  تبريـد 
املخصصة لذلك(.

محطات تربية املواشي.

السلخانات.

مصانع تجهيز اللحوم.

غسيل السيارات بالخراطيم.

غسيل السجاد والبطاطني )لها محالتها املختصة(.

* القاهرة / نوفمبر 2016

مهندس استشارى/ أحمد هاشم

ملحق إرشادى:
مكررات املاء )Water Filters( : نعم تزيل العوالق .. ولكن :

1/1   ال تقتل امليكروبات. 

2/1   ال تعمل على إزالة فاعلية السموم.

3/1   ال تعمل على إزالة األمالح املذابة.

غليان املاء:  نعم يقتل ميكروبات.. ولكن :

1/2   ال يعمل على إزالة فاعلية السموم. 

ا.
ً

2/2   ال يعمل على إزالة األمالح املذابة، بل يزيد تركيز

تعقيـم املـاء بغـاز الكلـور باملعـدل املناسـب. نعـم يقتـل امليكروبات.. 
ولكن :

1/3   ال يعمل على إزالة فاعلية السموم.

2/3   ال يعمل على إزالة األمالح املذابة.

3/3   إذا زادت نسـبة الكلـور عـن املعدل املناسـب .. نعم سـوف تقتل 
الشـعيرات  تـآكل  آثـار ضـارة مثـل  امليكروبـات.. ولكـن ينتـج عنهـا 
الدموية بني اللثة واألسـنان فتتسـبب في خلعها وهى سـليمة )يقال 

نعست األسنان أي ضعف تماسكها باللثة(.

وأخيراً  !! محظورات :
تلويث ماء النهر .. مثل :

اتخاذ النهر مصبا لفضالت املصانع والصرف غير الصحي.

إلقاء الحيوانات النافقة.

التخلص من الفضالت اآلدمية )الغائط( والروث والقمامة... إلخ.

ولقد كان قدماء املصريني يقدسـون النيل ويحافظون على سـالمة 
امليـاه بـه، ويفرضـون عقوبة رادعـة ملن يثبت عليه غيـر ذلك!! فهل 

لألحفاد االمتثال لنهج األجداد؟!

وما هو ماء ولكنه وريد الحياة وشريانها.
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ثالث قضايا مختلفـة وعالج متقـارب:
   أوال- عـاج عيـوب املنشـآت القائمـة وترميمها: تعد معرفة أنسـب الطرق 
ووسـائل عاج عيوب املنشـآت القائمة وترميمها بوسائل اقتصادية مناسبة 

من األمور الهامة وذلك لتفادي التكاليف الباهظة لعمليات الهدم والبناء.

 ثانيـا- أسـباب انهيـار املبانـي: ملعرفـة األسـباب املؤديـة النهيـار املبانـي، 
يمكننا من اتباع أساليب الوقاية وعمل االحتياطات الازمة لتافى حدوثها 

في املباني الحديثة.

 

   ثالثا- أعمال التقوية أو الحماية: بالرغم من اختاف األسباب التي تؤدى 
إلـى ضـرورة ترميـم املنشـأة الخرسـانية عـن األسـباب التى تسـتدعى عمل 

التقوية أو الحماية، فإن طرق العاج تتشابه فى الثاث حاالت املذكورة.

ويمكن التفرقة بني ترميم وتقوية وحماية املنشـآت الخرسانية وذلك على 
الوجه التالى:-١

أواًل- ترميم المنشآت الخرسانية:   
يتم ترميم املنشآت الخرسانية في حالة حدوث عيوب بالعناصر اإلنشائية 

تؤدي إلى تقليل مقاومتها لإلجهادات الواقعة عليها في األحوال التالية:

* حدوث شروخ متنوعة في العناصر الخرسانية.

* حـدوث صـدأ لحديـد التسـليح أو حـدوث تـآكل في األسـطح الخرسـانية 
نتيجة تعرضها للمياه.

* حدوث ميل في األعمدة أو هبوط في القواعد واألساسات.

املنشآت  ومحاية  وتقوية  لرتميم  احلديثة  الطرق  شنودة،  عزيز   – مصطفى  -  كمال     1
اخلرسانية ، فرباير 2000.

ثانيًا- تقوية المنشآت الخرسانية: 
نتيجـة  كفاءتهـا  زيـادة  بغـرض  الخرسـانية  املنشـآت  تقويـة  يتـم    
العناصـر  هـذه  تتحملهـا  التـي  األحمـال  مـن  أكبـر  ألحمـال  تعرضهـا 
 وليـس بسـبب وجـود عيـوب ظاهـرة بهـذه العناصـر، فـي األحـوال التاليـة: 
* اكتشاف وجود أخطاء في التصميم اإلنشائي أو أخطاء في طريقة التنفيذ 

بعد تمام التنفيذ.

*الرغبـة فـي زيـادة كفـاءة العناصـر اإلنشـائية بعـد التنفيذ بغـرض عمل 
تعديات باملبنى، مثل زيادة االرتفاع أو التغيير في استعماالت املبنى. 

ثالثا- حماية المنشآت الخرسانية:
  يتـم تنفيـذ طبقات الحماية للمنشـآت الخرسـانية عند تعرضهـا  لعوامل 

خارجية تؤثر على سامتها، وذلك في األحوال التالية:

* تعـرض العناصر الخرسـانية لتسـرب امليـاه نتيجة لعـدم كفاءة وصات 
املياه و الصرف الصحي. 

* صـدأ حديد التسـليح بفعل األبخرة والغـازات فى املصانع املنتجة للمواد 
الكيميائية.

* تعـرض األساسـات للميـاه الجوفيـة التـي تحتـوى علـى  نسـب عاليـة مـن 
األماح  واملواد الكيميائية أو العضوية.

ملحوظـــــــــةهامـــة ،،،2
    )يتــم عـــــادة حمايــــة العناصــر الخرسانيــة قبـل تعرضهـا للعوامـل 

املنشآت  ومحاية  وتقوية  لرتميم  احلديثة  الطرق  شنودة،  عزيز   – مصطفى  - كمال    2
اخلرسانية، فرباير 2000.

يشــكل الحفــاظ على الثروة العقارية والمنشــآت أهمية كبيرة في اقتصاديات األمــم، وهناك الكثير من 
األسباب التي تحتم زيادة قدرة المنشآت الخرسانية أو بعض عناصرها لمقاومة األحمال الواقعة عليها أو 
إلعادة تأهيلها لتغيير الغرض الذي صممت وُأنشــئت من أجله، كما أنها تحتاج إلى متابعة دورية للحفاظ 
عليهــا ورفــع كفاءتها وتقويتهــا وإصالحها إن لزم األمــر، وذلك طبقا لظروف اســتعماالتها المختلفة 

والظروف المناخية المحيطة بها وطرق إنشائها.

مهندس إنشائـي/ أحمد عبـد الرحيـم أبو زيـد | الوادي الجديـد

مقاربة معلوماتية حول طرق ترميم وتقوية 
وحماية المنشآت الخرسانية

تنويه:
نظرا لخطورة أعمال ترميم وتقوية وحماية المنشآت الخرسانية، يجب التنويه إلى أن المقال التالي 
ال يعد مرجعا نهائيا بالخصوص، حيث إنه ال يتضمن التعامل الدقيق مع صلب المنشأ بصورة عامة 
وبصورة خاصة عند ترميم القواعد واألعمدة، أو تحديد عدد الوحدات التي تعرض ألعمال الترميم 
فــي كل مرة من المنشــأ، بغرض حماية المنشــأ من التصــدع أو االنهيار، وهــو أمر متوقع في 
حالة التصرف بعشوائية، وهو األمر الذي ينبغي فيه على مهندس أو صاحب منشأة في حاجة 
للترميم أو الحماية أن يأخذه مع أشياء أخرى كثيرة في الحسبان، وفي كل األحوال تشير المجلة 

إلى ضرورة اللجوء إلى المكاتب المتخصصة في هذه األعمال؛ نظًرا لخطورتها.

رؤى إبداعية
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الخارجيـة السـابق ذكرهـا أو عنـد اإلحسـاس ببدايـة حـدوث ضـرر فـى أي 
مـن العناصر اإلنشـائية بفترة كافيـة، أما إذا حدث عيب باملنشـأ فإنه يلزم 

ترميم العنصر الحادث به الضرر وإعادتة لحالته األولى (.

 تقييـم الخطـورة اإلنشـائية للمبانـى ومعرفـة أسـباب 
االنهيارات:3

    فى دراسة مهمة عن تصدع املبانى الخرسانية املسلحة، أجريت من قبل 
املركز القومى لبحوث اإلسـكان والبناء بالقاهرة، أوضحت أن عامل الزمن 
وسـوء الصيانة مسـئوالن معا عن نصف انهيارات املبانى التى تمت دراستها 
بخاف القصور فى التصميم اإلنشائى أو القصور فى طريقة التنفيذ الذى 
يمثـل النصـف اآلخـر، وتبدأ خطـوات التقييـم بتحديد املنطقـة أو العقارات 
املـراد تقييمهـا، وطبقـا لنتائـج التقييـم يتم تحديـد العقارات التى ال تشـكل 
خطـورة، ولكـن يمكن إجـراء صيانة موضعيـة لبعض العناصـر بها، وكذلك 
تحديد أولوية العقارات التى تشكل خطورة وتستدعى التدخل إلجراء تقييم 

تفصيلى لها.

   يتـم عمـل الفحص الكامل وإجـراء اإلختبارات للعقارات لتحديد خطورة 
وامتـداد التدهـور فـى العناصـر اإلنشـائية واألسـباب، ومـن ثم تتم دراسـة 
الجـدوى االقتصاديـة والجوانـب القانونيـة ومعرفـة طبيعة السـكان وماك 
العقـارات لتحديـد العـاج املطلـوب وإزالـة خطـورة املبنـى )إزالـة كاملـة– 
إزالـة جزئيـة– تدعيـم– ترميـم– تدعيـم مؤقـت......(، ويتـم وضـع درجـات 
لـكل خطـوه فـى املعاينـة، ويتم احتسـاب الدرجـة النهائيـة للتقييم بالنسـبة 
للدرجـة النهائيـة التـى يكـون علـى أساسـها اختيار طريقـة التدخل السـريع 
سواء باإلزالة أو بالترميم، على أن يوضع فى االعتبار عمر املبنى بحيث تقل 

الدرجة األساسية بزيادة عمر املبنى.

  لتحقيـق ذلـك بطريقـة سـليمة تتـم معاينـة املبنـى بواسـطة مهندسـني 
مدربـني تدريبـا كافيا واستشـاريني متخصصـني فى مجال تقييـم الخطورة 

اإلنشائية ومجال الترميم والتدعيم.

تآكل الغطاء الخرساني وظهور حديد التسليح بسبب صدأ الحديد

3  - سامح عبد العزيز البيطار، تقييم اخلطورة اإلنشائية للمباىن القائمة ىف مصر ، املركز 
القومى لبحوث اإلسكان والبناء.

تدعيم األعمدة بغرض تقويتها وزيادة كفاءتها

 تقوية األعمدة بقميص خرساني نتيجة اكتشاف عيوب بعد التنفيذ

تسريب واضح في أماكن وصات مياه وصرف
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عيـوب  بمعالجـة  وعالقتهـا  الحضاريـة  التنميـة   **    
الخرسانة:

  -  تهدف عملية معالجة العيوب إلى الحفاظ على البنية اإلنشائية للمباني، 
وتهـدف أيضـا إلـى الحفاظ علـى التـراث املعماري وإبـراز قيمتـه، حيث إنه 
عامل مهم في التنمية الحضارية، ولذلك فإن عملية املعالجة  يجب أن يقوم 
بها أشـخاص لديهم الخبرة الكافية في هذا املجال التخصصي سـواء كانوا 
مهندسـني أو فنيـني؛ فـإن أعمـال الترميـم غير السـليمة يمكن أن تـؤدي إلى 

زيادة العيوب في املنشآت. 

والتقويـات  اإلصـالح  مـواد  ألنـواع  مبسـط  تعريـف   
والحماية:4

    إن املواد الشائعة االستخدام في أعمال الترميمات واإلصاح والحماية 
والتقويات تتضمن املواد األسمنتية املكونة من املونة أو الخرسانة األسمنتية 
أو تلـك املضـاف إليهـا إضافات مـن مواد كيميائيـة عادية أو مـواد بوليمرية 
لزيادة التماسـك أو لتحسني القابلية للتشغيل وتحسني الخواص امليكانيكية 
أو املسـتخدمة فيها أسـمنتات مضاف إليها إضافات لزيادة الحجم بالقدر 
الـذي يعـادل االنكمـاش وهي تعرف تجاريـا بعديمة االنكمـاش, كما تتضمن 
املـواد الحديثـه مثـل املونـة الراتنجيـة ذات اللزوجـة املنخفضـة التـي يمكن 
تغلغلها داخل الخرسـانة كدهانات فتسـد املسـام وتكسب الخرسانة خواص 
مميـزة لهـا دور فعال كمواد للترميمـات والحماية، كما أن هناك بعض املواد 

تدهن بها أسياخ الصلب لحمايتها من الصدأ، ومسمياتها كاآلتى:

١ -  املواد األسمنتية.

2 -  املواد األسمنتية ذات اإلضافات.

٣ -  املواد البوملرية.

٤ -  املونة والخرسانة البوملرية األسمنتية. 

5 -  املونة الراتنجية.

6 -  مونة التغليف الجاف. 

7 -  مواد حشر الشروخ املتسعة و حقن الشروخ الرفيعة.

8 -  الفيروسيمنت.                            

9 -  الدهانات الواقية للخرسانة واألسطح املعدنية.

١٠ -  مواد زرع األشاير ولصق ألواح الصلب مع الخرسانة. 

١١ -  الخرسانة عالية املقاومة.

١2 - الباسـتيك املسـلح باألليـاف )عناصـر األليـاف املجمعـة بعجائـن 
الباستيك(.

معالجة الشروخ:- 5
 تعتبر معالجة الشـروخ إحدى خطوات الترميم الازمة إلعادة املبنى إلى 

حالته األصلية، وإليكم بعض أنواع الشروخ وطريقة معالجتها: 

أ/ معالجـة الشـروخ الشـعرية غيـر النافـذة فى األسـطح 
الخرسانية:

يمكـن عـاج الشـروخ املنتشـرة على األسـطح الخرسـانية نتيجـة انكماش 
الخرسـانة بدهانها عدة أوجه بمادة إيبوكسـية منخفضة اللزوجة ومقاومة 
لانكمـاش، مثـل )أديكريـت BVS( أو )أديكريـت BVF( يمكنهـا التسـرب 
داخـل الشـروخ الشـعرية، و يجـب أن يكـون سـطح الخرسـانة تـام الجفـاف 

ا.
ً
ونظيف

4  - حامت محدى غيث، مواد اإلصالح والتقوايت، املركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء.

املنشآت  ومحاية  وتقوية  لرتميم  احلديثة  الطرق  شنودة،  عزيز   – مصطفى  - كمال    5
اخلرسانية، فرباير 2000.

ب/ معالجة الشروخ األفقية قليله االتساع:
 تتـم املعالجة بتوسـيع الشـروخ وتنظيفها وإزالة األجـزاء املفككة من أعلى 
بعـرض 5مـم علـى األقـل، و يتـم صب مـادة إيبوكسـية قليلـة اللزوجـة داخل 

.)BVF ( أو )أديكريتBVS الشروخ مباشرة حتى تمتلئ- )أديكريت

ج/معالجة الشروخ المتسعة:
يتم العاج فى هذه الحالة على الوجه التالى:

نعمل على تفتيح الشـروخ على هيئة حرف V، وينظف الشـرخ وتزال جميع 
األجـزاء املفككـة بالهـواء املضغـوط، ثـم  يتم ملء الشـرخ باملونة األسـمنتية 
أو املونـة اإليبوكسـية وذلـك بعـد  ترطيـب الشـرخ ثـم طرطشـة  البوملريـة 
األسـطح بطبقة من مادة رابطة قبل ملء الشـرخ مباشرة مثل )كيمابوكسي 

١65( أو ما يماثلها.

هـ/ معالجة شروخ المباني:
     -   فـي حالـة شـروخ املبانـي تتم املعالجة  كما في الحالة السـابق ذكرها؛ 
وفـى حالـة الشـروخ اإلنشـائية فـي الحوائـط الحاملـة يتـم تزريـر الشـرخ 
باسـتعمال أشـاير مـن حديـد التسـليح على هيئة حـرف U(( على مسـافات 
تتـراوح بـني ) 25سـم إلى 5٠ سـم( وتثبت األشـاير  بعمل ثقـوب على جانبي 
الشـرخ باسـتعمال الشـنيور وتملء  هذه الثقوب بمادة  إيبوكسـية رابطة مثل 
)كيمابوكسـي ١65(، وتـزرع فيهـا األشـاير، ويفضـل دهـان األشـاير  قبـل 

زرعها  بمادة مانعة للصدأ مثل )كيمابوكسي ١٣١( أو ما يماثلها.

تزرير أو تخييط الحوائط بطريقة عمودية على اتجاه الشرخ

توضيح طريقة تقوية أو ترميم األعمدة الخرسانية:6
  - يجب فى البداية دراسـة الحالة الراهنة لألعمدة واالتصال بالشـركات 
العاملـة فـى مجال الترميـم والتواصل مع االستشـاريني املتخصصني الذين 

قاموا بمثل هذه األعمال.

- يتم تقوية األعمدة في حالة وجود شـروخ بسـطح الخرسـانة أو تطبيل في 
الغطـاء الخرسـاني نتيجـة صدأ في حديد التسـليح بعمل قميص خرسـاني، 
وتعتمد أبعاد القميص الخرسـاني وأقطار وعدد أسـياخ حديد التسـليح على 
املتطلبـات التـي  أدت إلـى ضـرورة عمـل القميـص والتـى تـم الوقـوف عليها 
طبقـا للدراسـة والتقريـر املعد من االستشـاري املتخصص فى هـذا املجال، 

وذلك طبقا للخطوات التالية:

))قبـل البـدء فـى التنفيـذ يتـم صلـب الباطـات والكمـرات الثانويـة عن 
 طريق دعامات حديدية ) أكرو ( أو عن طريق الشدات الخشبية العادية((

-١ تزال طبقات البياض وينظف السطح الخرساني جيدا. 

كمال مصطفى– عزيز شنودة، الطرق احلديثة لرتميم وتقوية ومحاية املنشآت اخلرسانية،   6
فرباير 2000.

رؤى إبداعية
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 -2يتم زنبرة جميع األسطح بطريقة ال تؤثر على سامة العمود.

-٣ تـزرع أشـاير لربـط الكانـات املسـتجدة للقميـص فـى االتجاهـني علـى 
مسـافات )25-5٠سـم( عن طريق عمل ثقوب فى سـطح العمود بقطر يزيد 
بمقـدار 2مـم عـن قطـر األشـاير أي فـي حـدود )١٠-١2مـم( وبعمـق كاف 

لتثبيت األشاير.

 ٤تنظـف الثقـوب جيـدا بالهـواء املضغوط وتمأل بمـادة إيبوكسـية رابطة- 
مثـا )كيمابوكسـي ١65( وتـزرع اإلشـارة، ويراعى أن تكون اإلشـارة بطول 

كاٍف لربطها مع الكانات املستجدة للقميص برباط سلك.

5-  تزرع أشاير في  القواعد الخرسانية املسلحة والكمرات للحديد الرأسى 
بنفس العدد والقطر املسـتعمل في حديد التسـليح الرأسـي  للقميص وبطول 
رباط ال يقل عن5٠ مرة   قطر اإلشـارة، وتزرع هذه األشـاير عن طريق عمل 
ثقوب في القواعد الخرسـانية املسـلحة أو في الكمرات طبقا للحالة، ويكون 
قطر الثقوب أكبر من قطر اإلشارة  بمقدار )2-٤مم( وعمقها في  حدود)5 
إلى 7مرات( قطر اإلشارة؛ ثم تنظف الثقوب بالهواء املضغوط وتمأل  بماده 

إيبوكسية رابطة )كيمابوكسي ١65( وتزرع اإلشارة.

 6- يتم تركيب الحديد الرأسـي  ثم الكانات طبقا لتصميم قميص العمود 
املـدرج بتقرير االستشـارى املتخصص، ويراعى دهـان الحديد بمادة مانعة 

للصدأ )كيمابوكسي ١٣١(.

7- يتم دهان سـطح العمود بمادة لربط الخرسـانة املسـتجدة بالخرسـانة 
القديمة – )كيمابوكسي ١٠٤(، ويراعى أن يتم الدهان في  خال ساعة قبل 

صب خرسانة القميص.

   )shotcrete( يتـم صـب خرسـانة القميـص عن طريـق مدفـع الخرسـانة -
والرمـل  )الفينـو(  الرفيـع  الـركام  مـن  تتكـون  منكمشـة  غيـر  بخرسـانة 
واألسمنت أو عن طريق الشدات العادية بعمل فتحات في الشدة وفى باطة 
السـقف، ويصـب القميص على مراحل مـع إضافة املواد اإليبوكسـية املانعة 
النكمـاش الخرسـانة )أديكريـت BVS( أو )أديكريـت BVF( وذلك حسـب 

معدالت الشركة املنتجة وما جاء بتقرير االستشارى.

شكل يوضح مدفع shotcretالخرسانه

لفتــــة صغيـــــرة
فـى حالـة وجـود صدأ حديد غيـر مؤثر يتم عمـل نفس الخطوات السـابقة 
بـدون اللجـوء لعمـل قميـص مـن شـبكة حديـد تسـليح جديـدة بعـد نظافـة 
)كيمابوكسـي  مثـل  للصـدأ  مانعـة  بمـادة  القديـم  التسـليح  حديـد  ودهـان 
١٣١(، ودهـان العمـود بمادة إيبوكسـية مقوية لألسـطح مثل )كيمابوكسـى 
املونـه  ثـم   65 األديبونـد  بروبـة  السـطح  طرطشـة  بعدهـا  يتـم  ١٠٤(؛ 
 )BVC أديكريـت   ( مـادة  إليهـا  مضـاف  املنكمشـة،  غيـر  الخرسـانية 
 حسـب معـدالت الشـركة املنتجـة وتعليمـات تقرير االستشـارى املعـد لذلك.

ترميم عمود عن طريق عمل قميص خرساني 

شكل يوضح ميكانيكية صدأ الحديد داخل القطاع الخرساني 
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شكل يوضح عمل قميص خرساني  ألعمدة بالدور األرضي في عمارة 
سكنية 

شكل يوضح عمل قميص خرساني  لعمود بالدور األرضي بمدرسة 

 القمصان الحديدية لألعمدة:
-  تسـتعمل القمصـان الحديديـة فـي حالـة الحاجـة إلـى  ترميـم العمـود 
 وزيـادة  تحملـه  بـدون زيـادة األبعـاد الخرسـانية، وتتبـع الخطـوات التاليـة:

األحزمـة  أماكـن  وتمـأل   ،) 5٠-75سـم   ( كل  للعمـود  أحزمـة  تنفـذ   *
أو    ) أف   2 )كونفيـس  أو   )65 )أديبونـد  مثـل  االنكمـاش  قليلـة  بمونـة 
 )كيمابوكسـي ١65( ثم يزال الغطاء الخرسـاني  في األماكن بني األعمدة .
* ينظف حديد التسليح من الصدأ ويدهن بمادة مانعة للصدأ )كيمابوكسي 
١٣١(؛ ثم يركب القميص الحديدي  بالبعد والسمك املطلوب في التصميم 
اإلنشائي، ويمكن أن يكون القميص من ألواح من الصلب تغطي كامل سطح 

العمود أو من قطاعات صلب  مثل الخوص أو الزوايا أو غيرها. 

*ثـم تمـأل الفراغـات بـني القميـص والعمـود الخرسـاني  باسـتعمال مونة 
إيبوكسية الصقة ) كيمابوكسي ١65( أو ما يماثلها.

* يتم اسـتخدام املواد اإليبوكسـية املوصى بها بتقرير االستشارى وحسب 
معدالت الشركات املنتجه لهذه املواد.

شكل يوضح عمل قمصان حديدية لتقوية األعمدة وزيادة أحمالها 
لعمارة سكنية بالدور األرضي 

تقويــة وترميم الكمـــرات الخرسانيــة:-7
أوال- تدعيـم أو ترميـم كمـرة عـن طريـق زيـادة حديـد التسـليح واألبعـاد 

الخرسانية:

- يتم عاج صدأ حديد التسليح في الكمرات  الرئيسية بدون زيادة األبعاد 
أو التسليح طبقا للخطوات التالية:

طريـق  عـن  الثانويـة  والكمـرات  الباطـات  صلـب  يتـم  البدايـة،  فـى   *
تـزال  ثـم  الخشـبية  الشـدات  طريـق  عـن  أو   ) أكـرو   ( حديديـة  دعامـات 
للصـدأ. تعـرض  الـذى  التسـليح  حديـد  أعلـى  الخرسـاني   الغطـاء   طبقـة 

* ينظف حديد التسـليح جيدا من الصدأ باسـتعمال  فرش سلك أو بمسدس 
الرمل، و تدهن األجزاء الخرسـانية أسـفل الغطاء الخرسـاني   املزال بمادة 

رابطة.

* يدهـن حديـد التسـليح بمادة مانعة للصدأ، مثل )كيمابوكسـي ١٣١( ثم 
يعاد الغطاء الخرسـاني أعلى الكانات باسـتعمال مونة أسـمنتية بوملرية، ثم 
يتـم صـب الغطـاء الخرسـاني أسـفل الحديد الرئيسـي عـن طريـق التلبيش 

.)BVC باستخدام مونة مانعة لانكماش، مضاف إليها )أديكريت

املنشآت  ومحاية  وتقوية  لرتميم  احلديثة  الطرق  شنودة،  عزيز   – مصطفى  - كمال    7
اخلرسانية، فرباير 2000.

رؤى إبداعية
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شكل يوضح دعامة حديدية لصلب املنشأ )دعامات أكرو(

ثانيـا-  تدعيـم أو ترميـم كمـرة عـن طريق زيـادة حديـد التسـليح واألبعاد 
الخرسانية:

      يتـم زيـادة حديد التسـليح واألبعاد الخرسـانية بغـرض تقوية الكمرات 
وزيـادة مقاومتهـا لألحمـال، ويراعى أن يتـم عاج أى عيوب تكـون موجودة 
بالكمرة، مثل الشـروخ أو صدأ حديد التسـليح قبل البدء فى عملية التقوية، 

ويتم تقوية الكمرات طبقا للخطوات التالية:

1-يزال البياض وينظف السطح جيدا، ويتم زنبرته من جميع الجوانب.

2-تركـب أشـاير حديد التسـليح الرئيسـى بنفس العـدد والقطر عن طريق 
عمـل ثقـوب فـى األعمـدة بقطـر يزيـد من4-2مـم عـن قطـر حديد التسـليح 
وبعمـق مـن 7-5 قطر حديد التسـليح، وتمأل الثقوب بمادة إيبوكسـية الصقة 

وتزرع اإلشارة. 

3-يركب الحديد الرئيسى املستج .

4-تركب الكانات املستجدة. 

 5-يدهن كامل سطح الكمرات بمادة رابطة )كيمابوكسي 165( أو ما يماثلها. 
6-يصب القميص من خرسانة خاصة تحتوى على نسب عالية من األسمنت، 

 ويضـاف إليهـا مـواد لتحسـني تشـغيلها وترابطهـا مـع الخرسـانة القديمـة. 
7-يتـم صـب الكمـرات، إمـا باسـتعمال مدفـع الخرسـانة أو عـن طريق عمل 
شدات عادية بها فتحات جانبية يصب منها الخرسانة، على أن يكمل الجزء 
األعلـى من القميص بالتلبيـش، ويمكن أيضا صب القميص عن طريق عمل 

فتحات فى الباطات الخرسانية العلوية.

** يتـم اسـتخدام املـواد اإليبوكسـية السـابق ذكرهـا فى كل حالة وحسـب 
الغرض املستخدمة ألجله وذلك حسب تعليمات تقرير االستشارى املختص 

ومعدالت الشركات املنتجة لهذه املواد.

قميص خرسانى لكمرة

المراجع//
حاتـم حمـدى غيـث، مـواد اإلصـاح والتقويـات، املركـز القومـى لبحـوث 

اإلسكان والبناء.

كمـال مصطفـى– عزيز شـنودة، الطـرق الحديثـة لترميم وتقويـة وحماية 
املنشآت الخرسانية، فبراير 2٠٠٠.

سامح عبد العزيز البيطار، تقييم الخطورة اإلنشائية للمبانى القائمة فى 
مصر، املركز القومى لبحوث اإلسكان والبناء.
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أنواع المصاعد:
وتنقسم املصاعد لعدة أنواع طبقا الستخدامها، ومنها:

مصاعد الركاب.
مصاعد الخدمة والبضائع.

ة واملرضى. ِسرَّ
َ
مصاعد املستشفيات لنقل األ

مصاعد نقل األطعمة واملشروبات فى املطاعم. 
مصاعد نقل الكتب باملكتبات.

-1 مكونات المصعد:
ويوضـح الشـكل املرفـق رقـم )1( املكونـات واألجـزاء الرئيسـية للمصعـد 
الكهربائى، ونجد فيه غرفة املاكينة بأعلى البئر وتحتوى بشكل أساسى على 
ماكينـة تشـغيل املصعد، ويتطلـب هذا الوضع للماكينة بأعلـى البئر أن تكون 
جـدران البئـر وسـقفه ذات متانـة عاليـة تتحمـل أوزان املاكينـة والصاعـدة 
بكامـل حمولتهـا وثقل املوازنة وكذلك اإلجهـادات الناتجة عن الحركة أثناء 

التشغيل والتوقف.

-1 لوحة التشغيل .
-2 غرفة املاكينات .

-3 طارة تحريك الصاعدة يدويا.
-4 الفرامل .

-5 محرك الصاعدة .
-6 صندوق التروس .

-7 طارة الجر .
-8 جهاز البراشوت .

-9 لوحة الصيانة .
-10 فتحة طوارئ الصاعدة .

-11 سور أعلى الصاعدة .
-12  باب الصاعدة .

-13 دليل حركة الصاعدة .
-14 الصاعدة .

-15 ستارة أسفل الصاعدة .
-16 الكابل املرن .

-17 باب العتب .  
-18 حبال الجر .

-19 دليل حركة ثقل املوازنة .  
-20 ثقل املوازنة .

-21 مخمدات التصادم .
-22 حفرة البئر . 

نظرا للزيادة المســتمرة فى الحركة العمرانية، فقد ازدادت الحاجة إلى المصاعد 
الكهربائية فى المبانى والمنشآت المختلفة، مما يستلزم االلتزام الكامل بتطبيق 

األسس والقواعد الصحيحة فى جميع مراحل تركيب وتشغيل المصاعد. 

بقلم م استشاري / زاهر رستم

المصاعد الكهربائية

 

شكل رقم )1( األجزاء الرئيسية للمصعد الكهربى

رؤى إبداعية
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شـكل رقـم )2( بعـض األماكـن املختلفـة لتركيـب ماكينـة املصعـد حسـب 
التصميم

-2 اختيار سرعة المصعد: 
يفضـل دائمـا زيـادة سـرعة املصعـد بقـدر اإلمـكان لتقليـل زمـن الصعـود 
أوالنـزول، وسـرعة تلبيـة باقـى الطلبـات لنقـل أكبـر عـدد مـن الـركاب فـى 
وقـت مناسـب.  وهو ما يؤثر على جميـع مكونات املصعد، حيث تزداد أحجام 

وأوزان جميع األجزاء وبالتالى تكلفة املصعد.

لعدد أدوار املبنى: 

سرعة الصاعدة المناسبة إلجمالي عدد أدوار المبنى

سرعة الصاعدة ) م/ث (عدد أدوار المبنى
20.5

4 – 30.75 – 0.5
6 – 51.5 – 1
9 – 62 – 1.5

12 – 102.5 – 2
15 – 133 – 2.5
50 – 165 – 3

 أمتار أو أعلى8أكبر من 50

جدول رقم )1(

 يتـم اختيـار سـرعة املصعـد أساسـا طبقا لعـدد أدوار املبنى، حيـث تزداد 

السـرعة كلمـا زاد عـدد األدوار طبقـا للجـدول رقـم )1(. وللحصـول علـى 
السـرعة العاليـة مـع زيـادة عـدد األدوار فـإن عـدد مـرات توصيـل وفصـل 
املحـرك الكهربائـى تزداد بدرجة قـد ال يتحملها املحـرك، ألن مقدار التيار 
الكهربـى باملحـرك خـال فتـرة بـدء الحركـة أعلـى منـه بعد وصول سـرعة 
دوران املحـرك للسـرعة العاديـة. ولهذا فـإن محرك كل ماكينـة يصمم على 
أن يتحمل تكرار مرات البدء لعدد معني يصل عادة إلى 180 مرة/سـاعة، أو 
240 مرة/ساعة. ونظرا ألن أى مصعد يمكن أن يتعرض للتوقف فى كل أدوار 
املبنـى حسـب طلبات الـركاب، حيث يتم فصل املحـرك الكهربى، وعند بدء 
املحرك وإعادة تشغيله فإنه يسحب تيارا كهربيا عاليا، لذا فإنه يتم إنقاص 
عـدد الوقفـات إلـى النصـف عنـد وجـود مصعديـن باملبنـى بجعـل أحدهمـا 

يتوقف فى األدوار الفردية واآلخر فى األدوار الزوجية.     
  

-3 اختيار حمولة المصعد:
عنـد تصميـم أى مبنـى، وطبقـا لطبيعـة العمـل بـه فإنـه يتـم اختيـار عـدد 
املصاعد وحمولة كل مصعد. ومن الخبرة يتضح أنه يفضل اختيار مصعدين 
صغيريـن بـدال مـن مصعد واحـد بحمولة كبيـرة لتحقيق زيادة سـرعة تلبية 
الطلبـات ونقـل أكبـر عدد من الركاب، خصوصا فى سـاعات الـذروة، حيث 
يعمل املصعدان. أما فى باقى أوقات اليوم فإنه يمكن إيقاف أحد املصعدين 
بـدال من تشـغيل املصعـد الكبيـر بحمولة خفيفـة، حيث تكون كفـاءة محركه 
الكهربـى صغيـرة فـى هـذه الحالـة، وبالتالى يزيـد اسـتهاكه الكهربى مما 
يزيـد مـن تكاليـف التشـغيل. كما يتيـح نظام تشـغيل املصعدين سـهولة عمل 
الصيانـة بالتبـادل بـني املصعديـن بـدال مـن التوقف التـام عن نقـل الركاب 

خال فترة صيانة املصعد الواحد الكبير. 

ورغم زيادة تكلفة املصعدين عن املصعد الكبير عند اإلنشاء، فإن التوفير 
فى تكاليف التشغيل للمصعدين يتجاوز هذا الفارق. 

وتزداد قدرة املحرك الكهربى الرئيسى ملاكينة املصعد مع زيادة الحمولة، 
وكذلك تزداد القدرة مع زيادة سرعة املصعد. 

وزن  مـن  يقابلهـا  مـا  أو  الـركاب  بعـدد  إمـا  مصعـد  أى  حمولـة  وتحـدد 
بالكيلوجـرام فيمـا يعـرف بالحمولة املقننـة التى يتم اختيار وشـراء املصعد 

على أساسها كما هو مبني بالجدول رقم ) 2 (.

 

حمولة المصـعد المقـابلة لعدد الركاب
4681012162024 عدد  الركاب

320480630750900120015001800الحمولة ) كجم (
جدول رقم )2(
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ويوضـح جهـاز شـئون البيئـة املصـري أن الغرض مـن تقييم اآلثـار البيئية 
هـو ضمـان حمايـة البيئـة واملـوارد الطبيعيـة والحفـاظ عليها- بمـا في ذلك 
الجوانـب املرتبطـة بصحـة البشـر- مـن آثـار التنميـة التـي تفتقد السـيطرة 
عليها، والهدف بعيد املدى لهذا التقييم هو ضمان تنمية اقتصادية متواصلة 
تلبـى حاجـات الوقـت الحاضـر دون االنتقـاص مـن قـدرة األجيـال القادمة 
علـى تلبيـة حاجاتها الخاصة، ويعد تقييـم اآلثار البيئية أداة هامة ألسـلوب 
اإلدارة البيئيـة املتكاملـة يتعـني إجـراؤه للمنشـآت واملشـروعات الجديدة أو 
ـا ألحـكام قانـون 

ً
التوسـعات والتجديـدات الخاصـة باملنشـآت القائمـة طبق

البيئـة املصـري. وترتبـط عمليـة تقويم األثر البيئي للمشـروعات الهندسـية 
بعدد من العناصر، منها:

- طبيعة وحجم املشروع الهندسي. 

- األثر البيئي املتوقع في مرحلة إنشاء املشروع أو بسبب املشروع )التشغيل/ 
أو اإلنتاج /أو الصيانة(.

- الخصائـص البيئيـة ملوقـع املشـروع، وامتـداد األثـر البيئـي الجغرافـي، 
واملناخي، واإليكولوجي.

- عناصـر املجتمع البشـري.. املحلي  والوطني واإلقليمـي والدولي- املحيط 
أو املعرض للتأثير البيئي الناتج من املشروع الهندسي. 

مجاالت الدراسات البيئية:
املشـروع  لنوعيـة  ـا 

ً
طبق البيئـي  التأثيـر  تقييـم  دراسـات  تصنيـف  يمكـن 

)صناعي أو غير الصناعي(. 

أوال: املشـروعات الصناعيـة مثـل )الصناعـات الكهربائيـة واإلليكترونية، 
املعدنيـة، الحراريـة، التعدين ومواد البناء، الخشـبية –الغذائية -  الكيماوية 
)الجلـود، الورق، املطـاط، الزجاج( - الغزل والنسـيج واأللياف الصناعية- 
األدويـة - نقـل وتدويـر ومعالجة والتخلـص من املخلفات )غيـر الخطرة- ( - 

المشــروعات الهندســية والبرامج اإلنمائيــة لها تأثير كبير علــى البيئة، يعتمد على الموقع الهندســي 
والبيئة المحيطة؛ ولهذا يجب تقويم األثر البيئي للمشــروعات الهندســية إلى تحقيق الجدوى الهندسية 

واالقتصادية في إطار صون البيئة، والقبول المجتمعي.

د. م:  أيمن فتحي بطيشة- استشاري بيئي معتمد

تقويم األثر البيئي للمشروعات الهندسية

رؤى إبداعية
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تدوير ومعالجة والتخلص من املخلفات غير الخطرة )صلبة – سائلة(. 

ثانيـا: املشـروعات غيـر الصناعيـة مثـل )املشـروعات الزراعيـة - الطاقـة- 
البنية األساسية - اإلسكان – املرافق – املستشفيات – املباني العامة واإلدارية 
– القرى السـياحية -  املشـروعات السـياحية – املشـروعات الكبرى– املنشـآت 

الصحية- املشروعات الخاضعة لاشتراطات البيئية الخاص(.

كمـا يمكـن تصنيـف دراسـات تقييـم التأثيـر البيئـي طبقـا لشـدة التأثيـر 
البيئي املتوقع:

محـدودة التأثيـر: “مشـروعات القائمـة )أ(« تشـمل املنشـآت ذات اآلثـار 
البيئية املحدودة، وتتطلب استيفاء نموذج التصنيف البيئي )أ(.

متوسـطة التأثير: “مشـروعات القائمة )ب(« تشـمل املنشآت/املشـروعات 
ذات التأثيرات البيئية املتوسطة املحتملة، تتطلب استيفاء نموذج التصنيف 
البيئـي )ب(، أو إعـداد دراسـة محـددة لتقييـم التأثيـر البيئي - مشـروعات 

القائمة )ب( دراسات بيئية محددة.

كبيـرة التأثيـر: “مشـروعات القائمـة )ج(”: وتشـمل املنشآت/املشـروعات 
ذات التأثيـرات البيئيـة الكبيـرة املحتملـة، وتتطلـب إعـداد دراسـة كاملـة 

لتقييم التأثير البيئي. 

عملية تقييم األثر البيئي:
عمليـة تقييـم األثر البيئـي تضمن التعريـف بالقضايا البيئية عند دراسـة 
املشـروع أو املقتـرح، وأن تكـون جميـع الشـواغل البيئيـة واملجتمعيـة معروفة 
ومحددة من بداية تكون فكرة املشروع وحتى التنفيذ. وقد تتطلب التوصيات 
الصـادرة في تقرير دراسـة تقييم األثـر البيئي إعادة تصميم بعض عناصر 
املشـروع، أو إجراء املزيد من الدراسـات الهندسية أو البيئية أو االقتصادية 
الجـدوى االقتصاديـة  تغيـر  التـي قـد  التغييـرات  واقتـراح  أو االجتماعيـة، 
للمشروع، أو تحسن القبول املجتمعي أو تتسبب في تعديل في تنفيذ املشروع. 

