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يعد م�سروع تاج �سلطان درة م�سروعات �سركة مدينة ن�سر للإن�ساء والتعمري الإ�سكانية، 
حيث يتخذ موقًعا فريًدا على الطريق الدائري وطريق ال�سوي�س مب�ساحة تبلغ نحو 
80 فداًنا، وهو ي�سم 16 بلوًكا �سكنًيا حتتوي على 236 عمارة وفيلل تتخللها امل�ساحات 
اخل�سراء. هذا ويتوىل الإ�سراف على هذا امل�سروع العملق نخبة من مهند�سي �سركة 

مدينة ن�سر للإن�ساء والتعمري، ياأتي على راأ�سهم:
ال�سيد املهند�س/ اأحمد الهيتمي )الع�سو املنتدب(

ال�سيد املهند�س/ م�سطفى الوكيل )رئي�س قطاع امل�سروعات(
املهند�سة/ نادية عفيفي )مدير عام املرافق(

املهند�س/ وائل نبيل )نائب رئي�س قطاع امل�سروعات(
املهند�س/ حممد عبد املنعم )مدير م�سروعي املرافق وتن�سيق املوقع(

م�سروع 

تاج �سـلطان
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... هذا وتقوم �سركة ميدكوم بتنفيذ عقدين �سمن هذا امل�سروع الكبري وهما كالآتي:
العقد الأول

وهو خا�س باأعمال البنية الأ�سا�سية ملنطقة تاج �سلطان بالكامل مبا فيها من �سبكات 
هذا  وقيمة  داخلية،  وطرق  وات�سالت  وكهرباء  وري  �سحي  و�سرف  وحريق  مياه 
العقد تناهز مبلغ 90 مليون جنيه م�سري، ويتكون هيكله الرئي�سي من ال�سادة  الآتي 

اأ�سماوؤهم:
)ACE( ا�ست�ساري امل�سروع:   مكتب حمرم باخوم لل�ست�سارات الهند�سية

مدير امل�سروع:                        مهند�س/ اأحمد عبد الفتاح
مدير الأعمال الكهروميكانيكية: مهند�س/   حممد ح�سني د�سوقي

مدير تنفيذ امل�سروع:                       مهند�س/   حممد عبد الرحمن
مديرو تنفيذ:                                  م/ اأمين التهامي      ) اأعمال الطرق(

                                              م/ حمدي رفعت   )اأعمال الكهرباء والت�سالت(
                                              م/ اأحمد توفيق        )اأعمال املياه وال�سرف والري(

املكتب الفني:                     م/ اأحمد ثابت
                                               م/ منى نبيل

التخطيط واملتابعة:         م/ كرمي توفيق     
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العقد الثاين
�سبكات  وي�سمل  البارك،  ومنطقة   3 و   2 للبلوكني  املوقع  تن�سيق  باأعمال  خا�س  وهو 
مليون   21 نحو  امل�سروع  هذا  قيمة  وتبلغ  املوقع،  وتن�سيق  والزراعات  والإنارة  الري 

جنيه م�سري، ويتكون هيكله الأ�سا�سي من ال�سادة  الآتي اأ�سماوؤهم:
ا�ست�ساري امل�سروع:                  مكتب اأوكوبلن

مدير امل�سروع:                                  مهند�س/ اأحمد عبد الفتاح
مديرا التنفيذ:                                  م/ جمدي الديب

                                                                م/ اأمين الفويل
مدير املكتب الفني:                            م/ داليا ماهر

التخطيط واملتابعة:                          م/ كرمي توفيق   
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ركن الهند�سة

ال�سروخ اخلر�سانية اأ�سبابها وعلجها

حتدث ال�شروخ اخلر�شانية لأ�شباب عديدة وخمتلفة . وقد تك�ن هذه ال�شروخ على درجة من اخلط�رة قد ت�ؤثر يف عمر املبنى . 
وفيما يلي ت�شنيف ال�شروخ ح�شب م�شبباتها ت�شنيفًا ي�شري على كل املن�شاآت التي ت�شب يف امل�اقع اأو م�شبقة ال�شب .

