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ُ َعَمَلُكْم َوَر�ُسوُلُه َواْلُوؤِْمُنوَن ( التوبة 105 )  َوُقِل اْعَمُلوا َف�َسَيَى الَلهّ

الزميالت والزمالء اأ�سرة ميدكوم الكرمية
�أن�شطتها  �ملتز�يد لعائلة ميدكوم على مدى 35 عاًما، ومع ت�شعب  �لنمو  كان �شرورًيا مع 
�أجل  من  وفاعلة  جديدة  و�شائل  خلق  �إىل  �حلاجة  تن�شاأ  �أن  بها،  جديدة  �أجيال  و�لتحاق 
�أجل  من  وكذلك  �لعائلة،  هذه  �أفر�د  بني  و�الجتماعية  �الإن�شانية  �لرو�بط  على  �حلفاظ 
�أن د�شنه موؤ�ش�شوه �الأو�ئل، لذلك  �لكيان د�ئًما، منذ  �لتي ميزت هذ�  تعميق روح �النتماء 
كانت تلح علينا من مدة طويلة فكرة �إ�شد�ر مطبوعة د�خلية تعنى باجلو�نب �لتي ميكن �أن 

ت�شغل �هتمام �لعاملني، مثل �جلانب �الجتماعي، و�جلانب �لثقايف، و�جلانب �لتقني.
�إن �شدور �لعدد �الأول من جملة ميدكوم يعد حتقيًقا الأمل قدمي كنا نتحني �لوقت �ملنا�شب 
الإجنازه، وقد �آثرنا �أن تكون هذه �ملجلة ف�شلية يف �لبد�ية، على �أن تتحول �إىل جملة �شهرية 

يف مقتبل �الأيام بعد �أن يكون عودها قد ��شتد.
�الأخو�ت و�الأخوة

لكنها يف  �لبع�ض،  �أذهان  �إىل  يتبادر  �أن  �لعليا كما ميكن  �الإد�رة  لي�شت �شوت  �ملجلة   هذه 
و�أن  ي�شارك �جلميع يف حتريرها،  �أن  ناأمل  لذلك  �أنتم،  للتعبري عنكم  �أن�شاأت  قد  �الأ�شا�ض 

ت�شلنا مقرتحاتكم و�آر�ئكم حول ما ين�شر فيها من �أجل حت�شينها وتطويرها.
وفقكم �هلل، و�شدد خطاكم وحفظ �لوطن

د.م / ممدوح حممد حممود 

هذه املجلة
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ذاكـــرة ميدكوم

هو �ملوؤ�ش�ض �الأول ل�شركة ميدكوم و�أبوها �لروحي، 
ورجل  �لكبار،  �لبنائني  و�حد من  ذلك  قبل  وهو 
�أ�شهمو�  �لذين  �ملرموقني  �ل�شناعة  رجال  من 
�مل�شروعات  من  �لعديد  يف  وخرب�تهم  بجهودهم 
و�لتي  ح�شرها،  ي�شعب  �لتي  �لكربى  �لقومية 
وجممع  �لعايل  �ل�شد  م�شروع  ر�أ�شها  على  كان 
ذلك  بعد  لي�شهم  حمادي،  بنجع  �الألومونيوم 
�ل�شناعية  �ل�شروح  من  �لكثري  تاأ�شي�ض  يف 
و�لهند�شية و�لتعليمية على مدى حياته �حلافلة 
كان  فقد  �شبق،  ما  على  عالوة  و�لعطاء.  بالعمل 
من  ح�شن  على  حممود  حممد  �لكبري  �ملهند�ض 
�الأخري  �لربع  خالل  م�شر  يف  �لربملانيني  �أبرز 
�حلايل،  �لقرن  وبد�يات  �لع�شرين  �لقرن  من 
يف  عمره  يفني  �أن  �لعظيم  �لر�حل  �ختار  فقد 
وتاأ�شي�ًشا  للم�شروعات،  ت�شييًد�  �لوطن،  خدمة 
للقو�نني،  وت�شريًعا  �ل�شناعية،  للموؤ�ش�شات 
يتو�ن  مل  ذلك  وفوق  �حلكومات،  الأد�ء  ومر�قبة 
عن خدمة �أهله ونا�شه يف مركز قو�ض مبحافظة 

قنا، حيث تقع د�ئرته �النتخابية. 
�سية ذاتية خمت�سرة

تخرج يف كلية �لهند�شة بجامعة عني �شم�ض عام 
مديرية  مب�شروع  تخرجه  �إبان  عمل   ، م   1954
�لتحرير لفرتة وجيزة ثم �لتحق ب�شركة �ملقاولني 

�لعرب يف بدء تكوينها.
تقلد على مدى خدمته النا�سب الآتية:

�شركة  �إد�رة  جمل�ض  لرئي�ض  �الأول  �لنائب 
)�ملقاولون �لعرب(.

رئي�ض جمل�ض �إد�رة هيئة �لقطاع �لعام للت�شييد.

املهند�س

 حممد حممود علي ح�سن
)اأغ�سط�س 1932 – يونيو 2010(

للت�شييد  �لقومية  �ل�شركة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض 
و�لتعمري.

رئي�ض �ل�شعبة �لعامة للمقاوالت منذ تاأ�شي�شها.
�لت�شييد  ملقاويل  �مل�شري  �الحتاد  ورئي�ض  موؤ�ش�ض 

لعدة دور�ت.
رئي�ض نقابة �ملهند�شني بالقاهرة.

رئي�ض جلنة �الإ�شكان مبجل�ض �ل�شعب.
م�شر  �شركة  �إد�رة  جمل�ض  ورئي�ض  موؤ�ش�ض 

لالأ�شمنت )قنا(.  
رئي�ض �ملجل�ض �الأعلى لالأ�شمنت.