الدراسات المبكرة:
والبيئيـة  والهندسـية  اإلنمائيـة  الفائـدة  مـن  قـدر  أقصـى  ولتحقيـق 
واالقتصاديـة واالجتماعيـة ملالـك املشـروع وللمجتمـع وللبيئة ولاسـتدامة، 
مـن الضـروري إجراء تقييم بيئي لتحديد اآلثار البيئية املهمة في وقت مبكر 
مـن دورة حياة املشـروع، بحيث يمكـن تطبيق التوصيـات البيئية في مراحل 
التصميـم، والتنفيـذ، والتشـغيل، وأيضا دراسـات الجـدوى وتحليـل التكلفة 
والفوائـد، دون التسـبب فـي معوقـات أو تأخيـرات كبيـرة، أو زيـادة تكاليـف 
التصميـم أو التنفيـذ أو التشـغيل. ولكـي يكـون تقييـم األثـر البيئـي فعاال بعد 
بـدء التنفيـذ، ينبغـي أن يؤدي إلى آليـة يتم بها رصد كافة املؤشـرات البيئية 
لتحقيق فعالية اإلدارة البيئية. ويكون الناتج األعظم أهمية من عملية تقييم 

األثر البيئي هو تخطيط اآلليات التمكينية لهذه اإلدارة البيئية الفعالة. 

المرونة الفائقة:
وتتسـم املنهجيـة التـي يتـم بهـا تنفيـذ عملية تقييـم األثـر البيئـي باملرونة 
الفائقـة، فهـي عمليـة تتكـون مـن سلسـلة مـن املراحـل املتعاقبـة واملتصلـة. 

واملراحل الرئيسية في عملية تقييم األثر البيئي هي: 

مرحلة تحديد الهوية البيئية وتشـمل الفرز والتصنيف والفحص املبدئي، 
ويتم في هذه املرحلة تصنيف املشروع وفقا للحساسية البيئية، ومن الجدير 
بالذكر أن تصنيف املشروع يؤدي إلى اتخاذ القرار بشأن ما إذا کان سيتم 

إجراء تقييم األثر البيئي الکامل أم يمكن االكتفاء بدراسة بيئية محددة.

 مرحلـة تحديـد النطـاق البيئـي ويتـم فيهـا تحديـد عناصر دراسـة تقييم 
األثـر البيئـي الكامـل، وتحديـد القضايـا البيئيـة األكثـر أهميـة للدراسـة، 
وتنطـوي علـى مشـاركة املجتمع إلى حد ما، وفي هـذه املرحلة املبكرة، يمكن 

أن يؤثر تقييم األثر البيئي بشدة على اقتراح املخطط العام.

مرحلـة التنبـؤ والتخفيف ويتـم في هذه املرحلـة تحديد التأثيـرات البيئية 
املتوقعـة، واالقتراحـات املتعلقة بآليات وتدابير التخفيـف الازمة للحد من 
األثر البيئي السـلبي، بما في ذلك إدخال تعديات أو تغييرات في التصميم 
الهندسـي /أو التنفيـذ /أو املعـدات املقترح اسـتخدامها، وتنفـذ بالتوازي مع 

دراسات الجدوى.

مرحلـة اإلدارة البيئيـة والرصـد البيئي وتحتوي على خطـة مفصلة إلدارة 
ورصد اآلثار البيئية أثناء وبعد التنفيذ.

مرحلـة التشـغيل والصيانـة: وتشـمل تنفيذ خطـة اإلدارة البيئيـة واملراقبة 
واملتابعـة البيئيـة والرصـد البيئـي، بما يمهد لبنـاء قواعد البيانـات الازمة 

لتقديم التغذية الراجعة لتقييم األثر البيئي في املستقبل.

 مرحلة املراجعة البيئية والتدقيق البيئي: وهي املرحلة النهائية، ويتم فيها 
مراجعـة عمليـة تقييم األثر البيئي وإجراء املعالجـات واإلصحاحات البيئية 

الضرورية.

 ويبـني الشـكل املرفق، رقم )١( )مخطط عـام لعملية تقييم األثر البيئي، 
املوازيـة،  واالقتصاديـة  الفنيـة  الهندسـية  الدراسـات  مـع  تناسـبه  وكيفيـة 
وكيفية إدماج الدراسـات االجتماعية واملشـاركة العامة(. وفي بعض حاالت 
املشـروعات الصغيـرة، محـدودة األثـر والنطـاق البيئي، يمكـن االنتقال من 
تحديـد الهويـة البيئيـة إلـى التصميم الهندسـي التفصيلي سـريعا، وقد يتم 
حذف بعض املراحل في عملية إجراء تقييم األثر البيئي. وسـوف يتم وصف 
التقنيـات األكثر شـيوعا في تقييم األثر البيئي ببعـض التفصيل في األعداد 

املقبلة.

دراسة تقييم التأثير البيئي:
يتـم فيهـا تحديـد اآلثـار البيئيـة للمشـروع/ املنشـأة علـى البيئـة، ومـدى 
ماءمة املشروع للبيئة، ووضع مخطط عام للرصد البيئي للمشروع، وأسس 
اإلجـراءات التصحيحيـة لآلثار السـلبية للمشـروع قبل التنفيـذ وأثناء وبعد 
التشـغيل.. وتتضمـن أنشـطة دراسـة تقييـم التأثيـر البيئـي إعـداد امللخـص 
املشـروع  ووصـف  واملؤسسـي،  والقانونـى  التشـريعي  واإلطـار  التنفيـذى، 
ومكوناته والجوانب البيئية املتعلقة به، وتحديد مكونات املشـروع، واملرافق، 
ـا كميـا للجوانـب البيئية فـى صورة 

ً
ومدخـات ومخرجـات املشـروع، ووصف

كميـات أو تركيـز أو شـدة أو معـدل تدفق، وحسـاب أحمال التلـوث، وتحديد 
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التدابير الوقائية التى اتخذت فى التصميم للحد من اآلثار البيئية، وترشيد 
اسـتهاك امليـاه والطاقـة وأيضـا تدابير خفـض املخلفات، وأنشـطة مرحلة 
اإلنشـاء وتقديـر كمـى للمدخـات والجوانـب البيئيـة الخاصـة بكل نشـاط، 
ووصـف البيئـة املحيطـة، وللعناصـر البيئيـة فـى منطقـة املشـروع من حيث 
البيئـة الطبيعية، والبيولوجية، واالجتماعيـة، والثقافية، والتأثيرات البيئية 
املتوقعـة مـع تحديـد اسـتخدامات األراضـى باملنطقـة، وبيـان االسـتخدام 

السابق ملوقع املشروع. 

التضاريـس،  املناخيـة،  البيانـات  وتشـمل  الطبيعيـة:  البيئـة  وصـف   -
الهيدرولوجيـة،  الخصائـص  التربـة،  طبيعـة  الجيولوجيـة،  الخصائـص 

خصائص املياه الجوفية، والنشاط الزلزالي.

- وصف البيئة البيولوجية: وتشمل وصفا للبيئة الحية النباتية، والحيوانية.

ملنطقـة  االجتماعيـة  الخصائـص  وتشـمل  االجتماعيـة:  البيئـة  وصـف   -
املشـروع، واملامح االقتصادية العامة، ومعـدالت العمالة والبطالة، والبنية 
األساسـية املتاحـة، والخصائـص السـكانية، ومسـتويات التعليـم، وكذلـك 

الخدمات والحركة املرورية، واستخدامات األراضى في املنطقة.

- التأثيـرات البيئيـة املحتملـة: تقديـر كمي للوضـع البيئـي للعناصر املتوقع 
أن تتأثر تأثيرا شـديدا من املشـروع أو العناصر التى قد تؤثر تأثيرا شـديدا 
على املشـروع، ومصادر التلوث األخرى بما يشـمل املنشآت القائمة فى حالة 
التوسـعات، وتحديـد وتحليـل التأثيـرات البيئيـة، )تقييـم تأثيرات املشـروع 
علـى البيئة املحيطة، تحليل تفصيلى للتأثيرات البيئية الناتجة عن مرحلتى 
اإلنشـاء والتشـغيل للمشـروع، وكذلـك مرحلـة اإلغـاق، وذلـك فـى حـاالت 

التشغيل العادى، و/أو الطوارئ(.

- تحديـد املعاييـر البيئيـة: وحسـاب أحمـال التلـوث، والتأثيـرات البيئيـة 
املتراكمة ألنشطة املشروع و/أو التأثيرات البيئية للمشروعات املجاورة.

- التأثيـرات املتوقعة علـى البيئة الطبيعية، والبيولوجيـة، واالجتماعية: مع 
التركيز على التأثيرات التي يمكن أن تغير مستوى ونوعية الحياة و/ أو إعادة 
التوطني و/ أو نزع امللكية، وتحليل كمي للتأثيرات البيئية املهمة فى الظروف 
العاديـة، وربطهـا بالحـدود القصـوى لنوعيـة البيئـة واملحـددة فـي القوانني 
والتشريعات والقرارات البيئية، وأيضا )تقييم تأثيرات البيئة املحيطة على 
املشـروع، ويتضمـن التأثيـرات الناتجة عـن العوامل الطبيعيـة مثل االنزالق 
األرضي، واألنشـطة الزلزالية، والسـيول، والتأثيرات الناتجة عن األنشـطة 

التنموية املجاورة، واالستخدام السابق ملوقع املشروع(،

- تحليـل البدائـل لتفـادى التأثيـرات البيئيـة السـلبية: )يتـم إدراج البعـد 

البيئـي واالجتماعـى فى املراحـل األولى لتخطيط املشـروع، جنبـا إلى جنب 
مـع العوامـل الفنية واالقتصاديـة األخرى، وذلـك لتفادى التأثيـرات البيئية 
السـلبية، وذلـك باسـتنباط وتحليـل بدائـل املشـروع املختلفـة، وبديـل ] ال [ 
مشروع أيضا، ويكون قرار اختيار أو استبعاد البديل محددا بشفافية ومعلا 
بنـاء علـى تحليـل العوامـل البيئيـة، واالقتصاديـة، والفنيـة، واالجتماعيـة، 
واسـتخدامات األراضي، ويتم عرض البدائل املختلفة في جلسـات التشـاور 
العام(، وكذلك أنشـطة املشـاركة املجتمعية والتشاور العام حيث يتم تفعيل 
مشـاركة املواطنـني والفئـات و/أو الجهـات املعنيـة فـى مرحلتـى التخطيـط 
والتنفيذ لتقييم التأثير البيئي، ويتم التشاور فى مرحلة تحديد نطاق تقييم 
التأثيـر البيئـي للمشـروع، وعقـب إعداد مسـودة دراسـة تقييم جديـد آليات 
التشاور، والتعرف على التأثير البيئي، وإعداد منهجية التشاور العام ودعوة 
األطـراف املعنيـة وتـح املحتملة من وجهـة نظر الفئـات و/أو الجهات املعنية، 
ويتم إعداد املادة العلمية، وعرض نتائج الدراسة واإلشارة إلى النقاط التى 

أثارتها األطراف املعنية فى مرحلة تحديد نطاق تقييم التأثير البيئي.

إجراءات الحد من التأثيرات السلبية:
 يتـم عـرض إجـراءات الحد مـن التأثيرات السـلبية التى يتعهـد بها مقدم 
املشـروع للوصـول إلـى أدنـى حـد يمكـن الوصـول إليـه عمليـا، وتوثيـق نتائج 
التشـاور، ونشـر نتائـج دراسـة تقييم التأثيـر البيئـي، وتحديد األجـزاء غير 
بالنواحـى  متعلقـة  حساسـية  ذات  ملعلومـات  واملتضمنـة  للنشـر،  املتاحـة 

التجارية، أو التكنولوجية أو األمنية.

منهجيـة تخفيف التأثيرات البيئية السـلبية للمشـروع وتنفيذ 
األنشطة البيئية اإلصحاحية:

يتـم تقديم خطـة اإلدارة البيئيـة، وتشـمل التأثيرات البيئيـة واالجتماعية 
املتوقعة، التى تتطلب إجراءات ومنهجية تخفيف التأثيرات البيئية السلبية، 
وكيفيـة تحقيق الحدود املقبولة بيئيا، واآلليـات الازمة للحد من التأثيرات 
البيئيـة السـلبية، واإلجـراءات الوقائيـة لحـاالت الطـوارئ، وعناصـر خطـة 
الطـوارئ، والتقديـر املالـى لبرنامـج التخفيـف، وبرنامـج الرصـد البيئـي 
لضمـان تطبيـق برنامـج التخفيـف، وتنفيـذ األنشـطة البيئيـة اإلصحاحية، 
ويتضمـن طـرق الرصـد البيئـي، مواقع القيـاس، وأخـذ العينـات، وتكرارية 
الرصد، والحدود التى تتطلب إجراءات تصحيحية، وتقديرا ماليا لبرنامج 
وتحديـد  بالرصـد،  القائمـة  والجهـات  األفـراد  وتحديـد  البيئـي،  الرصـد 
املتطلبـات املؤسسـية، واملسـئوليات الازمـة لتطبيـق خطـة اإلدارة البيئيـة، 

واملتطلبات التدريبية، وآليات التنسيق بني الجهات املختلفة.

رؤى إبداعية
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المعانى التوضيحيةالمصطلحم

 المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه اإلنسانالبيئة1
من منشآت.

 كل تغير فى خواص البيئة يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى اإلضرار بصحة اإلنسان والتأثير على ممارسته لحياتهتلوث البيئة2
الطبيعية، أو اإلضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوى “البيولوجى”.

التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو باآلثار.تدهور البيئة3

 المحافظة على مكونات البيئة واالرتقاء بها، ومنع تدهورها أو تلوثها أو اإلقالل من حدة التلوث، وتشمل هذه المكوناتحماية البيئة4
الطبيعية والموارد الجوفية واألراضى، والمحميات  النيل والبحيرات والمياه  الداخلية متضمنة نهر   الهواء والبحار والمياه 

الطبيعية األخرى.

 كل تغير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة اإلنسان أو على البيئة سواء كانت هذاتلوث الهواء5
التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى، بما فى ذلك الضوضاء والروائح الكريهة.

 إدخال أية مواد أو طاقة فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالمواردالتلوث المائى6
 الحية أو غير الحية، أو يهدد صحة اإلنسان أو يعوق األنشطة المائية بما فى ذلك صيد األسماك واألنشطة السياحية أو

يفسد صالحية مياه البحر لالستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها.

 المواد والعوامل7
الملوثة

 أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل اإلنسان وتؤدى بطريق مباشر
أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تدهورها.

 المواد الملوثة8
للبيئة المائية

 أية مواد يترتب على تصريفها فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير فى خصائصها أو اإلسهام فى ذلك
 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضر باإلنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية

أو تتداخل مع االستخدامات األخرى المشروعة للبحر، ويندرج تحت هذه المواد:

( الزيت أو المزيج الزيتى.	(أ

(  المخلفات الضارة والخطرة المنصوص عليها فى االتفاقيات الدولية التى ترتبط بها جمهورية مصر العربية.	(أ
)ج( أية مواد أخرى )صلبة – سائلة – غازية( وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

)د( النفايات والسوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية.

)هـ( العبوات الحربية السامة.

 جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته. ويشمل ذلك أى نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقودالزيت9
والزيوت المكررة وزيت األفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته.

 المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة اإلنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدنية أو السامة أوالمواد الخطرة10
القابلة لالنفجار أو االشتعال أو ذات اإلشعاعات المؤينة.

 مخلفات األنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التى ليس لها استخدامات تالية أصليةالنفايات الخطرة11
 أو بديلة مثل النفايات اإلكلينيكية من األنشطة العالجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية

واألدوية أو المذيبات العضوية أو األحبار واألصباغ والدهانات.

كل ما يؤدى إلى تحريكها بهدف جمعها أ نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها.تداول المواد12

عادة تدويرها والتخلص منها.إدارة النفايات13 جمع النفايات ونقلها واإ

 التخلص من14
النفايات

 العمليات التى ال تؤدى إلى استخالص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر فى األرض أو الحقن العميق أو التصريف
للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيميائية أو التخزين الدائم أو الترميد.

المصطلحات البيئية األساسية فى قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009

رؤى إبداعية
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 إعادة تدوير15
النفايات

والمواد المعادن  استخالص  أو  كوقود  االستخدام  مثل  استخدامها،  إعادة  أو  المواد  باستخالص  تسمح  التى   العمليات 
العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت.

 كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ ألى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها فى نهر النيل والمجارى المائية،التصريف16
 أو مياه البحر اإلقليمى أو المنطقة االقتصادية الخالصة أو البحر، مع مراعاة المستويات واألحمال النوعية للتلوث المحددة
 لبعض المواد وفقًا لما تبينه الالئحة التنفيذية لهذا القانون، وما يحدده جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة

وذلك بما ال يخالف أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية.

يقصد بها المنشآت التالية:المنشأة17

• المنشآت الصناعية الخاضعة ألحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1958 و55 لسنة 1977.	

• المنشآت السياحية الخاضعة ألحكام القانونين رقمى 1 لسنة 1973 و1 لسنة 1992.	

• منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة ألحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1948 و63 لسنة 1974 و12 و13 	
و27لسنة 1976 و103 لسنة 1986.

• منشآت المناجم والمحاجر والمنشآت العاملة فى مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه، الخاضعة 	
ألحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و86 لسنة 1956 و61 لسنة 1957 ة4 لسنة 1988.

• جميع مشروعات البنية األساسية.	
 أى منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على البيئة، ويصدر بها قرار من جهاز شئون

البيئة بعد االتفاق مع الجهة اإلدارية المختصة.

 شبكات الرصد18
البيئى

تاحة  الجهات التى تقوم فى مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة واإ
البيانات للجهات المعنية بصفة دورية.

 تقويم التأثير19
البيئى

 دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التى قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها على سالمة البيئة وذلك
بهدف حمايتها.

 الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل اإلنسان والذى يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة، وتحتاج مواجهته إلى إمكاناتالكارثة البيئية20
تفوق القدرات المحلية.

 الجهة اإلدارية21
 المختصة بحماية

البيئة المائية

قناة البحرية، هيئة  المالحة  المصرية لسالمة  الهيئة  البيئة،  فيما يخصها: جهاز شئون  التالية كل  الجهات   هى إحدى 
العامة المصرية  الهيئة  الشواطئ،  لحماية  العامة  المصرية  الهيئة  العربية،  مصر  بجمهورية  الموانى  هيئات   السويس، 
 للبترول، اإلدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، الهيئة العامة للتنمية السياحية، والجهات األخرى التى يصدر بتحديدها

قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 المنطقة الممتدة من شواطئ جمهورية مصر العربية شاملة البحر اإلقليمى والمنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القارى،المنطقة الساحلية22
 وتمتد فى اليابسة من الشاطئ إلى الداخل شاملة النطاق الذى يتأثر بالبيئة البحرية ويؤثر فيها بما ال يجاوز مسافة “30كم”
للداخل فى المناطق الصحراوية ما لم تعترض هذه المسافة أية عوائق طبوغرافية، وفى الدلتا حتى خط كنتور “+3متر”.

 وتحدد المحافظات الساحلية المنطقة الساحلية لكل منها فى ضوء ظروفها الطبيعية ومواردها البيئية بما ال يقل عن “10كم”
إلى الداخل من خط الشاطئ.

البيئية23  اإلدارة 
ملة لمتكا  ا
للمناطق الساحلية

 أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة للتنسيق فيما بينها على نحو يكفل المحافظة على البيئة بالمناطق
الساحلية.
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وفـي عـام 1966 أصـدرت األمم املتحـدة »العهد الدولي الخـاص بالحقوق 
االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة« والـذي أقرت مادته الحادية عشـرة بـ 
»حق كل شخص في مستوى معيشي كاٍف له وألسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم 
من الغذاء والكساء واملسكن، وبحقه في تحسني متواصل لظروفه املعيشية« 
على أن تتعهد الدول املوقعة على هذا العهد باتخاذ التدابير الازمة إلنفاذ 

هذا الحق.

وأقـرت املـادة 41 مـن الدسـتور املصـري: “تلتـزم الدولـة بتنفيـذ برنامـج 
سـكاني يهـدف إلـى تحقيـق التـوازن بـني معـدالت النمـو السـكاني واملـوارد 

املتاحة، وذلك في إطار تحقيق التنمية املستدامة«.

ويشترط ألن يكون املنزل صحيا وقابا للسكن ما يلي:

ا لساكنيه وعدم تسلل غرباء إليه.
ً
أن يحقق أمان

أن يحقق اإلضاءة الطبيعية والتهوية.

أن يوفر كافة الخدمات العامة للسكان وكفايتها بالنسبة لهم.

أن يحقق الشعور بانفتاح املكان وعدم ازدحامه.

أن يحقـق النواحـي الجماليـة ونمـو التكويـن العمراني بأسـلوب يتوافق مع 
أسلوب الحياة املثالي والقيم الحضارية املتعلقة بالسكان.

الحفـاظ علـى القيمة التاريخيـة )إن وجدت( وأن تؤخذ فـي االعتبار عند 
تنمية املوقع.

وجود شـبكة من مسـارات الحركة املناسـبة والفصل بني مسـارات املشـاة 
ومسارات اآلليات.

تحقـق االسـتخدام األمثـل للمـوارد بمختلـف أنواعهـا )مـواد بنـاء – مـواد 
محلية – مياه – كهرباء – إلخ ...(.

وأضافت األمم املتحدة ثاثة شروط، هي: 

الشرط األول: الحيازة اآلمنة للمسكن في مختلف أشكال التعاقد )١(. 

الشـرط الثانـي: القـدرة علـى تحمـل تكلفة املسـكن، من خـال توفير دعم 
لإلسكان أو إيجاد وسائل مناسبة لتمويله، طبقا لآلتي:

أال يهدد أو ينتقص من القدرة على اإلنفاق لتلبية االحتياجات األساسية. 

وجوب تناسب تكاليف اإلنفاق على السكن مع مستوى الدخل. 

حماية املستأجرين ضد اإليجارات املبالغ فيها أو زيادتها. 

1  ( أشكال التعاقد: اإليجار العام والخاص، أو اإلسكان 
التعاوني والتمليك، أو اإليواء في حاالت الطوارئ.

ُذكر في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان الصادر عن األمم المتحدة في 1948، الحق في الســكن كأحد 
الحقوق األساسية لإلنسان للمرة األولى، فنص على أنه ال يجوز تعريض اإلنسان للتدخل في حياته الخاصة 
وال في شئون أسرته ومسكنه ورسائله بغير مسوغ قانوني، وله الحق في االحتماء من مثل هذا التدخل 

بقوة القانون.

ahmadalnajdy@gmail.com - 01005193805 |  م / أحمد محمد رفعت النجدي

السكن... حق كل مصري
مشكلة اإلسكان وسبل الحل

رؤى إبداعية
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الشـرط الثالـث: سـهولة الحصول على املسـكن املائم بما فـي ذلك جميع 
الفئـات املهمشـة واملحرومة، مع األخـذ في االعتبار أولويات توفير اإلسـكان 
لفئات كبار السن، واألطفال، وذوي اإلعاقة الجسدية والذهنية، واملصابني 
بأمـراض ال شـفاء منهـا، وضحايـا الكـوارث الطبيعيـة، واألشـخاص الذين 

يعيشون في مناطق معرضة للكوارث وغيرهم من الفئات املستحقة.

ويعتبر مستوى اإلسكان وحجمه باإلضافة إلى املرافق املرتبطة به مؤشًرا 
قويا على الحالة املجتمعية والعلمية والسياسية للدولة، فكلما زادت املساكن 
ت املشـاكل االجتماعية، مثل العنوسة والبطالة، 

ّ
ل

َ
ورخصت أسـعار سكناها ق

وكلما زادت جودتها زادت نسب التعليم والصحة.

وتقوم مشروعات اإلسكان والبنية التحتية بتحريك عجلة االقتصاد، حيث 
يعمـل عليهـا بشـكل مباشـر فقـط حوالـي 100 مهنـة متنوعـة ال تقتصـر على 
املهندسـني فقـط، بل تبدأ مـن عمال اليومية مـروًرا بالنجارين والحدادين، 
كمـا أن مشـاريع اإلسـكان تسـمح بخلـق مـدارس لتعليـم صناعـات التشـييد 
ومستشفيات لعاج العمال وأسرهم والسكان املقيمني، فضا عن محطات 

املياه والصرف الصحي وشبكات البنية األساسية املختلفة.

الوضع الحالي لإلسكان في مصر:
عـام 1993 كان لـدى وزارة اإلسـكان مـا يزيـد على 200 ألف وحدة سـكنية 
تبحث عن سـاكنني، وذلك بفضل السياسـة املتبعة وقتها واملبنية على إتاحة 
ا، 

ً
أراضي اإلسكان بسعر تكلفة املرافق ومعها مواد البناء بسعر التكلفة أيض

مضاف هامش ربح 25%.

أما حالًيا، فيمكننا أن نلخصه فيما يلي:

ـا للجهـاز 
ً

متوسـط دخـل األسـرة املصريـة السـنوي عـام 2011-2010 طبق
املركـزي للتعبئـة العامة واإلحصـاء 21370 جنيًها لألسـر املقيمة في الريف 

و30205 جنيهات لألسر املقيمة في الحضر.

تنفق األسرة املصرية نحو %23 من دخلها على السكن.

قـدر حجـم الطلـب علـى السـكن عـام 2000 برقـم يتـراوح بـني 3.6 مليـون 
وحدة سـكنية )تقدير وزارة اإلسـكان سنة 1979( إلى 6 مليون وحدة سكنية 

بالحضر فقط )حسب تقديرات الهيئة العامة لبحوث اإلسكان والبناء(.

ا, 
ً
خال ربع قرن، ارتفعت تكلفة املسكن بنسبة تتراوح من 50 إلى 70 ضعف

بينما ارتفعت األجور من 5 إلى 10 أضعاف فقط.

يقطن ما يقرب من 3.3 مليون أسـرة ) حوالي 14 مليون نسـمة ( في 1221 
منطقـة عشـوائية غيـر مؤهلـة للسـكن، كسـاكني القبـور وأحـواش املسـاجد 

واألماكن األثرية.

يقطـن حوالـي 17 % مـن األسـر املصريـة فـي مسـاكن مكونة مـن غرفة أو 
غرفتني.

بني أعوام 1994 و2009, انخفضت نسـبة مشـاركة القطاع العام في البناء 
مـن 70 % إلـى %21 فقـط، بينمـا ارتفعـت نسـبة القطاع الخـاص من 30 % 

إلى 79 %.

يوجـد مـا يقـرب مـن 8 مايـني وحدة سـكنية فارغـة أو غير مسـتغلة طبقا 
لإلحصـاء القومـي عـام 2006, منهـا 6 مليـون وحـدة سـكنية مغلقـة وغيـر 
مسـتغلة تمامـا، منهـا ما يقرب مـن 2 مليون وحدة سـكنية مغلقة لعدم وجود 
مرافق وخدمات، وحوالي 170000 وحدة سكنية لوجود أصحابها بالخارج، 

و1.8 مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب وجود شقق سكنية أخرى ألصحابه. 

أنفـق مـا يقرب مـن 34 مليـار جنيه مصرًيا على مشـروع اإلسـكان القومي 
والذي استفاد منه متوسطو الدخل.

تكلفـت املـدن الجديدة ما يقـرب من 50 مليار جنيه، منهـا 4.5 مليار جنيه 
لبناء وحدات سـكنية، و15 مليار جنيه لقطاع املرافق، والباقي ذهب إلنشـاء 

مصانع جديدة واستكمال املوجود.

من املقرر أن تستوعب املدن الجديدة عند اكتمالها “8 مليون مواطن”.

يوجـد مـا يزيد علـى 1850 جمعيـة لإلسـكان التعاوني تضم أكثـر من 800 
ألـف عضـو، منهـا 155 جمعية متوقفة عن النشـاط و599 أنهت مشـروعاتها 
و754 تـم حلها، وإجمالي ما شـيدته الجمعيات التعاونية من وحدات سـكنية 

هو ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية وتوزيع 102 ألف قطعة أرض.

صـرح رئيـس اتحـاد مقاولـي التشـييد والبناء أن مـن أصـل 26800 مقاول 
عضـو باالتحـاد توقـف نشـاط 14 ألف مقاول، حيـث أرجع السـبب إلى تأخر 

مستحقات املقاولني.

يعمـل بقطـاع البناء ما يقرب من 2.7 مليون عامل بشـكل رسـمي ومباشـر، 
وحوالـي 2.3 مليـون عامـل آخر بشـكل غير رسـمي ولكن يعملون مباشـرة في 

القطاع.

حجـم املسـاكن املطلوبة سـنويا يتراوح فـي حدود 700 ألف وحدة سـكنية، 
يبنـى منهـا طبقـا للتقديـرات املختلفـة ما بـني 250 ألف إلـى 400 ألف وحدة 
مسـها فقـط، ويتكفـل القطـاع 

ُ
سـكنية فقـط، يتكفـل القطـاع العـام ببنـاء خ

الخاص غير الرسمي ببناء نصفها تقريبا.
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مـن املتوقـع أن يصـل عـدد سـكان مصر إلـى 100 مليون نسـمة قبـل 2030, 
بنسبة نمو 1.8 % )3.1 طفل لكل سيدة(.

تتـراوح الكثافـة بـني 1300 إلـى 4500 نسـمة للكيلـو متـر املربـع، وتقـل فـي 
املحافظـات النائية إلى فرد واحـد في الكيلو متر املربع، وتصل إلى أقصاها 

8000 نسمة للكيلو متر املربع في القاهرة.

يسـكن ما يقارب 48 % من سـكان القاهرة في مساكن طبقا لقانون اإليجار 
القديم، بينما تصل النسبة في الجيزة إلى 41 % وفي اإلسكندرية إلى 38 %.

وصـل عـدد األسـر داخـل الجمهورية إلـى 17.7 مليـون أسـرة، بينما أصبح 
حجم األسرة إلى 4.2 فرد لكل أسرة عام 2006 طبقا للتعداد القومي.

االحتياجات الحالية:

وتقدر االحتياجات الحالية بحوالي 8.8 مليون وحدة سكنية، منها 7 مليون 
وحـدة لألسـر الجديدة )للشـباب في سـن الـزواج(، ومنهـا 175 ألف وحدة 
تقريبـا مقابـل اإلحـال والتجديد، و1.3 مليـون وحدة لاحتياطـي، والباقي 
مخصـص للسـكان املقيمـني فـي املسـاكن الجازيـة )العشـش واألكشـاك(، 
طبقـا لدراسـات كثيـرة حـول هـذا املوضـوع، فإنـه يجـب )بغـض النظر عن 
الوضـع الحالـي( توفيـر احتياطي للسـكن نسـبته 8 % من املسـاكن الازمة 
للنمو السكاني، باإلضافة إلى 1 % لإلحال والتجديد من املساكن الازمة 

للنمو السكاني. 

األسباب األساسية وراء مشكلة اإلسكان:
تعزى األسباب الحقيقية وراء أزمة اإلسكان إلى ما يلي: 

ارتفاع أسـعار أراضي البناء حتى وصلت إلى 60 % من تكلفة املنشـآت في 
بعض األحيان.

املمارسـات  بسـبب  ومسـتمر  متتالـي  بشـكل  البنـاء  مـواد  أسـعار  ارتفـاع 
االحتكارية.

ارتفاع أسعار العمالة وانخفاض جودتها مقارنة باملاضي.

عدم وجود آليات واضحة لشراء منازل تحت البناء أو التشطيب.

ضعـف القـدرة الشـرائية بني الشـباب والذين يشـكلون النسـبة األكبر من 
الطلب على وحدات اإلسكان.

اهتمـام الشـركات الحكوميـة والخاصـة ببنـاء مشـاريع لإلسـكان الفاخر 
واملصايف؛ مما أدى إلى انخفاض حاد في املعروض من الشـقق املخصصة 

إلسكان الطبقات الفقيرة واملتوسطة وفوق املتوسطة.

عدم تسهيل وتسريع إجراءات االستثمار في مجال البناء، فضا عن عدم 
سهولة إجراءات نقل امللكية.

وجـود ظاهرة املسـاكن املغلقـة والتي ترجع في األغلب إلـى كون أغلب تلك 
املساكن تحت طائلة قانون اإليجار القديم وعدم وجود مرافق وخدمات في 

البعض اآلخر.

اسـتغال الوحـدات السـكنية ألغـراض غيـر السـكن، كوحـدات طبيـة أو 
تجارية أو خدمية.

اآلمـن  املنـزل  لشـروط  مطابقتهـا  وعـدم  الحاليـة  املسـاكن  حالـة  سـوء   
الصحي.

عدم تمتع املحافظات الريفية في األغلب بظهير صحراوي؛ مما يؤدي إلى 
التعدي على األراضي الزراعية والبحر والبحيرات الشـمالية واملستنقعات، 

وما يؤدي ذلك إلى خلل كبير من الناحية البيئية والصحية والغذائية.

تركـز أغلـب املشـاريع فـي محافظـات القاهـرة والجيـزة، وعـدم وجـود 
مشاريع مثيلة في باقي املحافظات.

وجـود ثقافـة لـدى الشـعب املصـري تنـادي بضـرورة التواجـد بالقرب من 
أصول العائلة وعدم تقبل فكرة الخروج خارج وادي النيل الضيق.

رؤية مستقبلية لحل األزمة:
ببسـاطة يجـب أن يرتكز الحل علـى زيادة املعروض الحالـي من الوحدات 
السـكنية املخصصـة لغيـر اإلسـكان الفاخـر وأيضـا زيـادة املعـروض مـن 

الوحـدات الصناعيـة و التجاريـة و الخدميـة للحـد مـن ظاهـرة اسـتغال 
الوحدات السكنية لغير أغراض السكن.

و يمكن في هذا اإلطار تلخيص الحل في الخطوات التالية:

يتـم  بحيـث  لإلسـكان،  املنظمـة  والتشـريعات  السياسـات  علـى  التركيـز 
بموجـب تلـك السياسـات والتشـريعات تقريـب الفجـوة بـني قـدرة املواطـن 
املاليـة واملتـاح من وحدات سـكنية، واالسـتفادة مـن الثروة العقاريـة الهائلة 

بمصر ومن الحجم الكبير للطلب على الوحدات السكنية.

الحد من االحتكارات الحالية في مجال اإلسـكان، ويقوي من دور التمويل 
العقاري في تمويل شـراء أو اسـتئجار الطبقات املتوسـطة والفقيرة لوحدات 
وصيانـة  تطويـر  تمويـل  إلـى  باإلضافـة  العمليـات،  تلـك  وائتمـان  سـكنية، 

العقارات الحالية.

دعـم اإلسـكان املقـدم مـن ميزانيـة الدولـة أو الجمعيـات التعاونيـة دعمـا 
حقيقيا.

إحال وتطوير املناطق العشـوائية التي تشـكل خطورة على حياة سـاكنيها 
كمرحلة أولى.

االعتمـاد علـى املجتمع املحلي ومنظمات املجتمع املدنـي في تأهيل وإعادة 
تأهيـل وتطويـر مسـاكن املواطنـني فـي القرى بدال مـن جبرهم علـى التوجه 

للمدن.

عمـل نظـام ترقيـم كامـل ومتكامل للعقـارات: بحيـث يوصف وضـع العقار 
ومكانـه ونوعيتـه وعـدد سـاكنيه وطوابقـه ومسـتواه، وربطـه بنظـام الرقـم 
القومـي بحيث يكشـف الوحـدات التي يتصرف فيها كل مواطن سـواء بالبيع 
أو بالتنـازل أو بالتوكيـل أو باإليجـار )رقم قومي للعقارات(، كما يمكن ذلك 
النظام املواطنني من تسـجيل عقاراتهم بسـهولة ويسـر بدال من اإلجراءات 

الحالية املعقدة.

افتتـاح شـركات جديـدة فـي مجال مـواد البناء ومنـع االحتـكارات في هذا 
املجال، باإلضافة إلى وضع سياسـة تلزمها بعدم بيع مواد البناء في السـوق 
 في 

ً
املحليـة بالسـعر العاملـي مـا دامـت تحصل علـى دعم مـن الدولـة، ممثا

رخـص ثمـن األرض والتوصيـل شـبه املجانـي للمرافـق ورخـص ثمـن مـواد 
الطاقة واإلعفاءات الضريبية.

اسـتمرار فتـح باب االسـتيراد ملـواد البناء ومنـع احتكارات االسـتيراد، مع 
تخفيض أو إلغاء الجمارك على تلك املواد.

تغييـر وتعديـل قانـون اإليجـار القديـم، بحيث يرفع سـعر إيجـار الوحدات 
السـكنية ويتـم تخصيـص نسـبة منهـا لصنـدوق »دعـم الفئات املسـتحقة(، 
األمـر الـذي يعمل على تقريب الفجوة بني سـعر اإليجار االسـمي املثبت منذ 
فتـرة طويلـة جـدا وبـني سـعر اإليجـار الفعلي لتلـك الوحـدات الحاليـة، مما 

رؤى إبداعية
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ـن املالـك أيضا من القيـام بالترميمات الازمة لعقاره بمسـاعدة مالية 
ّ
يمك

مـن الحكومة وبتسـهيات مالية من البنوك. وال ننسـى أيضا ضرورة النص 
علـى حصـول املالك على نسـبة معينة مـن اإليجار إذا قام املسـتأجر بإعادة 
تأجير الوحدة إلى جهة أخرى، مع العمل على دعم الفئات غير القادرة على 
تحمـل زيـادة األسـعار تلك )مثل كبار السـن واألسـر التي ليس لهـا عوائل(. 
على أن يتم تحرير العاقة اإليجارية بني املالك واملستأجر خال 10 سنوات 

من اآلن. 

تكليـف كليـات الهندسـة واملراكز البحثيـة املتخصصة في مجال اإلسـكان 
باسـتحداث أنمـاط جديـدة من املسـاكن صغيرة ومتوسـطة املسـاحة )على 
النمط اإلسكندنافي( وذات شكل معماري جيد، وتتميز بمواصفات املسكن 
اآلمـن والصحي وذي الشـكل الجمالي، مع عمل كـود مصري للمباني اآلمنة 

الصحية صغيرة املساحة.

يضمـن  للدولـة  اململوكـة  األراضـي  فـي  التصـرف  إلدارة  قانـون  إصـدار 
الشـفافية الكاملـة فـي التصـرف فـي األراضـي، ويضمـن ملجلـس النـواب 
واملجالـس املحليـة وللمواطنـني حـق االعتـراض علـى طريقـة التصـرف فـي 

أراضي الدولة وإلغاء قرارات التخصيص غير السليمة لألراضي.

تسـهيل رسوم تسـجيل ونقل امللكية، وتقليل رسوم التسجيل والنقل، ووضع 
قواعـد تضمـن سـرعة تسـجيل ونقـل امللكيات، وذلـك لتمكني أكبـر عدد من 

الوحدات السكنية من استيفاء شروط التمويل العقاري.

إلغـاء قـرارات تخصيـص جميـع األراضـي التـي لـم يتـم البدء الجـدي في 
إنشائها خال 3 سنوات واالنتهاء منها خال 5 سنوات.

عـدم تخصيـص أي أراٍض جديـدة لإلسـكان الفاخـر إال بشـروط، منهـا 
ضرورة تطوير منطقة عشوائية بالكامل أو إقامة مشروع سكني للفئات فوق 
املتوسـطة واملتوسـطة والفقيرة طبقا للكود املصري للمباني اآلمنة الصحية 

صغيرة املساحة.

إعـادة تخطيـط مـدن املحافظات الريفيـة، بالذات في الدلتـا وذلك لخلق 
البنـاء علـى األراضـي  الرأسـي، وذلـك ملنـع  للتوسـع  منافـذ جديـدة آمنـة 

الزراعية.

إعـادة تخطيـط قـرى املحافظـات الريفيـة بالـذات فـي الصعيـد، وذلـك 
إلتاحـة منافـذ جديـدة آمنـة يسـتطيع الفـاح فيهـا تسـكني أوالده العاملـني 
بالزراعـة والصناعـات املرتبطة بهـا قربه، وأيضا يتاح للفـاح فيها تخزين 

أدواته وماشيته ومحاصيله.