ت�شنيف ال�شروخ :
1. �سروخ غري اإن�سائية ) لأ�سباب غري اإن�سائية ( ومنيز منها :

- �شروخ النكما�ش احلراري :
يت�لد اأثناء عملية الت�شلب املبكرة حرارة ناجتة من التفاعل الكيميائي بني املاء والإ�شمنت . وغالبًا ما تعالج العنا�شر امل�شبقة 
ال�شنع بالبخار STEAM CURING وهذه املعاجلة احلرارية ت�لد كمية كبرية من احلرارة خالل اخلر�شانة . وعند ما تربد 
اخلر�شانة وتنكم�ش تبداأ الجهادات احلرارية يف الظه�ر والنم� خا�شة اإذا كان التربيد غري منتظم خالل العن�شر. وقد يحدث 
اجهاد ال�شد احلراري �شروخًا دقيقة جدًا يقدر اأن يك�ن لها اأهمية اإن�شائيًا. ولكن ذلك ي�جد اأ�شطحًا �شعيفة داخل اخلر�شانة ، 

كما اأن انكما�ش اجلفاف العادي ي�ؤدي اإىل ت��شيع هذه ال�شروخ بعد ربط العنا�شر م�شبقة ال�شنع .
- �شروخ النكما�ش اللدن :

حتدث نتيجة التبخر ال�شريع للماء من �شطح اخلر�شانة وهي لدنه اأثناء ت�شلدها . وهذا التبخر ال�شريع يت�قف على ع�امل كثرية 
اأهمها درجة احلرارة و�شرعة ال�شم�ش املبا�شرة جتعل معدل التبخر اأعلى من معدل طف� املاء على �شطح اخلر�شانة .

املن�شاآت  . ويف حالة عنا�شر  اآن واحد  اللدن عادة ق�شرية و�شطحية وتظهر يف اجتاهني عك�شيني يف  وتك�ن �شروخ النكما�ش 
�شابقة ال�شب التي ت�شنع يف اأماكن مغلقة وتعالج جيدًا فال يخ�شى من خط�رة �شروخ النكما�ش اللدن ل�شغرها .

DRYING SHRINKAGE CRACKING شروخ انكما�ش اجلفاف� -
ات�شال  حالة  يف  كما   ( تعيقها  ح�اجز  القليل  الت�شليح  ذات  الق�شرية  العنا�شر  تقابل  عندما  ال�شروخ  من  الن�ع  هذا  يحدث 
ك�رني�شة ذات تخانة �شغرية ببالطة �شرفة ذات تخانة كبرية (.ويف الكمرات م�شبقة ال�شنع فاإن خر�شانة الأطراف املف�شلية 
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ت�شب يف جماري من و�شالت مت�شلدة م�شبقة ال�شنع ) كقالب ( . ونظرًا ل�شيق هذه املجاري ن�شبيًا لت�شهيل عملية ال�شب ، 
وحتدث يف الف�ا�شل الراأ�شية غالبًا �شروخ دقيقة نتيجة النكما�ش .

: DEFFERENTIAL THERMAL STRAINS فروق الإجهاد احلرارية -
اإن اأ�شل�ب الإن�شاء يف املن�شاآت م�شبقة ال�شب ي�شاعد على التاأثر باختالف درجة احلرارة لختالف الطق�ش الطبيعي اأو نتيجة 
الت�شخني STEAM CURIG . ولذا تظهر ال�شروخ يف البح�ر املح�ش�رة عند ما يك�ن ات�شال وجهيها باملن�شاأ متينًا . كما اأن 
اإذا حدث اختالف  اأي�شًا  احلرارة املفاجئة لها تاأثري اآخر حيث ي�لد الرتفاع املفاجئ يف درجة احلرارة �شل�شلة من ال�شروخ 
يحدث يف  قد  ولكن   . ال�شكنية  املن�شاآت  نادر احلدوث يف  التاأثري  وهذا   . كمرة  اأو  وجهي بالطة  بني  درجة احلرارة  كبري يف 
باردًا جدًا  اأو  ال�شائل املخزون داخل اخلزان �شاخنًا  ، مثل ح�ائط اخلزانات ويف حالت خا�شة عندما يك�ن  من�شاآت معينة 
. كما حتدث اإجهادات باملن�شاأ نتيجة اختالف درجة احلرارة بني اأجزئه املختلفة ، فاإن اأطراف ال�اجهة مثاًل تتعر�ش لأ�شعة 
ال�شم�ش املبا�شرة فتتمدد ، بينما تظل درجة حرارة باقي املن�شاأ منخف�شة ، فينتج عن ذلك ظه�ر �شروخ قطرية من الزوايا 
يف اأر�شيات املن�شاآت الط�يلة جدًا اأو املتينة جدًا . وهناك اأن�اع اأخرى من ال�شروخ قد حتدث حتت هذا التاأثري وبخا�شة مع 
حدوث ال�ش��شاء والهتزازات ، وتقلل ال�شروخ الناجتة من النكما�ش وفروق درجات احلرارة من متانة املن�شاأ وهذا يعني اأن 