اأن�سطة اأخرى:
لل�شكان  �لتنفيذي  �ملجل�ض  من:  كل  ع�شوية 
�للجنة  �إد�رة  جمل�ض   - �ملتحدة(  �الأمم  )منظمة 
�أفريقيا  لقارة  �الإقليمي  للمجل�ض  �لد�ئمة 
للربملانيني �لدوليني يف منظمة �ل�شكان �لعاملية - 
�لقومية  �مل�شريني - �ملجال�ض  �ملهند�شني  جمعية 
جمعية   - �لعليا  �الإد�رة  جمعية   - �ملتخ�ش�شة 
 - �لعلمي  �لبحث  �أكادميية   - �لعربية  �الإد�رة 

�للجنة �لعامة لتعديل �لد�شتور.
ا،  خمل�سً ووطنًيا  معطاًء  اإن�ساًنا  الل  رحمه 

واأ�سكنه ف�سيح جناته.
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م�شروع العدد

املقر الرئي�صي  لبنك التنمية ال�صناعية والعمال امل�صري
بالتجمع اخلام�س

املرحلة الثالثة   ) حتت الإن�صاء (

منظور للم�شروع بعد ��شتكمال كافة مر�حلة

ال�ست�سارى: مكتب دكتور عمرو اجلوهري و�سالح وحجاب 

                 ا�ست�سارات هند�سية واقت�سادية متكاملة )�سبور �سابقا(.

الــــالـك :   بنك التنميــــة ال�سنـــــــاعية والعمــــال ال�ســـــــرى.

حجم الأعمال:  41 مليون جنيه م�سرى .

مدير ال�سروع   :   م/ اأ�سرف عبد الكرمي

مدير الكتب الفني : م /م�سعد حممد 
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و�شف �مل�شروع: 
فيها  ��شتخدمت  معمارية  حتفة  يعد  �مل�شروع 
لتنفيذ  ر�أ�شيا  �ملنزلقة  كال�شد�ت  خا�شة  تقنيات 
يف   ��شتخدم  كما   ، �مل�شاعد  و�أكو�ر  �حلو�ئط 
وقو�لب  وفورم  �الإجهاد  �شابقة  �لكابالت  �الأ�شقف 
�للوت�ض،هذ�  زهرة  �شكل  تاخذ  جمالية  با�شكال 

باالإ�شافة �إىل �جلمالون �لفر�غي.

زهرة �للوت�ض بقطر 18مرت تقريبا و�ملحملة على 
عمود و�حد د�ئرى من �خلر�شانة �مل�شلحة بقطر 2 

مرت وبارتفاع حو�ىل 15م.
�لدور  ل�شطح  معدنية  مظلة  م�شاحة450م2   -
�ل�شلب  قطاعات  من  �لكافيرتيا  جزء  فى  �لثالث 
�مل�شنع ومدهونة مبادة زنك ريت�ض �ملقاومة لل�شد�أ 
�شاعتني  ملدة  للحريق  مقاومة  �أ�شمنتية  ومادة 

كافكو 300.

و�مل�شروع عبارة عن مبنى �إد�ري على م�شطح 7275 
نحو  �مل�شقوفة  �مل�شطحات  �إجماىل  و�شل  م2 حيث 
لثالثة  هياكل خر�شانية  ويتكون من   ، م2   35000

طو�بق كاالآتي: 
�لو�حد  �لدور  م�شطح  يبلغ  بدروم  �أدو�ر   3 عدد   -

نحو  7000 م2 
- دور و�حد �أر�شى مب�شطح 2200م2 

حو�ىل  منها  كل  م�شاحة  تبلغ  متكررة  �أدو�ر   6  -
1700 م2 

- غرف بال�شطح على م�شاحة حو�ىل 300م2.
  و ي�شمل نطاق �الأعمال ما يلي: 

�خلر�شانة  من  للمبني  �خلر�شاين  �لهيكل   -
�ال�شقف  وبع�ض  �ل�شد  �شابقة  و�لكابالت  �مل�شلحة 
و�لد�ئرية  �ل�شكل  مثلثة  �ملتقاطعة  �لكمر�ت  من 

�ل�شكل  بدء من �لدور �الر�شى و�الدو�ر �ملتكررة .
�شكل  �لد�ئرية على  للقاعة  �لهيكل �خلر�شاين    -

من  فر�غى   معدنى  جمالون  600م2  م�شاحة   -
ومدهونة  �مل�شحوبة  �ل�شلب  �حلديد  مو��شري 
�أ�شمنتية  �ملقاومة لل�شد�أ ومادة  مبادة زنك ريت�ض 
 Cafco – Spray مقاومة للحريق ملدة �شاعتني

.  Film WB3
�لفر�غى  و�جلمالون  �ملظلة  من  كل  تغطية   -
�شركة  �إنتاج  من  �ملعرج  �ل�شاج  من  بطبقتني 
�ل�شوت  وعزل  �لرطوبة  عزل  بينهما   RIGIDAL

و�لعزل �حلر�رى  .
وعزل  �حلر�رة  وعزل  �الأ�شطح  ميول  �أعمال   -

�لرطوبة من مادة EPDM ومادة �حلماية لها.
�لبنك  خلز�نة  �مل�شلحة  �خلر�شانة  �أعمال   -
�خلر�شانة  من  خا�شة  �أعمال  وبها  �لرئي�شية 
ت�شليح  حديد  با�شتخد�م  �الخرت�ق  �شد  �مل�شلحة 
�ملجدول  �ل�شلب  �ألو�ح  �شر�ئح   + �ملقاومة  عاىل 

.TORED BARS
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اإدارة م�شروعات

اأوًل: العقد
�لعقود �الأكرث �شيوعا يف �لوقت �حلايل يف �مل�شاريع 
�لعامة بكافة �لبلد�ن �لعربية هي ما ي�شمى �لعقود 
�ملهتمني  من  �لكثري  يرى  عقود  وهي  �حلكومية، 
�أ�شباب تعرث �مل�شاريع  �إنها من  ب�شناعة �الإن�شاء�ت 
عادلة  �إذعان غري متو�زنة وغري  باعتبارها عقود 
كل  وتنقل  �ملقاولني  على  كبري  ب�شكل  وت�شغط 
خماطر �مل�شروع �إليهم دون �أن يكون على �جلهات 
هي  تكون  عندما  حتى  م�شوؤوليات  �أي  �الإد�رية 
�إعادة �لنظر يف  �ملت�شبب يف �الأخطاء، ولهذ� وجب 