معالجة أسـباب توقف شـركات املقاوالت واالسـتثمار العقاري والجمعيات 
التعاونية سواء من الناحية املالية أو اإلدارية أو الفنية أو القانونية أو غيرها 

من مختلف النواحي.

تقديم املسـاعدة الفنية لشركات املقاوالت، خصوًصا الشركات الصغيرة 
واملتوسطة وذلك لتمكينها من استيفاء شروط وزارة اإلسكان وأكواد املباني 

والتشييد والبناء.

فتـح املجال لشـركات املقـاوالت األجنبيـة )خاصة القادمة من دول شـرق 
وجنـوب آسـيا( ملـا لهـا مـن قـدرة فنيـة وبشـرية ومالية علـى إنجاز مشـاريع 
اإلسـكان، وأيضـا لخلـق مجـال للتنافـس والتعـاون بـني الشـركات املحليـة 
والشـركات األجنبيـة، مع إصـدار التشـريعات والقـرارات الازمة لتسـهيل 

عملها.

خلـق منافـذ تدريب للعمالة على أعمال التشـييد والبنـاء، والعمل على رفع 
كفاءة وجودة ومهارة العمالة الحالية.

تعديل قواعد إشـراف املهندسني على املباني املنفذة بحيث يضمن تواجد 
مهندس بشكل مستمر عند إنشاء كل مبني سكني.

ضـرورة بنـاء وحـدات تجارية وخدمية وإدارية بأسـعار مقبولـة مع تجريم 
استخدام الوحدات السكنية في غير أغراض السكن بعقوبات رادعة.

يمكن النص في التعديات الجديدة لقوانني اإلسـكان على نسـب محددة 
لألعمـال املختلفـة املتعلقة بصناعة التشـييد، بداية من نسـب ربـح املصانع 
املنتجة ملواد البناء، مرورا بنسب أرباح العاملني في املجال، وأيضا املقاولني 
واملاك وغيرهم من األطراف صاحبة العاقة في صناعة البناء والتشييد.

تسـهيل إجـراءات التمويل العقاري لغرضي الشـراء أو اإليجار والتقسـيط 
على أكبر عدد من السنوات بأقل الفوائد.

إعفـاء العقـارات املنشـأة حديثـا واملسـكونة واملطابقـة الشـتراطات أكـواد 
البنـاء والتشـييد مـن بعـض الضرائب، مع فـرض املزيد من تلـك الضرائب 

على الوحدات املغلقة.

توصيل الخدمات واملرافق للمناطق السكنية املخططة بشكل رسمي والتي 
لم تصلها تلك الخدمات واملرافق، وذلك لحث املواطنني على االنتقال لتلك 

املساكن.

إنشـاء شـركات إلدارة الوحـدات املسـتغلة فـي اإليجـار بما يضمن سـامة 
الوحـدات واملحافظـة عليهـا، ويضمـن حقـوق ماك تلـك الوحـدات وحقوق 

املستأجرين.

إصـدار تشـريعات خاصـة تضمـن حقـوق مشـتري الوحـدة السـكنية مـن 
واملقـاول  العقـاري  املطـور  التـزام  وبمـا يضمـن  واملقـاول  العقـاري  املطـور 
بالشـروط املنصـوص عليهـا فـي األكـواد املختلفـة واملواصفـات واألسـعار 

وتوقيتات التسليم، وذلك عن طريق التأمني اإلجباري عند التعاقد.

ضرورة عمل برامج لتشـجيع االدخار بغرض استئجار أو شراء العقارات، 
مـع توجيـه تلـك البرامـج لألطفـال دون سـن العاشـرة، بحيـث يقـوم الطفل 
بادخـار مبلغ محدد يتناسـب مع ما يحصل عليـه من مصروف وملدة محددة 

فيحصل على وحدة سكنية مائمة.

إلـزام املالـك واملطور العقاري واملقاول بعمل حسـابات مالية مسـتقلة لكل 
مشـروع علـى حـدة مع منع أي منهم من سـحب األموال من حسـاب مشـروع 

تحت اإلنشاء إلى مشروع آخر إال بعد التسليم وانتهاء األعمال.

اسـتغال كل مـا سـبق، والعمـل من خال املؤسسـات الثقافيـة واإلعامية 
علـى تغييـر ثقافة الشـعب املصري وغرس إمكانية العيش في شـقق بسـيطة 
وصغيرة مناسـبة إلمكاناتهم املعيشـية واملالية، وأيضا غرس ثقافة اإليجار 

 من التملك.
ً

بدال
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تعريفات: 
أو  تكنولوجيـا  هـو   :)BIM( )Building Information Modeling( البيـم 
تقنيـة تعتمـد فـي األسـاس علـى دمـج عمليـة التوصيـف والنمذجة مـع هيئة 
 Building  - شـكل املبنـى، والكلمة اختصـار لعبارة )نمذجة معلومـات البناء
Information Modeling( والتـي تعنـي تصميـم نمـوذج للمبنى شـامل جميع 

املعلومات والبيانات الخاصة به.

النموذج:
املقصـود بنمـوذج للمبنى فـي تقنية البيم هـو عمل محـاكاة وتوصيف لكل 
عملية يمر بها املبنى عند بنائه في الواقع، وبالتالي فهو يشـمل بناءه كشـكل 
ثاثـي األبعـاد )3D( لـه خصائصـه التـي يمكننـا إدخالهـا، ويشـمل أيضـا 
 )5D( وكذلك إدخال عامـل التكلفة ،)4D( إدراكـه بعامـل الوقت أو الزمـن

.... وغيرها من العوامل التي تتعدى كونه مجرد بناء شكل ثاثي األبعاد. 

تاريخ مفهوم البيم:
مبدأ دمج المعلومات في هيكل واحد: 

مفهوم البيم ليس حديثا، فقد ظهر ألول مرة من خال املهندس األمريكي 

دوغـاس إنجلبـرت Douglas C. Englebart عـام 1962م والـذي كان ُيجـري 
بحثا حول العاقة التفاعلية بني اإلنسـان والحاسـب اآللي، واالستفادة منها 
ـا أفضل، ولتقريب املوضـوع فمن املفيد هنـا أن نتذكر أن 

ً
لجعـل العالـم مكان

الرجل ذاته هو مخترع فأرة الحاسـوب التي يسـتعملها املليارات اليوم كأداة 
أساسـية للتفاعـل مـع الحاسـب، وهـو ما أعطـى البيم دفعـة قويـة وإمكانات 

أكبر. 

و يقـول دوغـاس إنجلبـرت  فـي هـذا الصـدد: )بعـد ذلـك يبـدأ املهنـدس 
بإدخال سلسـلة من املواصفات والبيانات، 6 بوصات لسـماكة الباطة، و12 
بوصة لسـماكة الجدران الخرسـانية املثبتة بعمق 8 أقدام... وهكذا، وعندما 
ينتهي، يظهر املشـهد على الشاشـة هيكا يقوم املهندس بمعاينته وتعديله، 
ثـم تـزداد قوائـم هـذه املعلومـات املدخلـة، وتترابـط أكثـر ممـا يشـكل فكرا 
ناضجا داعما للتصميم الفعلي(،  حيث وضع دوغاس مبدأ دمج املعلومات 
في هيكل واحد، وليس الفصل كما انساقت وراءه أغلب التخصصات العلمية 

الحقا بهدف التخصص في شتى املجاالت وليس في مجال البناء فقط. 

 Building Description System   نظام مواصفات البنـاء
 :)BDS

ثـم ظهـر هـذا املفهـوم مرة أخرى فـي سـبعينيات القرن املاضـي في مقال 
Her-  علمـي لفـان نيدرفني وآخرين، وعمل باحثـون كثيرون على تطويره مثل

bert Simon, Nicholas Negroponte and Ian McHarg

بقلم م استشاري عمر سليم

نمذجة معلومات البناء )البيم(

رؤى إبداعية
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ومـن أبـرز مـن تكلـم عـن نظريـة البيـم Charles Eastman وخاصـة كتابـه 
BIM handbook  ومقالته  

The use of computers instead of drawings in building design  التـى 
 Building Description   نشـرت 1975  تكلـم عـن  نظـام مواصفـات البنـاء

System )BDS

وتكلـم عـن املحـددات PARAMETERS  وعـن كيفية توليد أشـكال ثنائية 
األبعاد من أشـكال مجسـمة ثاثية األبعاد وكيف أن هذا النظام سيؤثر على 

الحصر وانتقد بشدة جعل كل مخطط منفصل عن اآلخر. 

لغة رسمية للتصميم المتفاعل:
عـام 1977 عمـل  Charles Eastman علـى  مشـروع GLIDE )لغـة رسـمية 
للتصميـم املتفاعـل(   فـي جامعـة كارنيجـي ميلون وبـدأت مامـح البيم في 

الظهور 

Van Ned- تم توثيقه على يد   Building Information Modeling  مصطلح
 Modelling multiple views on   فـي كتـاب  .erveen G. A. and Tolman F

buildings  عام 1992(. 

ورغـم أن النظريـة قديمـة، لكـن.. لـم تكـن أجهـزة الحاسـب قويـة بما فيه 
الكفايـة، ولم يكن بإمكانها معالجة هذا الكم من البيانات، وعندما تطورت 
هـذه األجهـزة حدثـت نقلـة كبيـرة فـي توفيـر التكلفـة، مثـل تكلفـة التعديل، 
وتقليـص الجـدول الزمنـي عـن طريق حـل مشـاكل التعارضات مسـبقا قبل 

البدء الفعلي للتنفيذ.

شـركات البرمجيـات  التـي قامـت علـى تبنـي وتطويـر 
المشروع:

املبنـى  مصطلـح  اسـتخدمت   GRAPHISOFT سـوفت  جرافـي  شـركة   -
االفتراضـي VirtualBuilding، وكان أول نمـوذج ُيبنـى بشـكل كامـل بنظـام 

.ArchiCAD البيم كان لصالحها بداية عام 1987م ممثا في برنامج

صـورة عام 1984 مـن داخل Graphisoft لبرنامج Radar CH والذي ُسـمي 
ArchiCAD ا بـ

ً
الحق

- شـركة بنتلـي سيسـتمز Bentley Systems اسـتخدمت مصطلـح نمـاذج 
Integrated Project Models املشروع املتكاملة

-  شـركة أوتوديسـك Autodesk فاسـتخدمت مصطلـح نمذجـة معلومـات 
البنـاءBuilding  Information Modeling وهـو املنتشـر واملسـتخدم حاليـا، 
كان برنامج أوتوديسـك هو أوتوكاد املعمـاري AutoCAD Architecture عام 

 1998

كانت نقلة ألوتوديسك بشرائها للريفيت عام 2002 بمبلغ 133 مليون دوالر 
ونقلـة أيضـا للريفيت، حيـث أتاحت له إمكانات أوتوديسـك القيـام بأبحاث 

أكثر. 

االختالف بين البيم والريفيت:
ومـن خـال هـذه املقدمـة والعرض املبسـط لتاريـخ البيم كان يجـب علينا 

تأكيد وتوضيح االختاف بني البيم والريفيت Revit، حيث إن:

 البيم: فكرة أو أسلوب يتخلص في عمل نموذج للمبنى غني باملعلومات. 

الريفيـت: برنامـج داخـل ضمن منظومة البيـم، وبالتالي هـو أحد األدوات 
MagiCAD or Archi-  الهامـة للبدايـة في تطبيـق البيم كغيره مـن البرامـج

.CAD

 BIM( )Building Information( البيـم:  اختصـار  تحليـل 
:)Modeling

- Building: تعنـي كل أنـواع املبانـي كاملـدارس واملنـازل واملصانـع والبيوت 
واألبـراج وغيرهـا من املنشـآت وكذلـك املدن والطرق وتشـمل عمليـة البناء 

وكذلك املبنى بعد انتهاء البناء وأثناء تشغيله  وحتى عند هدمه.

- Information: وتعنـي توافـر معلومـات وبيانات خاصة بنـوع املبنى وجميع 
عناصره املكونة له.

ـا  حّيً ـا 
ً
وتوصيف املرفقـة  للمعلومـات  مرئًيـا  نموذًجـا  وتعنـي   :Modeling  -

لخصائص العناصر.

سمات وخصائص تقنية البيم: 
أ( البيم هو طريقة عملية إلنشاء املبنى قبل تنفيذه في الواقع.

ب( تمدنـا نمذجـة معلومـات البنـاء بمكتبة كاملـة لعناصر ثاثيـة األبعاد 
للتمثيل املادي للمبنى. 

ج( هو محاكاة رقمية لخصائص املبنى الفيزيائية والوظيفية. 

د( بنـاء نمـوذج باسـتخدام تقنيـة البيـم مختلـف تمامـا عـن مجـرد عمـل 
رسومات ثنائية وثاثية األبعاد )كما هو الحال في تقنية الكاد(، فاالعتماد 
األساسـي عند بناء نموذج بيم للمبنى هو اسـتخدام عناصر ذكية، وبالتالي 
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فاختافه عن نموذج الكاد يكون جذريا. ففي حالة استخدامنا لتقنية الكاد 
)وهي تقنية رسم بحتة، أي مجرد خطوط ال يمكن تحديد وظيفتها وإضافة 
خصائـص ماديـة لها(. لعمل تغيير على أحد عناصر املبنى يتطلب ذلك منا 
أن نعيد رسـم التغيير في جميع املساقط والواجهات والقطاعات التفصيلية 

وغيرها من املشاهد. 

ن نظام البيم مسـتخدميه من تـداول املعلومات 
ّ
س( تـداول املعلومـات يمك

بني فريق التصميم، مما يقلل الخسائر. 

 ص( يقدم معلومات مفيدة أكثر ملالك املشروع. 

ع( يوفـر نموذًجـا داعًما لعملية اتخاذ القرار، وهي عملية مهمة وأساسـية 
ملهندس املشروع ومديره.

ل( القـدرة علـى تقديـم املعلومـات بسـهولة أكثـر.. بمـا أن أي مبنـى هو في 
واقـع األمـر تجسـيد لتعاون مجموعة مهندسـني مـن مختلـف التخصصات، 
فقـد وفـرت لنـا هـذه التقنية إمكانيـة تبـادل املعلومـات بني فريـق التصميم 
)مهندسني معماريني وإنشـائيني ومساحني ميكانيكيني( واملقاول الرئيسي 
ومقـاول الباطـن، ومن ثـم إلى مالك املشـروع، مما يقدم املعلومات بسـهولة 
أكثر وتفادي املشاكل، وبالتالي تقليل الخسائر وتوفير النفقات ووضع حلول 
مبكرة ألي تعارض قد يظهر بني األقسـام املشـاركة في املشروع عند تنفيذه 

قبل الشروع فيه فعليا على أرض الواقع.

ويمكن تلخيص بعض من مميزات تقنية البيم كاآلتي: 

-Accurate Modeling 1 عمل نموذج دقيق غني باملعلومات للمبنى.

-Saving Time & Cost 2. توفير الوقت وحل املشاكل قبل حدوثها خصوصا 
املشـاكل التـي تحدث أثناء التصميـم وأثناء التنفيذ وتافـي التكلفة املهدرة 

نتيجة سوء التخطيط وعدم الرؤية الواضحة للمشروع. 

-Navigation 3 سهولة العرض والتجول باملشروع قبل حتى أن توقع عقده.

-Design & Implementation 4 الربـط بـني التصميـم والتنفيـذ من خال 
األقسـام )ميكانيـكا وكهربـاء معمـاري  بـني جميـع  والتعـاون  املنشـأ  إدارة 

.Collaboration & Access وإنشائي( لحل أي تعارض بينها

اإلخـراج  عمليـة  تحسـني   Visualization ، Simulation، Rendering  5-
النهائي واملحاكاة واإلظهار.

املناظـر  بـني  والتنسـيق  التكامـل  تكنولوجيـا  تطبيـق   Coordination  6-
والقطاعـات والجـداول املختلفـة فـي املشـروع الواحـد، حيـث تعتمـد علـى 

التحديث التلقائي ألي تعديل في العنصر.

-Updating ,Modify 7 سهولة التعديل في النموذج وتحديثه.

-8 الحصر الدقيق ولجميع أجزاء املشروع خاصة في املراحل املبكرة.

-9 املساعدة في عملية الصيانة بعد انتهاء املشروع.

-10 يعتبـر وسـيلة عصريـة للبنـاء بليونـة ممـا يوفـر املـال مع جـودة أفضل 
باستخدام األفكار الحديثة، مثل:

Integrated Project Delivery, IPD
Virtual Design and Construction, VDC

برامج تقنية البيم:
تنقسم برامج البيم إلى أقسام متعددة حسب الغرض الوظيفي والهندسي 

والحسابي لها كاآلتي:

:3D أوال.. برامج صنع نموذج ثالثي األبعاد أو الـ
Autodesk Revit
Graphisoft ArchiCAD
Nemetschek Allplan Architecture
Gehry Technologies – Digital Project Designer
Nemetschek Vectorworks Architect
Bentley Architecture
4MSA IDEA Architectural Design )IntelliCAD(
CADSoft Envisioneer
Softtech Spirit
RhinoBIM )BETA(

ثانيـا.. برامج إلضافة البعد الرابع أو الـ 4D )وهو الزمن(، 
بحيـث تـرى المبنـى وهـو ينمـو عن طريـق ربـط النموذج 

بالجدول الزمني. 
Autodesk Navisworks
Solibri Model Checker
Vico Office Suite
Vela Field BIM 
Bentley ConstrucSim
Tekla BIM Sight
Glue )by Horizontal Systems(
Synchro Professional
Innovaya

ثالثا: االستدامة: 
Autodesk Ecotect Analysis
Autodesk Green Building Studio
Graphisoft EcoDesigner
IES Solutions Virtual Environment VE-Pro
Bentley Tas Simulator
Bentley Hevacomp
DesignBuilder

رابعا.. إدارة المنشأ:
Bentley Facilities
FM:Systems FM:Interact
Vintocon ArchiFM )For ArchiCAD(
Onuma System
EcoDomus

كيف نقنع المقاولين وأصحاب القرار ؟
إبـراز التجـارب الناجحة في صـورة مفهومة جذابة توضـح أهميته وكيف 

سيوفر لهم وللبلد الكثير من تكلفة التشييد.. 

وكثيـر  مـن الـدول مثـل بريطانيـا وفرنسـا وأملانيـا وسـنغافورة وبلدية دبي 
جعلت البيم إجباريا.

المراجع:
 /https://draftsman.wordpress.com/2014/04/04/waytobim : كتاب الطريق إلى البيم

 /http://bimarabia.com :مجلة بيم أرابيا
Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks, Kathleen Liston – The BIM Handbook

BSI_PAS_1192   الكود البريطاني في البيم.

رؤى إبداعية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86_%D8%AA%D8%B2%D9%88
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وهنـاك عـدد مـن االتفاقيـات القائمـة عقـدت أعـوام 1800، 1902، 1929، 
1959 تحمى حقوق مصر والسودان كاملة وتحظى باعتراف دولي.

رغم قيام القاهرة بتقديم تسـهيات كبيرة لاسـتثمار فـى أثيوبيا، تحاول 
ا يحجز 9 

ً
أثيوبيـا االلتفـاف حـول االتفاقيـات القائمة مـع مصر، فأقامت سـد

ا بني غالبية 
ً
مليارات متر مكعب سنوًيا بالتعاون مع الصني، كما أن هناك تعاون

دول حوض النيل مع إسرائيل فى املجاالت الزراعية واملتعلقة بالرى.

كما تسـعى بعض الدول مثل أثيوبيا وبوروندى التي تعتمد على مياه األمطار 
واآلبـار إلـى تحقيـق تنمية مسـتدامة عبـر زيادة نصيبهـا من ميـاه النيل على 

حساب الحصة املصرية والسودانية.

وفـى مواجهـة هـذا، تسـتند مصـر دائًما إلـى عدم جـواز املسـاس بحصتها 
التاريخية فى مياه النيل والتى تبلغ 55 مليار متر مكعب سنوًيا، رغم أن الحاجة 
للميـاه سـوف تتجـاوز هـذه الكميـة خـال العشـرين القادمـة بمـا يحتـم على 
الحكومـات املصريـة ضرورة البحث عـن هدف أكثر طموًحا فـى هذا املجال. 
فمصـر التـى كانت تطمح إلى زيادة حصتها بــ 11 مليار متر مكعب، أصبحت 

تحارب اآلن من أجل بقاء الوضع على ما هو عليه وعدم تضرر حصتها.

وتعـد مصـر ضمن الدول الفقيرة مائًيا، حيـث وصل نصيب الفرد من املياه 
إلـى 700 متـر مكعـب، مما يقل عن خط الفقر املائى بــ300 متر مكعب للفرد، 
وتتوقـع الدراسـات أن تقـل حصـة مصـر إلـى 530 متـًرا مكعًبـا مع حلـول عام 
2025، وهـو الحـد الـذى ال يكفـى املتطلبـات األساسـية لبقاء اإلنسـان، وتكون 
مصـر بحاجـة إلـى 17 مليـار متـر مكعـب إضافيـة ملواجهـة الزيادة السـكانية 

والتوسع فى الرقعة الزراعية.

كانت املبادرات املصرية تتمحور دائًما حول فكرة أن دول حوض النيل تهدر 
95 % مـن امليـاه التـى تتاح لها مـن خال النهر؛ ألن حوض النيل يسـقط عليه 
سـنوًيا 1660 مليـار متـر مكعـب مـن امليـاه تسـتفيد دول الحـوض بــ 5 % فقط 
منهـا، والباقـى يهـدر دون أن يسـتفيد منه أحـد؛ مما دفع مصـر للتركيز على 
فكرة إقامة املشاريع التى يمكن بواسطتها االستفادة من مياه نهر النيل وتقلل 
املهـدر منهـا خاصـة مع قيـام دولتى أوغنـدا وأثيوبيـا بإقامة املسـاقط املائية 

وتجفيف املستنقعات.

وفشـلت مصـر والسـودان فـى مفاوضـات عديـدة ومتكـررة مـع دول حوض 
النيل، حيث وقعت معظم دول املنابع اتفاقية إطارية فيما بينها )بدون مصر 
والسـودان( وتمسـكت مصر والسـودان بموقفيهمـا القائم علـى ثاثة محاور 
رئيسـية، وهـي: ضرورة قيـام دول منابع النيل باألخطار املسـبق للدولتني قبل 
تنفيذ مشروعات فى أعالى النهر، باإلضافة إلى استمرار العمل باالتفاقيات 
القديمـة التـى تنظـم موارد النهـر، وأن يكون نظـام التصويت فـى حالة إقرار 
إنشـاء مفوضية لدول حوض النيل بنظام األغلبية املشـروطة بمشاركة دولتى 
املصب، وأن دول املنابع لن تستطيع منع الحياة عن مصر قبل فترة من 30 إلى 
50 سنة.. وهناك موقف تاريخى للعديد من هذه الدول ودول منطقة البحيرات 
الوسـطى منذ عام 1962، إال أننا لم نهتم بهذه املواقف، وأعقب ذلك دخولنا 
فـى حربـى 67، 73 ومـا صاحب ذلك من وجود فـراغ للتواجد املصرى فى دول 
املنبـع؛ ممـا دفع العديد من الدول  األخرى إلـى الدخول مللء هذا الفراغ، مثل 
أمريكا والصني وإسـرائيل– وأن الواليات املتحدة سـاعدت أثيوبيا على إنشاء 
العديد من السدود، تهدف إلى توليد الكهرباء بواسطة تخزين املياه، وبالتالى 

سوف تتأثر كميات املياه الوافدة إلى مصر.

كما أعلنت دول املنبع عدم اعترافها بوجود حقوق تاريخية ملصر فيما يتعلق 
بمياه النيل، بل وترفض املطالب املصرية املتعلقة باألمن املائى.

جديـر بالذكـر أن قضيـة املاء هـى قضية )حيـاة أو موت( بالنسـبة للعرب، 
حيـث يعيـش 65 % من العرب على مياه مسـتوردة، ومن املمكـن أن تكون املياه 
هـى سـبب قيـام الحرب املقبلـة، حيث إن هنـاك 19 دولة عربية سـجلت تحت 
خط الفقر املائى وأن جميع الدول العربية ستدخل تحت خط الفقر املائى عام 
2025 وأن نصيـب الفـرد العربـى ال يتعـدى 800 متـر مكعب من امليـاه تمثل 10 
% من املتوسـط العاملى للمياه – وأن دول الخليج العربى زاد اسـتهاكها من 6 
مليارات متر مكعب عام 1980 إلى 700 مليار متر مكعب عام 2006 وأن قطاع 

الزراعة يستهلك 85 % ومياه الشرب 13 %.

سبل معالجة واقع استخدامات المياه فى مصر:
املاء هو أصل الحياة– وسبب وجود جميع الكائنات الحية على وجه األرض، 
 مـن أن نحافـظ علـى هـذا العطـاء الـذى يضمـن الحيـاة للزراعـة ومن 

ً
وبـدال

يعيشون عليها من أناس ودواب – نقوم بتدمير هذا العطاء، ومن أمثلة ذلك:

يتـم التعامـل مـع النيـل بطريقـة ليسـت متحضـرة، يحـدث هـذا بجميـع 
املحافظات التى يمر عليها نهر النيل.

 تقـوم املصانـع والشـركات واملؤسسـات والهيئـات )الحكوميـة والخاصـة( 
بصرف عدة آالف من األمتار املكعبة من املياه السـامة والناتجة عن عمليات 
ا بالصحة– ويحدث هـذا بصورة منتظمة 

ً
كيماويـة، وهـذه النوعية ضارة جـد

يومًيا.

 تقوم بعض املنشآت بصرف مياه الصرف الصحى بتوصيات خاصة على 
النيل مباشرة.

 يقوم البعض بإلقاء القاذورات والحيوانات النافقة بالنيل.

ونظًرا ألهمية قطرة املاء والتى ستصبح فى القريب العاجل أهم من قطرة 
البترول، ومن املمكن أن تقوم الحروب بني الدول بسبب نقص املياه.

لـــذا يجب االمتناع عن جميع العادات السيئة التى ذكرت فى )1 ، 2 ، 3 ، 4( 
باإلضافة إلى ما يأتى:

 التأكد من عدم تسرب املياه من الصنابير باملدارس والجامعات والنوادى...
إلخ، واملنازل.

 عدم رش املياه يومًيا فى فصل الصيف.
 عدم غسل السيارات باملاء.

 ترشيد رى املاعب واملتنزهات والحدائق واألندية... إلخ.
 إعادة النظر فى زراعة املحاصيل التى تحتاج إلى كميات مضاعفة من مياه 

الرى.
 االعتمـاد علـى اآلبـار لرى بعـض املحاصيل فى مناطق معينـة للتخفف عن 

مياه الرى من النيل.
 التخلي عن طرق الري بالغمر واستخدام طرق الري الحديثة.

ونأمـل أن يكون رى املحاصيل الزراعية بمياه صالحة للشـرب؛ حرًصا على 
سامة املجتمع املصرى.

تنقســم دول حــوض النيل إلى نوعين يضــم األول دولتــي المصب »مصر والســودان« بينما 
يضم الثانى دول المنابع الســبع– ويحاول كل فريق الحفاظ على حصته من المياه، بل يبذل 

المحاوالت فى سبيل زيادة هذه الحصة التى ستصبح ال تكفى المستقبل.

مهندس استشارى: محمد سمير أحمد شاهين
مقرر اللجنة العلمية | النقابة العامة للمهندسين

نهر النيل بين المنابع والمصب
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قيـاس جهـاز املسـافات عن ُبعد، وجهـاز قياس الحرارة عـن ُبعد، وأجهزة 
التيودوليـت الحديثـة تعمـل بالليـزر، وكذلـك األماكـن الترفيهيـة تسـتخدم 
الليـزر لإلضـاءة، وفـي بعـض األلعـاب الحربيـة. أمـا علـى املسـتوى عالـي 
التقنيـة، فالليـزر يدخل في االتصاالت وفي  الصناعات اإللكترونية الدقيقة 
وفـي التصويـر فائـق السـرعة وفـي التصويـر ثاثـي األبعـاد وفـي الكيميـاء، 
وكذلـك فـي الصناعـات العسـكرية، وال زالـت التطبيقـات الحديثـة تتوالى، 

باإلضافة إلى مئات التطبيقات الطبية التي ال يتسع املجال لذكرها.

كيف بدأت قصة الليزر؟
الليـزر هو شـعاع ضـوء له خصائص مميـزة، ولقد عرفت البشـرية الضوء 
منـذ مايـني السـنني.. منذ أن رأت شـعاع الشـمس ومـا يولده من حيـاة وقوة 
ا لإلله الواحد،  واستفادت 

ً
وإضاءة وحرارة، وجعل اإلنسان من الشمس رمز

البشرية في  العديد من الحضارات من شعاع الشمس بطرق عملية عديدة، 
وعـرف النـاس كيـف يبنـون بيوتهـم ويصممـون نوافذهـا ومنافذهـا لتسـهل 

دخـول شـعاع الشـمس إلـى البيـوت لاسـتضاءة وملنافـع أخـرى، وتطـورت 
الشـمس،  لشـعاع  تطـوًرا  أكثـر  اسـتخدامات  وعرفـت  أكثـر،  الحضـارات 
واسـتطاع عالـم مثـل أرخميـدس )أرشـميدس Archimedes( - وهـو العالـم 
اليوناني الفذ الذي اكتشف العديد من القوانني، وفسر العديد من الظواهر 
الفيزيائيـة مثـل الطفـو وخافـه- أن يسـتخدم الشـمس بطريقـة مبتكـرة،  
ففـي القـرن الثالث قبـل املياد )حوالي عام 212 قبل امليـاد( قرر الرومان 
مهاجمة مدينة سرقوسـة على السـاحل الشرقي لجزيرة صقلية، وحني علم 
امللك “هيرو” بتحرك األسـطول الروماني أرسـل في طلب أرخميدس )رائد 
الهندسـة التقليديـة( وطلـب منـه التفكيـر فـي طريقـة فعالـة لصـد السـفن 
الرومانيـة، وسـرعان مـا أقنـع “أرخميـدس” امللـك بضـرورة نصـب مرايـا 
عماقـة مقعرة تعكس ضوء الشـمس وتركزه باتجاه السـفن الرومانية حتى 
تحرقهـا أو تعمـي ركابها.. وتشـير الروايـات إلى نجاح أرخميـدس في توجيه 

وتركيز ضوء الشمس نحو إحراق سفن الرومان. 

ومن املعلوم أن هذا يعد من أوائل تطبيقات علم البصريات، وأنها تعد من 
البدايات األولى لاستخدام العسكري ألشعة الليزر.

قديما كانت أشــعة الليزر واســتخداماتها من قبيل أفالم الخيال العلمي.. واآلن تمتلئ األجهزة التي بها 
أشــعة الليزر مــن حولنا، فكما تعلم هناك جهــاز الريموت كنترول )الخاص بالتليفزيــون أو التكييف أو أي 
جهاز منزلي( وهناك مشغل األقراص في الحاسب- الطابعة  الليزرية، كما أن قلم الليزر األحمر الذي يباع 

ألوالدنا اليوم على األرصفة- لألسف- يوجد به شعاع ليزر.

مهندس / كمال عبد العاطي

الليزر– ذاك الشعاع السحري

رؤى إبداعية
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 واهتـم العديـد مـن العلمـاء العـرب بالضـوء والبصريـات وعلـوم الليـزر.. 
ونفتخـر فـي تاريخنـا بعالـم فـذ هـو ابـن الهيثـم - )965م  - 1040م ( عالـم 
الفيزيـاء والفلـك  والهندسـة والرياضيـات وامليكانيكا، وكان رائـدا في علم 

البصريات، ومن أهم مؤلفاته كتاب “املناظر”.

و فـي املجـال الطبـي كان شـعاع الليزر مـن أهم االكتشـافات البشـرية وله 
عدة استخدامات، ويدخل تقريبا في جميع امليادين العلمية، وهو آمن وغير 
مسـرطن وليسـت له أضرار في هذا الشأن، ولكل نوع من أنواع الليزر هناك 
لـون أو طـول موجـي لـه خاصيـة معينـة، فهناك نـوع يؤثـر على خايـا الجلد 
امللونة ويستعمل إلزالة البقع ونوع آخر يؤثر على األوعية الدموية وآخر يؤدي 

إلى ارتفاع درجة حرارة الجلد ونوع يؤدي إلي تبخير خايا الجلد .

حرب الليزر الحديثة– حرب براءات االختراع:
أحـد   ”Charles Townes تاونـز  مـن  “تشـارلز 

ٌّ
فـي عـام 1957 تحـدث كل

مستشاري معامل بيل Bell Labs في الواليات املتحدة األمريكية مع “جوردون 
العليـا فـي جامعـة  للدراسـات  آنـذاك طالـب  “ وهـو   Gordon Gould جولـد
كولومبيا، عن بعض األفكار حول ضخ الطاقة إلى الذرات، وذلك لحث الضوء 
علـى  االنبعـاث، وكان جولـد يبحث أيضا في نفس املوضـوع، وتمكن من وضع 
العديد من األفكار حول الكيفية التي يمكن أن يبنى بها الليزر واسـتخدامها، 
ووضع بالفعل تصميًما ألول جهاز قادر على توليد الليزر )وابتدع بنفسه هذا 
االسـم LASER( . ولكن لقلة خبرته آنذاك- وانشـغاله بالتحضير للدكتوراه- 
لم يهتم جوردن جولد بالحصول على براءة اختراع خاصة به، وفي 1959 قدم 
طلبـا  للحصـول على بـراءة االختراع، وتقدم في الوقت نفسـه، تشـارلز تاونز 
بطلـب للحصـول على بـراءة اختراع باسـم مختبرات بيل، التـي كان يعمل بها 
كمستشـار علمـي.. ورفـض مكتـب بـراءات االختـراع بالواليـات املتحـدة طلب 

جوردون جولد، ومنح مختبرات بيل براءة االختراع في عام 1960.

وأقـام  جـوردون غولـد دعوى قضائية ضـد منح براءة االختـراع ملختبرات 
بيـل، مدعيـا أنـه كان أول مـن تصـور الجهـاز، واحتدمـت املعـارك القانونية 
لثاثـني عاما، فـي صراع وضع القضاء وهيبة العلـم واملال على املحك. وفي 
النهاية انتصر جولد وأنصفه القضاء وتسـلم براءة االختراع في عام 1987. 

وكان واحدا من أعظم الحروب في التاريخ.

و مـن الطريـف أن حكايـة أرخميـدس- التـي ذكرناهـا آنفـا- قـد اسـتعانت 
بهـا  العديـد مـن الشـركات املحترمـة لنقـض دعـوى رفعهـا ضدهـا جـوردن 
جولـد  حـني بـدأ فـي املطالبـة بحقوقه مـن الشـركات التي كانت قـد صنعت 
واسـتخدمت الليـزر فـي منتجاتهـا، فتكاتفـت ضـده شـركات عماقـة، مثل 
هيـوز وIBM وجنـرال إليكتريك،  فهذه الشـركات حققت أرباحا ضخمة من 
تقنيـة الليـزر )تقـدر ببايني الـدوالرات( واالعتراف بجولـد كمخترع يعني 

االعتراف بحقه من تلك األرباح بأثر رجعي .

 وحـني حصـل جولـد علـى اعتـراف الحكومة بحقـه كمخترع لليـزر. وكانت 
الخطوة التالية هي مقاضاة الشركات التي استعملت تلك التقنية واملطالبة 
بحصتـه مـن األربـاح، وتطلب األمر أحد عشـر عاما أخرى حتـى بدأ يحصل 

على أول عائد مادي كبير في عام 1987.

ومـن الطريف أن الشـركات السـابقة حاولت إنكار حق جولـد بادعائها أن 
أرخميدس هو أول من فكر بمضاعفة الضوء إلحراق األسطول الروماني،

ولكـن الحقيقيـة التاريخيـة عـن املختـرع الـذي يرجع لـه الفضـل األول في 
اختراع الليزر تبقى غير محددة بشـكل قاطع، هل هو فعا “جوردون جولد” 

Aleksandr Prok-  أم “تــشارلز تاونز” ، أم السوفيتي “أليكسندر بروكوروف
horov “  والـذي كان يبحـث فـي نفـس النقطـة، ولكـن في االتحاد السـوفيتي 

آنذاك، أم غيرهم ممن ال نعرف أسماءهم.

الليزر– حقائق أولية..
الحقيقة األولى والرائعة عن الليزر أنه شعاع ضوئي:

مجرد شعاع ضوئي، لكنه يتميز بخصائص تجعل له ما يميزه عن أي ضوء 
آخر- وهو ما سنشـرحه الحقا بمزيد من التفصيل- ما جعل له اسـتخدامات 
خاصـة تختلـف كليـا عن أي شـعاع ضوئي آخـر. وعندما نتحـدث عن الضوء 
ا، أو بتعبيـر علمي أكثر دقة 

ً
ا ومميز

ً
ـا وحيد

ً
فـا بـد أن نذكـر أن لكل ضوء لون

)الطـول املوجـي(، وشـعاع الشـمس يحتـوي علـى كل األطـوال املوجيـة وكل 
األلـوان املعروفـة: املرئيـة مـن البنفسـجي إلـى األحمـر، وأيضا مـن األطوال 
املوجيـة غيـر املرئية التي نستشـعر تأثيرها، وال بـد أن نذكر أيضا أن الضوء 

عبارة عن فوتونات، وهي صورة من صور الطاقة.

الحصول على شعاع الليزر..
الفوتون:

 هـو الطبيعـة الفيزيائيـة التـي نعبر بها عن الضـوء وعن الليـزر.. والفوتون 
عبـارة عـن مقـدار محدد مـن الطاقـة  Packet of Energy وهو شـيء مزدوج 
الطبيعة، بمعنى أنه يتصرف في بعض األحيان كجسيم مثل اإللكترون، وفي 
أحيان أخرى مثل املوجة الكهرومغناطيسية التي تسافر في الفضاء بسرعة 

الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية.

ا فقط، 
ً

 موجًيا واحد
ً

والفوتـون لـه خصائص مميزة أولها أن لكل فوتون طوال
والليزر في تعريفه األبسط ما هو إال عملية تجميع وتضخيم لحزمة من مايني 

الفوتونات التي لها نفس الطول املوجي، وبذلك نحصل على شعاع الليزر.

الليزر:
 Light Amplification by هي الحروف األولى لعبـارة  LASER كلمـة ليـزر

 Stimulated Emission of Radiation

أي “تضخيم الضوء بواسطة االنبعاث املستحث لإلشعاع”.

قـد يبـدو االسـم غامضـا ومعقـدا بعـض الشـيء، ولكننـا سنشـرح بعـض 
املفـردات التـي سـتجعلنا فـي النهايـة نستشـعر معنـى هـذه العبـارة بوضوح 

ونفهم معناها.

ا مسـتقًرا تماما في أحد مسـتويات الطاقة 
ً
إذا فرضنـا أن هنـاك إليكترون

وأننا اسـتطعنا بوسـيلة أو بأخرى أن نعطي هذا اإلليكترون قدًرا من الطاقة 
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وأنـه امتـص فعـا هـذه الطاقة، مما جعلـه يقفـز أو ينتقل إلى مسـتوى أعلى 
مـن مسـتويات الطاقـة. هـذا ببسـاطة يسـمى “االمتصـاص” ويصبـح هـذا 

اإلليكترون “مستثارا” أي في حالة استثارة وعدم استقرار.

    

االنبعاث التلقائي:
بحسـب طبيعـة املـادة، فـإن هـذا اإلليكتـرون املسـتثار سـيحب أن يرجـع 
بطبيعتـه وبشـكل تلقائـي وبـا سـبب إلـى مسـتواه األّولـي الطبيعـي، ومن ثم 
يعطـي طاقتـه الزائدة في شـكل انبعاث تلقائي لفوتون ضوئـي. ويتولد بذلك 
Spontaneous Emis-  الفوتون األول، وهذه العملية تسـمى االنبعاث التلقائي

sion وهي عملية- برغم عشوائيتها- إال أنها األساس لتوليد شعاع الليزر.