الجتهادات ل تتزايد بعد حدوث ال�شروخ .
-�شروخ نتيجة التاآكل

هناك ن�عان رئي�شان من العي�ب ي�شاعدان على تزايد تاأثري ع�امل التعرية على املن�شاأ اخلر�شاين ، وهما :
    تاآكل حديد الت�سليح :

ينم� ال�شداأ ويتزايد ح�ل حديد الت�شليح منتجًا �شروخًا بامتداد ط�لها . وقد ي�ؤدي ذلك اإىل �شق�ط اخلر�شانة كا�شفة حديد 
الت�شليح وت�شاعد كل�ريدات الكال�شي�م امل�جدة يف اخلر�شانة على ظه�ر هذا العيب ، كما ت�شاعد على ذلك الرط�بة امل�شبعة 
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بالأمالح يف املناطق ال�شاحلية حتمل كل�ريد الكال�شي�م ، وبالتايل فاإن خط�رة تاآكل احلديد ت�شبح كبرية يف هذه احلالة . اإن 
�شروخ تاآكل احلديد خطرية على عمر املن�شاأ وحتمله حيث تقلل م�شاحة احلديد يف القطاع اخلر�شاين ، وهذه الظاهرة خطرية 

ب�شفة خا�شة يف اخلر�شانة م�شبقة الإجهاد .
- نحر اخلر�سانة

هناك تفاعالت كيميائية ت�ؤدي اإىل تهتك اخلر�شانة واحلالة الأكرث �شي�عًا هي تك�ين الـ ETTRINGIT نتيجة احتاد الكربيت 
األ�مينات الإ�شمنت يف وج�د املاء . وامللح الناجت ذو حجم اأكرب من العنا�شر املك�نة له ، والتمدد الناجت ي�ؤدي اإىل تفجر  مع 
فاإن   ، نتيجة اختيار حبيبات ) ح�شى ( غري مالئمة  . وقد يظهر خلل كيميائي  املتهتكة  اأجزاء اخلر�شانة  و�شق�ط  ال�شروخ 

النت�ءات واحلفر التي تظهر على ال�شطح اخلر�شاين تعني اأن احلبيبات املعزولة قد تفتتت .
2. ال�سروخ الإن�سائية

تتعر�ش اخلر�شانة امل�شلحة لجتهادات ال�شد عند حتميل املن�شاأ ، ولذلك حتدث �شروخ يف الكمرات ) وهذا طبيعي ( يف اجلانب 
املعر�ش لل�شد حتت تاأثري عزم النحناء .

فاإذا كان الت�شلح امل�شتخدم م�زعًا بال�شكل املالئم ) تفريد احلديد ( وكانت اخلر�شانة جيدة الن�عية فاإن هذه ال�شروخ تك�ن 
دقيقة بالقدر الكايف لتجنب تاآكل احلديد . وعم�مًا فاإن هذه ال�شروخ مقب�لة اإذا كان �شمكها 0.2مم وقد اأثبتت التجارب اأن 

التاآكل وال�شداأ يتزايدان ب�شرعة فقط عندما يزيد �شمك ال�شرخ عن 0.4مم.
وقد تظهر بع�ش ال�شروخ نتيجة اجتهادات الق�ش ، واإن كانت نادرة ، وتك�ن �شروخًا قطرية ) مائلة(يف اجتاه اأ�شياخ الت�شليح 
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) التك�شيح ( وحتدث ب�شبب عي�ب يف ترابط اأ�شياخ احلديد ذات القطر الكبري مع اخلر�شانة ، خا�شة اإذا كان غطاء احلديد 
قليل ال�شمك ، اأو اإذا كان جن�ش الأ�شياخ ق�شرية مما ي�ؤدي اإىل �شعف الربط بني اأ�شياخ احلديد واخلر�شانة اأو اإذا كانت هذه 
ال�شروخ معق�لة يف احلدود امل�شم�ح بها وت�شري اإىل �شل�ك طبيعي للمن�شاأ فال خطر منها ولكن يف بع�ش احلالت تك�ن هذه 

ال�شروخ ظاهرة بدرجة ت�شكل خطرًا مثل:
-�شروخ عزوم النحناء اأو الق�ش التي يزداد ات�شاعها ب�شفة م�شتمرة .