�لعقد �حلكومي �إذ �أنه ير�عي فقط م�شالح �جلهة 
�أن  كما  �ملقاولني.  حقوق  على  يحر�ض  وال  �ملالكة 
دقيقة  غري  فيه  �مل�شتحقات  �شرف  �عتماد  �آليات 
�لالزمة  �لفرت�ت  �أن  كما  �ملدة.  حمددة  وغري 
ب�شكل  و�ال�شتالم غري حمددة  و�لك�شف  لالعتماد 
دقيق مثل ما هي حمددة يف عقود فيديك. لذلك 
تتعر�ض �الأعمال للتاأخري نتيجة تاأخر �العتماد�ت 
ُيعاقب  �الأخري  ويف  �مل�شتخل�شات،  �شرف  وتاأخر 
فيه.  دور  له  ولي�ض  يقرتفه  مل  ذنب  على  �ملقاول 
يكفي �أن ُن�شري �إىل نقطتني فقط فيهما �لكثري من 

اأ�صباب تعرث امل�صاريع  )1(
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�أ�شباب �خلالفات و�مل�شاكل، �الأوىل �ملتعلقة بظروف 
�لعقد  يف  �ملتناف�شني  من  ُيطلب  و�لتي  �ملوقع، 
و�لتقدم  �لرتبة  �ختبار�ت  باأعمال  �لقيام  �ملطبق 
بعرو�شهم على �أ�شا�شها، وهو �أمر غري منطقي �أن 
�لرتبة  �ختبار�ت  باأعمال  �ملتناف�شني  جميع  يقوم 
�مل�شروع ويف خالل �لفرتة  كٌل على حدة يف موقع 
ال  �أحد�  �أن  ومع  �لعرو�ض.  لدر��شة  �لق�شرية 
�أنه ما ز�ل مطلبا ثابتا يف وثائق  �إال  يقوم بذلك، 
�مل�شاريع يتحمل فيه �ملقاول �مل�شوؤولية كاملة على 
�جلهة  تقوم  �أن  �ملقاولون  طالب  وقد  �لبند.  هذ� 
�ملالكة باإجر�ء �ختبار�ت �لرتبة وتوزيع نتائج هذه 
�الختبار�ت مع وثائق �ملناف�شة لتخفي�ض �مل�شاريف 
وتخفي�ض خماطر �لتعرث. و�لثانية �أن للمهند�ض 
يف �لعقد �حلكومي �أن يفو�ض ممثله بال�شالحيات 
لكن  ملزمة،  تعليماته  وتكون  نف�شها  و�ل�شلطات 
تق�شري هذ� �ملمثل يف رف�ض �أو قبول �الأعمال قد 
يكون عر�شة فيما بعد لرف�ض �ملهند�ض لها و�أمره 

بهدمها و�إز�لتها. 
من  �لكثريون  ين�شح  �لتي  فيديك  عقود  تعترب 
بها  باال�شرت�شاد  �الإن�شاء�ت  جمال  يف  �لعاملني 
عادلة  باعتبارها  �ملعروفة  �لعقود  �أف�شل  من 
�شيئا  ترتك  وال  �الأطر�ف  جميع  حقوق  وتر�عي 
تطبيق  �نتظار  يف  نز�ل  وال  للمز�ج،  �أو  للم�شادفة 
�إنهاء تعديله  �لعامة �جلديد بعد  �الإن�شاء�ت  عقد 
�شياغة  يف  �لعد�لة  فاإن  يكن،  ومهما  وتطويره. 
طرف  كل  على  ما  حتديد  يف  و�لو�شوح  �لعقود 
من م�شوؤوليات وما له من حقوق تعترب �أ�شا�شا يف 
تفادي تعرث �مل�شاريع و�حلد من �لتاأثري�ت �ملتعلقة 
بع�ض  عند  �ملز�جية  �أو  و�خلربة  �لتاأهيل  بنق�ض 
�مل�شاريع  على  �شلبياً  توؤثر  و�لتي  �مل�شاريع  مديري 

و�أطر�ف �لعقد.

ثانيًا: ال�ست�ساري
�ملقاول  بني  �لعد�وة  حول  �ل�شائدة  �لثقافة  تدور 
نظر  يف  �إيجابية  نقطة  باعتبارها  و�ال�شت�شاري 
�ملالك، وهي ثقافة ال �شك خاطئة ينتج عنها تعرث 
�لعالقة  تكون  �أن  و�لو�جب  �مل�شاريع.  من  �لكثري 
لتحقيق  حاالتها  �أح�شن  يف  �لعقد  �أطر�ف  بني 
�إجناز  وهو  و�حد  كفريق  عملهم  من  �لهدف 
�مل�شروع، فاال�شت�شاري هو عني �ملالك على �مل�شروع، 
�مل�شروع عن  �ملالك من  لتحقيق متطلبات  ويعمل 
وُيغطيها  �لعقود  حتكمها  بيئة  يف  �ملقاول  طريق 
مهنة  ممار�شة  و�أخالقيات  �ملهند�ض  ميثاق 
�لهند�شة. ومع �أن �ال�شت�شاري ُيعني بعقد منف�شل، 
�إبر�مه يف �لعادة  ولي�ض طرفا يف �لعقد �لذي يتم 
بني �ملالك و�ملقاول، �إال �أن ��شمه يرد يف �لكثري من 
تتعلق  �لتي  �لبنود  يف  خ�شو�شا  �لعقد،  هذ�  بنود 
باعتماد �الأعمال و�ختيار �ملو�د و�ال�شتالم �لنهائي 
للمخرجات. �إال �أن دوره يف �حلقيقة يجب �أن ي�شمل 
�لرتكيز على �لهدف �لرئي�ض وهو �إنهاء �مل�شروع يف 
وقته و�شمن تكلفته وح�شب مو��شفاته. و�أن يكون 
�لتي  �ل�شعاب  جتاوز  يف  وللمقاول  للمالك  ُمعينا 