ا فقط.
ً

 موجًيا واحد
ً

وكما ذكرنا من قبل، فإن لكل فوتون طوال

 :Stimulated Emission االنبعاث المستحث
سـنذكر اآلن حقيقـة أخـرى رائعـة، وهـي أنـه إذا اصطـدم هـذا الفوتـون 
بأحـد اإلليكترونـات املسـتثارة املجـاورة لـه، فإن ذلك سيتسـبب فـي حدوث 
ظاهـرة عجيبـة، وهـي أن ذلـك اإلليكتـرون املسـتثار سـوف يفقـد طاقته في 
صـورة فوتـون آخـر )تـوأم للفوتـون األول( ، لـه نفـس الطـول املوجـي ونفس 
االتجاه ونفس الخصائص، وسيعود اإلليكترون إلى املستوى الطبيعي األول، 
ونحصـل فـي النهايـة علـى اثنـني مـن الفوتونـات لهمـا نفـس الطـول املوجي 

 Stimulated Emission تماًما. وهذه العملية تسمى االنبعاث املستحث

تخيـل فقط أننا نقوم عملًيا باسـتثارة مايني املايـني من اإلليكترونات في 
الوقـت نفسـه، وبالتأكيـد مع تهيئـة الظروف املناسـبة لهذا، فإن ذلك سـيولد 
املزيد من الفوتونات املنبعثة تلقائيا التي لها نفس الطول املوجي.. وفي محاولة 
منا لاسـتفاده من الفوتونات املتماثلة، فإننا سـنجعلها تتحـرك ذهابا وإيابا 
حـول باقـي اإلليكترونـات املسـتثارة )فـي حركـة تردديـة Oscillation( كـي 
تسـتحث املزيد واملزيد من اإلليكترونات املسـتثارة، لتخلق شـكا من أشـكال 
التفاعـل املتسلسـل،  ولتعطـي طاقتهـا فـي صـورة فوتونـات متماثلـة لها نفس 
الطـول املوجـي وتكوين املزيـد من الفوتونـات التوائم املتماثلـة تماما، وبذلك 

يحدث تضخيم للضوء، أو ببساطة نحصل على حزمة من شعاع الليزر.

و لوال أن االسم العلمي كان سيصبح غير مائم لكان العلماء قد سموا هذا 
الشعاع باسم LOSER ، أي اختصار 

Light Oscillation by Stimulated Emission of Radiation ألن هذا هو ما 
يحدث فعا ، ولكن تم استبدال كلمة Oscillation  بكلمة Amplification كي 
تصبح LASER لتكون أفضل من حيث املعنى من LOSER، وأظنكم تعرفون 

السبب.

أهم أنواع الليزر الصناعي اليوم:
هنـاك العديـد مـن أنـواع الليـزر والتـي يتـم تركيبهـا علـى ماكينـات تعمـل 
بواسـطة الكمبيوتـر CNC، لتهيئـة شـعاع الليـزر وتوجيهـه بدقـة نحـو خامـة 
معينـة، لعمـل حفـر أو قطـع أو كتابـة سـطحية على تلـك الخامـة، نذكر منها 

على سبيل املثال:

:CO2  ليزر ثاني أكسيد الكربون -
 طولـه املوجـي 10600 نانومتـر، ويسـتخدم فـي حفـر وقطـع املـواد غيـر 
املعدنية، مثل الخشـب والباسـتيك واألكريليك والجلود والورق، ويستخدم 

مصدر ليزر غازي بقوة شعاع تتراوح ما بني 25 وات إلى 600 وات، ويستخدم 
في قطع املعادن، مثل الحديد واإلسـتانلس سـتيل باسـتخدام مصدر ليزري 

بقوة 6 إلى 10 كيلو وات أو أكثر.

:YAG / Fibre  ليزر الياج أو الفايبر -
 كاهمـا لـه طـول موجـي 1064 نانومتًرا، ويسـتخدم في حفـر وقطع املواد 
املعدنيـة مثـل الحديد واإلسـتانلس سـتيل والذهب، ويسـتخدم مصـدر ليزر 
صلـب بقـوة تتـراوح ما بني 10 وات إلـى 100 وات للحفر، بينما يسـتخدم في 

القطع باستخدام مصدر بقوة 500 وات إلى 6 كيلو وات أو أكثر.

تطبيقات الليزر في عالم الهندسة المعمارية:
يسـتخدم ليـزر ثاني أكسـيد الكربون فـي قطع الخامات التي تسـتخدم في 
تصنيع املجسـمات املعمارية )املاكيت(، فـي حفر وقطع التفاصيل الدقيقة. 
ويسـتخدم الليزر داخـل الطابعات ثاثية األبعاد التي يصنع بها املجسـمات 
املعمارية متناهية الصغر، كما يسـتخدم في العديد من التطبيقات األخرى 

ذات الصلة، مثل أعمال الديكور واملوبيليا واألعمال الفنية.

تطبيقات الليزر في عالم الهندسة الميكانيكية:
يسـتخدم ليـزر الفايبـر عالـي القـوة فـي قطـع املعـادن لتشـكيل األجـزاء 
امليكانيكيـة املعقـدة، كمـا يسـتخدم في التفريـز امليكروئي وحفـر التفاصيل 
متناهيـة الدقـة علـى األجـزاء املعدنيـة املختلفـة، كمـا يسـتخدم ليـزر ثانـي 
أكسـيد الكربون فـي قطع األكريليـك والفايبرجاس والعديـد من الخامات 
غير املعدنية التي تدخل في العديد من الصناعات املكملة. ويستخدم الليزر 
كأداة أساسـية فـي صناعـات عديـدة، مثـل السـيارات والطائـرات وتشـكيل 

املعادن.

تطبيقات الليزر في عالم الهندسة الكهربية 
واإلليكترونيات:

يسـتخدم ليـزر الياج لحفـر املواصفات الفنيـة على املكونـات الكهربائية، 
مثـل القواطـع واملفاتيـح، ألنـه يغيـر لـون الباسـتيك ليعطـي كتابـة دائمـة 
وواضحـة، كمـا أنه يسـتخدم في حفر املسـميات والعامـات املوجودة داخل 
لوحـات التوزيـع Labels and Tags، ويسـتخدم الليـزر األخضـر فـي كتابـة 
املواصفـات الفنيـة علـى الكابـات الكهربائيـة كبديـل للطباعة، ويسـتخدم 
أيضـا فـي كتابة املواصفات الفنيـة على املكونات اإلليكترونيـة، مثل الدوائر 

.PCB املتكاملة والترانزستور والدوائر اإلليكترونية املطبوعة

رؤى إبداعية
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فكرة المتروباص:
ظهـرت وسـيلة املواصـات املسـماة »املتروبـاص« ألول مرة عـام 1974 فى 
البرازيل وفرضت نفسـها منافسـا قويا ملترو األنفاق؛ نظرا لبسـاطة الفكرة 
)مجرد اتوبيسات تسير فى طرق منعزلة(، وبالتالى تحقيق مزايا هائلة فى 

خفض النفقات، كما توضح النقاط التالية:

- اعتماد الوسيلة على األتوبيسات بدال من القطارات ) كمركبات أقل سعًرا(.
- عدم الحاجة إلى مد خطوط سكك حديدية أو شبكات كهربائية.

- إمكانية إنشاء خطوط كاملة فى بضعة أشهر بدال من سنوات.
ومنذ عام 74 وحتى وقتنا الحالي, القت الفكرة استحسانا فى جميع انحاء 
العالم, وبدأت فى االنتشار فى كثير من الدول سواء املتقدمة أو النامية حتى 
وصـل عدد مسـتخدمى هـذه الخدمة إلى أكثـر من 33 مليون مواطـن يومًيا، 

كما هو موضح فى الجدول اآلتى: 

نتفق جميعا على أهمية مترو األنفاق لحل مشكلة المواصالت فى جميع أنحاء العالم, ولكن 
نظــرًا لتأخر مصــر حوالى 90 عاما حتى تم إدخــال الخدمة فعليا عــام 1987, ونظرا للتكلفة 
الفلكية لمشــاريع المترو باإلضافة إلى طول الفترة الزمنية التى يســتغرقها إنشــاء الخطوط 
ومراحلها المختلفة )حوالى 17 عاما لالنتهاء من الخطين األول والثانى فى القاهرة فقط !!(, 
فقد أصبح حتما البحث عن وســائل مواصالت أخرى )أقل كلفة وأســرع تنفيًذا( للمساهمة فى 
تقليــل معاناة المواطنيــن واالرتقاء بمنظومة النقل العام التى تعتبر من أهم وســائل تقليل 

الكثافات المرورية والقضاء على فوضى وبلطجة الميكروباصات.

بقلم م استشاري عمرو عبده

)BRT( المتروباص
مستقبل النقل العام فى مصر
مشروع قومي سقط سهوًا

Continent No. Of 
Cities

Passengers/Day Length

AFRICA
)Morocco /Nigeria./S. Africa/Tanzania/Uganda(

5 262,000 83

ASIA

)China / India / Iran / Indonesia / Israel / Japan / Jor. / S. Korea 
/ Malaysia / Pakistan / Philippines / Taiwan / Thailand / Vietnam

42 9,293,372 1490

EUROPE
)Finland / France / Netherlands / Spain / Sweden /Turkey / GB.(

58 2,017,347 945

N. AMERICA
)Canada / Guatemala / Mexico / USA.(

28 1,017,383 926

S. AMERICA
)Argent. / Colombia / Brazil / Chili / Ecuador / Peru / Venezuela( 

67 20,274,549 1795

AUSTRALIA
)Australia / New Zealand(

6 430,041 96

TOTAL 206 33.5 Million 5335 Km.
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والجدول التالى يوضح ملحة سريعة عن مشروعي مترو األنفاق فى كل من 
تركيا وباكستان:

وخال السـنوات الـ 43 املاضية التى انتشـر فيها استخدام املتروباص فى 
دول العالـم املختلفة ظهرت بعـض التحفظات التى يمكن إيجازها فى ثاث 

نقاط هامة, وهى:

  مقتـرح أول خـط متروبـاص بني ميدان لبنان وطريـق الواحات من خال 
محور 26 يوليو

ختاما, نود اإلشـارة الى ميزتني إضافيتني ترجحان اسـتخدام املتروباص 
بدال من مترو األنفاق

 

باكستان
)متروباص الهور(

تركيا 
)متروباص اسطنبول(

لمحة سريعة عن تكلفة 
مشروعين للمتروباص

الكثافة السكانية للمدينة12.5 مليون نسمة10 مليون نسمة
من 2012 إلى 2013

 )11 شهًرا( 

زمن إنشاء المشروعمن 2007 إلى 2011

طول مسار الخط 52 كم27 كم
27 محطة

    )9 محطات معلقة(

عدد محطات الخط45 محطة

عدد الحافالت المستخدمة350 “أتوبيس”  64 “أتوبيس”  
نوع الحافالت المستخدمة)أتوبيس مفصلى – 4 أبواب()أتوبيس مفصلى – 4 أبواب(

سعة الحافالت المستخدمة200 راكب فى المتوسط 200 راكب فى المتوسط
السرعة القصوى40 كم / ساعة26 كم / ساعة

سعة الخط )راكب/يوم(700 ألف راكب يوميا180 ألف راكب يومًيا
290 مليون دوالر

)11 مليون دوالر/ كم(

466 مليون دوالر

)9 مليون دوالر/ كم(

تكلفة المشروع الكلية
)تكلفة الكيلومتر الواحد(

Email: radvanab@gmail.com  أ.د.م. عرفة رضوان

رؤى إبداعية
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أهداف المؤتمر: ويهدف المؤتمر إلى إبراز:
- أهميـة الهويـة الشـخصية كشـرط الزم للوصـول أليـة فرصـة اجتماعيـة 

واقتصادية.
- أهميـة تمكني كل شـخص على سـطح هـذا الكوكب من الوصـول إلى هويته 

الشخصية الرقمية العاملية، بحلول عام 2030م. 
- الهويـة شـرط إنسـاني أساسـي ومتطلـب مسـبق لنجـاح أهـداف التنميـة 

املستدامة.
- توافـر خبـرة واسـعة وتقنيـات متطـورة يمكـن أن تكـون عناصـر فاعلـة في 

تسريع الوصول إلى الهوية الشخصية الرقمية العاملية.
- أهمية الهوية الشخصية لاجئني بصفة عامة.

وقـد صدر عـن املؤتمر ملخص إعامـي بعنوان “األمم املتحـدة ترغب في 
تطويـر هويـة شـخصية رقميـة عامليـة لكافـة بياناتـك”، حيـث سـعى كل مـن: 

ID2020- -2020في يوم اإلثنين 19 يونيو 2017م عقدت األمم المتحدة مؤتمر الهوية الشخصية
Summit، شــارك باألعمال التحضيرية 150 شــركة، و11 وكالــة تابعة لألمم المتحدة، ومنظمات 
مدنية، وحكومات، وأكاديميون، ليتشــكل منتدى تعاوني إستراتيجي، يدرس تحديات الحياة دون 
هوية، واالبتكارات التقنية ذات الصلة والفرص والقيود الحاكمة لنطاقها. وقد لوحظ وجود “ما 
يجاوز 1.1 مليار إنسان خفي: فحوالي سُدس سكان العالم يعيشون دون أي هوية شخصية معترف 

بها رسميا”، )ويسمى هؤالء في مصر ساقطي القيد، وبالدول العربية البدون(. 

Email: radvanab@gmail.com  أ.د.م. عرفة رضوان

الهوية الشخصية الرقمية العالمية 
حلم قريب المنال!

https://ar-ar.facebook.com/eea.org.eg/photos/pcb.1591342067556154/1591341834222844/?type=3
https://ar-ar.facebook.com/eea.org.eg/photos/pcb.1591342067556154/1591341834222844/?type=3
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)شـركات تقنيـة، وعاملـون بمجال اإلنسـانيات(، كالبرنامـج العاملي للغذاء 
WFP ووكالـة األمـم املتحـدة لاجئـني UNHCR، لتخليـق هويـة شـخصية 

رقمية لكل إنسان على سطح الكوكب.

وقامـت بعـض الحكومـات بتطويـر “الهويـة الشـخصية الرقميـة” محليـا، 
لتطويـر اقتصاداتها الوطنية الرقمية، ومسـاعدتها على االندماج والتفاعل 

مـع املجتمع الرقمـي العاملي.. 
ومن أنجح هذه النماذج:

سـنغافورة: طرحـت قاعدة 
بيانات MyInfo في أغسطس 
2015م، والتـي تمثـل مرحلـة 
وخطـوة واحدة الزمة لترقيم 
يقـوم  الشـخصية،  البيانـات 
بهـا كل مواطن عندما يرغب 
التـزام  أي  ودون  بذلـك 
بعـد  ليمكنـه  عليـه،  قانونـي 
ذلـك التقـدم للحصـول علـى 
وفتـح  حكوميـة  خدمـة  أيـة 
بنـك  بـأي  مصرفـي  حسـاب 

متعـددة  واسـتمارات  فورمـات  ملـلء  الحاجـة  دون 
أثبتـت  وقـد  داعمـة،  ومسـتندات  وثائـق  وتقديـم 
املنظومـة جدارتها بالفعل، فهي مريحة للمسـتهلكني 
الحكوميـة.  والـوكاالت  والشـركات  للبنـوك  وفعالـة 

www.myInfo.gov.sg :رابط املشروع

Aad- 2016م، أطلقت نظام آدهآر  الهند: فـي يوليو
haar، الـذي يوفـر رقمـا فريـدا لـكل مواطـن، ليمكنه 
الحصـول علـى خدمـات الرعايـة الصحيـة والتعليـم 
الشـخصية  للهويـة  كبرنامـج  الحكومـي،  والدعـم 
إدراج  طوعيـة  بصـورة  للمواطنـني  يتيـح  الرقميـة، 
االسـم وتاريخ امليـاد والنوع والعنـوان ورقم الهاتف 
اليديـن  أصابـع  وبصمـات  اإللكترونـي  والبريـد 
والعينني وصورة شـخصية رسـمية؛ ليحق للمشـترك 
توقيـع  فـي  الرقميـة  الشـخصية  هويتـه  اسـتخدام 
الوثائـق إلكترونيـا Online، والتقدم بطلبات التمويل 
والقروض والتوظيف إلكترونيا، ودخول املستشفيات 
وتبديـل العمـات... إلـخ، ولتصبـح الهنـد أمـة ثريـة 
رقميـا Data Rich خـال بضعـة عقـود، ففـي يونيـو 
)2017م( بلـغ عـدد املسـجلني بالبرنامـج 1.1 مليـار 
شخص، أي حوالي %85 من تعداد السكان هناك)1(. 

الوضع المعلوماتي الحالي للهوية وبياناتها:
األصل أن يكون لكل إنسان هوية وطنية مادية، كبطاقة لتعريف شخصيته، 
وهذه ال تغنيه عن حمل بطاقات مادية أخرى لكل غرض على حدة، كرخصة 
للقيـادة، ورخصـة مللكيـة السـيارة، وجـواز للسـفر، وبطاقـة لصـرف املرتب 

واملعاش، وبطاقة الصرف البنكية، وبطاقة التموين... إلخ.

التطـور الـذي لـم يطبـق ويعمـم بعـد، هـو دمـج أرقـام كل الهويـات املاديـة 
وبياناتهـا فـي رقم واحد، ونفـذ ذلك بصورة ضعيفة وجزئيـة ببعض الدول، 
كالسـعودية التي وحدت رقمي البطاقة الشـخصية ورخصة القيادة، إال أنها 

مازالت تصدر كليهما بصورة منفصلة، وتوجب على املواطن حملهما.

www.uidai.gov.in :1( رابط المشروع  

التطـور الـذي قامـت بـه بعـض الـدول هـو دمـج هـذه البطاقـات املاديـة في 
بطاقـة ماديـة واحدة مرتبطة بقاعدة بيانات وطنية تظهر عليها كافة بيانات 
الشخص املعنّي، وهذا أمر ضروري من الناحية العملية ألن مساحة البطاقة 
املادية الوحيدة لن تتسع لكتابة كل البيانات الشخصية الازمة لكل األغراض 
التـي قد يحتاجها الشـخص. وامليـزة التي تحققت هنا تتمثل أساسـا في حمل 
واحـدة  ماديـة  هويـة  بطاقـة 

فقط، وهو إنجاز مهم ومفيد.

التطـور الاحـق يتمثـل فـي 
مـد مفهـوم بطاقـة الهويـة من 
إلـى  الفعلـي  املـادي  العالـم 
العالـم الرقمي، مع اسـتخدام 
منفصلـة  بصـورة  منهمـا  كل 
فـي عاملـه املسـتقل. وفي بعض 
الهويتـني  دمـج  أمكـن  الـدول 
كفاشـة  إلكترونيـة  بصـورة 
اإللكترونـي  التوقيـع  كارت  أو 
وبتوظيـف القياسـات الحيوية 
البيولوجيـة،  )الخصائـص 

البيانات البيومترية( الشخصية، على املستوى املحلي.

 أفضل للتعامل مع 
ً

قد يتيح التطور املسـتقبلي حلوال
مسألة الهوية الشخصية.

الحاجة للهوية الشخصية 
الرقمية العالمية: 

سـواء كان الشـخص الطبيعـي )اإلنسـان( يتسـوق 
إلكترونيـة،  خدمـات  يشـارك  أو  اإلنترنـت،  عبـر 
لـكل  فـإن  االجتماعـي،  التواصـل  بقنـوات  ينشـر  أو 
شـخص هويـة رقميـة تمثلـه كشـخص معـني بذاتـه، 
وعـادة يكـون ذلـك اسـتناًدا لبريـده اإللكترونـي، أو 
رقم هاتفه الجوال، أو رقم هويته الشـخصية املادية. 
ليظهـر التحدي األساسـي الـذي تواجهـه الحكومات 
التقنيـات... وغيرهـا، متمثـا  واملصـارف وشـركات 
تعريـف  عمليـة  وأمـان  سـهولة  ضمـان  كيفيـة  فـي 
وضمـان  اإلنترنـت،  عبـر  آنيـا  األشـخاص  مختلـف 
قـدرة الشـخص بالتحكم بهوياتـه الرقمية )املتعددة 
حاليـا( وتحديـد نطـاق األذون والتصريحـات التـي 
يصدرهـا السـتخدامها والبيانـات املتعلقـة بهـا. أمـا 
حـال تمتـع الجميـع بهويـة شـخصية رقميـة عامليـة، فلن تكـون هنـاك حاجة 
للوثائـق التعريفيـة املاديـة التقليديـة الحاليـة، كمـا سـتكون رحـات العمـل 
والعطلة أكثر راحة وساسة، وكذلك مختلف الخدمات العامة واملصرفية... 
وغيرهـا مـن الخدمـات محليـا وعامليـا. فالهويـة املسـتهدفة سـتكون كجـواز 
السـفر املعتـرف بـه عامليا، والذي سـيكون مقبـوال بمختلف املواقـع واملواقف 
التـي يحتـاج فيهـا الشـخص إلثبـات هويتـه، مـع تمكينـه مـن اسـتعمال كافة 
حسـاباته اإللكترونيـة واملصرفيـة بشـرط االتصـال باإلنترنـت، دون حاجـة 
لكلمـات السـر، وتقنيـا يلـزم أن تكـون الهوية الرقميـة املقترحة مسـتقلة من 
حيـث منصـة وجهـاز تشـغيلها لتسـهيل اسـتعمالها مـن أي موقـع أو جهـاز، 
وذلك يتطلب عمليات تحضيرية قوية ومحكمة لتعريف األشخاص وربطهم 
ببياناتهم الشـخصية وتأكيد هذا االرتباط وتحديثه، كما يلزم أن تقبل هذه 
املنظومـة العمـل والتفاعـل مع عدد ال يحصى من املؤسسـات ذات األغراض 

املختلفة والعمليات املعقدة بمختلف املناطق الجغرافية محليا وعامليا. 

رؤى إبداعية

https://ar-ar.facebook.com/eea.org.eg/photos/pcb.1591342067556154/1591341834222844/?type=3
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الهوية الشخصية الرقمية العالمية للشخص 
الطبيعي )لإلنسان الفرد(: 

بهدف جعل الحياة أكثر سـهولة وماءمة، وارتفاع كفاءة عمليات مكافحة 
غسـيل األمـوال وحصـر نطـاق االقتصاد األسـود الخفـي، مع تقليـل احتمال 
التزويـر واالنتحـال والغـش وسـرقة الهويـة- يجـري معرفـة كيفيـة وسـرعة 
وسـهولة اسـتخدام خدمات الويـب واإلنترنت.. يتم االتجـاه نحو ضم بيانات 
الهويـة الشـخصية فـي هويـة واحـدة فريـدة غيـر متكـررة محليـا أو عامليـا، 
خاصيـة  سـتفعل  وبذلـك  الحقيقيـة،  املاديـة  الشـخصية  بالهويـة  مرتبطـة 
الحاجـة  لتنعـدم   ،)Single Sign-On )SSO للدخـول  األحـادي  التسـجيل 
للدخول املتكرر أو لتذكر كلمات مرور متعددة وأيها يخص أي موقع، لتجري 
مختلـف املعامـات بطريقـة أحسـن وأسـهل، مـع ضمـان التحكـم بالهويـه 
الرقمية الشـخصية وتحديد نطاق مختلف األذون والتصريحات الستخدام 

الهوية أو أي من البيانات املتعلقة بها.

الجهات المعنية:
يتطلـب تحقيـق ذلك تنسـيقا وتعاونا قويا ومسـتمرا بني املؤسسـات املالية 
التقنيـات  بمجـال  العاملـة  والشـركات  والحكومـات  املصـارف(  )وأهمهـا 

وأطراف أخرى.

مزايا النظام:
مـن املتوقـع أن تكـون مزايـا هـذا النظام مـن حيـث التكلفة والوقـت ورضا 

املستخدمني كبيرة ومستمرة وستبدأ بالظهور قريبا. 

التأمين: 
رغم تعقد تقنية التشغيل والتأمني، إال أن عمليات تصميم واختبار وتقييم 
نظـم الهويـة الشـخصية الرقميـة يضـع فـي االعتبـار احتمـاالت القرصنـة 

والسيناريو األسوأ.

تهديد األمان والخصوصية الشخصية:
تنشـأ أهم صعوبات إدارة منظومة الهوية الشـخصية الرقمية في مواجهة 
مسـائل األمـان والخصوصيـة الشـخصية، فبانتشـار نظـم التعـرف اآللـي 
علـى الوجـه Automated Face Recognition، وممارسـة تعريف األشـخاص 

رؤى إبداعية
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بأسـمائهم Tagging بمختلـف مواقـع اإلنترنـت، وتتبـع هـذه املواقـع ملـكان 
تواجـد األشـخاصLocation Tracking  علـى نطـاق واسـع... وغيـر ذلـك من 
التطبيقـات املهـددة لألمـان والخصوصية الشـخصية، تتزايد سـهولة ربط 
األنشـطة الشـخصية بالهويـة الرقميـة، فيفتقـد الفـرد خصوصيتـه ويتهدد 
أمانـه، كمـا تتركـز مخاوف األفراد فـي التعامل بهـذه الهويـة كمنتج جديد، 
في القلق من العواقب املحتملة إلسـاءة استخدامها واالحتيال بها. وحل هذه 
املخـاوف يتطلـب تصميم منظومـة ضمان أمـان الهوية الشـخصية الرقمية 
العامليـة بصـورة اسـتباقية تعظـم وتضمـن أمـان األفـراد املشـتركني بهـذه 
 ،Blockchain املنظومـة، ولعمل ذلك يمكن االسـتعانة بتقنية سلسـلة الصـد
والتقنيـات األخـرى املائمـة لتحقيـق هـذه األغـراض، وكذلـك تطبيق نظم 
تقريـر وتتبـع بصورة الحقة محكمـة لتتبع أية أخطـاء أو اختراقات، وتحديد 
القائمـني بهـا وتتبعهـم ملسـاءلتهم جنائيـا ومدنيـا وتأديبًيـا، مع التوسـع في 
توظيـف وتفعيـل مختلف نظـم التأمني املالي ضد أخطـاء العمل ونظم تأمني 

املسئولية املدنية والتعويضات املستحقة لعماء املنظومة املقترحة.

القضايـا القانونية وملكية البيانات الشـخصية 
حصريا:

تعـد قضيـة “قانونيـة ملكية البيانـات املتعلقة بالهوية العامليـة” ذات أهمية 
الشـخص  الشـخصية لصالـح  البيانـات  ينبغـي ضمـان ملكيـة  إذ  مطلقـة، 
بصـورة قطعيـة وحصرية، أي يكون هو األمني الوحيـد ملخزن بياناته، ويقرر 
ويختـار وحـده أي املعلومات يرغب في مشـاركتها مع أي طـرف أو موقع آخر 

من أجل الحصول على منتجاته وخدماته. 

أمـا التخـوف الشـائع من وضـع كافـة البيانات الشـخصية- ومنهـا امللفات 
الصحيـة والحسـابات البنكيـة... إلـخ - ضمن تطبيـق وموقع وقاعـدة بيانات 
واحـدة، فقـد رد عليـه الخبـراء باملؤتمـر املذكـور بـأن تقنيـة سلسـلة الصـد 
تتضمـن  البيانـات  قواعـد  السـتخدام  كوسـيلة   ،Blockchain Technology
تشـفير وحضانـة هـذه البيانـات، وتسـتخدم- بنجـاح بالفعل- للتعامـل بعملة 
البيتكون Bitcoin، وتسـتطيع حماية كافة العماء مسـتخدمي هذه املنظومة 
املقترحـة، ليبقـى العائـق األخيـر متمثـا بقبـول واعتمـاد الحكومـات لهـذه 

املنظومة الجديدة واملوحدة.

أهم المفاهيم األساسـية في منظومة الهوية 
الشخصية الرقمية العالمية:

يحصر الباحث هذه األركان فيما يلي:

الكيان الرقمي هو: 
تمثيـل رقمـي ألحـد األفـراد أو الوحدات التابعـة ألحـد أركان البنية التحتية 
املعلوماتية، ولتمييز هذا الفرد أو هذه الوحدة عن الباقي من ذات الطبيعة أو 
الجنس يتم اللجوء ملجموعة من السـمات والخصائص واملميزات والطبائع... 

إلخ التي يدعيها الفرد عن نفسه أو يضفيها مالك أو مصمم الوحدة عليها. 

قد تكون هذه األركان أي فرد أو كيان أو شيء أو وحدة أو حتى مجرد مفهوم 
ا في عاقة معلوماتية أو وسيلة 

ً
يمثل حاليا أو يحتمل أن يصبح مستقبا طرف

لها، مما يتطلب ويستحق تمييزه عن غيره من ذات الطبيعة أو الجنس.

أركان البنية التحتية المعلوماتية: 
يحصر الباحث هذه األركان فيما يلي:

1. األشخاص الطبيعيون: ويقصد بها األفراد البشرية.. أي إنسان على قيد 
الحيـاة، ويعترف له القانون بالشـخصية القانونيـة بصورة مطلقة، كما 
يعتـرف لـه باألهلية الكاملة أو الناقصة بحسـب عمـره وحالته وإدراكه، 
ويفرد له الذمة املالية الخاصة به، وإن كان يضع بعض القواعد والقيود 
علـى كيفيـة إدارتهـا والتصـرف فيهـا بحسـب عمـره وحالتـه وإدراكـه 
لحمايتهـا ولصالحه )ولصالح املجتمع باعتبارهـذه الذمة املالية جزءا 

من الثروة القومية لألمة(.

2. األشـخاص االعتبارية: مصطلح قانوني يعبر عن أشخاص غير بشرية، 
األهليـة  لهـم  لتصبـح  القانونيـة،  بالشـخصية  القانـون  لهـم  يعتـرف 
القانونية والذمة املالية املسـتقلة، ومنها: الدول، الحكومات، الوزارات، 

الشـركات،  الجامعـات،  الهيئـآت،  املؤسسـات،  املصالـح،  اإلدارات، 
الجمعيـات، االتحـادات، النقابـات، املنظمـات... وغيرها مـن الكيانات 

االعتبارية بمختلف أشكالها وأغراضها. 

3. السـلع: تعد السـلعة شـيئا يفي باحتياج بشـري أو يوفر منفعة ملشتريها أو 
مستهلكها، وتوجد ثاثة أنواع من السلع:

سـلع ملموسـة أي ماديـة )املنتجـات(: سـلع كيانـات وممتلـكات وأصـول 
ا في الفراغ(.

ً
ملموسة )مادية، تشغل حيز

سـلع غير ملموسـة غير قابلة للنقل )الخدمات(: )غير مادية، ال تشـغل 
ا في الفـراغ(، ومنها عمليات النقل والصيانة واإلصاح التقليدية 

ً
حيـز

لسلع ملموسة، وهذه الخدمات التقليدية ال يمكن نقلها وتداولها.

سلع غير ملموسة تتميز بإمكانية نقلها وتداولها، ومنها :

املعلومـات واألخبـار: التـي تكـون دومـا غيـر ملموسـة )غيـر مادية( فا 
يمكن تصورها والحصول عليها إال بالطباعة أو باإلذاعة أو باسـتخدام 

جهاز لعرضها كالشاشة.

املنتجات اإللكترونية )الرقمية( والتي يتم تداولها إلكترونيا.. وأشهرها: 
امللفـات الصوتيـة، امللفات املرئيـة الثابتة أو املتحركـة كالفيديو، الكتب 
خدمـات  البيانـات،  قواعـد  والتطبيقـات،  البرمجيـات  اإللكترونيـة، 
ومواقـع الويب، الرسـومات والتصميمات اإللكترونيـة بمختلف أنواعها 

وأغراضها، األعمال الفنية اإللكترونية... وغيرها. 

4. العاقات: األصل أن يتضمن الكيان الرقمي األركان الرئيسـية السابقة 
فقـط، إال أن الباحـث قـد الحـظ أن تعـدد وتداخـل وتشـعب العاقـات 
بـني الكيانـات الحقيقيـة فـي العالـم املـادي الفعلـي، قـد تطلـب تمييـز 
هـذه العاقـات بمختلـف صورهـا لتسـهيل عمليـة تعريفهـا واإلشـارة 
إليهـا وتفعيلهـا... إلخ عند الحاجـة. ونفس هذا الوضع يتكـرر في العالم 

رؤى إبداعية
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الرقمـي، ولـذا ضـم الباحث هـذه العاقـات إلـى أركان البنيـة التحتية 
املعلوماتية باعتبارها وسائل معلوماتية تستحق بجدارة أن تمثل كيانات 

رقمية واجبة التمييز واالعتبار. 

واحتياجاتهـم  األشـخاص  حـول  تركـز  التقليـدي  اإلنترنـت  كان  وإذا 
ورغباتهـم، فسـمي بإنترنـت األشـخاص، فـإن الجيل األحدث مـن اإلنترنت 
اهتـم بإنترنـت األشـياء )السـلع(، ويتوقـع الباحـث ظهـور جيل جديـد يهتم 
إضافـة ملـا سـبق بإنترنـت العاقات سـواء بني األشـخاص أو بني األشـياء أو 

العاقات البينية بني الفئتني السابقتني. 

تطوير البنية التحتية المعلوماتية 
الذي تم على يد الباحث:

كبداية، يشير الباحث ملشكلة ترجع لطبيعة املنشأ التاريخي لفكرة الهوية 
بالتركيـز فقـط علـى الهويـة الشـخصية لإلنسـان فقـط، ولـذا وجب توسـيع 
مفاهيم: الكيان املادي والرقمي- الهوية املادية والرقمية- الهوية الشـبكية... 
إلـخ، لتتضمـن باقي أركان البنية التحتيـة املعلوماتية، وهو التطوير الذي تم 
علـى يد الباحـث في ورقة بحثية عرضها بعدة مؤتمرات عاملية منذ 2010م، 
وسـجل ملكيتـه الفكرية ملضمونها عامليا، وبدأ أثـره ينعكس بالفعل باملقاالت 

واألفكار واملشاريع املتعلقة بهذا الشأن عامليا.

وفيمـا يتعلـق بمنظومـة ضمـان أمان الهويـة الشـخصية الرقميـة العاملية، 
بعـض  للباحـث  فـإن  ذلـك،  لتحقيـق  حاليـا  املقترحـة  واألدوات  والوسـائل 
املاحظات عليها، حيث يتفق مع الكثير من خبراء األمن واالستخبارات في 
أن أي هويـة ماديـة فـي العالم املادي الفعلي، مثـل البطاقة والرخصة وجواز 
السـفر وفاشة التوقيع اإللكتروني... وغيرها سـتكون دائما وأبدا- وكقاعدة 
عامة مطلقة- قابلة للفقد والسرقة والنسخ... إلخ، وينطبق وضع مشابه على 
كافـة القياسـات الحيوية )الخصائـص البيولوجية، البيانـات البيومترية(، 
املقترحة لضمان أمان الهوية الرقمية، ولذا يعتبر الباحث أن االستناد لهذه 
القياسـات الحيويـة قـد يمثـل مصـدًرا لتهديد حياة وجسـد اإلنسـان وسـببا 

الحتمال إيذائه، بدال من كونه وسيلة لضمان أمنه وسامته.

ويرجـح الباحـث وجهـة نظـر بعض علمـاء النفـس وفقهـاء القانـون وخبراء 
الجريمة واملتخصصني باملجاالت األمنية واالستخبارية، بأن الهوية القانونية 
لإلنسان تتركز وتختصر في ذاكرته وإرادته. ويرجع التأصيل القانوني لحالتي 
ره - كحاالت كاشـفة ملدى كفاءة نظـم ضمان األمان- ألن 

ْ
ك

ُ
فاقـد الذاكرة أو امل

التراضـي ال يعـد صحيًحـا، إال بشـرطني، أولهمـا: صـدوره عـن ذي أهليـة.. 
وعـوارض األهليـة منهـا الـا إرادي، كالجنـون، والعتـه، واإلغمـاء، واملرض.. 
ومنها اإلرادي، كالجهل، والسـكر، والتخدر، والسـفه. والشرط الثاني: صدور 
التراضـي مـن ذي إرادة سـليمة، غيـر مشـوبة بعيب مـن عيوب الرضـا، وهي: 
ا ألهليته بسبب 

ً
الغلط- التدليس- اإلكراه- االستغال. ويعد فاقد الذاكرة فاقد

ره فيعد معيب اإلرادة بسبب اإلكراه.
ْ
ك

ُ
املرض، أما امل

لـذا قـدم الباحث جيـا جديدا من وسـائل ضمان األمـان الرقمية يضمن 
للشـخص املكـره أداة تأمـني معاصـرة لواقعـة اإلكـراه ذاتهـا، تتمثـل فـي أن 
أكواد السـر املرتبطة برقم هويته الشـخصية الرقميـة، والتي يلزم تقديمها 
بطرق ووسائل متعددة للقيام بأي فعل أو نشاط باستخدام هويته الشخصية 
الرقميـة العامليـة املؤمنـة ليسـت محـددة الطـول، فـإذا كان الرمـز املطلوب 
ا مـن الرموز فإن لـه الخيار إذا 

ً
إدخالـه فـي حالـة معينة يتضمن عـدًدا معين

زاد الضغـط عليـه فـي إدخال هـذا الكود املطلـوب بطريقة صحيحـة تماما، 
مـع إضافة أي رمز آخر في نهايته، لتسـتنفر تلقائيـا منظومة ضمان األمان 
الحاكمـة للهويـة الشـخصية الرقمية العامليـة؛ ألنه في “وضع خطـر”. فتقوم 
فورا بعدة إجراءات، أولها أن تخطر الجهات األمنية بتعرض هذا الشخص 
لتهديد غير معلوم مصدره وطبيعته، يستلزم أن تقوم باتخاذ الازم إلنقاذه 
مـع تتبع مصـادر تهديده املحتملة لضبطها، واسـترداد ما تـم اغتصابه منه 
من نقود أو ممتلكات، وفي ذات الوقت تقوم منظومة ضمان األمان الحاكمة 
للهويـة الشـخصية الرقمية العاملية تلقائيا بتشـديد عملية التتبـع ألية أموال 
أو ممتلـكات يتـم التصـرف فيها أثناء ذلـك املوقف، مع االلتـزام بتنفيذ أمر 
التصـرف الـذي أعطاه العميل في تصريحه بحذافيره لضمان عدم تعرضه 

لإليذاء حال اكتشاف األطراف املهددة له أن اإلجراء املطلوب منه لم يتم.

أمـا فاقـد الذاكـرة فلـن يكـون بإمكانـه أصـا تذكر أكـواد السـر املرتبطة 
برقم هويته الشـخصية الرقمية، ولن يتمكن من التصرف في أي من نقوده 

أو ممتلكاته بمفرده، وهو الوضع الواجب قانونا ملن في مثل حالته.
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الوضـع الحالـي في مصـر: منذ فترة معتبـرة وضعـت وزارة الدولة للتنمية 
اإلدارية خططا طموحة وغيرمعلنة الستخدام وتوظيف بطاقة الرقم القومي 
كبطاقـة هويـة ماديـة وطنيـة موحـدة ومتعـددة األغـراض، إال أن التحـرك 
الحكومـي البيروقراطـي كان بطيئا للغاية في هذا الشـأن. ومؤخرا، تحركت 
العديـد مـن الجهات الحكومية األخرى تجاه تفعيـل أجزاء محدودة من تلك 
الخطـط السـابقة، وأهـم هذه الجهات كانـت وحدة بحـوث وتطوير األنظمة 
الحكوميـة بـوزارة التخطيط واملتابعـة واإلصـاح اإلداري، والجهاز القومي 
لتنظيـم االتصـاالت، وجهـات أخرى غيـر حكومية، مثل هيئـة تنمية صناعة 
تكنولوجيـا املعلومـات بمصـر، وغرفـة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت. 
نشئ في 2015م 

ُ
ونضم لهذه الجهود املجلس األعلى للمجتمع الرقمي الذي أ

واملجلـس القومـى للمدفوعـات الذي أنشـئ مؤخـرا في فبرايـر 2017م، وقد 
تلعب اللجنة العليا لانتخابات دورا في هذا الشأن.

ومـن الناحيـة العمليـة فقـد حـدث بمصـر تطـور كبيـر فـي مجـال التوقيـع 
اإللكتروني.. وهناك محاوالت العتماده ونشره كوسيلة بديلة للهوية الشخصية 
الرقميـة الوطنيـة والتوسـع فـي التطبيقـات والخدمات املسـتندة إليـه، إال أن 
التحـرك الحكومـي الحالي على أرض الواقع يتوجـه إلى إضافة هوية وبطاقة 
مادية شخصية جديدة لكل خدمة جديدة ترغب الدولة في تقديمها للمواطن، 
بـدًءا مـن إضافـة كارت الدفـع اإللكترونـي ATM كوسـيلة للقبـض بالنسـبة 
ملوظفـي الدولـة وألصحاب املعاشـات، وكذلك عندما حولـت الحكومة بطاقة 
التمويـن الورقيـة إلى إلكترونيـة فأضافتها في صورة بطاقـة مادية إلكترونية 
جديـدة ومسـتقلة، وذات الوضـع تكرر بالنسـبة لبطاقـة وقود املركبـات، وقد 
يتكـرر ذلـك لبطاقة األسـمدة للمزارعني. أي أن خطـط الحكومة تتحدث عن 
اتجاه معني، والتنفيذ يحصل في االتجاه العكسـي تماما، مما يطرح السـؤال.. 