    �شروخ حتدث يف اأجزاء اخلر�شانة املعرو�شة لل�شغط وهذا ينبه اإىل اأن هناك �شل�كًا غري عادي يحدث يف املن�شاأ .
    تفتت اخلر�شانة يف مناطق ال�شغط ) الأعمدة اأو الكمرات اأو البالطات يف اجلانب املعر�ش لل�شغط ( وهذه احلالة من اأق�شى 

درجات اخلط�رة على املن�شاأ.
عند حدوث مثل هذه الأن�اع من ال�شروخ فقد يك�ن من ال�شروري تدعيم املن�شاأ وُتزال الأحمال ف�ًا ،وبعد ذلك يدر�ش اأ�شا�ش 

وم�شدر اخللل يف املن�شاأ ، ونبداأ يف حل م�شكلة تق�ية املن�شاأ وكيفية معاجلة ال�شروخ .
وقد يك�ن �شبب اخللل زيادة يف الأحمال على املن�شاأ ، اأو اأن الت�شليح غري كاف ، اأو اأن ن�عية اخلر�شانة رديئة اأو اأن هناك هب�طًا 

يف الرتبة …… الخ .
�شيانة وترميم ال�شروخ يف املن�شاآت :

مراقبة ال�سروخ
يجب مالحظة ال�شروخ عندما تظهر يف املن�شاأ اخلر�شاين وعند ظه�رها يجب اختبار �شمك ال�شرخ وط�له وعمقه .

ومن املهم مالحظة ما اإذا كان ال�شرخ يت�شع مبرور ال�قت اأم ل . وهناك طرق كثرية ت�شتخدم الدرا�شة ذلك ) مثل ا�شتخدام 
بقع اجلب�ش ف�ق ال�شروخ ومتابعة حدوث ال�شروخ يف اجلب�ش ، اأو با�شتخدام جهاز يقي�ش العر�ش بني كرتني من احلديد مثبتتني 

على جانبي ال�شرخ ( .
املعروفة كمرجع  املنا�شيب  نقط  با�شتخدام  الإن�شائية  ال�شروخ  فيها  التي حتدث  املن�شاأ  انحناء عنا�شر  اأو  ت�ش�ه  قيا�ش  ويجب 
للقيا�ش ) من ال�شروري معرفة الهب�ط النهائي لالأ�شا�شات ( و�ش�ف تق�دنا املالحظة واأحذ القراءات املختلفة اإىل معرفة ن�ع 

ال�شروخ من حيث اأ�شبابها . وغالبًا ما ت�ؤثر عدة اأ�شباب يف وقت واحد .
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من املمكن الآن اقرتاح طريقة للعالج ) الرتميم ( التق�ية املن�شاأ مثال اأو حقن ال�شروخ ……وما اإىل ذلك .
معاجلة ال�شروخ وترميم املن�شاأ :

    ال�سروخ ال�سعرية غري الإن�سائية ) الناجتة عن اأ�سباب غري اإن�سائية(
من املفرو�ش يف هذه احلالة اأن اخلر�شانة جيدة الن�عية ، واأن ال�شروخ دقيقة ولتمثل خط�رة على ا�شتمرارية حتمل الت�شلح 
. فاإذا متت معاينة ال�شروخ ، وكانت ناجتة عن �شل�ك طبيعي للمبنى كما يف حالة ال��شالت بني ال�حدات م�شبقة ال�شب ، 
معاجلتها  يجب  والتي   ، املبنى  ب�جه  والأفقية  الراأ�شية  ال��شالت  وخا�شة  احل�شاب  يف  ال�شروخ  هذه  ياأخذ  اأن  امل�شمم  فعلى 
بعناية لتجنب الأ�شرار التي تنجم عن هذه ال�شروخ ) مثل ت�شرب املياه خالل لها ( . وبالتايل يجب اأن نت�قع ذلك يف اكت�شاء 
اجلدران الداخلية . وعادة يتم اإجراء اختبارات معملية على و�شالت م�شروخة لنح�شل على الق�ة احلقيقية لل��شالت يف حالة 
ال�شتخدام الفعلي لها ، ويجب اأن ي�شمم حديد الت�شليح ويختار تفرده بطريقة جتعل ات�شاع ال�شروخ غري خطري . وغالبًا ما 
يك�ن و�شع احلديد الإ�شايف غري املح�ش�ب اإن�شائيًا �شروريًا ) مثل حديد الت�شليح القطري املك�شح ( ويك�ن عم�ديًا على اجتاه 