يتعر�ض لها �مل�شروع. 
�أن �إحدى هيئات مكافحة �لف�شاد ذكرت على  على 
�الأمور  �أحد  �الإ�شر�ف هو  �أن �شعف  ل�شان رئي�شها 
�الإ�شر�ف  مت  �شو�ء  �مل�شاريع،  منها  ت�شتكي  �لتي 
قبل  من  خارجيا  �أو  �ملالكة  �جلهة  قبل  من  ذ�تيا 
�ملتعاقدة  �جلهة  متابعة  لعدم  وذلك  ��شت�شاري، 
وجود  من  للتاأكد  ومكتبيا  ميد�نيا  للم�شروع 
ذ�تها  و�ملوؤهالت  بالكفاء�ت  �لفني  �الإ�شر�ف  جهاز 
�ملن�شو�ض عليها يف �لعقد. وهي نقطة يف �ل�شميم 
فمهند�شو  �مل�شاريع،  جمال  يف  يعمل  من  يعرفها 
�ملوكل  بالعمل  كلهم  يهتمون  ال  �الإد�رية  �جلهات 
�مل�شوؤولني  �أغلب  يتابعهم  �لذي ال  �لوقت  لهم، يف 
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�مل�شوؤولني  �إبالغ  مع  وحتى  دقيق،  ب�شكل  عنهم 
عنهم عن ممار�شاتهم �ل�شاغطة على �ملقاولني �أو 
حتى �لظاملة لهم، فاإن هوؤالء �ملديرين ال يحركون 
�لغر�مات  تطبيق  هو  يفعلونه  ما  و�أكرث  �شاكنا، 
من  �لتاأخري  �شبب  كان  لو  حتى  �ملقاول  على 
�ال�شت�شاري طرفا  يكون  �أما عندما  �الإد�رة.  د�خل 
�ملالك  فمهند�ض  م�شاعفة،  فامل�شكلة  خارجيا، 
لديه �شماعة، و�ال�شت�شاري قد ال ي�شتطيع �ختيار 
�الأ�شلح من �ملهند�شني لتع�شف قو�نني �ال�شتقد�م، 
مما �شبب ظهور بع�ض حاالت �لف�شاد يف �مل�شاريع. 
�لف�شاد  مكافحة  هيئات  �شتو�جهها  م�شكلة  وهي 
بتحد كبري، حيث �إن �لف�شاد يف مثل هذه �حلاالت 
ولو  �مل�شري،  �الأثر يدل على  لكن  دليال.  ال يرتك 
�أ�شباب  يف  تدقق  نف�شها  �جلهات  �أو  �لهيئة  كانت 
�لتاأخري ولي�ض على نتيجته فقط، لوجدت �أن كثري 
�أو  فيها،  دور  �الإ�شر�ف  �مل�شكالت يكون جلهاز  من 
حتى �مل�شوؤولني عن �مل�شرفني بعدم حتملهم �أمانة 
�أعمالهم و�لتدقيق يف �ل�شكاوى �لتي ُتقدم لهم، �أو 

عدم �شوؤ�لهم عن �الأ�شباب ور�ء تعرث �مل�شروع. 

على  �الأوقات  غالب  يف  تكون  �الإ�شر�ف  عقود 
فيه  لي�ض  �أ�شا�ض  وهو  �شهر(،  )رجل/  �أ�شا�ض 
�مل�شروع يف وقته بينما  حتفيز لال�شت�شاري الإنهاء 
�لعك�ض �شحيح. ومع �أن �الأ�شا�ض �أن يعمل �ملهند�ض 
�ال�شت�شاري ح�شب قو�عد ممار�شة �ملهنة �لتي توؤكد 
يكون  قد  �أنه  �إال  �مل�شروع،  �إجناح  على  �لعمل  على 
�شببا يف تعرث �مل�شروع عندما ال يهتم بالهدف من 
فقط  عمله  ويح�شر  �لنهائي  باملنتج  وال  �مل�شروع 
يف ��شتالم �الأعمال و�لتدقيق على �جلودة، كذلك 
بعناية،  معه  �لعاملة  عنا�شره  يختار  ال  عندما 
�مل�شروع  يف  �الأطر�ف  بقية  مع  يتعاون  ال  وعندما 
فيما يحقق م�شاحلهم وما فيه دفع لن�شب �الإجناز 
�إد�رة  وتقدم �لعمل ومتابعة �جلدول �لزمني، ويف 
يكون  عندما  �مل�شروع،  يف  و�الت�شاالت  �لعالقة 
وم�شوؤولياته  عمله  نطاق  يف  و�شوح  عدم  هناك 
و�شالحياته، وطريقة متابعته للم�شروع، و�حلدود 
تكون  عندما  �أو  يتخذها،  �لتي  للقر�ر�ت  �لزمنية 

تقاريره غري دقيقة �أو حتى م�شللة.

املقالة منقولة عن الدكتور  د. في�صل بن الفديع ال�صريف ) بت�صرف(
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اخلر�صانة  فوا�صل  اأق�صام  اأو  اأنواع  فرز  ميكن 
علي النحو التايل.  Concrete Joint

 Construction Joint فا�سل ال�سب •
متجاورتني  �صبتني  عمل  عن  الناجت  الفا�صل  هو 
للخر�صانة , و يتوجب عمله ب�صبب عدم ال�صب بعملية 

م�صتمرة وم�صي فرتة زمنية بني عملية ال�صب .
اأماكن  يف  للخر�صانة  ال�صب  فا�صل  عمل  ويجب 
كان  �صواء   Minimum Shear الأقل  الق�ص 

ذلك للبالطات اأو الكمرات اأو الأر�صيات
 Expansion Joint فوا�سل التمدد •

الغر�ص من عمل فوا�صل التمدد للمباين هو التحكم 
يف ال�صقوق التي حتدث للخر�صانة وخلف�ص مقاومة 
لعوامل  نتيجة  اخلر�صانة  يف  والنكما�ص  التمدد 

الطبيعة وتاأثري البيئة .
التمدد  لفوا�صل  املنا�صبة  الأماكن  اختيار  ويجب 
الرا�صية يف املباين والتي من املمكن اأن تظهر فيها 
 Horizontal الأفقية  ال�صد  قوة  ب�صبب  ال�صروخ 

 stress
وحتدد امل�صافة بني فا�صل متدد واأخر بناء علي توقع 
ت�صميم  ومقاومة  منه  جزء  اأو  مبني  حائط  متدد 
احلائط لقوة ال�صد الأفقية واأماكن تواجد الفتحات 