هل سنصل في مصر يوما إلى الهوية الرقمية الوطنية؟!

“األرقام العامة الموحدة )األرعام(”
بالنسـبة للجهد الشـخصي للباحث في هذا املجال، قدم في 2010م ورقته 
البحثيـة عن مشـروعه “األرقام العامة املوحدة )األرعام(”، وسـجل ملكيته 
الفكريـة ملضمون املشـروع عامليـا، وبعد مراجعة واعتماد املشـروع بالجامعة 
القوميـة األوكرانيـة، قـام الباحـث بعرضـه بعـدة مؤتمـرات عامليـة، أهمهـا 
املؤتمـر الدولـي العلمي التطبيقي “حماية البشـر في الظـروف الراهنة” في 
أوكرانيـا 2011م ومؤتمـر األمـم املتحـدة للتغيـر املناخـي 2012م بنـاًء علـى 
COM-  دعـوة مـن أربـع منظمـات دوليـة، أهمهـا منظمة املؤتمـر اإلسـامي

STECH، بعد أن اطلعت على املشروع وناقشته علميا باللجان املختصة بها، 
كمـا عـرض الباحث مشـروعه محليا في مصـر بعدة مؤتمـرات وقدمه لعدة 
نقابـات مصريـة، أمـا وزارة االتصاالت فقـد أقرت جدوى املشـروع وأهميته 
وعرضـت تقديـم دعم ريـادة األعمال له، فيمـا اكتفت وزارة الدولـة للتنمية 
اإلداريـة بتثمـني جدوى املشـروع وأهميته، ومنـذ ما يجاوز العامـني ما زالت 

تدرس إمكانية وجدوى تطبيقة بنفسها.

املرتبطـة  األرقـام  بمختلـف  مبتـدءا  املشـكلة  بتحليـل  الباحـث  قـام  وقـد 
بالشـخص الطبيعـي، فاكتشـف أنهـا جميعـا تنشـأ وترتـد إلـى رقـم شـهادة 
املياد، ثم قام بتجريد املشـكلة، فأرجع سـببها إلى تعدد واختاف أغراض 
وظـروف ومجتمعـات ومواقـع وتوقيتات نشـأة الهويات الشـخصية، فتعددت 
بالتالي نظم توصيفها وأغراض اسـتخدامها، مما تسـبب الحقا في صعوبة 
التحقـق والضبـط والتعامـل الدولـي بهـا ووجـوب حمـل هويـات ماديـة لـكل 

غرض على حدة، ليستنتج الباحث إمكانية وضع نظام مركزي عاملي موحد 
يدمـج ويسـهل املعامـات ويغنـي عـن الهويـات املاديـة، ويضـع نظريتـه لحل 
املشـكلة، التـي تبدأ بمرحلـة أولى يتم فيها دمج الهويات الشـخصية متعددة 
األغراض محليا في وثيقة واحدة، وكمرحلة ثانية يتم تحويلها جميعا ملجرد 
رقـم شـخصي محلي تخيلـي، وصوال للمرحلة األخيرة التـي يتم فيها اعتماد 

نظام عاملي موحد للهويات الشخصية الرقمية. 

يقتـرح مشـروع “األرقام العامة املوحدة )األرعـام(” هويات دولية قانونية 
ماليـة طبيـة شـخصية مجانيـة ممتـدة الصاحية منـذ املياد حتـى الوفاة، 
وهويات شـبيهة لألشـخاص االعتبارية- للمنتجات- للخدمات- للتشـريعات. 
والقـرارات العامـة، للوثائق والعقـود والتوكيات الشـخصية، ويقدم فرصة 
لربـط مختلـف العاقـات املمكنـة بـني كل مـا سـبق بهـدف ضبـط مختلـف 

النواحي القانونية واملالية. وموقعه على اإلنترنت)2(.

ويهدف املشروع إلى ضمان األمان املعلوماتي عند التعامل مع اآلخرين: مع 
املنتجـات- الخدمات- التشـريعات- القـرارات- العقود- الوثائـق- التوكيات 
بتقليل سوء التوصيف- االنتحال- القرصنة- التزوير- اإلهمال- الخطأ... إلخ. 
ويتضمـن اسـتخدام ثاثة أرقام عامـة موحدة )أرعام(: األول لألشـخاص 
)طبيعيـة واعتباريـة( والثانـي للمنتجـات والخدمـات والثالـث للتشـريعات- 

القرارات- العقود- الوثائق- التوكيات. 

تسـتند فكرتـه إلـى هجـر األسـماء )والعناويـن( والتي قـد يتـم الخطأ في 
كتابتهـا أو سـماعها أو ترجمتهـا إلى أرقام عامة موحـدة توظف ألقصى حد 

ممكن األرقام العربية لتحل جذريا هذه اإلشكالية.

 كل ما سبق سيتحقق مع االستغناء عن أية صورة مادية )ورقية، كارتونية، 
باستيكية، مغناطيسية( لكافة تلك الوثائق بما ينعكس إيجابًيا على البيئة.

التميز األساسي للمشروع يتمثل في أن األرقام العامة املوحدة لألشخاص 
سـتكون متفـردة لـكل شـخص وسـارية علـى املسـتوى الدولـي وسـتمتد هـذه 
مـع  األغـراض،  متعـددة  وسـتكون  االعتباريـة،  األشـخاص  لكافـة  األرقـام 
إمكانيـة االسـتغناء عـن أيـة صـورة ماديـة، وعلـى الرغـم مـن أنـه قـد توجد 
ببعض الدول بوادر أفكار مشـابهة، إال أنها ال تسـتخدم لكافة األغراض، وال 

عامة التطبيق دوليا، وال تغني عن حمل هويات مادية شخصية.

وفي مصر يضاف للهويات التي سـيمكن االسـتغناء عنها كل ما يلي: بطاقة 
التمويـن الورقيـة واإللكترونية- بطاقـة الوقود- بطاقة األسـمدة للمزارعني- 
بطاقـة الحيـازة الزراعيـة- بطاقـة الفـاح... وغيرهـا مـن النظـم، كمثـال: 
نظم تسـجيل وإثبات الحضـور واالنصراف والزيارات ونظـم بوابات العبور 
اإللكترونيـة باملبانـي والجراجـات واملطـارات واملوانـئ واألماكـن السـيادية 

وعالية التأمني... إلخ.

تطبيـق املشـروع سـيخفض جذريـا تكاليـف الخدمـات الطبيـة والتصويت 
والتعامات املالية واإللكترونية وتوجيه وترشيد الدعم لكامل أفراد الشعب 
حال اسـتخدامها وتعميمها كمحفظة مالية شـخصية إلكترونية مؤمنة، مما 
يكشف التعامات ويقضي تلقائيا وبالتدريج على االقتصاد األسود الخفي. 

www.universalno.com )2  
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موقع االكتشاف .....
تـم اكتشـاف )حقـل ظهـر( شـمال مدينـة بورسـعيد علـى بعـد 190 كيلومتـًرا مـن 
سـواحل البحـر املتوسـط في امليـاه العميقـة 1450 متـًرا واختـرق الحفر طبقـة حاملة 
بالهيدروكربونـات ليصـل إجمالـي عمـق الحفـر إلـى 4131 متـًرا فـي صخـور الحجـر 

الجيري.

نبذة عن المشروع..
يوجـد الحفـار- كمـا ذكرنـا- في امليـاه العميقة شـمال مدينة بورسـعيد، ويتـم ربطه 

باليابسة عن طريق عدد 3 خطوط أنابيب.

ويشـمل املشـروع إنشاء محطة لتجهيز إنتاج الغاز بسعة 2,8 تريليون قدم مكعب من 
الغـاز يوميـا والتـي تشـتمل علـى: مرافق تجميع الغـاز - محطـة معالجة الغـاز - مرافق 
املعالجة املركزية- أنابيب الغاز - مرافق التخزين - محطه الضواغط - مرافق الطاقة 

ذات الصلة.

العمر االفتراضي للمشروع..
عمر تصميم املصنع هو 25 عاًما..

ويشـتمل املشـروع على إنشـاء وتركيب منصة للتحكم واإلنتاج في الخارج تتألف من 
28 بئرا، سيجري ربطها بمصنع معالجة على اليابسة عن طريق خطوط أنابيب تحت 
سـطح البحر. وتشـمل املرحلة األولى حفر 6 آبار، في حني تشـمل املرحلة الثانية حفر 

اآلبار املتبقية والبالغ عددها 22 بئًرا.

مراحل المشروع..
ويتكون مشروع تطوير )حقل ظهر( من مرافق معالجة الغاز في محافظة بورسعيد 

بإجمالي طاقة إنتاجية 2.8 تريليون قدم مكعب يوميا.

وسيتم تطوير مشروع تطوير الحقل على ثاث مراحل:

• املرحلـة األولـى: ظهـر البـري – بطاقـة إنتاجية 1.4 تريليـون قدم مكعـب من الغاز 
           )Feed Gas at 84 barg @ slug Catcher Inlet( .يوميا

• املرحلـة الثانيـة: ظهـر البـري- بطاقـة إنتاجيـة 2.8 تريليـون قدم مكعب مـن الغاز 
                )Feed Gas at 84 barg @ slug Catcher Inlet( .يوميا

• املرحلـة الثالثـة: ظهـر البري – بطاقة إنتاجيـة 2.8 تريليون قدم مكعـب من الغاز، 
.           )Feed Gas at 24 barg @ slug Catcher Inlet( ويطلق عليها مرحلة الضغط

يعــد )حقل ظهر( من أهم مشــروعات تنمية حقول الغاز الطبيعــي الجاري تنفيذها, حيث صنفت 
الشــركات العاملة في مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط، ومن أكبر 

االكتشافات على المستوى العالمي.
تــم توقيع االتفاقية البترولية الخاصة بالكشــف في يناير 2014 بعد فوز شــركة إيني اإليطالية 

بالمنطقة في المزايدة العالمية التي طرحتها شركة إيجاس.
أعلنت شركة إيني اإليطالية- الشريك األجنبي لشركة بتروبل المصرية عن تحقيق الكشف في 30 
أغسطس 2015 والذي يقع بمنطقة امتياز شروق في البحر المتوسط والذي يغطي مساحة تصل 

إلى 100 كيلو متر مربع. 

م. استشاري/ هاني فاروق إسماعيل- عضو اللجنة العلميه – نقابة المهندسين المصرية

اكتشافات الغاز الجديدة 
»حقل ظهر«

تحــت عنــوان » اكتشــافات الغاز الجديــدة« عقدت اللجنــة العلمية بنقابة المهندســين برئاســة 
المهنــدس ســمير شــاهين ندوة موســعة مســاء الســبت 16 ســبتمبر الماضي، حاضــر فيها 
المهندس االستشــاري هاني فاروق إســماعيل- استشــاري تخطيط وإدارة مشــروعات البترول 

والغاز،  والمحاسب القانوني عماد شاهين- مدير عام المراجعة اإلنتاجية بقطاع البترول.
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مسئوليات الشركات األجنبية والمصرية تجاه مشروع 
الغاز.. 

قامت شركة إيني اإليطالية، وهي الشريك األجنبي بأعمال الحفر والتنقيب.. وبعد 
االكتشـاف قامـت شـركة إنبـي، وهي إحـدى شـركات هيئة البتـرول املصريـة بأعمال 
التصميـم للمصنـع البـري، وجميع وحدات املشـروع، كمـا تقوم اآلن شـركة بتروجيت 
بأعمال التركيبات بدًءا من املنصة البحرية، حتى وحدات اإلنتاج والتخزين. يأتي دور 
شـركة مهـارات البترول والغـاز، حيث إنها قامت بدور االستشـاري في إعداد وتجهيز 
الكوادر الفنية واألزمة لتشـغيل وإدارة املشروع ووحدات معالجة الغاز، وذلك لضمان 

مهارة التشغيل وزيادة اإلنتاج.

المرحلة األولى للمشروع..
املرحلـه األولـى: وفي هذه املرحلـة يتم إنتاج 1.4 تريليون قدم مكعـب من الغاز يوميا 

 من املكثفات املستقرة للتصدير. 
ً

للسوق املحلي، باإلضافة إلى 2736 برميا

مرحلـة اإلنتـاج املبكر)الحاليـة( وهي جزء من املرحلة األولى، وتـم إقرارها؛ نظرا 
ألهميتها للسـوق املحلي لتقليل حجم االسـتيراد، حيث إنه سوف يتم إنتاج 350 مليون 
قدم مكعب من الغاز يوميا، وهو ما يعادل 65 ألف برميل يومًيا من الزيت، ونظرا لعدم 
اكتمال الخدمات في املحطة البرية، سوف يتم استخدام خدمات شركة اشلمبرجيه 

لحني االنتهاء من وحدات خدمات املحطة البرية.

منتجات المشروع..
تم تصميم املصنع البري لحقل ظهر إلنتاج 4 منتجات:

الغاز: سيتم إرسال غاز املبيعات من املحطة إلى شبكة التوزيع املصرية بالقرب من 
مصنع الجميل.

املكثفات املستقرة: سيتم إرسال املكثفات املستقرة إلى مرافق التخزين بالقرب من 
مصنع الجميل.

 الكبريت عالي النقاء: سيتم تحويل الكبريت من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، 
وتخزينه في املستودعات وبيعه في السوق املحلي.

امليـج لحقـن اآلبـار البحريـة: يتـم إعـادة تدوير امليـج مجـددا السـتخدامها لتثبيط 
الهيدرات في اآلبار تحت سطح البحر.

الشـكل السـابق يوضح عملية اسـتخراج الغاز على بعد 190 كيلومتًرا من الشـاطئ 
وعمـق 4,131 متـر تحـت قـاع البحر وإرسـاله إلى مصنـع معالجة الغاز البـري بمدينة 

بورسـعيد، حيـث تتـم معالجة الغـاز إلنتاج الغـاز املخصص للبيع واملكثفات املسـتقرة 
والكبريت عالي النقاء وامليج الذي يعاد تدويره الستخدامه في اآلبار البحرية. 

أهمية منتجات المشروع..
تعتبـر منتجـات مشـروع حقـل )ظهـر( لهـا أهميـة خاصـة للسـوق املحلـي والعاملـي 
وصناعـه النفـط وتخفيف عبء االسـتيراد باالكتفاء الذاتي. وأهم اسـتخدامات هذه 

املنتجات وهي ال تنحصر في اآلتي:

الغاز: استخدامه في السوق املحلي لتقليل االستيراد والتصدير للخارج بعد اكتمال 
املشروع بمراحله الثاث.

املتكثفـات املسـتقرة: تسـتخدم فـي عمليـات تصنيـع النفـط  ورفـع جودتـه والطاقـة 
 في اليوم، وهو مخصص للتصدير.

ً
اإلنتاجية منها يعادل 2736 برميا

 الكبريت عالي النقاء: يستخدم في تصنيع أشباه املوصات وصناعة األسمدة.

امليـج لحقـن اآلبـار البحرية: يسـتخدم فـي تصنيـع راتنجـات البوليسـتر واأللياف، 
باإلضافـة إلـى ذلـك؛ فهو مهم في إنتاج مضـادات التجمد للمبـردات واملزيبات، كما 

.Hydrates يستخدم في حقن اآلبار ملعالجة مشكات

يعتبر البحر املتوسط هو املصدر األكبر الستخراج الطاقة في مصر وتأتي الصحراء 
الغربيـه كمصـدر ثـاٍن للطاقـة، ويكون لسـيناء وخليج السـويس النصيـب األصغر من 

الطاقة.

ويظهـر مـن هذا التمثيـل البياني أن اسـتخدامات الطاقة في مصر تنحصر بشـكل 
أكبـر بـني البتـرول والغاز الذي كثر اسـتخدامه في السـنوات األخيرة، حيـث إن طاقة 

املياه والرياح ال تزال في حيز املحدود.

وممـا سـبق نـرى أن الطاقة الناتجـة عن االكتشـافات البترولية كانـت تمثل املصدر 
األكبـر ملصـر، وبعـد االكتشـاف الهائل لحقـل الغاز )ظهـر( وما يتبعه من اكتشـافات 

سوف تنتقل مصر على خريطة رائدي مصدري الغاز في العالم.   

رؤى إبداعية
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يتـم تنفيـذ مراحـل املشـروع الثـاث علـى فتـرات متقاربـة لتقليـل الفتـرة الزمنيـة 
واالستفادة القصوى من إنتاج املشروع للسوق املحلي والتصدير.

تنتهي مرحلة اإلنتاج املبكر للمشروع، ويكون أول إنتاج من الحقل في أكتوبر 2017، 
ويكـون إنتـاج املرحلة األولى في فبراير 2018 واملرحلة الثانية في أكتوبر 2018 وتنتهي 

املرحلة الثالثة واألخيرة، ويكون اإلنتاج بكامل طاقته في سبتمبر 2019. 

موقع المشروع البحري..
 في هذا املوقع تم إنشاء املنصة البحرية وخطوط األنابيب البحرية مقاسات 14« و 

26« بوصة باإلضافه إلى خط أنابيب 8« بوصة للميج.

موقع المشروع البري..
يتكـون هـذا املوقع مـن 14 وحدة ملعالجة الغـاز وإنتاج الكبريت السـائل وتحويله إلى 
كبريت حبيبات ووحدات إزالة الغاز الحامضي. كذلك يتكون هذا املوقع من 13 وحدة 
خدمات كوحدات الوقود والديزل ومياه الخدمات والنيتروجني.. وتقوم هذه الوحدات 

باملساعدة الفعالة لوحدات معالجة الغاز.

بعـض مـن وحـدات معالجـة الغـاز ووحـدات الخدمـات تـم االنتهـاء منهـا، علـى أن 
يسـتكمل تركيـب باقي الوحدات حسـب الجـدول الزمني املقرر للمشـروع.. ولضخامة 
هـذا املشـروع تقـوم 25 شـركة عامليـة بتوريـد معـدات وأجهـزة املشـروع بعـد أن قامت 
شركة إنبي بتصميمها.. وقامت شركة بتروجيت بتركيب ما أوتيح منها حسب الجدول 

الزمني للمشروع. 

االقتصاديـة  القيمـة 
لمشـروع تنميـة )حقل 

ظهر(..
يعتبر مشـروع حقـل ظهر من أهم 
مشـروعات القـرن الــ 21 وذلـك ملـا 
لـه مـن أهميـة فـي تنميـة االقتصاد 
املصـري والتي تتمثل فـي اآلتي على 

سبيل العرض وليس الحصر:

12 مليـار دوالر اسـتثمارات تنمية 
الحقـل ترتفـع إلـى 16 مليـار حتـى 

اكتمال املشروع.

مكعـب  قـدم  مليـون   2800 إنتـاج 
مـن الغـاز يوميا مع اكتمال املشـروع 
ممـا يوفر الغاز الازم لاسـتهاك 

املحلي والتصدير للسوق العاملي.

وضع مصر على خريطة املنتجني واملصدرين للغاز على املستوى العاملي.

تسـاهم املنتجات املسـتخرجة من وحدات معالجة الغاز باملنطقة البرية ببور سعيد 
فـي تنشـيط الصناعـات املحلية والتصدير للخـارج لتوفير العملة الصعبـة، وهي على 

النحو التالي:

ا من الكبريت عالي النقاء في العام لاسـتخدام في السـوق املحلي 
ً
إنتاج 17520 طن

واملستخدم في صناعه  األسمدة، مما يساعد في خفض أسعارها.

إنتـاج مليـون برميـل في العام مـن املتكثفات الثابتة لاسـتخدام املحلـي والتصدير 
واملسـتخدم فـي معامـل التكريـر لرفع جـودة النفـط لزيادة إنتـاج املنتجـات النفطية 

الخفيفة

إنتـاج امليـج واملسـتخدم فـي كثيـر مـن التطبيقـات الصناعيـة كصناعـة راتنجـات 
البوليسـتر والفيبـر كمـا أنـه يسـتخدم في حقن اآلبـار ملنع انسـداد خطوط نقـل الغاز 

والنفط مما يقلل تكاليف الصيانة والتوقفات االضطرارية. 

املسـاهمة فـي تخفيض معـدل البطالة، وذلك لحاجـة هذا املشـروع للعمالة املدربة 
لتشغيل حقول اإلنتاج ووحدات معالجة الغاز

إعـداد وتأهيل الكوادر الفنية األزمة للسـوق املحلي، مما يسـاعد علـى جودة وزيادة 
اإلنتاج.

إنتاج الطاقة في مصر.. )بين اإلنتاج واالستهالك(
مهندس سمير شاهين.. رئيس اللجنة العلمية:

اللجنة تتبنى مخترعات ستحدث نقلة نوعية في الحياة بمصر
 أشـاد املهنـدس محمـد سـمير شـاهني- رئيـس اللجنة العلميـة بالنقابـة العامة 
خال كلمته التي ألقاها خال ندوة »اكتشافات الغاز الجديدة “ شاهني باكتشاف 
)حقـل ظهـر( للغـاز.. قـال: إن اللجنـة تحـرص علـى نشـر ثقافـة البحـث العلمـي 
وأهميتـه لدى املهندسـني، وقد تبنت خـال الفترة األخيرة عـدًدا من املخترعات 

واألفكار التي ستحدث نقلة نوعية في الحياة بمصر. 

دكتور مهندس علي عبد النبي عضو اللجنة العلمية:
البترول.. صناعة إستراتيجية 

أدار النـدوة الدكتـور مهنـدس علـى عبدالنبي- عضـو اللجنة العلميـة، وحرص 
علـى الترحيـب بـكل الحاضريـن، مشـيرا إلـى أن البتـرول والغاز مـن الصناعات 
اإلستراتيجية التي  يجب أن تنال كل االهتمام والدعم والرعاية من كل املصريني.

والطائرات والمزيبات  
المحاسـب  عمـاد شـاهين :  52 % نصيـب مصـر مـن البتـرول والغاز 
الذي تكتشفه الشركات األجنبية.. وسبب واحد يمنعنا من االعتماد 

على أنفسنا في هذا المجال 
 وفي محاضرته  حول اتفاقيات البترول والغاز،  أشـار املحاسـب القانوني هاني 
فاروق  إلى أن الهدف األساسي من تلك االتفاقيات هو تحقيق التوازن بني حقوق 
الدولـة والتزاماتهـا، بمـا يحقـق لهـا فـي النهايـة احتياجاتهـا من الطاقـة بتكلفة 
معقولة وعائد رشيد.. وقال: »هناك 6  أنواع لاتفاقيات في مجال البترول والغاز، 
تشمل عقود االمتياز التقليدي التي كانت متبعة في الخمسينيات، وعقود االمتياز 
الحديـث، وعقود املشـاركة، وعقود اقتسـام اإلنتاج، وعقـود الخدمة، وعقود قيام 

الدولة بالعمليات”.

وأكد شـاهني أن مصر تمكنت بفضل اهتمامهـا باالتفاقيات البترولية والغازية 
من أن تحصل على 52 % من املنتج النهائي للبترول والغاز ، فيما يحصل الشريك 
األجنبي على 48 % فقط، مشيًرا إلى صعوبة أن تعتمد مصر على نفسها في مجال 
االستكشـافات البترولية والغازيـة في الوقت الحالي، لحاجة تلك االستكشـافات 

ألموال ضخمة  ال تتحملها موازنة الدولة في الوقت الراهن. 

 وشـدد شـاهني على أن مصر مهيأة ألن تكون أكبر  مركز إقليمي لتصدير الغاز 
في الشـرق األوسـط وحوض البحر املتوسط، مشـيرا إلى أن )حقل ظهر( سيغلق 
الفجوة بني إنتاج مصر واسـتهاكها  من الغاز والذي يسـتنزف حاليا 600 مليون 

دوالر شهريا ، تمثل قيمة ما تستورده مصر من غاز حاليا.  

م. محمد سمري شاهني
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الطاقة النووية والمستقبل:
مـن املتوقـع أن تكـون هنـاك حاجـة شـديدة للطاقـة النووية فى املسـتقبل، 
حيث ينتظر بحلول عام 2035، أن ترتفع القدرة النووية إلى 590 جيجاوات، 
 

ً
أى مـا يزيـد بنحو ٪50 عن القدرة الحالية )390 جيجاوات من 447 مفاعا

للطاقـة النوويـة فـى 31 دولـة(. ومـن املتوقـع أيضـا أن تسـتمر االقتصـادات 
الناشـئة، والسـيما فى آسـيا، فى توسـعها النووى بسـبب محدوديـة خيارات 

الوقود إلنتاج الطاقة والحاجة امللحة إلى الطاقة اآلن.

خيار إستراتيجي:
املحطـات النوويـة هي خيار إسـتراتيجى وحتمي بالنسـبة ملصر، فمشـروع 
محطـة الضبعـة النوويـة هـو أمـن قومـى تكنولوجى، وهـذا من حـق األجيال 

القادمـة علينـا، فمصـر تتبنى فلسـفة نقـل وتوطـني التكنولوجيـا النووية فى 
املصانـع املصريـة، بهـدف االرتقـاء بالصناعـات املصريـة لتصـل إلـى رتبـة 
الجـودة العامليـة، وذلـك لزيـادة فـرص التصديـر للخـارج وزيـادة الدخـل 
القومى من العملة الصعبة. فالهدف األسمى من محطة الضبعة النووية هو 

“أمن تكنولوجى قومى”.

خليط الطاقة:
خطـة “خليـط الطاقة” هى الخطة اإلسـتراتيجية للدولة فـى توليد الطاقة 
الكهربائيـة، وسـوف تعتمـد الدولـة علـى كافـة مصـادر الطاقـة املتاحـة فـى 
السـوق العاملـى، وهـى املصـادر األحفوريـة والنوويـة والجديـدة واملتجـددة 
والطاقـة املائيـة.. والبديـل الوحيـد ملحطـات الوقـود األحفـورى واملتمثلـة فى 

الطاقة النووية هى طاقة المســتقبل، ويعتبر مشــروع محطة الضبعة النووى واحدًا من أضخم 
المشــروعات فى تاريخ مصر القديم والحديث، فهو عامل محفز على تســارع عجلة نهضة مصر 
الصناعية. وقبل وقوع حادث المفاعل النووي في فوكوشيما، كانت صناعة الطاقة النووية فى 
مراحلهــا األولــى، وكان من المخطط أن يتم بنــاء ما بين 60  و130 مفاعــال جديدا للطاقة على 
مســتوى العالم خالل الســنوات العشــرين التالية. ومع أن تأثير حادث فوكوشــيما قد أبطأ حركة 

النهضة النووية على المدى القريب، إال أنه يجرى حاليا بناء أكثر من 60 مفاعاًل فى 13 دولة. 

د.م. علي عبد النبي | نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق

مشروع الضبعة النووي
.. األهمية

رؤى إبداعية
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الفحـم والبترول والغاز الطبيعى لتوليد طاقة كهرباء مسـتدامة طوال اليوم 
وطوال السنة هو محطات الطاقة النووية. 

وبنـاء علـى ذلك فالطاقة النوويـة كمصدر إلنتاج الكهرباء تسـتطيع تغذية 
الحمـل األساسـى للشـبكة، وهـذا ال ينطبـق علـى الطاقـة املتجددة )شـمس 
وريـاح( فهـى تعتبـر طاقـة مكملة، ألنهـا طاقة متقطعـة، فالطاقة الشمسـية 
وطاقـة الريـاح ال تصلـح لتغذيـة الحمـل األساسـى للشـبكة، وهـو مـا يعـرف 

بمعامل السعة ملحطة التوليد.

مميزات محطة الضبعة:
مشـروع محطـة الضبعـة النووية هو مشـروع اسـتثمارى، ويسـتطيع تغطية 
تكاليفـه فـى مـدة تقـل عـن خمسـة عشـر عاًمـا، والعمـر التشـغيلى للمحطة 
النووية هو 60 عاًما.. فلو نظرنا إلى فرق سـعر الوقود بني محطة تدار بالغاز 
ومحطة تدار بالوقود النووى، نجد أن املحطة الواحدة من محطات الضبعة 
األربعـة قدرتهـا 1200 ميجـاوات، وتكلفـة الوقـود النووى السـنوى لها هو 60 
مليون دوالر.. وفى املقابل لو تم تشغيل هذه املحطة بالغاز ستكون تكلفة الغاز 
املستهلك سنويا هى 400 مليون دوالر، أى أن فرق التكاليف فى الوقود فقط 
هـو 340 مليـون دوالر سـنوًيا. كمـا أن هناك فرق فى سـعر الكيلووات/ سـاعة 
املنتج من محطة تدار بالوقود النووى ومحطة تدار بالغاز، فإذا تمت املقارنة 
بـني املحطة النوويـة لتوليد الكهرباء وهى من مصـادر الطاقة النظيفة وبني 
محطات الكهرباء النظيفة التى تدار بالبترول أو الغاز أو الفحم، فإننا نجد 
أن سـعر الكيلـو وات/ سـاعة املنتـج مـن املحطـة النووية هو األرخـص، نتيجة 
احتيـاج املحطـات التـى تعمـل بالبتـرول أو الغـاز أو الفحم إلى فاتـر لتنقية 
العادم الناتج من االحتراق من ملوثات البيئة، ولهذا يزيد سـعر الكيلووات/ 

ساعة لهذه املحطات عن سعر الكيلووات/ ساعة املنتج من املحطة النووية.

الهند تجربة رائدة:
تعتبـر تجربـة الهنـد فـى توطـني التكنولوجيـا النووية فـى بادهـا نموذًجا 
تقتـدي بـه الدول الطموحـة للدخول فى مجـال امتاك تصنيـع التكنولوجيا 
، وأصبحت اآلن دولة 

ً
النوويـة، فقـد خططت ونفذت برنامًجا نووًيا متكامـا

مصنعة ملحطات الطاقة النووية.

 فـى 28 أكتوبـر 1969، تـم تشـغيل أول مفاعـل إلنتـاج الكهربـاء فـى الهنـد. 
 مـن 

ً
 فـى الخدمـة وقـد قامـت بتصنيـع 16 مفاعـا

ً
وهـي تمتلـك 22 مفاعـا

هـذه املفاعـات، فضـا عـن 6 مفاعـات تحـت اإلنشـاء، كمـا أن الهنـد لها 
برنامًجـا طموًحـا جـدا فـى الطاقـة املتجـددة، وخاصـة الطاقـة الشمسـية، 
ولهذا خصصت وزارة مستقلة للطاقة الجديدة واملتجددة، ولكن رؤية الهند 
فـى الطاقـة النوويـة نسـتطيع أن نقرأها مـن تصريح وزير الطاقـة الجديدة 
واملتجـددة الهنـدى “دكتور/ فاروق عبد الله” يـوم 6 فبراير 2014، حيث قال: 
“الهنـد تتحـرك إلـى األمـام.. الهنـد بحاجـة إلـى الطاقـة.. نحن فـى احتياج 
السـتخدام الطاقـة النوويـة لحني مـا تصل الطاقـة الجديدة واملتجـددة إلى 
مثـل هـذا املسـتوى الذى نحن قـادرون على االسـتغناء عن الوقـود األحفورى 

والطاقة النووية”.

التأثيرات البيئية:
عندمـا نسـتعرض تأثيـر محطـات الوقـود األحفـورى علـى البيئـة املحيطة 
بهـا واملنـاخ عامة، يتضـح لنا مدى أهميـة محطات الطاقـة النووية كمصدر 
مـن مصـادر الطاقـة النظيفـة واآلمنـة. فمحطـات الوقـود األحفـورى لتوليد 
Green House Gas-  الكهربـاء تعتبـر أحد مصـادر انبعاث الغـازات الدفيئـة

es-GHG ، والتـى تسـبب ظاهـرة االحتبـاس الحـرارى، فينتـج عنهـا ارتفـاع 
درجـة حـرارة األرض محدثـة تغييرات مناخية شـديدة، منهـا التغيرات فى 
متوسط درجات الحرارة وهطول األمطار الحمضية، وكذا األحوال املناخية 
الشديدة مثل موجات الحرارة الشديدة، وزيادة تركيز ثانى أكسيد الكربون 
فى الغاف الجوى، والتغيير فى تركيز األوزون على مسـتوى سـطح األرض. 
واملكـون الرئيسـى للغـازات الدفيئـة GHG ، هـو غـاز ثانـى أكسـيد الكربـون  

 NO2 وغاز ثانى أكسيد النيتروجني ، SO2 وغاز ثانى أكسيد الكبريت ،CO2
، فهى غازات خطيرة تسبب أضراًرا للبيئة واإلنسان.

وإذا ما تم مقارنة ناتج الغازات الدفيئة لكل كيلووات/ سـاعة من محطات 
كهربـاء تعمـل بالفحـم، وأخرى تعمل بالغـاز الطبيعى، وثالثـة تعمل بالطاقة 

النووية نجد اآلتى: 

تأثير اإلشعاع:
 جدا جدا.. 

ً
يعـد تأثيـر اإلشـعاع الصادر من تشـغيل املحطة النووية ضئيـا

وقيمة الجرعة اإلشـعاعية السـنوية التى يتعرض لها اإلنسان هى 0.02 مللى 
ريـم، فـى املقابـل نجـد أن اإلنسـان يتعـرض خـال حياتـه اليوميـة لجرعـة 
إشـعاعية سـنوية من األكل والشـرب مقدارها 30 مللى ريم، وأيضا يتعرض 
لجرعة إشعاعية سنوية من األشعة الكونية مقدارها 40 مللى ريم، ويتعرض 

لجرعة إشعاعية سنوية نتيجة غاز الرادون مقدارها 120 مللى ريم. 

مـن هـذه النسـب يتضـح أن الجرعـة اإلشـعاعية للمحطـة النووية تسـاوى 
0.006 % من قيمة الجرعة التى يتعرض لها اإلنسـان خال األكل والشـرب 
فقـط )مـن الطعـام واملشـروبات(. وممـا سـبق يتضـح أن محطـة الضبعـة 
النوويـة هـى صديقـة للبيئـة املحيطـة بهـا، فهـى ال تسـبب أضـراًرا نتيجـة 

الغازات الدفيئة، وال تسبب أضراًرا نتيجة اإلشعاع. 

الجيل الثالث بلس:
 املرحلـة األولـى من خطة مصـر فى تنفيذ محطات نووية بالضبعة سـتبدأ 
بمشيئة الله بـ 4 محطات نووية بإجمالى قدرات 4800 ميجاوات. ومفاعات 
الضبعـة سـتكون من مفاعات الجيـل الثالث بلس، وهي مـن مفاعات املاء 
الخفيف املضغوط PWR، فهى األحدث على مستوى العالم، وستكون مزودة 
بأحدث التكنولوجيات العاملية، وهذا النوع من املفاعات هو األكثر انتشاًرا 

على املستوى العاملى. 

دروس مستفادة:
عنـد تصميـم مفاعـات الضبعـة ُروعـي الـدروس املسـتفادة مـن تشـغيل 
وصيانـة وحـوادث املحطات النووية طوال 60 عاًما، وخال هذه املدة حدثت 
ثاث حوادث نووية )حوادث ثرى مايل إياند وتشـرنوبل وفوكوشـيما(، أى 
أن نسـبة الحـوادث ال تتعـدى 0.7 %، وهـي التـى نتـج عنهـا موت 36 شـخًصا 
وإصابـة حوالي 2000 شـخص، فهى تعتبر نسـبة ضئيلة جدا مقارنة بنسـب 
حـوادث السـيارات التـى تتسـبب سـنويا فـى موت حوالـى 1.3 مليون شـخص 
وإصابة حوالى 35 مليون شخص، أو حوادث الطائرات التى تسببت فى موت 
1328 شـخًصا خـال عام 2016. وطبقـا لألكواد واملعاييـر النووية الحديثة، 
فـإن مفاعـات الضبعـة سـيكون لديهـا القـدرة علـى مقاومـة زلـزال بقوة 8 
درجـات علـى مقيـاس ريختـر، وهـى تسـاوى عجلة تسـارع زلزالـى مقدارها 
g  0.3، ويعـد بذلـك أعلـى درجـات األمـان الذى يمكـن أخذها فـى االعتبار، 
باإلضافة إلى تحمل وعاء االحتواء للجزيرة النووية، وتصادم طائرة بوينج، 

والفيضانات، والسونامى، وأقوى األعاصير املدمرة.  

محطـة الضبعـة النوويـة مصـدر للطاقـة الكهربائيـة “النظيفـة واآلمنـة 
والرخيصة”،، والله املوفق.

نوع الغاز

CO2 ثانى أكسيد الكربون

SO2 ثانى أكسيد الكبريت

NO2 ثانى أكسيد النيتروجين

محطة غاز

500 جرام

15 جراًما

1.5 جرام

محطة فحم

1100 جرام

32 جراًما

5 جرام

محطة نووية

60 جراًما

0.05 جرام

0.1 جرام
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ومع تتابع العصور والتقدم الذى ميز البشـرية اسـتمر التطور فى أسـاليب 
التصميـم  فـى  املعماريـة  املـدارس  مـن  العديـد  وظهـرت  الحديـث،  البنـاء 
واتبـع اإلنسـان قواعـد ثابتـة ونسـًبا محفوظـة لـم يحـد عنها وصلـت ملرحلة 
مـن القوالـب الجامدة الصارمة واألشـكال الهندسـية الدقيقـة والتى حولت 
الفراغـات إلـى علـب خرسـانية مغلقـة، وممـا زاد مـن مشـكلة تلـك القوالب 
اسـتخدام خامات مصنعـة كيميائية، والعديد منها خامات مسـرطنة والتى 
 

ً
أثبتت الدراسـات الحديثة مدى تأثيرها السلبى على صحة اإلنسان، فضا

عـن بث طاقات سـلبية تؤدى إلى تدمير املـزاج العام واالفتقاد إلى روح الفن 
واإلبداع املعمارى.

ومـع التامـل فـى طبيعـة الكائنـات الحيـة والتـى أبدعهـا الخالـق عـز وجل 
نجـد الخطـوط الحـرة وجمـال النسـب وروعـة الطبيعـة.. فهـل أتى اإلنسـان 
لتخريب تلك البيئة بتلك املنشآت القبيحة.. ملاذا ال يتحرر املصمم املعمارى 

مـن األشـكال الهندسـية الثابتـة؟ وهـل أبـدع الخالـق األشـجار علـى هيئـة 
مستطيات؟ وهل تكونت الجبال على شكل متوازى مستطيات؟

)أنسنة العمارة(:

دعوة للعودة للتصميم احلر واألشكال الطبيعية ومجال 
البيئة  واحرتام  الطبيعية  اخلامات  واستخدام  النسب 
الطبيعية وعدم اللجوء للملوثات.. وهذه الدعوة خلصناها 

فى جتربتنا املعمارية فى تعبري )أنسنة العمارة(.

منذ فجر التاريخ عرف المصرى القديم استخدام العناصر الطبيعية المتوافرة فى البيئة المحيطة به فى البناء، 
فنشــأت تلقائيا منظومة العمارة البيئية، حيث وجد اإلنســان مأوى له فى الكهوف ثم فكر فى بناء أكواخ 
من فروع األشــجار كنواة للمسكن ثم توالت المحاوالت، وذلك بتصنيع قوالب الطوب »الني« والتى أقام بها 
مسكنه كما بنى األهرامات قبل أن يكتشف تقطيع األحجار والبناء بها، فشيد الملك زوسر عن طريق مهندسه 

العبقرى أمحتب أول هرم مبنى باألحجار– هرم سقارة المدرج.

مهندس رامز عزمي- مهندس عماد فريد

العمارة البيئية المستدامة
تجربة معمارية حقيقية

رؤى إبداعية
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3-2  تحليل الخصائص العامة للنسيج: 
عنـد التخطيـط تـم اسـتخدام األنمـاط املدمجـة، وذلـك لحمايـة الغـرف 

الفندقية من التعرض للظروف املناخية الخارجية.
يتم استخدام الفناء الداخلي وتوجيه الفتحات إليه، مما ساعد على تقليل 
اإلشـعاع الشمسـي السـاقط على الواجهات املطلة على الفناء باإلضافة إلى 

استخدام الفناء الداخلي في األنشطة املختلفة للسائح. 