ال�شروخ املت�قعة يف زوايا املبنى .
وعم�مًا فاإن الت�شميم اجليد والتنفيذ اجليد يعطينا اأف�شل حتكم يف ال�شروخ . وتعالج ال�شروخ ال�شعرية غري الإن�شائية ) مثل 
�شروخ النكما�ش اللدن ( بتنظيف ال�شطح بالفر�شاة املعدنية ، ثم تدمن ال�شروخ على طبقات من روبة حقن اإ�شمنتية ل�شقة 
؟. وعندما تك�ن ال�شروخ ال�شعرية عميقة وعم�دية على اجتاه ق�ى ال�شغط يف املن�شاأ فمن ال�شروري حقن هذه ال�شروخ بعناية 

با�شتخدام املنتجات التي تت�شلب حراريًا . ومن ال�شروري اختيار منج منخف�ش اللزوجة .
ال�سروخ العري�سة

عندما يك�ن عر�ش ال�شرخ كبريًا وعميقًا داخل اخلر�شانة بحيث ي�شل اإىل الت�شليح فيجب معاجله لتجنب تاآكل احلديد . اأما 
اإذا حدث هذا التاآكل يف احلديد فعال فيجب اإزالة الغطاء اخلر�شاين املغلف للحديد ، تنظف اأ�شياخ احلديد ،وي�شتبدل الغطاء 
املزال بخر�شانة جيدة كغطاء للحديد ) ومن املهم ي هذه احلالة ا�شتخدام الرتنجات الغروية الال�شقة والرتميم بخر�شانة 
عالية املقاومة بالدفع باله�اء با�شتخدام مدفع الإ�شمنت )cement gun( وغالبًا ما تتميز ال�شروخ الناجتة عن متدد 
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اخلر�شانة باحت�ائها على ن�شبة كربيتات عالية . وقد يك�ن من ال�شروري يف هذه احلالة اإزالة اخلر�شانة املعابة وتغيريها . واإذا 
كانت ال�شروخ ناجتة عن اأ�شباب ميكانيكية ) مثل زيادة الأحمال اأو نق�ش الت�شليح اأو ا�شتخدام خر�شانة رديئة اأو هب�ط الرتبة( 
فيجب اأن نتاأكد من ال�شيطرة على هذه الأ�شباب قبل البدء يف ترميم املبنى خا�شة اإذا كانت هذه ال�شروخ م�شتمرة يف الزيادة.
وقد يك�ن من ال�شروري اإزالة وتغيري اخلر�شانة املعابة واإ�شافة طبقة من اخلر�شانة اجلديدة مثاًل نح�شل على ربط اخلر�شانة 
 EPOXYDE القدمية باخلر�شانة اجلديدة با�شتخدام طبقة دهان خا�شة من مادة غروية مطاطة اأو با�شتخدام اأيب�ك�شي ل�شق
. وقد يك�ن من ال�شروري و�شع اأ�شياخ حديد ت�شليح اإ�شايف يف جماري اأو ثق�ب حمف�رة لها يف اخلر�شانة القدمية   GLUE

الذي  اللزوج  املنتج  باختيار  العناية  ال�شروخ فيجب  نقرر حقن  اأيب�ك�شية ل�شقة ( وعندما  با�شتخدام م�نه  يزرع احلديد   (
�شن�شتخدمه وفقًا لرتتيب ال�شروخ وت�زيعها ، ووفقا لنتائج عملية احلقن .

اإذا كانت ال�شروخ ن�شطة ويتغري عر�شها نتيجة التاأثريات احلرارية فالبد من اأن نتاأكد من عدم ظه�ر تاأثري اإجهادات ال�شد 
و�شروخ جديدة بعد ملء ال�شروخ .

عالج ال�شروخ با�شتخدام امل�اد املرنة
�ش�ف نتاول هنا حل�ل وم�شاكل ملء �شروخ اخلر�شانة مع متابعة الرتميمات الأخرى ال�شرورية.