يف احلائط ..اأبواب �صبابيك …الخ 
يف  الأفقية  وامل�صافة  2�صم  التمدد  فا�صل  عر�ص 
مع  م   60 اإيل   40 بني  ترتاوح  اخلر�صانية  املباين 
الغري  املبني  اأجزاء  اأخرى يف  فوا�صل  مراعاة عمل 
متكافئة يف الوزن , والبعد الأفقي بني فا�صل متدد 
تاأثري  امل�صتمرة 12 م .يجب مراعاة  واآخر لالأ�صوار 
التغيريات احلرارية والرطوبة والنكما�ص للخر�صانة 

عند ت�صميم املن�صاأة . 

 Settlement Joint فوا�سل الهبوط •
حماية  هو  الفوا�صل  من  النوع  هذا  من  الغر�ص 
املباين من هبوط للرتبة والتي ت�صبب اإزاحة را�صية 
Vertical Displacement وتكون يف الأماكن 
اأماكن  اأو  بالوزن  متكافئة  الغري  املبني  اأجزاء  اأو 
حدوث الهبوط ويجب اأن تعمل بفا�صل قاطعا طول 
املبني باأكمله و�صمك يف حدود 2�صم و يبداأ الف�صل 
من ال�صا�صات وينتهي يف اعلي �صقف مرورا بجميع 
الت�صميم  عند  الحتياطات  اخذ  ويجب  الأدوار 
لعوامل الرطوبة والندي الذي قد يتكون داخل هذه 

الفوا�صل
 Isolation Joints فوا�سل العزل •

انكما�ص  الناجت عن  الب�صيط  الأفقي  بالتمدد  ت�صمح 
اأنها  كما   , احلوائط  اأو  ال�صا�صات  اأو  البالطات 
بالرتبة  هبوط  حدوث  عند  الرا�صي  بالتمدد  ت�صمح 

ومن املهم اأن ل حتوي اأي نوع من اأنواع الت�صليح .
 Control Joint فوا�سل التحكم •

ومنع  بالن�صغاط  للخر�صانة  ال�صماح  منها  الغر�ص 
حدوث �صروخ ناجتة عن انكما�ص اخلر�صانة ب�صبب 
الأر�صية  لبالطات  عملها  يتم  و  احلراري  التغري 
ت�صمح  ول  فقط  الأفقي  البالطة  بتمدد  لت�صمح 

بالهبوط
 Pressure ال�سغط  تخفيف  فوا�سل   •

 Reliving Joint
التي  الإطارية  املن�صاآت  يف  الأفقي  بالتمدد  خا�صة 
ال�صتائرية  احلوائط  اأو  للحوائط  تك�صيه  فيها  تعمل 
, وتظهر  الك�صوة  اإيل تخفيف ال�صغط علي  وتهدف 
…الخ  الرخام  مثل  تك�صيات احلوائط  وا�صحة يف 

واحلوائط املفرغة

فوا�صل اخلر�صانة
)Concrete Joint( 

ركن الهند�شة
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خلق اهلل ال�صم�ص والقمر كاآيات دالة على كمال قدرته 
وعظم �صلطانه وجعل �صعاع ال�صم�ص م�صدرًا لل�صياء 
على الأر�ص وجعل ال�صعاع املعكو�ص من �صطح القمر 
الذي  هو   ( العزيز  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال   . نورًا 
جعل ال�صم�ص �صياء والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا 
عدد ال�صنني واحل�صاب ما خلق اهلل ذلك اإل باحلق 
يف�صل الآيات لقوم يعلمون ( �صورة يون�ص الآية)5( 
فال�صم�ص جتري يف الف�صاء اخلارجي بح�صاب دقيق 
الرحمن  �صورة  يف  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  يقول  حيث 
اأن  اأي   . الآية)5(  بح�صبان(  والقمر  ال�صم�ص   (
 , دقيق  وب�صكل  حمدد  ال�صم�ص  حول  الأر�ص  مدار 
اإىل تغريات  �صيوؤدي  الأر�ص  واآي اختالف يف م�صار 
مفاجئة يف درجة حرارتها وبنيتها وغالفها اجلوي , 
وقد حتدث كوارث اإىل حد لآيكن عندها بقاء احلياة 
احلارقة  ال�صم�ص  جعلت  وحدها  تعاىل  اهلل  فقدرة 
درجة  تبلغ  حيث  للطاقة  وم�صدرًا  ودفئًا  رحمة 
حرارة مركزها حوايل )x )40ْ-8ْ 10 درجة مطلقة 
النخفا�ص  يف  حرارتها  درجة  تتدرج  ثم   ) كفن   (
حتى ت�صل عند ال�صطح اإىل 5762ْ مطلقة ) كفن ( .

ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية
الإ�صعاع  طاقة  من  القدم  منذ  الإن�صان  ا�صتفاد 
كتجفيف  عديدة  تطبيقات  يف  مبا�صرة  ال�صم�صي 
ا�صتخدمها  كما  املنازل  وتدفئة  الزراعية  املحا�صيل 
التاريخية  العلوم  كتب  يف  وردت  اأخرى  جمالت  يف 
الرماين  احلربي  الأ�صطول  اأرخميد�ص  اأحرق  فقد 
الإ�صعاع  تركيز  م عن طريق  ق   212 عام  يف حرب 
من  املئات  بوا�صطة  الأعداء  �صفن  على  ال�صم�صي 
ن�صاء  كانت  البابلي  الع�صر  ويف   . املعدنية  الدروع 
ملاريا  كا  م�صقولة  ذهبية  اآية  ي�صتعملن  الكهنة 
 . النار  على  للح�صول  ال�صم�صي  الإ�صعاع  لرتكيز 
و�صويز ولفوازييه  ت�صرنهو�ص  اأمثال  قام علماء  كما 