أسس تصميم للغالف الخارجي للمبنى:
أ- مواد البناء: 

تـم اسـتخدام مـواد البناء املتاحـة واملائمة للبيئـة في سـيوه.. ويعتمد على 
مادة بناء طينية تسـمى بالكرشـيف )كتل ملحية(، ويتـم ربط هذه األحجار 
بنوع من الطفلة والتي تقوم بدور املونة، وتتميز بمقاومة حرارية عالية تؤدي 

إلى التقليل من االنتقال الحراري بني الوسط الخارجي والداخلي. 

ب- األسقف: 
- تـم اسـتخدام فلـق النخل والناتج مـن هالك حدائق النخيـل، ويتم تقطيعه 
لتلـف  يـؤدي  والـذي  بالسـوس  اإلصابـة  ملنـع  بامللـح  ومعالجتـه  وتجهيـزه 
األسـقف. ويتـم تغطيتهـا بمونـة طفلـة يضـاف إليهـا أوراق شـجر الزيتـون 

والتي تعمل كعازل. 
- استخدام القباب والتي يتم بناؤها بالطوب »النى« للتقليل من كم اإلشعاع 

الشمسي الساقط على األسطح. 
اإلحسـاس  تقليـل  وبالتالـي  الداخليـة،  الفراغـات  ارتفاعـات  زيـادة  تـم   -

بالحرارة داخل الفراغ. 

)ج( الفتحات : 
- أخذت الفتحات االتجاه الشمالي )البحري( ويقابلها فتحات في االتجاه 

 .)  Cross ventilation( الجنوبي من أجل تحقيق التهوية املستمرة
معيشـة  مسـتوى  فـي  الهـواء  إلدخـال  منخفضـة  الفتحـات  تصميـم  تـم   -
اإلنسـان، ويضـاف إلى ذلك فتحات علوية، حيث تسـاعد علـى خروج الهواء 

الساخن. ويتم غلق هذه الفتحات شتاًء بليف النخيل. 

)ء( الكسوات: 
- تم اسـتخدام الحجر السـيوى والحجر الرملي في كسـوة بعض الحوائط 

ويعتبـر فنـدق شـالي لـودج وأدرار أمال من أبـرز نماذج الفنـادق التي تم 
مراعـاة البعـد البيئـي فـي تصميمها وإنشـائها، وتـم  اختيار الفنـدق البيئي 
أدرار أمـال )Ecolodge( كأحـد أفضـل النمـاذج العامليـة فـي مشـروعات 
فـي  عقـد  الـذي  األرض  قمـة  مؤتمـر  قبـل  مـن  املتواصلـة  والتنميـة  البيئـة 
جوهانسـبرج.. وسـيتم تحليـل هـذا الفنـدق البيئـي )Ecolodge( مـن أجـل 
الوصـول إلـى معاييـر لتصميـم املنشـآت السـياحية املتوافقة بيئيا في سـيوه 

والتي تحقق مفهوم التنمية املتواصلة. 

2 - دراسة تحليلية لمشروع فندق أدرار أمالل 
  )Ecolodge( كنموذج ألحد مباني

1-2 الموقع : 
يقـع فنـدق أدرار أمـال حـول )الجبل األبيـض( جبل جعفر بقرية تسـمى 
املراقي تبعد عن سيوه بـ 18 كم وحيث كانت تقع منازل سيوية قديمة تحيط 
بالجبـل، وقـد تـم عمـل ترميـم كامل لتلـك املنـازل وعمـل بعـض التعديات 
املعماريـة باإلضافـة إلى إضافة كافـة العناصر املعماريـة )الفندقية ( التي 

تتيح استخدام الفندق بأعلى مستوى فندقي. 

2-2 مكونات الفندق: 
تم تقسيم الفندق إلى عدة مناطق، حيث تعطي الطابع املميز لسيوه. 

- مبنـى النتظـار السـيارات باإلضافـة إلـى عـدد مـن املخـازن و)6( غـرف 
للعاملني. 

- مبنى االستقبال، ويتكون من بهو االستقبال ومسطح لغرف اإلدارة وصالة 
متعددة األغراض. 

- مبنى املطعم وملحقاته. 
- مبنى البار، ويتكون من مجموعة من املسطحات املغطاة واملكشوفة. 

- املبانـي املختلفـة املكونـة للغـرف الفندقية للمشـروع، وتتكون مـن 32 غرفة 
موزعـة علـى مجموعـة مـن التجمعـات، وهـي: قصـر املشـمش- دار جعفر- 

السكرية- شالي غادي- مبنى الحمام الصحي. 
- مبنـى حمـام السـباحة والحديقة امللحقه بـه، باإلضافة إلـى مبنى الحمام 

الصحي .  
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الداخلية، وتعتبر تلك األحجار من مواد البناء املحلية. 

4-2 أسس تصميم عناصر تنسيق الموقع العام: 
- قبل البدء في تصميم عناصر تنسـيق املوقع العام، تم إجراء دراسـة شـاملة 
لكافة النباتات واألشجار الصحراوية النادرة واملهددة باالنقراض املوجودة 
في مصر، وتم تجميع شتات من كافة النباتات واألشجار والنخيل وزراعتها 

ا طبيعًيا للنباتات واألشجار الصحراوية.
ً
باملوقع لتكون متحف

بكافـة  أفدنـة(   9( ومسـاحتها  باملشـروع  امللحقـة  الحديقـة  زراعـة  تـم   -
الخضـراوات والفواكـه زراعـة عضويـة بدون إضافـات أو مـواد كيميائية.. 

وتعتبر تلك الحديقة هي التي تغذي الفندق بكافة احتياجاته. 
- تـم اسـتخدام العـني الطبيعيـة املوجـودة فـي املوقـع كحمـام سـباحة بعـد 

كسوتها بالحجر الطبيعي املوجود باملنطقة.

 2 - 5  التقنيات المستخدمة لتحقيق مفهوم التنمية 
المستدامة: 

- استخدام أخشاب الزيتون في عمل الشبابيك. 
ة و«كراسـي« ومناضد،  - اسـتخدام جريـد النخـل فـي عمل األثاث مـن أِسـرَّ
كذلـك يتـم االسـتفادة باألقمشـة اليدويـة والسـجاد املحلـي والتـي تعطـي 

للمكان الطابع املحلي. 
- مشـاركة الجماعـات املحليـة في عمليـة التصميم والتنفيذ لاسـتفادة من 

خبراتها. 
- تـم تصميـم وتنفيذ فكـرة جديدة )طريقـة طبيعية  للتخلـص من الصرف 
سـمى األرض الرطبـة )wet land( وتلـك تعتمـد علـى تجميـع 

ُ
الصحـي ت

كافـة املخلفـات فـي الصـرف الصحـي، ثـم إلـى خـزان مغلـق، ومنهـا إلـى 
أرض رطبة بمسـطح ال يقل عن 40 × 20 م مقسـم إلى عدة غرف بها تربة 
زلطيـة بداخلها مواسـير بها ثقوب تنتهي إلـى حديقة نباتات من نوع معني 

)البوص، اللوتس، البردي(.  

التوصيات 
يتنـاول البحـث العديد مـن التوصيات املوجهة إلـى املخططني واملصممني 
القائمـني بعملية التنمية السـياحية الصحراوية فـي إطار التواصل والتوافق 

مع الطبيعة.. ويمكن تصنيف هذه التوصيات إلى ما يلي: 

1 - توصيات تخطيطية: 
ضـرورة االهتمـام بالبيئـة الصحراويـة وتوفيـر املتطلبات الازمـة لراحة 
اإلنسـان بهـا سـواء كانـت راحـة فسـيولوجية أو سـيكولوجية، حيـث يوصـي 
البحـث بصفـة خاصـة بتحسـني األداء البيئـي للعمـران السـياحي باملناطـق 
الصحراوية والتي تعد أحد أهم محاور التنمية السياحية املستدامة بمصر. 

ضرورة وضع سياسات عمرانية للتجمعات السياحية الصحراوية تتناسب 
مع الطبيعة الخاصة لكل منطقة من حيث الشكل واملضمون. 

التوافـق الكامـل مع الخصائـص األيكولوجيـة للموقع وتوظيـف عناصرها 
مـن أجـل االسـتفادة القصـوى مـن هـذه الخصائـص فـي صياغـة النسـيج 

العمراني األمثل. 

التأكد من توفير وإمداد مواقع املشروعات السياحية الصحراوية بشبكات 
البنية األساسية إلقامة عملية التنمية السياحية. 

2 - توصيات معمارية وتصميمية: 
االهتمام بأسـس ومعايير تشكيل العمران وتصميم املنشآت السياحية من 

حيث اآلتي: 

اسـتخدام مـواد البناء املحليـة متجددة املصادر ومنع اسـتخدام الخامات 

رؤى إبداعية
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م. رامز عزمي
استشاري معماري 

حاصل على: 

التشـجيعية  الدولـة  جائـزة   -
العتيـق. الجامـع  ترميـم   2016-

- جائـزة الدولـة التشـجيعية عـام 
عـن  الفنـون  مجـال  فـى   2005
عمارة املنشآت السياحية والبناء 
وتنسـيق  الطبيعيـة،  باملـوارد 

املواقـع.

- جائـزة حسـن فتحى للعمـارة من 
مكتبة اإلسـكندرية 2010.

- جائـزة مؤسسـة هوتيلز ألحسـن 
العالـم  فـى  معمارًيـا  عشـرين 

الفنـادق. ملصممـى 

- جائـزة أطلـس معماريـي القـرن 
.21

- الترشـيح لجائـزة األغاخـان عام 
.2012 - 2004

- جائـزة األمم املتحـدة ألفضل 20 
التنميـة  تحقيـق  فـى  مشـروًعا 

املسـتدامة.

م. عماد فريد ميخائيل
بكالوريوس الهندسة المعمارية

حاصل على: 

- جائزة الدولة التشجيعية -2016 
ترميم الجامع العتيق.

- جائـزة الدولـة التشـجيعية عـام 
عـن  الفنـون  مجـال  فـى   2004
عمارة املنشآت السياحية والبناء  

باملـوارد الطبيعيـة. 

- الترشـيح لجائـزة األغاخـان عـام 
 .2004

- جائـزة األمم املتحـدة ألفضل 20 
التنميـة  تحقيـق  فـى  مشـروًعا 

.2002 املسـتدامة 

- جائـزة حسـن فتحى للعمـارة من 
مكتبة اإلسـكندرية 2010.

- جائـزة مؤسسـة هوتيلز ألحسـن 
عشـرين معمارًيـا فـى العالم. 

القـرن  - جائـزة أطلـس معماريـي 
.21

التي تتطلب طاقة مكثفة وضارة بيئيا. 

تحقيـق التهويـة داخـل فراغـات وحـدات اإلقامـة بالطـرق الطبيعيـة عـن 
طريق نسـب ومقاسـات الفتحات وأماكـن وجود مدخل الهـواء ومخرجه من 

أجل الوصول إلى تحقيق الراحة الحرارية ملستخدم الفراغ. 

الغـاف  علـى  السـاقط  املباشـر  الشمسـي  اإلشـعاع  مـن  الحمايـة  يلـزم 
الخارجي للمبنى عن طريق املعالجات املعمارية املختلفة. 

توجيه املباني بما يضمن تحقيق رؤية متميزة. 

اسـتخدام مواد تشـطيب وفـرش فراغات وحدات اإلقامة مـن مواد محلية 
بما يضفي طابًعا خاًصا للمنشآت السياحية.  

اسـتغال العمالـة املحليـة والتـي تتمتـع بتـراث وخبـرة محليـة وتصميميـة 
وتنفيذية كبيرة. 

توصـي الدراسـة البحثية بضـرورة الدمج بني األسـاليب التراثيـة للتعامل 
مـع املناطـق السـياحية الصحراويـة والتكنولوجيـا املتوقعة مـع البيئة بحيث 
تنبـع الحلـول التصميمية من الوسـط الطبيعي املحيط وتداخلـه مع الخلفية 

الثقافية واالجتماعية العقائدية. 

3 - توصيات خاصة بعناصر تنسيق الموقع العام: 
اسـتخدام النباتات واملزروعات التي تتماشـى مع البيئة الطبيعية واملحلية 
)الصحراويـة( بمـا يتضمـن اسـتدامة الحياة لهـذه النباتات، ويسـاهم في 

ترشيد تكاليف الري والصيانة واملتابعة. 

تشـجيع اسـتخدام املواد املحلية والطبيعية في تصميـم مفردات وعناصر 
تنسيق املوقع بواسطة السكان املحليني.

4 - توصيات إنشائية: 
النواحـي  ا فـي االعتبـار 

ً
للموقـع أخـذ البنـاء  التعـرف علـى أنسـب طـرق 

الطبيعية والبيئية واالقتصادية والثقافية. 

اختيار أساليب إنشاء غير ملوثة للبيئة الطبيعة. 

5 - توصيات تقنية: 
- يوصـى باسـتخدام طـرق وأسـاليب نظيفـة في توليـد الطاقة باملشـروعات 

السياحية )طاقة شمسية، طاقة الرياح.. إلخ(.

- يوصـى بإعـادة اسـتخدام مـاء الصـرف بعـد املعالجـة فـي أعمـال الـري 
وتسميد التربة. 

- يوصى باتباع مبدأ إعادة الفرز والتدوير في إدارة املخلفات. 

- االلتـزام بمبـدأ الـدورات املغلقـة Closed cycles  فـي العمليـات الحيويـة 
املشكلة لألنشطة املختلفة داخل املنشآت السياحية. 

- ضـرورة االهتمـام بإنشـاء الفنـادق البيئيـة ) Eco lodge  ( والتـي تحقـق 
مفاهيم التنمية السياحية املستدامة.
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الضفة األخرى

استمارة استبيان:
أول ماحظة أعتقد أنها ستكون مفيدة للجميع وخاصة ألولئك الذين يتولون 
إدارة النقابة، وأعني هنا منتخبني أو موظفني، في أسـفل السلم الوظيفي، أو 
في أعلى املسـؤولية اإلدارية، أعتقد أنه ينبغي وجود اسـتمارة استبيان ملعرفة 
آراء املوظفني في طبيعة العمل الذين يقومون على أدائه )مشكاته- معوقاته- 
أسـاليب مقترحـة لتطويـره( سـواء أثنـاء أو بعـد نهايـة عملهم وفـض التعاقد 

بينهم وبني تلك املؤسسة العظيمة والكبيرة وهي نقابتنا: نقابة املهندسني.

وفكرة اسـتمارة االسـتبيان فكرة بـرزت منذ عقدين، وأحـد مهامها كتابة 
كل من مستخدم الخدمة أو القائم عليها لرأيه، وخاصة في القائمني عليها 
وأفضليـة الرؤسـاء فـي إدارة العمـل، وتقييـم أسـاليبهم التـي عادة مـا تكون 

مختلفة ومتباينة، ناجحة أو فاشلة، مفيدة أو مقصرة.

ولـو أن هنـاك تلـك االسـتمارة ملـا كنـت فـي حاجـة لكتابـة هـذه الشـهادة، 
ذلـك أن عملية التطوير سـتكون جـزًءا من املنظومة العامـة، وال تتوقف على 

األشخاص بغض النظر عن بقائهم أو تغيرهم.

إعالن في األهرام.
بعدمـا انتهيـت مـن عملـي بإحدى الشـركات الخاصـة، وبدأت فـي البحث 
عن عمل، وطبعا موضوع العقود بني الشركات الخاصة واملهندسني موضوع 
طويـل وبـه تجـاوزات كثيـرة فـي حـق املهنـدس، وأغلبها عقـود إذعـان يفقد 
فيهـا املهنـدس الكثير مـن حقوقه أمام صاحـب العمل قبل أن يتسـلم عمله، 
بفعل فوضى سـوق العمالة، وعدم تنظيم العرض والطلب، وهي مشـكلة مثل 
مشكلة الكادر وقوانني العمل الجديدة بالنسبة ملهندسي القطاع العام، وفي 
الحالتـني هنـاك واجـب يجـب أن تضطلع بـه النقابة تجاه مهندسـيها سـواء 

العاملني في القطاع العام أو الخاص.

لفـت نظـري فـي اإلعان عـدم وجـود رقـم تليفـون أو بريـد إليكتروني يتم 
املراجعة أو تقديم الطلب عبره، فقط ُطلب من املتقدمني أن يقدموا سيرتهم 
الذاتيـة كتابًيـا وباليـد فـي مكتـب األمني العام فـي مقر النقابة برمسـيس أو 
مـن خال الفاكس!! النقابة لم تدخـل عصر اإلنترنت بعد؟! هاتفت النقابة 
تليفونيـا لاستفسـار، وبعـد عـدة تحويـات بـني اإلدارات املختلفـة تبني أنه 
ال يوجـد طريـق سـوى الفاكـس أو التقديم باليد فـي النقابة.. نزلـت إلى مقر 
النقابـة وسـلمت أوراقـي ملكتب األمـني العام، طبعا مـع الصعوبـات املعروفة 

للتنقل، وعدم توافر مكان انتظار للسيارة حول النقابة. 

تساؤلي األول.. التأخر التقني والمهني: 
طبعـا هـذه أول وظيفـة أتقدم إليها يدويا منذ تخرجـت في 1995 حتى قبل 
اختراع اإلنترنت، كنا نرسل أوراقنا بالبريد، وال أدري ما الحكمة في تكدير 
املهندسـني بهذا الشـكل كمتقدمني وما هي املشـكلة في تلقي السيرة الذاتية 

للمتقدمني بالبريد اإللكتروني؟! 

وإن كان هنـاك مـكان فـي القـرن الواحـد والعشـرين مازال يسـتخدم هذه 
الطريقة القديمة املضرة للبيئة باستعمال األوراق بدال من النسخ اإللكترونية 
ومضرة لوقت املتقدم وراحته.اذا كان هذا املكان هو نقابة املهندسني نفسها 
وهي ما تضم كبار علماء اإلنترنت والكمبيوتر في مصر،  وبالتأكيد يعرفون 
الجديـد فـي عالـم االتصاالت ومتواصلـني مـع ثـورة االتصـاالت الحالية في 
 العالم، فكيف تكون النقابة في ذيل التقدم اإللكتروني وثورة علوم االتصاالت؟

كان هـذا تسـاؤلي األول، ولكـن بعـد أن أمضيـت سـنة كاملـة بالنقابـة مـن 
أغسـطس 2016 إلـى أغسـطس 2017 ال أجـد كاما يلخص األمر سـوى هذا 
املشـهد الـذي يعبر عن التأخر التقني واملهني، والـذي يجب أن تكون نقابتنا 
فـي املقدمـة، والتـي يجـب أن تكـون رائدة له سـواء فـي التعاقد مـع موظفيها 
أو  فـي تقديـم الخدمة وجودتها ورقيها بالنسـبة ألعضائها السـادة الزماء 

املهندسني.

المواقف الجميلة والمشرقة..
ا للمقابلة فـي مكتب السـيد املهندس 

ً
   اتصـل بـي السـكرتير وحـدد موعـد

األمـني العـام، وقد ذهبت وتم اختباري على يد لجنة مكونة من األمني العام 
وزماء أكبر في الخبرة وأكثر علًما، وهذا من املواقف الجميلة واملشرقة في 
هذه الصورة؛ إذ إن فروع الهندسة- وهنا أتكلم عن الهندسة املدنية، قسمي 
بخيـر فنًيـا والحمـد للـه- وأسـاتذتنا من كبـار املهندسـني وقبلهـم “دكاترة” 
الجامعـة يحملـون دومـا َهّم املهنـة وتقدمها، ويتبقـى فقط أن تكـون النقابة 

عب الهندسة.
ُ

كيانا مساعدا على هذا ال مجرد احتواء إداري ملختلف ش

الحصول على الوظيفة.. 
اتصـل بـي بعدهـا املوظـف ليخبرني أنـي مقبول وأسـتطيع املجـيء للنقابة 
السـتكمال إجـراءات التعيني، قابلني السـيد األمني العام، ثم حولني للسـيد 
املهندس مدير اإلسكان الذي سألني عن متى أستطيع االنتظام؟ فقلت: بعد 
ني على الشئون اإلدارية ألعطيهم باقي األوراق املطلوبة، فذهبت 

ّ
أسبوع فدل

إلى الشئون اإلدارية، وتم إخباري بأني أستطيع العمل حتى يتم إعداد العقد 
م توقيعه من طرفي ومن طرف ممثل النقابة.

َ
الخاص بي، ومن ث

تأخير توقيع العقد..
العمـل لحـني إعـداد العقـد والتأخيـر فـي إعـداده وتوقعيـه ُعـْرف متبع في 
القطاع الخاص، فهل تتصرف النقابة وكأنها مؤسسة- تتبع القطاع الخاص 
بـكل تصرفاتـه- ال تحترم كثيرا حقوق عمالها واملتعاقدين معها.. هذا سـؤال 
مهم للغاية، قد يكون السـبب هو اتباع النقابة ألسـاليب القطاع الخاص.. قد 
ـا، وأخيرا قـد يكون في هيمنـة العقل 

ً
يكـون لضعـف الخبـرة.. قـد يكون ضعف

البيروقراطي على إدارة النقابة.

هذه شــهادتي علــى عملي الــذي أمضيته كمهنــدس يعمل فــي إدارة اإلســكان بالنقابة، 
ولكونــي أحد أعضاء جماعة “بنــاء” أؤكد أنني ال أقصد تجريحا وال تطبيــال زائفا. إنما هدفي 
مهني بحت لرفع كفاءة النقابة وتحســين الخدمة المقدمة للمهندســين. وهي شهادة من 
مهندس مهتم ومشغول بشأن العمل النقابي وتطويره والدفع به قدُمًا إلى األمام ويتمنى 

لنقابته الرقي واالزدهار.

م. رمضان جاب اهلل

كنت موظفا بالنقابة
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 لقـد تأخر توقيع العقد ملدة شـهر ونصـف، وكان يمكن للمدة أن تطول لوال 
الضغـط واإللحـاح الـذي مارسـته للحصـول علـى حـق مـن حقوقـي، وهو أال 

أعمل دون عقد موقع.

رد الفعل النفسي للسلوك البيروقراطي
وانعدام الشفافية بين صاحب العمل والعامل:

وخال تلك املدة ولحني حصلت على نسخة من العقد تناوبت علّي مشاعر 
الغضـب والحزن والشـك، وتواردت أسـئلة، مثـل: هل حقا سـأقوم بالعمل أم 
ال؟ هل حقا سـتكون بنود العقد منصفة؟ أم سـيتم تغيرها ألجد نفسـي أمام 
وضـع اإلذعـان واالستسـام وهـو السـمة الغالبة لعقـود العمل املصـري، مع 
العلـم أن كافـة عقـود القطـاع الخـاص والعام حتـى التعيـني الحكومي تنص 
علـى وجـود مـدة زمنيـة لاختبار قد تكـون ثاثة أو سـتة أشـهر اختبار يحق 
للجهـة صاحبـة العمـل فـض التعاقد،  فهل تريـد النقابة مد فتـرة االختبار؟ 
إن رد الفعل النفسـي للسـلوك البيروقراطي وانعدام الشـفافية بني صاحب 
العمل والعامل تنتهي لتأسـيس فكرة سـلبية بني الطرفني، أهمها أن الفرحة 
واالبتهاج باستام العمل وسط ما تعنيه من رغبة لدى العامل في بذل الجهد 
تضيع وتتاشى لتبقى روحية القبول بنفسية املذعن، واملذعن هو شخص ال 

يعطي، وعامل انتزعت منه الرغبة في اإلبداع واإلخاص للمؤسسة.

على أي األحوال، ومع ضرورة أن تتولى النقابة قيادة االتجاه نحو محاربة 
هذا الُعْرف، لسـبب بسـيط، أن الخاسـر األول هو صاحب العمل، فبدال من 
أن يركـز العامـل على عمله وأن يبدع فيه وأن يظهر مهارته، من منطق الثقة 
واالطمئنـان، يتحـول هـذا إلـى مشـاعر الخـوف وانعـدام الثقـة والبحث عن 

بديل.

االطمئنان والثقة والثواب والعقاب 
وكفاءة األداء..

  طبعـا، ال تنهـار الـدار بسـبب بعـض الصـدأ وإنمـا تنهـار ألسـباب عديدة 
تحولـت إلى أعراف في سـوق العمـل املصرية، هذا النوع مـن األعراف يمثل 
بيئـة سـلبية للعمـل، ويجب أن تحـارب النقابة تلـك التقاليد واألعـراف التي 
تعبـر عـن ثقافة معادية لتطور سـوق العمـل، وهي في هذا يجـب أن تتصرف 
بأمريـن: األول أن تقـوم علـى تقديـم النمـوذج األرقـى، والثانـي أن تدعـم 
املهندس وال تمارس ما تمارسه البيروقراطية التي هي إحدى عيوب النقابة.

مشروع أكتوبر..
إلـى  تحويلـي  وتـم  بالنقابـة،  اإلسـكان  إلدارة  العمـل  أيـام  أول  ذهبـت 
مشـروع أكتوبـر وقبـل أن أخـوض فـي تجربتـي املهنيـة وشـهادتي عـن فتـرة 
عملـي فـي نقابتنـا املوقرة أحـب أن أوضح أن زمائي السـابقني فـي اإلدارة 
مـن مهندسـني وموظفـني ليسـوا محـل نقـد كأشـخاص وهـم زمـاء عمـل 
محترمـة  مهنيـة  وعاقـة  بهـم  طيبـة  عاقـة  ترسـيخ  علـى  دومـا  حرصـت 
 حتـى وأنـا أغـادر عملـي بالنقابـة، وقـد كلفنـي هـذا ما سـأختم به شـهادتي.

أقصد أن شهادتي ليست لتقييم أشخاص، بل للنصح بطريقة أداء قد تكون 
أفضـل للنقابـة، وخصوصا أنى كمهندس لدّي عشـرات السـنني من الخبرة 
ا إدارة اإلسـكان، ولكن هناك 

ً
فـي االسـتثمار العقـاري، وهو ما تفعلـه تحديد

ثمة ما يحتاج إلى تحسـينه وتطويره، بما يناسـب معقل الهندسـة في مصر، 
وطبعا ذلك من وجهة نظري. 

السلم الوظيفي..
تم إلحاقي بمشروع أكتوبر، وعندما ذهبت هناك وجدت أن ال أحد يعرف 
مـا هـو عنوانـي الوظيفـي، واملفـروض أني اجتـزت املقابلـة كمدير مشـروع، 

ولكن ال أحد يعرف هذا، ويجب أن تبحث لنفسـك أنت عن مكان وظيفي في 
سلم اإلدارة وسط زمائك.

بعد شـهرين في مشـروع أكتوبر كنت في خضم تسـليم الشقق لحاجزيها، 
وهنـا سـأعرج قليـا إلـى سـبب املشـكلة الرئيسـية بـني حاجـزي الوحـدات 

والنقابة.

مشكلة اإلسكان..
املشكلة في نظري أن األراضي التي تحصل عليها مجالس نقابة املهندسني 
املختلفة  لبناء شـقق للمهندسـني ال يتم  متابعتها بواسـطة شخص أو هيئة أو 
جهة ثابتة على مدار تغير املجالس النقابية املختلفة. فمثا أرض مشـروعي 
أكتوبـر والتجمـع طلبـت الدولـة اسـتعادة األرض أو جـزء منهـا لعـدم جديـة 

املجالس النقابية السابقة في إنهاء األعمال، وهذا إهمال صريح.

كمـا أن تغيـر املجالس وتغير إدارة اإلسـكان معها بشـكل غيـر مهني وتقني 
دقيـق ينتـج عنـه أن كل مجلـس يسـير فـي اتجـاه مـا ال يلبـث أن يتغيـر بتولـي 
مجلـس جديـد، فتدخل األراضي سـواء مبنيـة أو تحت الترخيـص في دوامة 

التأخيرات، وال شك أن يخفي في طياته شبهات املنافع الخاصة والفساد.

املشكلة أن قوانني املدن الجديدة تجيز سحب األراضي املتأخرة في البناء 
من حائزيها، فتظهر املشكلة. هذا فضا عن مشكلة البناء أساًسا والتعامل 
مع مقاولي البناء عن طريق مجالس مختلفة وهو أيضا ما يسـبب مشـكات 
كبيرة للنقابة وللمقاولني وتدخل النقابة مع املقاول في دوامة التحكيم، لكن 
هل لدى النقابة لجنة تحكيم أصا للنزاعات الهندسية، أم أن “باب النجار 

مخلع” إن صح القول؟

وقفة واجبة..
والحـق يقـال إن املجلس الحالـي عانى كثيرا في مللمة هذا الشـتات املتبقي 
مـن فترات سـابقة، كانت مجالس النقابة السـابقة متأثـرة باألحوال العامة 
فـي مصـر ، وقـد بـذل املجلـس الحالي مجهـودات كبيـرة حتى وصـل ببعض 

املشكات لبر األمان وبعضها مازال يريد حلوال طويلة املدى.

اقتراح بديل..
الجديـدة  واملـدن  العقـاري  االسـتثمار  فـي  عمـل  كمهنـدس  ونصيحتـي 
والنقابة،أن يكون هناك مجلس حكماء يسـتقل بإدارة اإلسـكان عن مجالس 
 مسـئولية جادة أمام جموع املهندسـني عن 

ً
النقابات املختلفة ويكون مسـئوال

اسـتثمار النقابة في بناء الشـقق ملهندسـيها واسـتمرار هذا االسـتثمار دون 
خسارة ودون فجوات بني املجالس يؤدي إلى سحب األراضي وتعثر املقاولني 
والتـي حدثـت وكلفت النقابة املايني ورفعت أسـعار الشـقق على الحاجزين 
دون ذنـب لهـم سـوى أن نقابتهـم تأخـرت فـي اسـتكمال إجـراءات أو بنـاء 

وحداتهم السكنية. 

هـذا أمـر ينبغـي أن يتجـاوز املصالح املحـدودة وأن يتبع سياسـات محددة 
متفـق عليهـا تتجـاوز  فتـرة أي مجلـس بعينـه، وتتجـاوز املجلـس الـذي يدير 

النقابة في فترة ما.

فمـن غيـر املقبول أن تعجز نقابة املهندسـني عن إدارة مشـاريع إسـكانها، 
ومـن غيـر املعقـول أن يكـون هنـاك هـذا املنظر السـيئ بـني أعضـاء النقابة 

ومالكي الوحدات ومجالسهم النقابية.

مشروع العاشر..
بعد مشروع أكتوبر بشهرين تم تكليفي بمتابعة مشروعات العبور والعاشر 
والتجمـع وبمـا أن مشـروع التجمـع متوقف لألسـباب التي شـرحتها سـابقا، 
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فكان علّي أن أتابع مشروعي العاشر والعبور.

الروتين مرة ثانية..
في مشروع العاشر سأحكي حدثا واحدا ألوضح الخلل اإلداري ثانية.

كان املقاول املسـئول عن عمارات العاشر يقوم بأعمال التكسير والنظافة. 
ونتج عن هذا أكوام من املخلفات، باإلضافة إلى أكوام أخرى قديمة لم تكن 
بعقده وسـط املشـروع.. كلمت مديري في النقابة وقلت له: إن املقاول سـيقوم 
بنقـل املخلفـات الخاصـة بـه وبالتالـي لو طلبنـا منه رفـع املخلفـات القديمة 
والتي ال تخصه سويا مع املخلفات التي تخصه سنحصل على سعر تفضيلي، 
وأطلـب منـه أن يتفاوض مع املقـاول للحصول على أفضل سـعر. وقد تم هذا 
ورفعت املخلفات.. فوجئت بعد ذلك أثناء استكمال هذه الخطوة إداريا أنني 
متهم بالتسرع في إنهاء األعمال وأنه كان يجب عليَّ أن أترك كومة املخلفات 

هذه لتعاينها لجنة ثم تطرح مناقصة ثم وثم وثم... إلى آخر الروتني.

مـع العلـم أن الـذي قمت به يشـبه هـذا تماما، فأنـا لم أتعامل مباشـرة مع 
املقـاول أصـا، وليـس هناك أي شـبهة في األمـر وحتى من يعتـرض ال يقول 

هذا ولكنه يمجد الروتني لدرجة مرضية.

هـذه القـرارات السـريعة املوفـرة ألمـوال الشـركات التـي نعمـل بهـا وهـي 
وقتهـا النقابة. كنا نأخذ عليها مكثفـات أو تقديرا معنويا .إنما داخل النقابة 
القـرارات السـريعة التـي تحمـل الخبـرة أو حسـن التصرف حتى لـو راعيت 
بهـا الشـفافية وقطعـت الطريـق على شـبهة التربـح فإنها تعني أنـك تحارب 

الروتني وبالتالي أنت ضد التيار.

ومـن جهـة أخـرى، فربمـا يجـب تفهـم موقـف املسـؤول وطبيعـة قانونيـة 
التصـرف فيمـا يعـد ألموال عامـة وضـرورة اتباع الطـرق القانونيـة في مثل 
هذه األعمال، فالقطاع الخاص سيعلم أرباحه أو خسائره من خال املعرفة 
الدقيقـة واملباشـرة بأسـعار السـوق، بينمـا املؤسسـة الحكوميـة التي تخضع 
لقوانـني املـال العـام سـتظل مرتبطـة باتبـاع القواعـد القانونيـة وإال سـوف 

تتعرض للمساءلة.

 لحـل الخسـائر أو 
ً

َمـن الخاسـر وَمـن الرابـح؟ ربمـا يكـون الطريـق طويـا
املشكات املترتبة على الروتني.

أؤكـد أن هـذا محاولـة للتنبيـه علـى أن الروتـني كمـا يحمـي مـن األخطـاء 
الفرديـة واملطامـع أيضـا يعطـل ويؤثـر سـلبا بأكثر مـن هـذا، وخصوصا في 
مجـال يرتبـط باملقـاوالت والبنـاء وهـو مـا يحتـاج دومـا لألفـكار والحلـول 

املستمرة من قبل من هم قائمون عليه.

مشروع العبور..
فـي العبور تم تنفيذ العمارات عن طريق مقاولني، وكان التأخير ومسـتوى 
التنفيـذ مقبولني وليس هناك أخطاء خطيرة كبيرة كسـحب األرض مثا أو 

قضايا بني النقابة واملقاول.

عندمـا اسـتلمت عملـي تبني لـي أن النقابة لم تقـدم طلبـات مطابقة لهذه 
العمـارات وهـو أمـر لو تعلمون عظيم ملـن يبني باملدن الجديـدة، على الرغم 
مـن أن كل مـن يسـتثمر فـي املـدن الجديـدة يتعامـل مـع مكاتـب مخلصـني 
إلجراءات املطابقة نظرا لطولها وتعقيدها، إال أن النقابة تكلف املهندسـني 
املوظفني بها بإنهاء مطابقة العمارات بالعبور وغيرها من املشروعات بعمل 
األوراق والركـض داخـل املصالـح الحكوميـة، ال مجـرد املتابعـة والضغـط، 
وهـذا أمـر سـيتعجب منه جـدا الزماء املهندسـون الذين لهم خبـرة باألمر 
وحتـى غير املهندسـني ممن طابق عمارة واحـدة حتى ملكه وعلم مافيها من 

تعقيد.

وملـن ال يعلـم عـن تفاصيـل األمـر فهـو أشـبه أن تكلـف مهندسـا بتصويـر 
األوراق وإعادة كتابة الرسائل دون أن يكون لديه من يساعده. وليس الغرض 
أن أقـول إن  هـذه ليسـت مهمـة ال تليـق باملهنـدس. ولكن الغـرض أن أقول إن 
هـذا إهدار لوقـت املهندس وقدراته ولوقت النقابة فـي تأخير حصولها على 

املطابقة؛ ألن هذه مهمة لها مقاولوها املعروفون باسم مكاتب التخليص.

إدارة اإلسكان تستجيب:
اإلسـكان  إدارة  اسـتجابت  منـي  مسـتميتة  ومحـاوالت  طويـل  وقـت  بعـد 
واملجلس لعمل عقد مع مقاول تخليص إجراءات مطابقة. واالسـتجابة شـيء 
جيـد يحسـب للمجلـس الحالـي. وبعدها بـدأت األمور تسـتقر، واملشـاكل في 
تسـليم مشـروع العبـور تجـاوزت للـه الحمـد املشـكات الكبيرة وتسـلم عدد 

كبير من الحاجزين وحداتهم.

ومثلمـا اسـتجابت النقابـة لطلبـي املبنـي علـى خبرتـي باملـدن الجديـدة 
بالتعاقـد مـع مقـاول تخليـص لـألوراق الحكوميـة بأجهـزة املـدن الجديـدة 
هنـاك أمـور كثيـرة أمام النقابـة، يجب أن تصحـح داخل اإلسـكان وخارجه 
كـي تكـون الخدمـة املطلوبة للمهنـدس على أكمـل وجه وكي ال تضيـع حقوقه 

واألصول اململوكة له.

أمـور يمكـن ملجلـس النقابـة أن يصلحهـا كفعاليـة اللجـان وعـدم وجودهـا 
كأمر روتيني أو وسيلة للحضور وأخذ البدالت والتفهم لألمور الفنية وحسم 

األمور اإلدارية وغيرها.

 وأمور يصلحها قانون النقابة الذي يجب أن يهتم به كل املهندسني. كل في 
محله وكل يقوم بمهمته نحو نقابتنا لكي تكون أفضل.

وأمـور يجـب أن يـدور بها حوار بـني موظفـي النقابة واملجلس واملهندسـني 
املهندسـني أعضائهـا  للنقابـة ملصلحـة  واإلداري  الهيكلـي  حـول اإلصـاح 

وملصلحة املوظفني العاملني بها.

االستقالة والعدالة..
حني قررت االستقالة تقدمت باستقالتي يوم 8 أغسطس 2017 على الرغم 
من نصح كل من حولي أن ال أتقدم باستقالة واضحة، وأن آخذ الراتب آخر 
الشهر ثم بعدها أتقدم بها منقطعا عن العمل ومكما لإلجراءات. ولألسف 
فهمت سـبب نصح من حولي أال أقدم اسـتقالتي قبل أن أحصل على الراتب 

كما هو متعارف عليه في القطاع الخاص.

 فبعد تقديم االسـتقالة توقف راتبي الذي كنت سـآخذه سـها لو لم أتقدم 
باالسـتقالة. وتم حسـاب أيـام العمل حتى موعـد تقديم االسـتقالة، في حني 
أن هـذا كان أقـل من األيام املسـتحقة. رغم معرفة الجميـع بأني موجود بعد 
هذا التاريخ، بل هناك أوراق موقعة من زماء بمحاضر رسمية باجتماعات 
كنت بها بعد هذا التاريخ، وكأنه عقاب على اتخاذ طريق املهنية للخروج من 
وظيفـة بالنقابة. وتلك األسـاليب هي خبرات مديريـن عملوا بروح ومفاهيم 
القطاع الخاص الضيقة، على حني أننا ال نقول إن مفاهيم الحكومة أفضل، 
لكننـا نرغـب ألي إدارة تسـتقر حـول االلتـزام بمعاييـر العدالـة كـي تقـدم 
نموذجـا للدفـاع عن حقوق املهندسـني، وتلك أهم وظائـف النقابة.. الحقوق 
أوال.. الحقـوق ثانيـا.. الحقـوق ثالثـا.. ثـم تأتـي بعـد ذك حقـوق املعاشـات.. 
الرعاية الصحية... اإلسـكان... الخدمات االجتماعيـة... التدريب... التعليم... 

إلى آخره.

أكـرر وأؤكـد أن كل هـذا ليـس تجريحا بأحـد وأني ال أقصد بشـهادتي هذه 
إال مصلحـة نقابتـي وال أقصـد أي مصلحـة شـخصية وإنما مصلحـة النقابة 
وعمـوم املهندسـني. وفـي ذلـك فنحن كثيرون سـواء داخل مجلـس النقابة أو 
خارجـه مـن املهتمـني بشـأن النقابـة، أو من جمـوع املهندسـني العازفني عن 
املشـاركة فـي أمـور نقابتهـم، وهـم هّمنـا األول، ونعمـل علـى أن يتفاعلوا مع 

نقابتهم لخيرهم ولرفعة شأن نقابتهم ومهنتهم.

وأختـم بالشـكر لـكل مـن يعمـل ملصلحـة النقابـة بإخـاص مـن املوظفـني 
واملهندسني وأعضاء املجلس وكل املخلصني دون استثناء.