امل�اد امل�شتخدمة :
ت�شتخدم الب�ليمرات الع�ش�ية والإ�شمنت يف عالج ال�شروخ و�ش�ف ن�شري اإليها بالروابط . واأكرث الب�ليمرات الع�ش�ية ا�شتخدما 
يف الرتميمات الإن�شائية هي الروابط الإيب�ك�شية . وهي عبارة عن مركب اأ�شا�شي راتنجي EPOXY BINDERS(( اأو م�شلد 
اأو معجل للت�شلب ، حيث يجب خلطها بالن�شب املحددة . وللروابط الإيب�ك�شية خا�شية الت�شاق باخلامات كاخلر�شانة واحلديد 
وقلة النكما�ش ، كما اأنها ذات ق�ة �شد و�شغط عاليتني . ويعيب الب�ليمرات الع�ش�ية �شعف مقاومتها للحريق ودرجات احلرارة 
املرتفعة . والروابط الإيب�ك�شية تنتمتي اإىل ف�شيلة الب�ليمرات حرارية الت�شلد وهي ت�شمل �شمن تركيبها الب�لريثان جمهزًا 
على هيئة مركبني خلطهما عند ال�شتخدام ويعد الب�لي�شرت من نف�ش الف�شيلة . وه� يتك�ن عادة من ثالث مركبات ) اأ�شا�ش 

راتنجي ، و�شيط م�شاعد ، ومعجل ت�شلب ( .
وهناك ف�شيلة اأخرى من الروابط الع�ش�ية تتك�ن من الب�ليمرات البال�شتيكية THERMOPLASTIC POLYMERS(( اأو 
الروابط الكريليكية ACRYLAMID BINDER(( وهي �شريعة الت�شلب ول تلت�شق باخلر�شانة ، وهي ذات انكما�ش عال يف 
الظروف اجلافة ولذا فاإن ا�شتخدامها الرئي�شي يك�ن يف �شد ال�شروخ يف حالت الرط�بة والت�شبع ملقاومة ت�شرب املاء والإ�شمنت 
امل�شتخدم هنا ه� الإ�شمنت الب�رتالندي العادي ، كما اأن الإ�شمنت قليل النكما�ش والإ�شمنت �شريع الت�شلب ميكن خلطهما 

بالب�ليمرات الع�ش�ية .
اختيار اخلامات

ي�شتخدم اإ�شمنت احلقن ) اللباين ( مللء التع�شي�شات والفراغات الهامة ، كما ي�شتخدم الإ�شمنت ال�شريع الت�شلب يف بع�ش 
حالت ملء ال�شروخ وت�شتخدم الب�ليم�ؤات البال�شتيكية ) الراتنجات الكلرييكية ( ب�شفة رئي�شية مللء ال�شروخ حتت �شغط املاء 
لإيقاف نفاذا املاء . كما ت�شتخدم اأي�شًاالب�ليمرات حرارية الت�شلد ويعطي اجلدول املرفق )1( ملخ�شا ل��شع ا�شتخدامات 

اأن�اع اخلامات املختلفة واملف�شلة عن ا�شتخدام الب�ليمرات حرارية الت�شلد.
احلد من �شعة ال�شروخ :

ميكن تاليف و�ش�ل ال�شروخ يف عنا�شر اخلر�شانة امل�شلحة اإىل احلد غري امل�شم�ح به باتخاذمايلي:
- ا�شتعمال اخلر�شانة الكثيفة ما اأمكن .

املعرو�شة  البالطات  التاآكل مبا ل قل عن 2 �شم يف  الت�شليح �شد ع�امل  تاأمني طبقة كافية من اخلر�شانة حلماية حديد   -
لتاأثريات ج�ية ، و 2.5�شم للكمرات والأعمدة ، على اأن ل تقل �شماكة هذه الطبقة عن اأكرب قطر حلديد الت�شليح امل�شتعمل .
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1( اأف�شح�ا املجال لأّية  فكرة اأن ت�لد وتنم� و تكرب ما دامت يف الإجتاه ال�شحيح.. وما دمنا مل نقطع بعد 
بخطئها اأو ف�شلها.. فكثري من املحتمالت تبدلت اإىل حقائق، وحت�لت اإحتمالت النجاح فيها اإىل م�فقّية.
الإجتاه  يف  لتبقى  والعناية،  الرعاية  واإمنح�ها  املجال،  اأعط�ها  بل  فكرة،  اأية  تقتل�ا  ل  اآخر:  وبتعبري 