با�صتخدام  وغريهم  وهاردجن  واأريك�صون  وموت�صوت 
الطعام  وطهي  املواد  �صهر  يف  ال�صم�صية  الطاقة 
 . الهواء  وت�صخني  املاء  وتقطري  املاء  بخار  وتوليد 
اأول  احلايل  امليالدي  القرن  مطلع  يف  اأن�صئت  كما 
حمطة عاملية للري بو�صاطة الطاقة ال�صم�صية كانت 
تعمل ملدة خم�ص �صاعات يف اليوم وذلك يف املعادي 
قرب القاهرة . لقد حاول الإن�صان منذ فرتة بعيدة 
ولكن  وا�صتغاللها  ال�صم�صية  الطاقة  من  ال�صتفادة 
التقنية  يف  الكبري  التطور  ومع  وحمدود  قليل  بقدر 
والتقدم العلمي الذي و�صل اإليه الإن�صان فتحت اآفاقا 
علمية جديدة يف ميدان ا�صتغالل الطاقة ال�صم�صية .
باملقارنة  ال�صم�صية  الطاقة  ذكر متتاز  ملا  بالإ�صافة 

مع م�صادر الطاقة الأخرى مبا يلي :-
اإن التقنية امل�صتعملة فيها تبقى ب�صيطة ن�صبيًا وغري 
امل�صتخدمة يف م�صادر  التقنية  باملقارنة مع  معقدة 

الطاقة الأخرى .
توفري عامل الأمان البيئي حيث اأن الطاقة ال�صم�صية 
هي طاقة نظيفة ل تلوث اجلو وترتك ف�صالت مما 
يف  وخا�صة  املجال  هذا  يف  خا�صا  و�صعًا  يك�صبها 

القرن القادم.
حتويل الطاقة ال�سم�سية

اآفـــــــــــاق
الطاقة ال�صم�صية وا�صتخداماتها
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طاقة  اإىل  ال�صم�صية  الطاقة  حتويل  ميكن 
التحويل  اآليتي  خالل  من  حرارية  وطاقة  كهربائية 
ال�صم�صية  الكهرو�صوئية والتحويل احلراري للطاقة 
الإ�صعاع  حتويل  الكهرو�صوئية  بالتحويل  ويق�صد   ,
كهربائية  طاقة  اإىل  مبا�صرة  ال�صوئي  اأو  ال�صم�صي 
 ,  ) الكهرو�صوئية   ( ال�صم�صية  اخلاليا  بو�صاطة 
وكما هو معلوم هناك بع�ص املواد التي تقوم بعملية 
املو�صالت  ا�صتباه  تدعى  الكهرو�صوئية  التحويل 
كال�صيليكون واجلرمانيوم وغريها . وقد مت اكت�صاف 
يف  الفيزياء  علماء  بع�ص  قبل  من  الظاهرة  هذه 
وجدوا  حيث  امليالدي  ع�صر  التا�صع  القرن  اأواخر 
بع�ص  من  الإلكرتونات  حترير  ي�صتطيع  ال�صوء  اأن 
اأكرب  له قدرة  الأزرق  ال�صوء  اأن  املعادن كما عرفوا 
من ال�صوء الأ�صفر على حترير الإلكرتونات وهكذا . 
وقد نال العامل اين�صتاين جائزة نوبل يف عام 1921م 

ل�صتطاعته تف�صري هذه الظاهرة .
وقد مت ت�صنيع مناذج كثرية من اخلاليا ال�صم�صية 
وتتميز  علمية  ب�صورة  الكهرباء  اإنتاج  ت�صتطيع 
قطع  اأو  اأجزاء  ت�صمل  ل  باأنها  ال�صم�صية  اخلاليا 
اجلو  تلوث  ول  وقودًا  ت�صتهلك  ل  وهي   , متحركة 
ال�صيانة  من  القليل  اإل  تتطلب  ول  طويلة  وحياتها 
حتت  التقنية  لهذه  ا�صتخدام  اأف�صل  ويتحقق   .
ال�صم�صي ) وحدة �صم�صية  الإ�صعاع  تطبيقات وحدة 
( اأي بدون مركزات اأو عد�صات �صوئية ولذا ميكن 
اإنتاج  يف  منه  لي�صتفاد  املباين  اأ�صطح  على  تثبيتها 
اأما   %20 بحوايل  كفاءتها  عادة  وتقدر  الكهرباء 
احلرارة  توفري  يف  منه  ال�صتفادة  فيمكن  الباقي 
اخلاليا  ت�صتخدم  كما   . املياه  وت�صخني  للتدفئة 
ويف  املختلفة  الت�صالت  نظام  ت�صغيل  ال�صم�صية يف 

اإنارة الطرق واملن�صاآت ويف �صخ املياه وغريها .
فيعتمد  ال�صم�صية  للطاقة  احلراري  التحويل  اأما 
حرارية  طاقة  اإىل  ال�صم�صي  الإ�صعاع  حتويل  على 
عن طريق املجمعات ) الأطباق ( ال�صم�صية واملواد 
ومعزول  للون  داكن  ج�صم  تعر�ص  .فاإذا  احلرارية 

وترتفع  لإ�صعاع  ميت�ص  فاإنه  ال�صم�صي  الإ�صعاع  اإىل 
يف  احلرارة  هذه  من  ي�صتفاد   . حرارته  درجة 
الكهرباء  وتوليد  املياه  وت�صخني  والتربيد  التدفئة 
هي  ال�صم�صية  ال�صخانات  تطبيقات  وتعد   . وغريها 
للطاقة  التحويل احلراري  انت�صارًا يف جمال  الأكرث 
املجففات  الأهمية  حيث  من  ذلك  يلي   . ال�صم�صية 
بع�ص  جتفيف  يف  ا�صتخدامها  يكرث  التي  ال�صم�صية 
املحا�صيل الزراعية مثل التمور وغريها كذلك ميكن 
 , الطعام  طبخ  يف  احلرارية  الطاقة  من  ال�صتفادة 
حيث اأن هناك اأبحاث جتري يف هذا املجال لإنتاج 
تكبد  من  بدل  املنزل  داخل  تعمل  للطهي  معدات 