 وبالدعاء ملصرنا الحبيبة بالعزة والتقدم والرخاء

الضفة األخرى
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م. محمد عالء عبد العالم. أحمد رمزي

م. ثروت كمال

أعضاء لجنة االنتخابات

م. هانى العتال

م. منال السيد

م. عماد توماس

م. عبدالكريم آدم

الشُـّـعب
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عقدت شـعبة الهندسة املعمارية بالتعاون مع الجمعية املصرية لخبراء 
التقييـم العقـاري، يـوم األحـد 24 سـبتمبر 2017 نـدوة »تقييـم األراضي 
واملبانـي فـي املجتمعـات العمرانيـة الجديـدة«، حاضـر فيهـا املهنـدس 
االستشـاري علـى حسـن- خبيـر التقييـم العقـاري ووكيل وزارة اإلسـكان 
للشئون التجارية والعقارية، ود.م ريهام حافظ- األستاذ املساعد بمركز 

بحوث البناء واإلسكان. 

فـي بدايـة الندوة أكـد املهندس ماجد سـامي- رئيس الشـعبة املعمارية 
علـى أهميـة التواصـل بـني مختلـف الجهـات العلميـة فـي مصر مـن أجل 
تحقيق صالح املهندسني ومهنة الهندسة والوطن، وقال: »شعبة الهندسة 
املعماريـة تحـرص على التواصـل والتعاون مـع كافة الجهـات العلمية في 
مصـر، بما يحقـق الصالح العام، ومن هذا املنطلق سيسـتمر تعاونها مع 
الجمعية املصرية لخبراء التقييم العقاري«، مشـيًرا إلى أهمية مناقشـة 
قضيـة التقييـم العقـاري خاصـة فـي ظـل توجه كثيـر من املهندسـني إلى 

اقتحام هذا املجال.

ومـن جانبـه أشـاد اللـواء مهنـدس/ زكريـا الجوهـري- رئيـس الجمعية 
املصريـة لخبـراء التقييـم العقـاري بتعـاون الجمعيـة وشـعبة الهندسـة 
املعماريـة بالنقابـة، موجهـا الشـكر للمهنـدس طـارق النبـراوي- نقيـب 
املهندسـني ومجلـس النقابة علي تبنيهم مشـروع مستشـفى املهندسـني، 
مؤكدا أن تلك املستشفى ظلت حلًما يراود جموع املهندسني لعقود طويلة 

حتى تحقق أخيرا على يد مجلس النقابة الحالي.

وانتقد »الجوهري« ما أسـماه بـ »حالة الفوضى« التي تضرب النشـاط 
العمراني في مصر منذ سـنني طويلة، وقال: »ال يوجد في دولة في العالم 
مبنـى واحـد يسـتخدم كمبنـى إداري وتجـاري وسـكنى مثلمـا يحـدث في 

مصر«.

بمصـر  تليـق  ال  ألنهـا  تتوقـف؛  أن  يجـب  الفوضـى  وأضاف..«هـذه 
وباملصريني«.

أدار النـدوة الدكتـور مهندس محمد حسـنني- وكيل الشـعبة املعمارية، 
الذي أشار إلى أن التقييم العقاري مجال واعد يستوعب حاليا عدًدا غير 

قليل من مهندسي مصر.

وكيل وزارة اإلسكان: تسعير األراضي 
والوحدات السكنية يخضع لقواعد صارمة

17.7 ألـف جنيـه سـعر متـر األراضـي فـي  املبانـي التجاريـة و14.5 ألف 
جنيـه فـي  املبانـي التجارية اإلدارية .. و 12.7  ألـف جنيه  في  الحضانات  
و 8.5 آاللـف فـي املراكـز الطبيـة  و  1940جنيًهـا في النـادي الرياضي و4 

آالف و840 جنيًها في األندية االجتماعية. 

 فـي محاضرتـه خـال النـدوة أكـد املهنـدس االستشـاري علي حسـن- 
خبير التقييم العقاري ووكيل وزارة اإلسـكان للشئون التجارية والعقارية 
العمرانيـة  املجتمعـات  فـي  السـكنية  والوحـدات  األراضـي  تسـعير  أن 
الجديـدة يخضع ألسـس ومعاييـر وقواعد يحددها خبـراء متخصصون، 

كتب: مجدي عبد الوهاب  |  تصوير / طارق خضر

أسرار تقييم األراضي والمباني 
في المجتمعات العمرانية الجديدة

تكشفها ندوة للشعبة المعمارية

الشُـّـعب



109|  العدد 655  | أكتوبر 2017

وتقـوم علـى معايير ثابتـة وصارمة، ويتولـي مراجعتها عـدد من الجهات 
الرقابية في مصر، على رأسها الجهاز املركزي للمحاسبات، مشيًرا إلى 
أن كل قطعـة أرض يتـم تخصيصهـا فـي املدن الجديدة وتزيد مسـاحتها 
عن 5 أفدنة يصدر بشـأنها قرار وزاري من وزير اإلسـكان يحدد املعايير 
التخطيطية واشـتراطات البناء فيها، ويتم نشر هذا القرار في الجريدة 

الرسمية.

واعتـرف وكيل وزارة اإلسـكان بـأن املواءمات املجتمعيـة تجبر الجهات 
الرسـمية أحيانـا علـى املوافقـة علـى تغييـر حـاالت بعـض املبانـي مـن 

»سكنية« إلى »تجارية«.

وحول أسـس تسـعير األراضي فـي املجتمعات العمرانيـة الجديدة، قال 
املهندس االستشـاري علي حسـن أن تقييم سعر املتر املربع من األراضي 
فـي أي مدينـة جديـدة يتـم طبقـا آلخر مزايـدة أو قرعة علنيـة تمت على 
األراضي في تلك املدينة بزيادة %1 شـهريا، وبحد أقصى %10 سـنويا، 
وكذلـك تحدد سـعر الوحدة السـكنية طبقا آلخر تكلفة للوحدة السـكنية 
فـي ذات املدينـة، يضـاف إليهـا %10 مصاريـف إداريـة، أمـا فـي حاالت 
اإلسـناد املباشر، فيتم حساب سعر املتر املربع طبقا ملتوسط أسعار آخر 
3 مزايدات، مضافا إليها فائدة البنك املركزي، أما املدن التي لم يسبق 
تحديد سعر ألراضيها، فيتم تحديد سعر املتر طبقا ألقرب مدينة إليها، 
بشـرط أال يقل سـعر املتـر املربع عن سـعر متر املرافق )يبلـغ 650 جنيًها 
فـي أسـيوط الجديـدة و350 جنيًها فـي القاهـرة الجديـدة( مضافا إليه 

%10 هامش ربح.

التـي ال تهـدف للربـح، فسـعر املتـر  وبالنسـبة للمشـروعات الخيريـة 
املربع لألراضي التي سـتخصص لها تعادل أعلى سـعر تكلفة ملتر املرافق 
مضافـا إليـه %10 مصاريف إدارية، أما األراضي التي تخصص لجهات 
حكوميـة فيتحـدد سـعر املتر املربـع املخصص لهـا طبقا ألعلى سـعر ملتر 
املرافـق، إضافـة إلى %10 مصاريـف إدارية بخاف أعبـاء التمويل، في 
حـني أن األراضـي التي تخصص كحـق انتفاع فيتحدد قيمتهـا بما يعادل 
%7 من سعر املتر إذا كانت ستستخدم كوحدات سكنية ، و%20 من سعر 
املتر لو كانت ستستخدم كمواقف للسيارات، و%15 إذا كانت ستستخدم 
كمساحات خضراء، على أن تزداد قيمة حق االنتفاع بمعدل 10 % سنويا. 

العمرانيـة  املجتمعـات  فـي  البنـاء  اشـتراطات  أن  »حسـن«  وأوضـح 
الجديـدة تقضـي بأال تزيد مسـاحة البناء في مناطـق الفيات عن 40% 
مـن األراضـي و%50 فـي مناطـق العمـارات و%40 للمناطـق التجاريـة 

و%20 للحضانات و%30 للنوادي االجتماعية و%5 للنوادي الرياضية.

وأشـار إلـى أن أسـعار األراضـي تختلف بحسـب األنشـطة التي سـتقوم 
على تلك األراضي، وقال: في منطقة القرنفل وصل سـعر املتر املربع من 
أراضـي املبانـي التجاريـة إلـى 17 ألـف و700 جنيـه، فيما كان سـعر املتر 
في املركز الطبي 8 آالف و505 جنيهات، وسـعر املتر في املباني التجارية 
اإلدارية 14 ألف و575 جنيًها، وسعر متر الحضانة 12 ألف و755 جنيًها، 
وسـعر متر النادي الرياضي 1940 جنيًها وسـعر متـر النادي االجتماعي 

4 آالف و840 جنيًها.

د.م/ ريهام حافظ :
3 شهادات يبدأ بها عمل المقيم العقاري

منظومـة التخطيـط العمرانـي ودورهـا فـي أسـس التقييـم العقـاري.. 
تحت هذا العنوان ألقت د.م/ ريهام حافظ- أسـتاذ مسـاعد مركز بحوث 
البنـاء واإلسـكان محاضرتهـا خـال ندوة »تقييـم األراضـي واملباني في 
املجتمعات العمرانية الجديدة« التي نظمتها الشعبة املعمارية يوم األحد 
24 سـبتمبر 2017، مؤكدة على ضرورة أن يبدأ كل مقيم عقاري بالبحث 
عـن 3 شـهادات رسـمية تتعلـق أولها ببيـان صاحيـة املوقع املـراد تقييم 
أرضه للبناء من الناحية التخطيطية واالشـتراطات البنائية، والشـهادة 
الثانية هي شهادة صاحية األعمال املشيدة للتراخيص، وأخيرا شهادة 

صاحية املبنى لألشغال. 

وأوضحـت أن منظومـة التخطيـط العمرانـي متشـابكة بدرجـة كبيـرة 
ولكنهـا ترتبـط فـي األسـاس بــ 4 قطاعـات رئيسـية، أولهـا قانـون البناء 
القديمـة  العمرانيـة  للمجتمعـات  اإلسـتراتيجية  واملخططـات  املوحـد، 
وتقسـيمات  املجتمعـات  لهـذه  التفصيليـة  املخططـات  ثـم  والجديـدة، 
األراضـي فيهـا، وأخيـرا األحـوزة العمرانيـة للمدن وكردونـات األراضي 

بالقرى.
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مجلس نقابة القاهرة
رغم الكثيــــــر من اإل نجـــــازات
 لم نصل إلى مستوى طموحنا.. 

ومجلسنا ال يعرف اليأس
مجلس نقابة القاهرة الفرعية فى ماراثون خدمى تنموى دائم، باإلضافة إلى الســعى المســتمر فى تطوير 
مقــرات وإنشــاء  نوادٍ، وعمل هيكلة إداريــة، ويكمن التحدى فى القدرة على االحتمــال وتذليل العقبات.. 

رهانهم  نجاحهم فى الوصول إلى خط النهاية وتحقيق اإلنجاز المطلوب.
 وخالل  السطور القادمة نسلط  الضوء على  جانب من اإلنجازات التى حققها المجلس الحالى..

جاء لقاؤنا مع مجلس نقابة  القاهرة  الفرعية.. املهندس هشام أبو سنة- رئيس 
النقابـة، واملهنـدس ضياء الكيكى- أمني  النقابة، واملهندس طارق جريشـة- أمني 
الصنـدوق، والدكتـور مهنـدس محسـن شـاهني- نائب رئيـس مجلـس إدارة نادى 
“أبو الفدا”، واملهندس أحمد على- رئيس لجنة العاقات العامة واألنشطه بنقابة 
القاهرة، الذين تحدثوا باستفاضة ملجلة املهندسني عن اإلنجازات التى حققتها 

النقابة والعقبات التى واجهتها، وأهم امللفات التى تبنتها، خاصة ملف التطوير.

ما تحقق ليس عند مستوى طموحنا، ولكننا ال نعرف اليأس:
أكـد املهنـدس هشـام أبـو سـنة أن االرتقـاء بعمـل النقابـة وتحسـني الخدمـات 
املقدمـة لألعضاء ومتابعـة قضاياهم والعمل على حلها يتطلب الكثير من الجهد 
ا 

ً
والوقت.. ورغم اإلمكانات املتواضعة وقلة الكادر إال أن املجلس الحالى قطع وعد

علـى نفسـه  بعمـل تغييـر وتطويـر.. وخال الفتـرة السـابقة تم تحقيـق الكثير من 
ا أن 

ً
اإلنجازات، ولكنها لم تصل إلى مستوى ما طمح املجلس إلى تحقيقه، مضيف

املجلس الحالى ال يعرف اليأس.. واملهندسون يستحقون األفضل.

استرددنا أرًضا بمساحة 18 فداًنا إلنشاء ناٍد بالقاهرة الجديدة: 
وأشـار أبـو سـنة أنـه مـن منطلـق الحفـاظ علـى ممتلـكات ومقـرات النقابـة تم 
ا مخصصة إلنشـاء ناٍد بالقاهرة الجديدة، وتم 

ً
اسـترداد  أرض بمسـاحة 18 فدان

االسترداد بعد مفاوضات مع هيئة املجتمعات العمرانية الجديدة.. وقامت النقابه 
بسـداد متأخرات على األرض ووضع  مخطط له يتضمن مبنى اجتماعًيا وحمام 
سـباحة وماعب مختلفة ومطعًمـا، إضافة إلى مجمع خدمات للمهندسـني.. وتم 
ا للتصميمات 

ً
إصدار  القرار الوزارى املعدل الخاص بمشـروع إنشـاء النادى طبق

املعماريـة وشـهادة الصاحيـة واملوقـف التنفيـذى من جهـاز القاهـرة الجديدة، 
كمـا تم االنتهاء من جميع التصميمـات املعمارية واالنشـائية واإللكتروميكانيكية 
للمشـروع بالكامـل.. وجاٍر اإلجـراءات الخاصة بإصدار التراخيـص، على أن يتم 
قبل نهاية هذا العام البدء فى تنفيذ املرحلة األولى والتى  تشـمل األسـوار وغرف 
األمـن وإنشـاء مقـر للنقابـة لخدمـه أعضـاء النقابـة بالقاهـرة الجديـدة وبعض 

أعمال الاند سكيب، وممشى رياضًيا وكافيتريا.

قسم جديد لمزاولة المهنة: 
كمـا أضـاف أبـو سـنة أنه قـد تم تكثيـف التواصـل مع كافـة الجهات الهندسـية 
لتحصيـل الدمغـة الهندسـية، حيـث حققنا أضعـاف املبالغ التى حققتهـا الدمغة 
الهندسـية بعد اسـتام النقابة من املجلس السـابق، وأنشـأنا قسـم مزاولة املهنة 
الخاص بتوفير إمكانية اسـتخراج شـهادات مزاولة املهنة من تقارير استشـارية 
وإشـراف على التنفيـذ وهدم وترميـم وصاحيات إشـغال وصاحيات ترخيص 

وشهادات وصلت إلى 11540 خال الفترة من 1/1/2017 وحتى 30/7/2017.

  “المهندس” هدفنا األول:
أكد املهندس ضياء الكيكى أن الهدف األول من العمل النقابى هو خدمة املهندس 
وأسرته من خال تقديم الخدمات املتميزة له سواء كانت خدمة نقابية كاستخراج 
الكارنيـه أو تجديـده أو دفـع اشـتراكات أو خدمـة ترفيهيـة كالرحـات واملصايف، 
باإلضافة إلى الحج والعمرة أو ثقافية كعمل ندوات ومؤتمرات.. وأشار إلى أن الهدف  
الثانـى هـو مهنـة الهندسـة والتـى نحـاول االرتقـاء  بهـا من خـال اهتمامنـا بملف 

التدريب، حيث يعمل على رفع كفاءة املهندس وتأهيله لسوق العمل.

مهندس هشام أبو سنة:
مجلسنا ال يعرف اليأس.. والمهندسون يستحقون األفضل

استرددنا أرًضا بمساحة 18 فداًنا إلنشاء ناٍد بالقاهرة الجديدة
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فّعلنا خدمة األعضاء من أجل راحة المهندس:
واصل املهندس ضياء الكيكى حديثه بأن النقابة قامت باالرتقاء بمستوى تقديم 
الخدمـات مـن خال تفعيـل خدمة األعضاء، حيـث وفرت جميع األجهـزة الازمة 
السـتخراج بطاقات العضوية وتفعيل خدمة استخراج كارنيهات الرعاية الصحية 
بجميع مقار النقابة )مدينة نصر– عماد الدين– أبو الفدا(، وتم الربط اإللكترونى 
بينهـا.. وتعمل تلـك املقرات بكامل طاقتها وكفاءتها من أجـل راحة املهندس.. ويبلغ 

إجمالى عدد املستفيدين من املهندسني وذويهم خال هذا العام 45000 مستفيد.

التدريب الهندسى طريقنا لالرتقاء بقدرات المهندسين: 
أوضـح املهنـدس ضيـاء الكيكـى أن نقابة املهندسـني الفرعية بالقاهـرة اتخذت 
منهجا لتطوير املهارات والقدرات الذهنية للمهندسني وأسرهم, وقد تبنت النقابة 
إلى جانب برامج تنمية وتطوير مهارات املهندسني مجموعة أخرى من البرامج التي 
ـى قـدرات األبناء فى مجال االبتـكار واملعرفة، ولذلك تم إنشـاء مركز التدريب  تنمِّ
الهندسـى املتكامل بالتعاون مع شـركة إكسـانس للتدريب الهندسى بمقر النقابة 
بفـرع مدينة نصر وتجهيزه بأحدث األجهزة واملعدات لتنفيذ دبلومات متخصصة 
فى جميع فروع الهندسة، مع توفير خدمة منصة التدريب عن ُبعد ملواكبة تكنولوجيا 

العصر، وتيسيًرا على املهندسني املقيمني داخل  مصر أو خارجها. 

أوقفنا نزيف خسائر نادى حلوان بالبيع 
واستثمار عائد البيع إلنشاء ناٍد جديد: 

أضـاف الكيكـى أن نادى حلـوان هو النـادى الوحيد الذى حقق خسـائر بحوالى 
120 ألـف جنيه، وتـم التصويت فى الجمعية العمومية بوقف نزيف النادى  بالبيع  
واستثمار عائد البيع الخاص به  إلنشاء  ناٍد جديد للمهندسني بالقاهرة الجديدة.

أوقفنا مزاد محافظة القاهرة لبيع أرض نادى القطامية.. 
واألرض لم تسترد حتى اآلن:

وأكد الكيكى أن مجلس نقابة القاهرة حمل على عاتقه تحدًيا آخر، وهو استرداد 
أرض نادى القطامية، مشيًرا إلى أن محافظة القاهرة رفضت قرار التخصيص 
الخاص بإنشاء ناٍد اجتماعى بالقطامية، مع العلم أن األرض مسحوبة قبل مجيء 
هـذا املجلـس، ونجحنـا فى وقـف مزاد محافظـة القاهرة لبيـع األرض، ولكن إلى 
سـترد أرض النـادى، وجاٍر التنسـيق مـع محافظة القاهـرة لتعديل قرار 

ُ
اآلن لـم ت

سحب األرض.

نسعى لالستفادة من الضبطية القضائية 
لتنمية موارد النقابة: 

أوضـح الكيكـى أنه قـد تم االسـتفادة من الضبطيـة القضائية املفوضة للسـيد 
املهندس هشـام أبو سـنة فى تكثيف التواصل مع كافة الجهات الهندسـية العامة 
والخاصة لتعظيم حجم تحصيل الدمغة الهندسية، ونحاول إعادة توزيع تفويض 
الضبطية القضائية لعدد أكبر من املهندسني لزيادة قنوات االتصال مع الجهات 

الهندسية لتنمية موارد النقابة بشكل أفضل.

فنا العبء  لنا خدمة الرعاية الصحية وخفَّ فعَّ
عن كاهل النقابة العامة:

لنـا خدمـة الرعاية الصحية فى جميع مقار نقابة القاهرة، مما خفف العبء  فعَّ
عن كاهل النقابة العامة، ونحتاج فقط إلى “دكاترة” متخصصني لعمل خطابات 

 للسادة املهندسني.
ً

التحويل الخاصة بالتحاليل واألشعة، وذلك تسهيا

مهندس ضياء الكيكى:
فّعلنا خدمة األعضاء  بجميع مقار النقابة من أجل راحة المهندس

أوقفنا مزاد محافظة القاهرة لبيع أرض نادى القطامية، 
واألرض لم تسترد حتى اآلن



هيئة التحرير النقابات الفرعية تنبض فى عروقها الحياة
نقابة القاهرة 
أعداد: فاطمة المصرى تصوير: طارق خضر

|  العدد 655  | أكتوبر 2017 112

نجحنا فى إصالح الرسوب الوظيفى الموجود منذ 20 عاًما:
وأكـد الكيكى أنه قد تم  تحديـث الهيكل اإلدارى والوظيفى املوجود بالنقابة فى 
خطوة أولية لتحديث الهيكلة اإلدارية وإصاح الرسوب الوظيفى املوجود منذ 20 
عاًما، مشيًرا إلى أنه منذ شهر مايو 2017 تم تطبيق  الئحة النقابة العامة، حيث 
كانـت نقابـة القاهـرة  تخضع وفق الئحـة وضعها املجلس السـابق وحكم املحكمة 
الخـاص بالقضيـة التـى قـام برفعها بعـض العاملني سـينفذ بأثر رجعـى على كل 
العاملـني، وليـس الذيـن قاموا برفع القضية فقـط، كما أكد أن النقابـة اآلن تقوم  
وفـق خطـة مفصلة تهدف إلى تحويل النقابة إلى مؤسسـة عصرية تخضع لنظام  

ISOلتطوير آلية تقديم الخدمات النقابية بصورة تليق باملهندسني.
وفيما يخص الجانب املالي، جاءت كلمة املهندس طارق جريشة- أمني صندوق 

نقابة القاهرة.. 

حققنا  طفرة فى تنمية موارد النقابة:
أكـد املهنـدس طارق جريشـة أنـه قد تم  تحقيـق طفرة فى تنمية مـوارد النقابة 
ر لها 

َّ
فـى مزاولـة املهنـة والدمغة الهندسـية، حيث إن الدمغـة الهندسـية كان ُيقد

ا للموازنة التقديرية، وحققت حتى 31/8/2017 زيادة بنسبة 
ً

زيادة بنسبة %4 طبق
ا للموازنة 

ً
ر لها زيادة بنسبة %6 طبق

َّ
%28 تقريًبا.. وبالنسبة ملزاولة املهنة كان ُيقد

التقديرية، وحققت حتى اآلن زيادة بنسبة %45 تقريًبا. 

تعاقدنا مع بيوت خبرة متخصصة فى التدريب بنسب خصم تصل 
إلى 50 %:

خبـرة  “بيـوت  مـع  التعاقـد  تـم   التدريـب،  مسـتوى  علـى  جريشـة..  وأضـاف 
متخصصـة” فـى التدريب، منها برلتز وسـتودد فى مجال اللغـة اإلنجليزية والتى 
تقـدم نسـبة خصم تصل إلـى %35 لصالح املهندس، وشـركة نيوهريزون لتقديم 
دورات  PMP  بنسـب خصـم تصـل إلـى %50، باإلضافـة إلـى مراكـز معتمدة من 
النقابة العامة، مثل شركات إكسانس وكريتيف وإكسبرت لتوفير برامج تدريبية 
مختلفة للمهندسني، كما تعاقدت النقابة مع خبراء استشاريني فى تقديم دورات 
تصميم التكييف املركزى واألعمال الصحية وأعمال إطفاء الحريق بنسب خصم 
تصـل إلـى %40، وكذلك مجـال األنظمة الهيدروليكية، ودبلومة تصميم إنشـائى 
وتصميم منشآت معدنية.. وأكد أن النقابة تسعى دائما إلى دراسة  السبل الكفيلة 
بتشـجيع املهندسني الشـباب وتأهيلهم ومسـاعدتهم فى السـنوات األولى ملزاولة 

مهنتهـم، مشـيًرا إلـى أن النقابة قامت بتدريـب 1400 مهندس خـال الفترة من 
1/1/2017 وحتى 30/7/2017، ومن املتوقع أن يتم تدريب 3000 مهندس، مع نهاية 

هذا العام.
وفى السياق ذاته، كان حديثنا مع الدكتور املهندس محسن شاهني- نائب رئيس 
مجلـس إدارة نـادى “أبو الفـدا”  الذى أوضح لنا النهج الذى تتبعه النقابة لتطوير 

نادى “أبو الفدا”.. 

نادى “أبو الفدا” أقدم ناٍد للمهندسين، لحقه اإلهمال 40 عاًما:   
من جانبه، أكد املهندس محسن شاهني أن نادى “أبو الفدا” ُيعد من أقدم نوادى 
املهندسني، إلى جانب موقعه الجغرافى املتميز المتاكه أطول مساحة تطل على 
النيـل بجمهوريـة مصـر العربيـة، مؤكـدا أنه برغـم تلك املميـزات التـى يمتلكها، 
 ملدة 40 عاًمـا، ولكن املجلس الحالى قـام بوضع خطة لتطويره 

ً
إال أنـه ظـل مهمـا

تسـتمر ملـدة عـام ونصـف، على مرحلتني تبـدأ من أكتوبـر القادم، كمـا أوضح أن 
خطة التطوير تشمل املطعم  والكافتيريا وجزًءا مخصًصا للفود كورت 8 محات 
لخدمـة األعضـاء بمسـتوى راٍق وتنسـيق املسـاحات الخضـراء، وإعـادة تشـجير 
النادي، وتجهيز السطح العلوي الستقبال رواد النادى، وحديقة األطفال، واملدخل 
الجديـد ومنافـذ بيع الوجبـات الجاهزة، واملصلـى، وقاعة األفراح، كما سيشـمل 
التطوير إنشـاء مسـرح رومانى وملعب خماسـى وتنس وصالة جيم وقاعة صغيرة 

لاجتماعات، كما يوجد خطة تطويرللعاملني، وسيكون هناك ِزي موحد لهم.

الدعم المالى للنادى: 
قيمـة خطـة التطويـر فى حـدود 25 مليـون جنيه.. ونحتـاج إلى الدعـم املالى من 
النقابـة العامـة؛ لـذا طرحنا فكـرة أن يكون هناك جزء اسـتثمارى خـاص بأندية 
النقابة،مثل “أبو الفدا” أو القاهرة الجديدة، وذلك حتى ال نرهق ميزانية النقابة 

العامة، أو صندوق املعاشات.

حادثة نادى “أبو الفدا” ال تخص النادى.. وتم إغالق مدينة 
المالهى:

لعـب باملاهـى، فالنقابـة ال 
ُّ
بخصـوص سـقوط أحـد رواد النـادى مـن إحـدى ال

تشـرف بشـكل مباشـر على املاهي، ولكنها مسـتأجرة من ِقبل إحدى الشـركات 
الخاصة، وتم إغاق منطقة املاهى وتحويلها إلى حديقة أطفال.

مهندس طارق جريشة:
حققنا طفرة فى تنمية موارد النقابة.

تعاقدنا مع بيوت خبرة متخصصة فى التدريب 
بنسب خصم تصل إلى 50 %.

مركز التدريب الهندسيمركز التدريب نقابة القاهرة
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 لحوارنا.. جاء لقاؤنا مع املهندس أحمد علي- رئيس  لجنة العاقات 
ً

واسـتكماال
العامـة واألنشـطة بنقابـة القاهـرة والـذي ألقـى لنـا الضوء علـى أنشـطة النقابة 

والخدمات التى تقدمها.

رحالت بأقل سعر، وأعلى جودة، وأفضل برامج:
 أوضـح املهنـدس أحمـد علـي أن نقابـة القاهـرة  تقـوم بتنظيم رحـات دينية، 
مـن عمـرة وحـج ورحـات ترفيهية للسـادة املهندسـني بعـد عمل مناقصـات بني 
شـركات السـياحة املتخصصـة فـى هذا املجـال للوصول إلـى أقل سـعر، مع أعلى 
جودة للفنادق وأفضل البرامج املقدمة لصالح السـادة املهندسـني، وقد بلغ عدد 

ا.
ً
املشتركني فى هذه الرحات 4068 مشترك

عنا العلم والبحث العلمي: شجَّ
كما أكد املهندس أحمد علي أنه فى إطار اهتمام املجلس الحالى بالعلم والبحث 
العلمي؛ كونهما الركيزة األساسية فى تطور أى مجتمع.. قامت النقابة هذا العام 
بإقامـة حفـل لتكريـم املهندسـني الحاصلـني علـى درجة املاجسـتير والدكتـوراه، 
وخريجـى كليـات الهندسـة الحاصلـني علـى تقدير امتيـاز مع مرتبة الشـرف فى 
ا.. على أن يتم فتح باب التسـجيل لتكريم 

ً
العام السـابق، وبلغ عددهم 22 مشـترك

الحاصلني على درجة املاجستير والدكتوراه وخريجى كليات الهندسه الحاصلني 
على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف خال عام 2017 فى نهاية شهر ديسمبر من 

هذا العام وحتى منتصف شهر يناير من عام 2018.

ا فقط على المهندسين،  اهتمامنا ليس منصّبً
ولكن على ذويهم أيًضا: 

حرًصـا مـن النقابـة علـى تحفيز ورعايـة املهندسـني وأسـرهم، قامـت النقابة 
بتنظيم حفل تكريم األم املثالية من السادة املهندسني وذويهم خال هذا العام.. 
ـا مثاليـة، وجـاٍر اآلن التجهيز إلقامـة حفات تكريـم ألبناء  وقـد تـم تكريـم 26 أّمً
املهندسني املتفوقني فى مراحل  شهادات التعليم األساسية )ابتدائى– إعدادى– 
ـا مـن أبنـاء املهندسـني الذيـن قامـوا بتسـجيل 

ً
ثانـوى(  لتكريـم عـدد 266 متفوق

بياناتهم بالفعل فى فترة فتح باب التسـجيل من 27/ 7/ 2017 وحتى 19/ 8/ 2017، 
وإجمالى عدد  املشـتركني حتى 30/ 8/ 2017 فى األنشـطة االجتماعية والترفيهية 

ا.
ً
وحفات التكريم 4538 مشترك

بروتوكوالت  مع جهات مختلفة لخدمة المهندس: 
أشـار املهندس أحمـد علي إلى أن النقابة قامت بتوقيـع العديد من بروتوكوالت 
التعـاون بـني جهـات مختلفـة لخدمـة املهندس، حيـث قامت بمناسـبة بـدء العام 
الدراسى الجديد 2017/ 2018 بتوقيع  بروتوكوالت مع جميع مكتبات “املعايرجى” 
و”برناسـوس” و”ألوان” للحصول على نسـب خصم تصل إلى %10 لصالح السادة 

املهندسني.
ومـن منطلـق النشـاط االجتماعـى، تـم توقيـع بروتوكـول تعـاون مع فرعـى مول 
دميـاط لألثـاث بمدينـة نصـر وفيصل للحصـول على نسـبة تخفيـض %10  على 

إجمالى الفاتورة.
وفيمـا يخص االهتمام باملسـتوى الرياضى للمهندسـني.. قامـت النقابة بتوقيع 
بروتوكول تعاون مع كلية التربية الرياضية- بنات بالزمالك لتوفير دورات سباحة 
 Peak ا بروتوكول تعاون مع صاالت، مثل

ً
للمهندسني وذويهم بأسعار رمزية، وأيض

Gym وفروعـهGold ‘s Gym  بفرعـى مصـر الجديدة ومدينة نصر للحصول على 
نسب خصم تصل إلى %28 لصالح املهندسني.

كمـا تـم توقيـع بروتوكول تعاون مع “كريـزى واتر” كنشـاط ترفيهى خال فصل 
 من 85 جنيًها، ويبلغ إجمالى 

ً
الصيف الحالي لتصبح قيمة التذكرة 50 جنيًها بدال

ا منـذ 1/ 7/ 2017 وحتـى 30/ 8/ 2017، باإلضافة إلى 
ً
عدد املشـتركني 178 مشـترك

توقيـع بروتوكـول تعـاون مـع شـركة بـي- تـك للحصـول على نسـب تخفيـض تصل 
لقيمـة %5 علـى منتجات السـلع املعمـرة املقدمة فى كل الفـروع بطريقة التواصل 
بالخط الساخن التابع للشركة، وكذلك نسب خصم على الفائدة املقدمة فى حالة 
التقسـيط، وذلـك من منطلق إقامـة حملة )معرضك جنب بيتـك( وذلك لتوفير 

العناء على السادة املهندسني.
ويتم االستفادة من تلك البروتوكوالت بمجرد إبراز بطاقة عضوية النقابة، على أن 
يكون املهندس قد قام بتجديد االشتراك لعام 2015 كحد أدنى دون تكبد املهندس 
لعناء الوصول إلى مقار النقابة الفرعية، وجاٍر التعاقد فى الفترة املقبلة على عدد 

من البروتوكوالت األخرى فى مجاالت مختلفة سيتم اإلعان عنها فى حينه.

لنا خدمات الرد اآللى والواتس آب والبريد اإللكترونى  فعَّ
والـ ehotline للتواصل مع المهندسين:

أكـد املهنـدس أحمد علي أن التواصل مع املهندسـني في تطور مسـتمر، فقد تم 
تفعيـل خدمـة الـرد اآللى لتسـهيل الرد علـى املكاملـات بتحويل املتصـل إلى الجهة 

دكتور مهندس محسن شاهين:
جزء استثمارى خاص بأندية النقابة لعدم إرهاق ميزانية النقابة 

العامة أو صندوق المعاشات.
نادى “أبو الفدا” لحقه اإلهمال 4 عقود.. وانتظروه بعد عام 

ونصف فى ثوبه الجديد

نادى ابو الفداقاعة افراح نادى ابو الفدا
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املختصـة دون عنـاء االنتظـار، كمـا تـم تفعيـل خدمـة الواتس آب، وتـم تخصيص 
فريـق كامل وخاص للرد على جميع استفسـارات املهندسـني علـى الواتس آب، أو 
على الصفحة الرسـمية لنقابة املهندسـني الفرعية بالقاهرة على موقع التواصل 
االجتماعى فيس بوك الذى القى استحسـان العديد من املهندسـني لسـرعة الرد 
التـى تتـم، وكذلك تم عمل اسـتمارات اسـتبيان لطرق تقديم النقابـة للخدمات، 
بهدف تحقيق املشـاركة الفعالة للمهندسني فى تقديم طلباتهم واقتراح الحلول، 
ومعرفـة مدى رضاء املهندسـني عـن الخدمة املقدمة، والعمل علـى تطويرها بعد 
االستعانة بماحظاتهم، علًما بأن هذه االستبيانات يتم ملؤها فى مقرات النقابة 

ورقًيا وإلكترونًيا عبر مواقع التواصل االجتماعى.
ا بتوقيع بروتوكول مع شـركة متخصصة فى إرسـال رسـائل 

ً
وقامت النقابة أيض

بريد إلكترونى إلى املهندسني لنشر جميع الخدمات التى تقدمها النقابة بواسطة 
البريد اإللكترونى.

كمـا تـم تفعيـل خدمـة ehotline  وتخصيـص رقـم tel.1987  للوصـول إلى جميع 
أرقـام مقـار النقابة والخدمات املقدمة عبر أجهزة الحاسـب والهواتف املحمولة 
ا كان نوع برنامج التشـغيل املثبت عليه ملواكبة التطور التكنولوجى.. وجاٍر توفير  أّيً

دليل ألرقام املكاتب االستشارية والهندسية على نفس الرابط.
وأكد املهندس أحمد علي أن مجلس النقابة لن يكف عن توفير أقصى ما يمكن 
تقديمه من خدمات، واستخدام كافة سبل التواصل املمكنة مع السادة املهندسني.

مهندس أحمد على:
الرد اآللى والواتس آب والبريد اإللكترونى  والـ ehotline خدمات 

جديدة للتواصل مع المهندسين
عقدنا بروتوكوالت فى مختلف المجاالت االجتماعية والرياضية

حفل تكريم االم املثالية

حفل تكريم املاجيستري و الدكتوراة

حفل تكريم االم املثالية

حفل تكريم املاجيستري و الدكتوراة

حفل تكريم االم املثالية
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كان في اسـتقبال نقيب املهندسـني والوفد املرافق له املهندس رأفت حسني شمعة- 
رئيس نقابة املهندسني الفرعية ببني سويف والذي رافقهم في جولة تفقدية بالنادي 

إلطاعهم على ما تم تطويره وإنشاؤه.
تبلـغ مسـاحة النادي عشـرة آالف متـر مربع ويشـتمل على مبنى إداري، ومسـجد، 
وكافتيريـا، ومـكان إلقامة مسـرح مفتوح، وقاعتي أفراح تتسـع إحداهما لــ 500 فرد 

واألخرى لـ 800 فرد، وحديقة أطفال ومنطقة خضراء.
وفي لقاء مفتوح مع مهندسـي املحافظة بهذه املناسـبة، قال نقيب مهندسي مصر: 
إننا نخوض معارك كبيرة لنصل إلى مستوى يليق بمهندسي مصر في كافة النقابات 

الفرعية وفي كل الخدمات التي تقدم للعضو وأسرته.
كمـا اسـتعرض نقيب املهندسـني مع الحضور أهـم القضايا التي تتبناهـا النقابة، 

ومنها التدريب، والتعليم الهندسي، والدفاع عن مصالح املهندسني.
وأكد النبراوي في كلمته على أن نقابة املهندسني أصبحت موجودة وتشارك بجدية 
واملشـروعات  القضايـا  غالبيـة  فـي 
أنـه  ـا 

ً
الفت املشـورة،  لتقديـم  القوميـة 

ليـس هنـاك قضيـة قوميـة إال ولنقابة 
املهندسني رأيها املستند على الخبرة.

الكادر وبدل التفرغ
كمـا ألقـى الضوء علـى لقائه األخير 
برئيـس مجلـس الـوزراء، حيـث ناقش 
التفـرغ  وبـدل  الـكادر  قضيتـي  معـه 
قانـون  مـواد  بعـض  تعديـل  ومشـروع 
النقابـة والـذى مـن شـأنه العمـل علـى 
املقدمـة  الخدمـات  كافـة  تحسـني 

لألعضاء وزيادة املعاشات.

دعم النقابات الفرعية
ا في دعـم النقابات 

ً
وأكـد املهنـدس محمـد خضر أن النقابـة العامة ال تدخـر جهد

الفرعيـة لتحسـني خدماتهـا وتطوير أنديتهـا ولكن شـريطة أن تكثف هـذه النقابات 
ا أن املستفيد األول من تحصيل هذه 

ً
مجهوداتها في تحصيل الدمغات الهندسية، الفت

الدمغات هو صندوق املعاشات. 
فـي نهاية اللقاء قام رئيس نقابة بني سـويف بإهـداء دروع النقابة للمهندس طارق 
النبـراوي، واملهنـدس محمـد خضـر، واملهندسـة االستشـارية زينـب عفيفـي- أمـني 
الصنـدوق، واملهنـدس عبدالكريـم آدم- أمـني الصنـدوق املسـاعد، كمـا قـام نقيـب 
مهندسـي مصـر ورئيـس نقابـة املهندسـني الفرعيـة ببنـي سـويف بتكريـم عـدد من 

مهندسي املحافظة وإهدائهم الدروع التذكارية.