ال�شحيح ويف خدمة ال�شاحلالعام.
اأن يعطى الأفراد حرية كبرية ليبدع�ا،  الإبتكار قائم على الإبداع ل تقليد الآخرين.. لذلك يجب  فاإن 

ولكن يجب اأن ترتكز هذهاحلرية يف املجالت الرئي�شية للعمل وت�شب يف الأهداف الأهم.
2( اإن الأفراد م�شدر ق�تنا، والإعتناء بتنميتهم ورعايتهم يجعلنا الأكرب والأف�شل والأكرث ابتكارًا وربحًا، 

مهارات اإدارية

توجيه املدراء ملزيد من الإبداع

واملنظمات  ال�سركات  مدراء  من  الكثري  و�سع  لقد 
جمال  يف  الرائدة  الآراء  من  جمموعة  العاملية 
نامية،  موؤ�س�ساتنا  تكون  وحتى  والإبداع،  الإبتكار 
بع�س  مراعاة  ينبغي  وخّلقة،  مبدعة  واأ�ساليبنا 
اأ�سحاب  اأو  مدراء  كنا  �سواء  فيها  الأ�سا�سية  املبادئ 

قرار، وهذه املبادئ عبارة عن النقاط التالية:
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ولتكن املكافاأة على اأ�شا�ش اجلدارة واللياقة.
النجاحات  وحتقيق  القرار  يف  للم�شاركة  لهم  الفر�ش  باإتاحة  ومنيهم  و�شجعهم  الأفراد  احرتم   )3

للم�ؤ�ش�شة.
فاإن ذلك كفيل باأن يبذل�ا ق�شارى جهدهم لفعل الأ�شياء على ال�جه الأكمل، وهل امل�ؤ�ش�شة اإّل جمم�عة 

جه�د اأبنائها وت�شافرهم؟.
4( التخلي عن الروتني.. والالمركزية يف التعامل تنمي القدرة الإبداعية، وهي ت�شاوي ثبات القدم يف 

�شبيل التقدم�النجاح..
م�ش�ؤولية،  اإىل  الن�شاط  ح�لنا  اإذا  كذلك  ويك�ن  فح�شب..  وظيفة  ل  ممتع  �شيء  اإىل  العمل  ح�ل�ا   )5

وامل�ش�ؤولية اإىل طم�ح.
6( التجديد امل�شتمر للنف�ش والفكر والطم�حات.. وهذا ل يتحقق اإّل اإذا �شعر الفرد باأنه يتكامل يف عمله، 
واأن العمل لي�ش وظيفة فقط، بل يبني نف�شه و�شخ�شيته اأي�شًا، فاإن هذا ال�شع�ر احلقيقي يدفعه لتفجري 
الطاقة الإبداعية الكامنة بداخله، وت�ظيفها فيخدمة الأهداف.. فاإن كل فرد ه� مبدع بالق�ة يف ذاته.. 
وعلى املدير اأن يكت�شف مفاتيح التحفيز والتحريك لكي ي�شنع من اأفراده مبدعني بالفعل ومن م�ؤ�ش�شته 

كتلة خاّلقة.
7( التطلع اإىل الأعلى دائمًا من �شاأنه اأن يحرك ح�افز الأفراد اإىل العمل وبذل املزيد لأن ال�شع�ر بالر�شا 
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بامل�ج�د يع�د معك��شًا على اجلميع ويرجع بامل�ؤ�ش�شة اإىل ال�ق�ف على ما اأجنز وه� بذاته تراجع وخ�شارة، 
ومبرور الزمن ف�شل.

اإذن لن�شع اإىل حتقيق الأهداف الأبعد با�شتمرار وكلما حتقق هدف ننظر اإىل الهدف الأبعد.. حتى ن�شمن 
م�شرية فاعلة  وم�شتمرة و متكاملة.