م�صقة اجللو�ص حتت اأ�صعة ال�صم�ص اأثناء الطهي .
مكان  تتبواأ  اأخذت  قد  ال�صم�صية  الطاقة  اأن  ورغم 
 , املتجددة  بالطاقة  املتعلقة  البدائل  �صمن  هامة 
اأ�صعة  بوجود  يرتبط  منها  ال�صتفادة  مدى  اأن  اإل 
بالطاقة  اأ�صوة  ال�صتخدام  وقت  طيلة  ال�صم�ص 
بعد  تقنيات  املطلوب من  اأن  يبدو  وعليه  التقليدية. 
تقنية وتطوير التحويل الكهربائي واحلراري للطاقة 
الطاقة لال�صتفادة  تلك  تقنية تخزين  ال�صم�صية هو 
 . ال�صم�صي  الإ�صعاع  احتجاب  فرتة  اأثناء  منها 
ال�صم�صية  الطاقة  لتخزين  تقنية  وهناك عدة طرق 
وامليكانيكي  الكهربائي  احلراري  التخزين  ت�صمل 
تخزين  بحوث  وتعد   . واملغناطي�صي  والكيميائي 
الطاقة ال�صم�صية من اأهم جمالت التطوير الالزمة 
يف تطبيقات الطاقة ال�صم�صية وانت�صارها على مدى 
وا�صع , حيث اأن الطاقة ال�صم�صية رغم اأنها متوفرة 
اإل نها لي�صت يف متناول اليد ولي�صت جمانية باملعني 
املعدات  عن  عبارة  احلقيقي  ف�صعرها   . املفهوم 
امل�صتخدمة لتحويلها من طاقة كهرومغناطي�صية اإىل 
اإذا  تخزينها  وكذلك   . حرارية  اأو  كهربائية  طاقة 
دعت ال�صرورة . ورغم اأن هذه التكاليف حاليًا تفوق 
تكلفة اإنتاج الطاقة التقليدية اإل اأنها ل تعطي �صورة 
كافية عن م�صتقبلها ب�صبب اأنها اأخذة يف النخفا�ص 

املتوا�صل بف�صل البحوث اجلارية وامل�صتقبلية . 
ن�صرت بوا�صطة: �صبكة املهند�صني العرب يف مقالت 24 اأغ�صط�ص2013
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ثقافة وفكر

على ا�سم م�سر التاريخ يقدر يقول ما �ساء
اأنا م�سر عندي اأحب واأجمل الأ�سياء

باحبها وهي مالكه الأر�ض �سرق وغرب
وباحبها وهي مرميه جريحة حرب
باحبها بعنف وبرقة وعلى ا�ستحياء
واكرهها واألعن اأبوها بع�سق زي الداء

وا�سيبها واطف�ض يف درب وتبقى هي ف درب
وتلتفت تلقيني جنبها يف الكرب

والنب�ض ينف�ض عروقي باألف نغمة و�سرب
على ا�سم م�سر

م�سر الن�سيم يف الليايل وبياعني الفل
ومرايه بهتانة ع القهوة .. اأزورها .. واطل

القى الندمي طل من مطرح منا طليت
والقاها برواز معلق عندنا يف البيت

فيه القمر م�سطفى كامل حبيب الكل
ال�سري با�سا ب�سواربه اللي ما عرفوا الذل
وم�سر فوق يف الفراندة وا�سمها جولييت

ولا جيت بعد روميو بربع قرن بكيت
وم�سحت دموعي يف كمي ومن �ساعتها وعيت

على ا�سم م�سر

م�سر ال�سما الفزدقي وع�سافي معدية
والقلة مملية ع ال�سباك .. مندية

واجلد قاعد مربع يقرا يف اجلرنال
الكاتب ال�سري ذاته مندمج يف مقال

وم�سر قدامه اكرت كلمة مقرية
قريتها من قبل ما اكتب ا�سمي باإيديا
ور�سمتها يف اخليال على اأبدع الأ�سكال

ونزلت اأيام �سبايا طفت كل جمال
زي النادي وفوؤادي يرجتف بجالل

على ا�سم م�سر

على ا�صم م�صر
�صالح جاهني

�سفت اجلربتي بحرافي�ض احل�سني وبولق
باإبن البلد ما�سي زي النم�ض يف الأ�سواق
بالفالحني ع الداخل من بعيد وقريب

بالأرنوؤوط بال�سراك�سة بكل �سنف عجيب
مرت�س�سني �سور رهيب مزراق

يف ريح مزراق
كاأنهم ل ب�سـر ول خلقـة اخلـالق

وم�سر فالحة تزرق بني رقيب ورقيب
من غي اأبو الهول ما ينه�ض ناه�سة �سايله حليب

وال�سبح بدري اجلربتي ينام وقلمه ي�سيب
على ا�سم م�سر

وال�ض حجارة الطوابي وادق بكعابي
يرجع يل �سوت ال�سدى يفكرين بعذابي

يا ميت ندامة على اأمة بال جماهي
ثورتها يعملها جي�سها ومالها غيه ن�سي

وال�سعب يرق�ض كاأنه عجوز مت�سابي
اإنه�ض من القرب احكي الق�سة يا عرابي

يطل يل رافع الطهطاوي م الت�ساوير
�ساحب وجمروح يف قلبه وجرح قلبه خطي

وعيونه مغرورقني بي�سبوا دمع غزير
على ا�سم م�سر
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هو و�حد من �أهم �لفنانني �لت�شكيليني �مل�شريني 
�شيف  حممد  بالكامل  ��شمه  �لع�شرين،  �لقرن  يف 
مو�ليد  من  وهو  و�نلي  حممد  �إ�شماعيل  �لدين 
�الإ�شكندرية يف 31 مار�ض 1906، وتوفى يف �إ�شتكهومل 
�لت�شوير  لفن  �أ�شتاًذ�  عمل  فرب�ير1979.   15 يف 
باالإ�شكندرية  �جلميلة  �لفنون  كلية  يف  �لزيتي 
�لثقافة  بق�شور  فنياً  وم�شت�شار�ً  �إن�شائها   عند 
�الأهلية  للجمعية  رئي�شاً  كان  كما  باالإ�شكندرية، 
للفنون �جلميلة، ويعترب هو و�أخوه �الأ�شغر �أدهم 
م�شر،  يف  �لت�شكيليني  �لفنانني  �أ�شهر  من  و�نلي 
الأكرث  و�ملثقفني  للفنانني  مز�ًر�  مر�شمهما  وكان 
من 40 عاماً حتى بعد وفاة �أدهم و��شتمر�ر �شيف 