 في بداية الحفل ألقى املهندس هشام والي- رئيس نقابة املهندسني الفرعية 
بالفيوم كلمة أوضح فيها أنه تم التعاقد على شـراء أرض في الفيوم الجديدة 
إلقامة ناٍد للمهندسـني عليها وذلك بعد تخفيض السـعر من هيئة املجتمعات 

العمرانية الجديدة من 800 جنيه ألقل من 500 جنيه، وهو سعر التكلفة.
وجـه والـي فـي كلمتـه الشـكر لهيئة املكتـب لسـعيها الحثيث لتخفيض سـعر 
ـا أنـه سـيتم فـي القريب العاجل مسـابقة الختيار أنسـب تصميم 

ً
األرض، الفت

للنادي.
وأكـد نقيـب مهندسـي مصـر أن نقابـة املهندسـني تعتـز بأبنائهـا املتميزين 
وتدعمهم، وأن النقابة تحرص على تكريم كل مهندس متفوق وتبارك نجاحه، 
وأن مجلـس النقابـة يفتخر بأبناء املهنة الناجحني في كل مـكان داخل وخارج 

الوطن.
كما وجه الدعوة للحضور للمسـاهمة في مشـروع النقابة الرائد “مستشفى 
املهندسـني ببـدر” كونه سـيعمل على حل مشـكات العـاج والرعاية الصحية 

 جذرًيا.
ًّ

للمهندسني حا
كمـا شـدد علـى أن النقابـة لـن تتوقـف عـن مسـيرتها فـي االرتقـاء بالتعليم 
الهندسـي حتى تعود املهنة لريادتها ومن ثم يخرج للوطن مهندس كفء قادر 

على حل كل مشكاته على أساس علمي سليم.
واختتـم النبـراوي كلمته بـأن مجلس النقابة جاهـز دائًما للتحـاور حول كل 

املشكات التي تتعلق بأبناء املهنة والعمل على حلها.
مـن جانبـه، أكد الدكتور جمال سـامي- محافظ الفيـوم حرصه على وجوده 
ضمـن أي احتفـال يخـص املتفوقـني فـي أي مجـال، موجًهـا الشـكر لنقابـة 

املهندسني على دعمها ومساندتها ألبنائها املتميزين.
وشـدد املحافظ على تأييده لنقيب املهندسـني في موقفه من قضية التعليم 
الهندسـي حتـى يخرج لسـوق العمل جيل من املهندسـني يكون قـادًرا على دفع 

عجلة الوطن لألمام.
ـن سـامي فـي كلمتـه املجهـود الكبيـر الـذي بذلته نقابـة املهندسـني في  وثمَّ
: بصفتـي “طبيب” في املقـام األول 

ً
مشـروع مستشـفى بـدر للمهندسـني، قائا

ا بهذا املشروع الذي سيكون صرًحا طبًيا، وأدعو الجميع للمساهمة 
ً

سعيد جد
فيه.

كمـا أثنـى على املجهـود الذي بذلته نقابة املهندسـني بالفيـوم حتى حصلت 
على أرض في الفيوم الجديدة إلنشاء ناٍد للمهندسني وأسرهم.

وفي ختام كلمته، وجه املحافظ التحية لكل مهندسـي مصر، مشـيًرا إلى أن 
القيـادات الجديدة في املحافظة يغلب عليها الطابع الهندسـي وأثبتوا جدارة 

وكفاءة.
جديـر بالذكـر أن حفـل التكريـم شـمل املهندسـني الحاصلـني علـى درجـة 
املاجسـتير والدكتـوراه، واملتفوقـني مـن أبنـاء املهندسـني فـي كافـة املراحـل 
التعليميـة، واملهندسـني املحالـني للتقاعد لبلوغهم سـن املعـاش على جهدهم 
املتميز في خدمتهم، إضافة إلى تكريم أسماء املهندسني املتوفني الذين تركوا 

عامات بارزة، كل في مكان خدمته.
شـهد حفـل التكريم العميد تامر سـعيد- سـكرتير عـام املحافظـة، والعميد 
محمـد عزمي- املستشـار العسـكري للمحافظـة، واللواء أشـرف عزيز- عضو 
مجلـس النـواب، ونائبـة مجلـس النـواب نشـوى حسـني، والقمـص أنجيلـوس 
ثابـت مندوًبـا عـن مطرانية الفيـوم.. كما حضر عـن النقابة كل مـن املهندس 
محمد خضر- أمني عام النقابة، واملهندس إبراهيم سراج الدين- أمني نقابة 
املهندسني الفرعية بالجيزة، واملهندس هشام الغمري- أمني نقابة املهندسني 

الفرعية بالفيوم.

تطوير نادي المهندسين 
ببني سويف

نقابة المهندسين بالفيوم تقيم 
حفلها السنوي لتكريم المهندسين 

المتميزين وأبنائهم المتفوقين

فــي 20 ســبتمبر الماضــى افتتح المهنــدس طــارق النبراوي- 
نقيب مهندســي مصر، والمهندس محمد خضــر- األمين العام 
,,والمهندس رأفت حســين شــمعة- رئيس نقابة المهندســين 
الفرعية ببني سويف نادي المهندسين ببني سويف بعد تطويره.

عقدت نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم األربعاء 13 /9 
/2017 حفلها السنوي لتكريم المهندسين المتميزين وأبناء 

المهندسين المتفوقين في مراحل التعليم المختلفة.

نقيب مهندسى مصر يفتتح تطوير نادى املهندسني ببنى سويف

م رأفت حسني 
رئيس نقابة بنى سويف

بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، 
والدكتور جمال سامي محافظ الفيوم
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الغواصة المصرية الجديدة
من طراز تايب 209/ 1400

Operator: Egypt
Status: In Service / On Order
Number: 1 / 3
Names: S 41 (861) — commissioned December 2016

S 42 (862) — commissioned April 2017

S 43 (863) — under construction

S 41 (864) — under construction

Cost: First two for 920 Euro

Acquired:
Approved in November 2011 and first delivered in December 
2016.

صناع الثقافة

التحرير
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General Specs

Country of origin: Germany
Manufacturer: Howaldtswerke-Deutsche
Introduced: 1994
Displacement: Submerged: 1,586 tons

Surfaced: 1,450 tons

Propulsion: Diesel-Electric
HDW Fuel Cell Plug-In Section for Air-Independent Propulsion 
(Potentially)

Power: 6100 SHP
Max Speed: 21.5 knots
Length: 62 m (203.4 ft)
Beam: 6.25 m (20.5 ft)
Height: 12.5 m (41 ft)
Draft: 5.5 m (18 ft)
Dive Depth 320 m (984.3 ft)
Hull Material: Unknown
Fuel Capacity: Unknown
Range: 12658.5 miles (11000 nm)
Crew: 30
Armament: 8 x 21 inch torpedo tubes
Missiles UGM-84 Harpoon anti-ship missiles
Torpedos 14 x Tigerfish torpedoes

STN Atlas DM2A4

Mines Possibly
Other: N/A
Sonar/Sensors: CSU-81/1 Sonar suite

TAS-3 towed array

Countermeasures/Defenses: Unknown

Note:
Similar to Turkish Preveze and Gur classes, assuming Egypt 
purchases the latest 1400 variant.

Sources:
• “HDW Class 209/1400 Mod.” ThyssenKrupp Marine Systems, n.d. Web. 13 Dec. 2013.
• “Type 209 / 1400.” World Warships. Matterson Marine Pty Ltd, n.d. Web. 05 Dec. 2013.
• “Egypt Buying Type 209 Submarines.” DefenseWeb. N.p., 4 Sept. 2012. Web. 13 Dec. 2013.
• Binnie, Jeremy. “Israeli Navy Officer Confirms Egyptian Sub Order.” IHS Jane’s 360. N.p., 21 Mar. 2013. Web. 13 Dec. 2013.
• Ahren, Raphael. “After Israeli Lobbying, Germany Pledges to Reassess Sub Deal with Egypt, Report Claims.” The Times of Israel. N.p., 11 Sept. 2012. Web. 13 Dec. 

2013
• http://militaryedge.org/armaments/type-209/

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86_%D8%AA%D8%B2%D9%88
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رئيس التحرير: د. عوض.. هل يمكن أن تقدم للقارئ والمهندس 
المصـري تعريًفـا بمجلـس الشـباب العربي اإلفريقـي وتاريخ 
التـي  اإلسـتراتيجية  واألهـداف  بـه  المنـوط  والـدور  نشـأته 

أُنشئ من أجلها؟
د. عـوض إبراهيـم: مجلس الشـباب العربـي واألفريقي منظمة شـبابية 
تطوعية إقليمية مسـتقلة مقرها الخرطوم، تأسسـت عـام2004 كواحدة 
مـن قرارات مهرجان الشـباب العربـي األفريقي األول الذي اسـتضافته 

الخرطوم بمشاركة ثاثة آالف شاب وشابة.   
ويهـدف املجلـس إلـى ترسـيخ الفضاء العربـي األفريقي ودعـم التعاون 
الثقافـي واالقتصـادي واالجتماعـي بجانـب الدفـاع عن قضايا الشـباب 
األفريقـي املتمثلـة فـي حقوقهـم السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة 
والثقافيـة وحريـة التعبيـر والتنقل والعمل، واملسـاهمة في حل مشـكات 
البطالة واإليدز والفقر، والهجرة، ونشـر ثقافة السام وفض النزاعات 
بالطـرق السـلمية  وتوحيـد املواقـف فـي القضايـا املشـتركة، واالهتمـام 
بالشـباب العربـي واألفريقي فـي املهجـر، آخذين في االعتبـار األهداف 
اإلنمائيـة لقمـة األلفيـة لألمـم املتحـدة وميثاق الـدول العربيـة واالتحاد 

اإلفريقي فيما يتعلق بقضايا الشباب. 

في الخرطوم عاصمة الســودان الشــقيق.. التقينا الدكتور عوض حســن إبراهيم- األميــن العام لمجلس 
الشــباب العربي األفريقي، أحد الرموز العاملة في مجال تطوير وتحســين العالقات بين الشباب السوداني 
مــن جهة والشــباب العربــي واألفريقي من جهة أخرى، وقــد كان المجلس أحد الجهات المشــرفة على 
منتــدى الســرد العربــي والذي دُعي فيه عدد مــن الروائيين والنقــاد وُكتاب القصة القصيــرة من البلدان 
العربية المختلفة؛ ونظرًا ألهمية استعادة الروابط العربية األفريقية وفي القلب منها استعادة التالحم 

بين الشعبين المصري والسوداني.. أجرينا معه هذا الحوار.

أجرى الحوار: م. فتحي إمبابي

حوار مع د. عوض حسن إبراهيم
األمين العام لمجلس الشباب العربي واألفريقي

م/ فتحى..  لو سمحت عرف حضرتك؟
درســت  إبــراهــيــم..  حسن  عــوض  اسمي 
وكنت  السياسية،  والــعــلــوم  الــقــانــون 
الجامعة،  منذ  ــالم  ــاإلع ب ــًدا  جـ مهتًما 
الصحافة  ــدار  إص فى  ــارك  أش كنت  حيث 
ــوريــوس  ــبــكــال ــة.. درســــت ال ــع ــام ــج ــال ب
القانون  فى  والــدكــتــوراه  والماجستير 
العمل  ومارست  السياسية  والعلوم 
الخارجى أكثر من عشر سنوات واشتغلت 
ــابــى  ــل الـــطـــالبـــى والــشــب ــم ــع ــى ال فـ
ــوب، والــعــمــل  ــع ــش والــتــواصــل مــع ال
واآلن،  للدول..  الشعبى  الدبلوماسى 
الدورة  العام للمجلس فى هذه  األمين 
عــام  نــهــايــة  ــى  ف وستنتهى   ،2014
وبــنــت..  ولــد  ولــي  مــتــزوج  أنــا   ..2018

واألدبــى..  الثقافى  بالعمل  جًدا  وأهتم 
واشتغلت  والصحافة..  الكتابة  مارست 
الجامعة  في  التخرج  بعد  صحفًيا  محرًرا 
ــار  ــب األخ ــب  ــت أك اآلن  وإلــــى  مـــبـــاشـــرة.. 
للكتب  جيد  قارئ  أنني  كما  والمقاالت، 
واإلنجليزية،  بالعربية  واألشعار،  والرواية 

والحمد هلل.
ــون إلــى  ــأت ــت ــى:  مــتــى س ــح ــت م/ ف

القاهرة؟
بعد العيد مباشرة.. ألننا نقوم بالتحضير 
أكتوبر..  من 5-10  المهرجان  للمهرجان.. 
التحضير  إطــار  فى  القاهرة  إلى  سأذهب 
فى  المكان  ــأزور  ــ وس الــمــهــرجــان..  قبل 
القرية األوليمبية فى المعادى، سيكون 
العالم  من  وشابة  شاًبا   250 مــوجــوًدا 

على  ان  للتحضير  مصر  وهقدم  العربى 
أنا  بنسق  ومصر  ــســودان  ال المستوى 
ــودان  ــس ــن ال ــاب الــمــشــاركــيــن م ــشــب وال
الخرطوم  “بــاص” من  بــًرا يطلع  هيمشوا 
يتوجه إلى شمال السودان وأسوان ليلة 
فولكلور  معاهم  الفرقة  نفس  هناك 
وهى أول قافلة دبلوماسية شعبية من 
السودان على مصر، وهناك اهتمام بها 

من الحكومتين.
فى  تحسن  هــنــاك  هــل   : فتحى  م/ 

العالقات؟
ج : العالقات على المستوى الشعبى 
األمــور  وأقيس  أقّيم  دائما  أنــا  تتأثر..  ال 
مصر  فــى  الــمــوجــوديــن  بالسودانيين 

المسافرين من حيث الطائرات مليئة.

صناع الثقافة
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رئيـس التحريـر: مـا هـي أهـم المجـاالت التـي يراهـا المجلـس 
مناسبة للتعبير عن أهدافه وتحقيقها؟

د. عـوض إبراهيـم: املجـاالت الثقافية هي التي يمكن أن يعبر من خالها 
الشـباب عـن تطلعاتهـم في هـذه املرحلة الحساسـة التي تمـر بها املنطقة 
العربيـة علـى وجـه الخصـوص، حيـث عصفت السياسـة بأحـام الوحدة 
العربية، ولذلك نركز في الوقت الراهن على الدبلوماسية الشعبية والعمل 
الثقافـي؛ ألن الفـن يوحـد الشـعوب ويعبـر عن تطلعـات الناس وأشـواقهم  
للسـام، وينشـط  املجلـس خـال هـذا املجال مـن خال عدة مشـروعات 
املصاحبـة  والبرامـج  والفنـون  لـآلداب  أفرابيـا  جائـزة  أهمهـا  ثقافيـة، 
لهـا، مثـل ملتقى أنديـة القصة والسـرد، وملتقى الخرطوم للشـعر العربي 
واألفريقي واملعرض السـنوي للفنانني التشكيليني الشباب، باإلضافة إلى 

برامج التبادل الثقافي بني الشباب في الدول العربية واألفريقية.

يتبناهـا  التـي  والقضايـا  األنشـطة  هـي  مـا  التحريـر:  رئيـس 
المجلس ليعكس من خاللها أهدافه؟

تمكـني  قضيـة  أساسـية  وبصـورة  املجلـس  يتبنـى  إبراهيـم:  عـوض  د. 
الشباب، وينادي بإشراكهم في قيادة املجتمع وصناعة القرار من خال 
برامـج التأهيـل والتدريـب وورش العمـل والنـدوات واألنشـطة التعليميـة 
التـي تهيـئ الشـباب لتحمل املسـؤولية، كما يطالـب املجلـس بإعطاء دور 
أكبـر للمـرأة لتقـوم بدورهـا علـى الوجـه املطلـوب.. وقـد حققـت تجربـة 
املجلس تقدًما ملموًسا على أرض الواقع، حيث نجد الكثير من القيادات 
السياسـية والتنفيذيـة والبرملانيـة وقـادة مؤسسـات املجتمـع املدنـي فـي 
لبلدانهـم فـي املجلـس،  العربيـة واألفريقيـة قـد عملـوا ممثلـني  الـدول 
واسـتطاعوا أن يقدموا أنفسـهم بصـورة منحتهم ثقة القيـادة.. وعموًما، 
فـإن تجربـة العمـل الشـبابي مـن خال منظمـات املجتمـع املدنـي أثبتت 

نجاحها كمدرسة لتأهيل القيادات في مختلف املجاالت.
رئيـس التحريـر: فـي اآلونـة األخيـرة.. نشـب كثير مـن الصراعات 
اإلقليميـة والمحليـة، والخالفات السياسـية.. كيف يتعاطى 
المجلـس مـع هـذا الواقـع المثير لإلحباط؟ وما هي األسـس 

والمبادئ التي يتبناها لتخطي هذا الواقع المأزوم؟
باملنطقـة  املحيطـة  السياسـية  الظـروف  ظـل  فـي  إبراهيـم:  عـوض  د. 
واالنقسـام الخطيـر في الصـف العربي وتباعد املواقـف.. يحاول املجلس 
علـى  التأكيـد  فـي  لتسـاهم  نشـئت 

ُ
أ كمنظمـة  تماسـكه  علـى  املحافظـة 

القيـم الحضارية واإلنسـانية بني الشـعوب العربية واألفريقيـة والتمازج 
التاريخـي لهذه املنطقة، بالبعد من التعصب املذهبي والطائفي وتحقيق 
الحد األدنى من املشـتركات التي تجسـد شـعار املجلس الدائم )شـباب- 
سـام- تنميـة( ويظـل قسـم االنتمـاء لهـذه املعاني هو القاسـم املشـترك 

بيننا من أجل بلوغ الغايات اإلنسانية النبيلة.

رئيـس التحريـر: لدينـا فـي نقابـة المهندسـين المصريـة اتفـاق 
تام بالفصل بين السياسـة والعمل النقابي؛ مما أتاح التفرغ 
بأوضاعهـم  واالرتقـاء  وحقوقهـم  المهندسـين  لهمـوم 
المهنيـة، بعيـًدا عـن الهمـوم والخالفـات السياسـية.. لمـاذا 
تبنـي المجلـس السياسـات الثقافيـة فـي مقابـل الخالفـات 
المجلـس  عالقـة  هـي  ومـا  المنطقـة؟  فـي  السياسـية 

بالحكومة السودانية؟
د. عـوض إبراهيـم: تبنـي املجلـس للسياسـات الثقافيـة ليـس هروًبا من 
الواقع السياسـي ولكنه مرحلة لتحقيـق التقارب في ظل الوضع الراهن، 
كما أن عملية االستقطاب التي ظل يتعرض لها الشباب من قبل الحركات 
املتطرفـة والـزج بهـم فـي عمليات تسـتهدف زعزعـة اسـتقرار املنطقة، 
جعـل الحراك الشـبابي بمختلـف أنواعه مصدر إزعـاج للكثير من الدول 
التـي تريـد الحفـاظ علـى أمنها وحدودهـا، وبالتالـي فإن مرونـة الوثيقة 
التأسيسـية للمجلـس ونظامـه األساسـي تمنحنـا مسـاحات للعمـل فـي 
مختلف الدول بما يتناسـب وطبيعة أنظمتها وسياسـاتها تجاه الشـباب.. 
وعاقـة املجلـس بحكومـة السـودان تحكمهـا اتفاقيـة  املقـر املوقعـة مـع 
وزارة الخارجيـة، وتمنـح املجلـس صفة املنظمة الدولية املسـتقلة بحرية 
النشـاط والحركـة واسـتقبال الوفـود، بجانب املسـاهمة في تسـيير عمل 
األمانـة العامـة للمجلـس.. والسـودان مؤمـن بالعمـل العربـي األفريقـي، 

ولديه إسهامات  كبيرة في هذا املجال.

رئيس التحرير: علمت أن هناك قافلة من الشـباب السـوداني 
ا إلي  )250 شـابا سـودانيا( تابعـة للمجلس، سـوف تتحرك بـّرً
القاهـرة للمشـاركة فـي أحـد مهرجانات الشـباب، باالشـتراك 
مع وزارة الشباب والرياضة المصرية.. هل يمكن أن تخبرنا عن:

املنتدي الدولي لقضايا الهجرة

الروائي فتحي امبابي متحدثا بكلمة الوفود العربية 
يف مؤتر السرد العربي
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أ- طبيعة هذه الفعالية؟
ب- مدى العالقة بينكم وبين وزارة الشـباب والرياضة المصرية 

وآفاق التعاون بينكما؟
إلـى أي حـد تمتـد آمالكـم وطموحاتكـم بخصـوص تطـور  ج - 
العالقـة بيـن  الشـعبين المصـري والسـوداني، واسـتعادة 
تاريخهما المضيء، بصورة عامة،  وبصورة خاصة بين شباب 

البلدين؟
د. عوض إبراهيم: تسـتضيف جمهورية مصر العربية الشقيقة النسخة 
رؤى  شـعار)  تحـت  واألفريقـي  العربـي  الشـباب  مهرجـان  مـن  الثالثـة 
موحـدة.. لتحديـات مشـتركة( وهـو مهرجـان شـامل لألنشـطة الثقافية 
والرياضيـة والتدريبيـة بمشـاركة شـباب مـن أفريقيـا والعالـم العربـي، 
وهـو تجمـع كبيـر يؤكـد رغبـة مصـر الشـقيقة فـي االنفتـاح نحـو أفريقيا 
واالهتمام بالشباب ومساهماتها في تنمية العاقات العربية واألفريقية 
باحتضانهـا ألول قمـة عربيـة أفريقيـة مشـتركة فـي مـارس 1977، وهذا 
املهرجـان وبعـد أربعـني عاًمـا يجسـد هـذا التمسـك املصـري بالتواصـل 

العربي األفريقي.
الحاضنـة  باعتبارهـا  والرياضـة  الشـباب  بـوزارة  املجلـس  عاقـة 
الرئيسـية للنشـاط الشـبابي الرياضـي فـي مصـر عاقـة تعاون مسـتمر 
أثمـرت هـذا املهرجـان الـذي انعقـد آخـر مـرة فـي أوغنـدا عـام 2008، 
وهـذا املهرجـان يجب أن يقام كل 4 سـنوات بالتبادل بني الجانب العربي 
 من الـوزارة لجمهورية مصـر العربية 

ً
واألفريقـي ، كمـا أن هنـاك ممثـا

ا علـى أن مصر من املؤسسـني 
ً
ا، عطف

ً
فـي املجلـس، وهـو عضو فاعل جـد

للمجلس، وظلت تشكل حضوًرا دائًما في كل التجمعات الشبابية الدولية 
واإلقليمية.

-العاقـات السـودانية املصريـة سـتظل راسـخة رغـم التقلبـات التـي 
تحـدث بـني الحـني واآلخـر، ولكنهـا تظـل خافـات يمكـن حلهـا داخـل 
البيـت الواحـد.. وأعتقد أن قيـادة البلدين قادرة على تجـاوز أي خاف..  
ودورنـا كشـباب وادي النيـل أننـا سـنظل نعمـل علـى دعم أواصـر األخوة 
بني الشـعبني الشـقيقني من خال تبـادل الزيارات والفعاليـات الثقافية 
املشـتركة¡ ومثـل هـذا املهرجـان الذي سـيضم شـباب البلديـن جنًبا إلى 
جنب، وسيكون له مخرجات إيجابية على العاقات الثنائية في املستقبل. 

رئيـس التحريـر: هنـاك فيلـم عالمـي تنـوون المشـاركة فـي 
إنتاجه عن هجرة الشباب األفريقي ألوربا.. َمن كاتب السيناريو 

ومتى سيرى الفيلم النور؟
علـى  واألفريقـي  العربـي  الشـباب  مجلـس  يعكـف  إبراهيـم:  عـوض  د. 

إنتـاج فيلـم عن قضية هجرة الشـباب إلـى أوربا واملخاطـر التي يتعرض 
لهـا هـؤالء الشـباب في سـبيل الوصول إلـى أرض األحام.. وهـذا الفيلم 
يجسـد قصة حقيقية لشـاب سـوداني هاجـر إلى أوربا ثم عـاد إلى وطنه 
بعد اكتشاف الحقيقة،  وهو عمل سيرى النور قريًبا، وستتعاون كثير من 
املؤسسـات فـي دعمه، وهو عمـل ثقافي توعوي نأمل أن يسـاهم في الحد 

من الهجرة غير الشرعية والحفاظ على ثرواتنا البشرية.

رئيـس التحريـر: بنـاء علـى دعوة مـن المجلس شـرفت بحضور 
حفـل رقص شـعبي في الحديقـة الدوليـة بالخرطوم قدمت 
فيـه فـرق للغنـاء والرقـص الشـعبي مـن جنـوب السـودان، 
وكان حفـال جميـال.. هـل نطمح في أن يكون للسـودان شـرف 
إقامة مهرجان للرقص والفنون الشعبية العربية واألفريقية 
والـذي قـد يتحـول يوًمـا لمهرجـان عالمـي يضـارع مهرجانات 
البحر المتوسط والمهرجانات العالمية المختلفة، خاصة وأن 
السـودان بموقعه وتنوع ثقافاته، يُعد المكان األمثل لمثل 

هذه المهرجانات؟
د. عـوض إبراهيـم: يمكـن للمجلـس أن ينظـم فعاليات للرقص الشـعبي 
املتنوع من أفريقيا والعالم العربي.. والسودان مؤهل الحتضان املهرجان 
بتنوعـه الثقافـي والجغرافـي، ويمكـن أن يصبح نـواة   ملهرجان عاملي في 

املستقبل .

الشـاب  للمثقـف  يمكـن  هـل  أفرابيـا..  جائـزة  التحريـر:  رئيـس 
المصري أن يتعرف عليها؟ وهل لديكم ما تودون إضافته؟

د. عوض إبراهيم: جائزة أفرابيا لآلداب والفنون دخلت عامها الثالث، 
وتهدف إلى رعاية املبدعني الشـباب Afrabia.Org وتقديم الدعم املادي 

واملعنوي لهم، وتتم املشاركة عبر املوقع اإللكتروني.  
وقـد شـارك فيهـا الشـباب املصـري بأعمـال متميـزة خـال دوراتهـا 

السابقة، وتم توثيقها وإيداعها املكتبات.   

رئيـس التحريـر: أخيـرا شـرفت بمعرفتـك؛ فقـد أشـعرتموني 
أننـي فـي وطنـي، فتحيـة لكم ولكل مـن شـرفت بمقابلته 

في وطني السودان العزيز على القلب.. 
د. عوض إبراهيم: كلمة أخيرة.. 

شكًرا لكم ولتلبيتكم دعوتنا للمشاركة في ملتقى أندية القصة والسرد 
العربيـة.. ونحـن نعـول عليكـم كمثقفـني عـرب في نقـل التجربة للشـباب 

املتطلع لقيادة املسيرة الثقافية في املستقبل.

صناع الثقافة

فرقة للرقص الشعبي من جمهورية جنوب السودان



121|  العدد 655  | أكتوبر 2017

قصص قصيرة جدا
ماهر طلبة

نهاية حرب:
القصـف  مـن  بنفسـه  ينجـو  أن  بيتنـا  أراد  الحـرب  بـدأت  حـني 
املتواصـل، فتحـرك مسـافة كافيـة كى يبـدو – من وجهة نظـره- على 
الحياد.. وهناك توقف بجوار بيوت كانت تبدو مثله مساملة، وظن أنه 
نجا، لكن الحرب لم تكن تأمن ملن يهادن أو يسـالم أو يلزم الصمت 
أو يهاجـر.. فطاردت بيتنا؛ فمات منه عشـرة، غـرق بهم قارب كانوا 
يصيـدون بـه األمـل قـرب الشـواطئ األوربيـة.. ومـات ثاثـة تحـت 
جنازيـر عربـات مدرعـة كانـت تهـم بمغـادرة حارتنا- التي انسـحب 
إليهـا بيتنـا - منسـحبة تاركـة لنـا دخانهـا محاصـرا معنـا، ومـات.. 
ومـات..  ومـات..  أمـا آخر مـن كان لنا فقد وقعت عليـه جدران البيت 
ا.. 

ً
ا، أمل

ً
دون أن تطالـه قذيفـة واحدة.. هكذا فقط سـقط.. يأًسـا، حزن

ربمـا.. لكـن املؤكـد أنه حني دخلـت دبابات اآلخر ومرت مـن حارتنا- 
حيث اسـتقر بيتنا- لم يكن هناك جدار يعكس ظا ملحارب أو يرمي 

ظا على وجه محارب يستجير به من نيران القلوب وحقدها. 
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ظل لوحش:
الوحـش الكبيـر ال يمكـن أن يـأكل أرنبـا صغيـرا.. قـال لنفسـه وسـار 

مطمئنا.. فسار الوحش بحذوه ُمتبعا خطاه.

قـال لنفسـه: لـو طـارد الوحـش الكبيـر أرنبا لحـط من قـدره.. وأسـرع.. 
فاحظ أن خطوات مسرعة تسير بحذوه. 

ـا كبيـًرا ال يعني 
ً

قـال لنفسـه.. الحـذر يمكـن أن ينقذ حيـاة، وكونه وحش
أن عقلـه ليـس صغيرا يسـمح لـه أن يطارد أرنبا.. وأسـرع داخـا جحره.. 
الحمامة: فأخفت الشمس– التي عجزت عن دخول الجحر– في قلبها ظا لوحش.

فـى طيرانهـا، مـرت فوق عشـها القديم.. راودها حلم سـبق أن 
عاشـته، هو هناك.. يهدل ويلقى فى فمها الطعام، ويترك حبات 

قلبه على فمها فيخرج من بيضها الصغار.. 

يوًمـا مـا طاردتـه رصاصـة، لـم ينـج.. تهـدم العـش.. غادرتـه 
مجبرة..

هـى اآلن تعايـش غيـره.. تسـمع هديلـه، يلقمها حبوبـه، ويترك 
حبـات قلبـه علـى فمهـا فيخـرج صغـاره من بيضهـا.. تطيـر معه 
فتعبـر فـوق عشـها القديـم فتأتيهـا رياح الذكـرى قويـة تلقى بها 

بعيدا حيث عشها الجديد.

البيت - ق ق ج:
نسـيته مـن طـول سـنوات الغيـاب.. اليـوم عدت 
لـه.. طرقـت بابـه، لـم يفتـح.. “يبـدو أن مامحـى 
كمامحـه.. تغيـرت”.. فقط اسـتطاع النجار- ألنه 
كان مـا زال يسـكن فى نفس شـارعه- أن يتوسـط 

لى- بأدواته- ألدخل .

صناع الثقافة
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صورة فوتوغرافية: 
الواقـف بجانبها هـو، النائم على صدرها أنا، 
قـال لهـا يومهـا.. دعيه هنـا خارج اإلطـار مادام 
نائمـا.. لكنهـا رفضت النصيحـة، فاحتفظت لي 
بالصـورة الوحيـدة التـى تجمعنـا مًعـا حتـى فـى 

الذاكرة.

امرأة واقفة- قصة قصيرة جدا:
كان الرسام ينتظر اكتمال اللوحة .. 

رفعـت عـن رأسـها الغطاء، انسـدل شـعرها األسـود الفاحم فـوق كتفيها، 
أزاحـت بهدوء ثوبها ألسـفل مسـتجيبة لدعـوات الطبيعة فانزاح مسـتجيبا 
لقانون الجاذبية، كان الغطاء ينكشف ببرود مميت عن التفاصيل األخيرة- 
نقـط اإلضاءة، مسـاحات الظال واأللوان، بقعة السـواد التـى تحتل املوقع 
األهـم.. انثنـاء اللحـم وبروز العظـام-  حتى المـس األرض.. انحنت وحملت 
جرتهـا علـى كفها وأشـارت له.. أمسـك فرشـته، غمسـها فـى “لونـه” وأعاد 

تمشيط البقعة السوداء واكتفى.

... وبعد
وكان.. أن الرجل الطيب دخل بيته ليا، نظر 
إلـى الوحدة امللقـاة أمامه علـى األرض نائمة، 
نظـف حولهـا، ثـم أتـى من داخـل حجـرة نومه 
البـاردة بغطائـه األثيـر، وألقـى به عليهـا.. فتح 
التلفاز املغلق بالتراب، وسجل اسمه بني ذرات 
الغبـار وهو يحاول مسـحه بيـده، ثم جلس على 
كنبتـه الوحيـدة، وحـاول أن يلثـم الكـون، لكـن 
إضـاءة الشاشـة علـى حـادث تفجيـر انتحارى 
لنفسـه وسـط الحشـود املسـاملة، أخاف الكون 
فأسـرع هارًبـا..  تـرك الريمـوت فـوق الطاولـة 
مطبخـه،  إلـى  وأسـرع  الغرفـة  فـى  الوحيـدة 
 يـده 

َّ
فرحـت الثاجـة حـني ملحتـه داخـا، مـد

ليدخلهـا، ضربتـه  لـه طريقـا  وسـلم ففتحـت 
برودتهـا فـى وجهـه، لكنهـا أنـارت وجههـا له.. 
مد يده وأخرج من داخلها طعاما يصلح ليكون 
زاًدا لبقائـه يومـا آخـر، ثـم أغلقهـا- فانطفـأ 
نورهـا حزنـا-  وانصـرف إلـى الكنبـة.. كانـت 
الجثـث التى تركها داخل شاشـته تفر من هول 
االنفجـار إلـى داخل صالتـه، ناشـرة حالة من 
الفوضـى تشـبه حالتهـا داخـل الشاشـة، هالـه 
كميـة اللحـم املمـزق الـذى عبـر مـن الشاشـة 
فـوق  الطعـام  بوضـع  أسـرع  صالتـه،  فمـأل 
الطاولـة، ومـد يـده لينظـف كل هـذه الفوضـى 
بـأن نقـل نفسـه إلـى قنـاة أخـرى، كان الحـزن 
بداخلهـا أقـل برودة فجلس على كنبته يشـاهد 

صامتا.

حلم رأس سنة
جلس بجانبها.. كان يأمل أن ينطفئ النور فى منتصف الليل تماما، لعلها 
ال تاحـظ خطوتـه األولى، فيأخذ املبادرة ويخطـف القبلة كما تخيل طوال 
أيامـه السـابقة.. لكن عقارب السـاعة اسـتمرت فى العبـور اآلمن حتى بعد 
الثانيـة عشـر، عندها تحرك فى زمنه الخـاص. وضع يده على جذعها، لم 
لهـا- كما يتمنـى-....  وتوقف فجأة  تعتـرض.. جذبهـا ناحيته، لـم تقاومه.. قبَّ

حني نبهته بأصابعها- املرتجفة- أن النور منطفئ.

حواء:
بكى وقال لها: أمى ماتت.

فضمته إلى صدرها وقالت: أنا أمك.

وأخرجت ثديها وأرضعته حتى غفا.

.. بكى وقال لها: مات أبى.

فضربته على وجهه وقالت له : كن رجا واذهب 
لتحمل نعشه. 

فى املساء دخلت غرفته عارية.. 

تصحيح عالقة: 
حـني اكتشـف العاقـة الشـائكة بـني زوجتـه وصديقـه، أخـذه إلـى األرض الخـاء حيث 

ا.
ً

شجرة صباُهما/ الذكريات.. وحدثه حديث القلب للقلب، ثم دفنه فى ظلها وعاد وحيد

دوالب:
 كان يرى كل ما يجرى أمامه من خال مرآته، وحني أدارته ليواجه السرير 
رأى مـا كان يجـب أال يـراه..  من يومهـا صار يدق قلبه كلما مـرت من أمامه..  

كلما فتحت ضلفته وخلعت ذلك الثوب الكريه..

مى مرآته.. قالت: لم يعد يصلح ألن يكون دوالبا؛ فقد رأى.. غّيريه أو حطِّ

وكان ملقى، اآلن هو على رصيف عتيق يدق قلبه للخطى العابرة. 
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العنوان: 30 شارع رمسيس - القاهرة

تليفونات النقابة العامة للمهندسني:
25747482 - 25747481
 25747480 - 25747479
 25750495 - 25748427

25748426

فاكس:
25750501 - 25748634

تليفون املجلة: 25769244
داخلي: 409

الربيد اإللكرتونى للمجلة:
media@eea.org.eg 

www.eea.org :املوقع اإللكرتونى للنقابة

للتواصل مع السيد نقيب املهندسني
ت: 01277599521

يومي السبت والثالثاء من كل أسبوع
من الساعة 12 ظهرا وحتى الواحدة ظهرا

طبعت بمطابع األهرام التجارية - قليوب

عناوين وتليفونات وفاكسات النقابات الفرعية

عناوين وتليفونات وفاكسات األندية التابعة للنقابات الفرعية

عناوين وتليفونات االسرتاحات الفندقية التابعة للنقابات الفرعية
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الجيزة
اإلسكندرية

الغربية
املنيا

أسيوط
املنوفية
الفيوم

الوادي الجديد
بور سعيد
الشرقية
البحرية

كفر الشيخ
سوهاج

السويس
الدقهلية

دمياط
أسوان

بنى سويف
قنا

القليوبية
اإلسماعيلية

العريش

القاهرة 
الجيزة

االسكندرية
الغربية

املنيا
أسيوط

املنوفية
الشرقية

الدقهلية
دمياط

قنا
أسوان

البحرية
دمياط

اإلسماعيلية

النقابة

النقابة

النقابة

20ش عماد الدين الدور السابع – القاهرة
6أ ش يوسف عباس – مدينة نصر   24018443 – 24015582  

106شارع جامعة الدول العربية – برج املصرية لألسواق الحرة – املهندسني 
36 شارع بور سعيد – الشاطبى  

شارع املعتصم متفرع من شارع البحر – مدينة طنطا
شارع كورنيش النيل – بجوار الري البحري

أمام مقر الجامعة القديمة بجوار نادي أعضاء هيئة التدريس صندوق بريد )58(
22ش جمال عبد الناصر البحري شبني الكوم أمام اإلدارة العامة لري املنوفية

الفيوم شارع سعد زغلول
ش جمال عبد الناصر بجوار مديرية أمن الوادي الجديد

شارع عرابي أمام نادي املعارف –  بور سعيد
4 ش الشمسي )احمد ماهر سابقًا( قسم اإلشارة – الزقازيق ص.ب. 142

دمنهور شارع عبد السالم الشاذلي أمام مبنى املحافظة 
2 شارع عبد السالم عارف أمام مبنى محافظة كفر الشيخ

سوهاج مدينة ناصر – شارع الجامعة
السويس – أول طرق بور توفيق

1 - املنصورة أمام مبنى املحافظة
2 - فرع ميت غمر التابع لنقابة املهندسني بالدقهلية

امتداد كورنيش النيل – بجوار الرقبة اإلدارية
1 - 102 شارع ألتحرير أسوان )– فاكس 

2 - مقرات إدفو: - شارع التحرير بادفو – عمارة املطحن
3 - شارع أبطال التحرير بجوار املدرسة اإلعدادية الحديثة 

4 - كوم امبو عمارة 18 – أمام مدرسة الصنايع 
شارع عبد السالم عارف برج الكوثر ا شقة 3

 قنا – شارع املستشفيات
بنها برج اللؤلؤة الدور 3 شارع سعد زغلول

االسماعيلية – زايد خلف مجمع املحاكم
العريش – شمال سيناء – ناصية شارعى البوستة وإسماعيل زكرى 

نادي املهندسني شارع أبو الفدا – الزمالك 
1 - نادي 6 أكتوبر آخر املحور املركزي- أمام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

2 - نادي البحر األعظم – أمام حلواني الدمياطي. 
نادي سابا باشا

الطريق السريع – بجوار أرض الجياد طريق مصر اإلسكندرية الزراعي 
املنيا الجديدة – بجوار نادي الطريان

نفس عنوان النقابة - أمام مقر الجامعة القديمة بجوار نادي أعضاء هيئة 
التدريس صندوق بريد )58(

مدينة السادات – املنطقة السكنية األوىل – بجوار نادي النجوم
1 - نادي املهندسني بالحسينية – مركز الحسينية – أمام مجلس املدينة.

2 - نادي املهندسني بالعاشر من رمضان – األردنية العاشر من رمضان 
نادي املهندسني بطلخا - املنصورة

1 - نادي املهندسني برأس الرب – منطقة الجربى
2 - نادي املهندسني بدمياط الجديدة – منطقة النوادي 

 قنا – شارع املستشفيات
كورنيش النيل – بجوار مصنع كوكا كوال 

دمنهور شارع عبد السالم الشاذىل – أمام مبنى املحافظة  الدور السابع
امتداد كورنيش النيل – بجوار الرقبة اإلدارية

االسماعيلية – زايد خلف مجمع املحاكم

العنوان

العنوان

العنوان

25783548 - 25762922

0233380853 - 0233355915 – 0233374922
 035905613 – 035923255 0359226075

0403324882 - 0403324881
0862364888

0882290728 - 0882322102
0482233017 - 0482234861

0846338409
0927936081 - 0927936080
0663356834 - 0663356833
0552366676 - 0552313116

0453357712
0473234549 - 0473230080 

0934600965
0623342500 - 0623342500

 0502313193
0506952399

0572223628 - 0572229058
0972440061
0974711959
0974711959
0973626513
0822353350

 0965332295 - 0965333197
0133241395 - 0133255991 – 01332441476

0643223178
0683352929

27363246  -  27355446
(66 – 44 - 33(  0238210022

35696993
035868384

0403324882  -   0403324881

0882322102
0882290728

0552773131
015490057

0502520051  -  0502522240
0572552987
0572411146

0965332295  -  0965333197 
0972432813

0453357712
0572223628 - 0572229058

0643330862

التليفون

التليفون

التليفون

22615491
0237603470

03911045
0403323963
0862342767
0882328051
0482221807

-------
0663214287
0552313117
0453357714
0473231090
0934600487

0502310140
0572242300
0972440275
0974711959
0974711959
0973626513

0683355929
0643223178

27362343

0882328051

0972432813

0453357714
0572242300

فاكس

افاكس

افاكس
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