�صيف وانلي
�صاحر الألوان

هل تعلم اأن

يف م�شريته �لفنية. ولهما متحف با�شميهما يف جممع متاحف حممود �شعيد باالإ�شكندرية. در�ض �شيف 
و�نلي �لفن يف مدر�شة ح�شن كامل عام 1929 و�لتي �شميت فيما بعد �جلمعية �الأهلية للفنون �جلميلة 
باالإ�شكندرية، ثم كان هو و�أخوه �الأ�شغر �أدهم و�نلي �أول تلميذين ينتظمان يف مر�شم �لفنان �أتورينو 
بيكي يوم �فتتاحه يف 9 �أكتوبر عام 1930، وبعد رحيل بيكي �فتتحا مر�شما خا�شا لتعليم �لر�شم يف 18 

يونيو 1935
فاز باجلائزة �لكربى يف بينايل �الإ�شكندرية عام 1959، وح�شل على جائزة �لدولة �لتقديرية عام 1973 

، كما ح�شل على �لدكتور�ه �لفخرية من �أكادميية �لفنون يف �أكتوبر 1977.
)منقول عن ويكيبيديا �ملو�شوعة �حلرة(

-�شر�يني �جل�شم �لب�شري يبلغ طولها 600000 كم     
-�حل�شان ميوت �ذ� قطع ذيله     

-�لن�شور ال متوت و لكنها تنتحر ب�شبب �ملر�ض
-�لقد�ض �حتلت على مدى �لتاريخ 24 مرة     

�الإ�شكندر  �لعملة هو  �أول من و�شع �شورة على   -
�ملقدوين     

-مت حتديد خط �لطول جرينت�ض عام 1884 م
-�ملياه ميكن �أن ت�شتخدم كاأد�ة قطع و تكون �أف�شل 

من �أي �شالح حاد  



العدد األول - أكتوبر 142014

�ل�شبت  يوم  �حتفل 
 2014/9/6 �ملو�فق 
كامل  �حمد   / �لزميل 
مليالد  �خلام�ض  بالعيد 

�بنه حممد

اأ�شرة ميدكوم
بهيج  عائلي  حفل  يف 
�أقيم يوم �جلمعة �ملو�فق 
8/22/ 2014بد�ر �لدفاع 
 – روز  "طيبة  �جلوى 
مت  �خلام�ض"  �لتجمع 
�ملهند�شة  �الآن�شة  زفاف 
�لعزيز  عبد  حممد  �آية 
�ملحا�شب  �لزميل  كرمية 
حممد عبد �لعزيز �ملدير 
ميدكوم  ل�شركة  �ملاىل 
وذلك  لال�شمنت  �أ�شو�ن 
�أحمد  �لدكتور  على 
و�ل�شركة  �شعيد،  حممد 
دو�م  للعرو�شني  تتمنى 

�ل�شعادة.

يف حفل بهيج تــم 
زفــــــــــــاف �لزميـــل 
�ملحـــــــــا�شب �أحــمد 
�شلبى على �الآن�شة 

كرمية �لعقيد 
�أحمد بلتاجى 

وذلك يوم �جلمعة 
�ملو�فق 2014/8/15  
متنياتنا للعرو�شني 

بالرفاء و�لبنني.
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البقاء للـه

رئي�س جمل�س الإدارة

املحرر العامم�صت�صار التحرير

د.م / ممدوح حممد حممود

م /عاطف عبد العزيزم /ماجد عبد املق�صود

�ملق�شود  عبد  �لرحمن  عبد  �ملهند�ض  �أخت   2014/6/25 بتاريخ  �هلل  رحمة  �إىل  توفيت 
ع�شوي  �ملق�شود  عبد  عمرو  و�ملهند�ض  �ملق�شود  عبد  ماجد  �ملهند�ض  من  كال  وعمة 

جمل�ض �الإد�رة، غفر �هلل للفقيدة و�أ�شكنها ف�شيح جناته.
للفقيد  دكتور،  �ملهند�ض حممد  �لزميل  و�لد  بتاريخ 2014/7/29  �إىل رحمة �هلل  تويف 

�لرحمة والأ�شرته �ل�شرب �ل�شلو�ن.
�ملنعم،  �ملحا�شب حممد عبد  �لزميل  بتاريخ 2014/8/9 �شقيقة  �إىل رحمة �هلل  توفيت 

للفقيدة �لرحمة والأ�شرتها �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
تويف �إىل رحمة �هلل بتاريخ 2014/8/19 �شقيق �لزميل �ملهند�ض حممد ح�شني، للفقيد 

�لرحمة والأ�شرته �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
توفيت يوم �جلمعة �ملو�فق 2014/8/29 و�لدة �لزميل �ملهند�ض برعى ح�شن �إبر�هيم، 

و�جلميع يدعون للفقيدة باملغفرة. 
�شوقى عبد  �لزميل عالء  �شقيق  �ملو�فق 2014/9/2  �لثالثاء  يوم  �إىل رحمة �هلل  تويف 

�جلو�د، للفقيد �ملغفرة.

�أخبار 
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الركز الرئي�سي:
17 �ض جنيب ب�سيوين - م�سر اجلديدة - القاهرة

تليفون : 20226445041      20226328266
ال�سنع : 110 طريق اأ�سوان / اأبو �سمبل

تليفون : 097 2235623        فاك�ض: 0972335624
فرع اأ�سوان :

حي خالد بن الوليد - عمارة مهند�ض / حممد فهمي القا�سي بجوار بنك التنمية والئتمان 
الزراعي -  مدينة اأ�سوان

اأ�شوان للأ�شمنت�شركة
Medcom - Aswan for Cement
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