8( لي�ش الإبداع اأن نك�ن ن�شخة ثانية اأو مكررة يف البلد.. بل الإبداع اأن تك�ن الن�شخة الرائدة والفريدة.. 
لذلك ينبغي مالحظة جتارب الآخرين وتق�ميها اأي�شًا واأخذ اجليد وترك الرديء لتك�ن اأعمالنا جمم�عة 

من الإيجابيات..
مهمة  والقيادة  مكررة،  ن�شخة  اأو  تابعة  اأو  قائدة  تك�ن  اأن  اإما  الإبتكارية  الإ�شرتاتيجية  وفق  فامل�ؤ�ش�شات 
�شعبة وع�شرية ينبغي بذل امل�شتحيل من اأجل ال��ش�ل اإليها، واإل �شنك�ن من التابعني اأو املكررين.. ولي�ش 

هذا بال�شيء الكثري.
9( ل ينبغي ترك الفكرة اجليدة التي تفتقد اإىل اآليات التنفيذ، بل ن�شعها يف البال، وبني اآونة واأخرى 
تعطينا  رمّبا  املتكررة  واملناق�شة  الزمن،  تت�لد مع مرور  الأفكار اجلديدة  للمناق�شة، فكثري من  نعر�شها 
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املحاولت  يف  فتكتمل  ن�شجها  متام  اإىل  والثانية  الأوىل  املناق�شة  ت�شل  مل  فرمّبا  تنفيذها،  على  مقدرة 
الأخرى.

10( يجب اإعطاء التعّلم عن طريق العمل اأهمّية بالغة لأنه الطريق الأف�شل لتط�ير الكفاءات وت��شيع 
الن�شاطات ودمج الأفراد باملهام وال�ظائف.

11( اإّن امليل والنزعة الطبيعية يف الأفراد وخ�ش��شًا اأ�شحاب القرار، ه� اجلن�ح اإىل البقاء على ما كان، 
لأّن العديد منهم يرتاح لأكرث العادات والروتينات القدمية التي جرت عليها الأعمال و�شارت ماأل�فة لأن 
التغيري بحاجة اإىل هّمة عالية وَنَف�ش جديد خ�ش��شًا واأن اجلديد خميف لأّنه جمه�ل امل�شري.. والإبتكار 
اأعمالهم  اأن  الأفراد  يعتقد  اأن  جدًا  املهم  فاإن  لذلك  وال�شجاعة  التحّدي  من  الكثري  وفيه  حِذر  بطبيعته 
اأّنها �شتجعلهم يف حمّط الرعاية الأكرث و الإحرتام  اأكرث لهم وللم�ؤ�ش�شة.. كما  الإبداعية �شتع�د مبنافع 
العتقادات  من  جزء   ي�شبح  حتى  والنقا�ش  واملحاورة  اخل��ش  من  املزيد  يتطلب  اأمر  وهذا  الأكرب.. 
الإبداعية  والأعمال  املبدعني  ت�شتقبل  امل�ؤ�ش�شة  اأن  بب�شاطة  الأفراد  اعتقد  اإذا  هذا  واملبادئ..ويتكر�ش 

برحابة �شدر وتدعمها نف�شيًا واجتماعيًا و ماليًا وماديًا.



العدد التاسع - أكتوبر 162016

هو حممد �سلح الدين عبد ال�سبور 
مايو   3 يف  ولد  احلواتكى،  يو�سف 
1931 مبدينة الزقازيق. ويعد اأحد 
اأهم رواد حركة ال�سعر احلر العربي 
ومن رموز احلداثة العربية املتاأثرة 
واحدًا  يعّد  كما  الغربي،  بالفكر 
الذين  القلئل  العرب  ال�سعراء  من 
التاأليف  يف  بارزة  م�ساهمة  اأ�سافوا 
امل�سرحي، ويف التنظري لل�سعر احلر.

فكر وثقافة

�سلح عبد ال�سبور
رائــــد احلداثــــة

اللغة  ق�شم  القاهرة  جامعة  الآداب  بكلية  التحق 
ال�شيخ  يد  علي  تتلمذ  وفيها  عام1947  يف  العربية 
اأمني اخل�يل الذي �شمه اإىل جماعة )الأمناء( التي 
التي ورثت مهام  الأدبية(  اإىل )اجلمعية  ثم  كّ�نها، 
على  كبري  تاأثري  للجماعتني  وكان  الأوىل،  اجلماعة 

حركة الإبداع الأدبي والنقدي يف م�شر.
�سلح عبد ال�سبور وال�سعر احلر

التقليدى  ال�شعر  بعدها  ال�شب�ر  عبد  �شالح  ودع 
فيه  حتمل  متامًا  جديد  طريق  يف  ال�شري  ليبداأ 
غابة  يف  الألغام  زرع  اخلا�شة،  ب�شمته  الق�شيدة 
التكرار  اأ�شر  يف  وقع  قد  كان  الذي  التقليدى  ال�شعر 
فاأ�شبح  للهدم،  ولي�ش  للبناء  ذلك  فعل  وال�شنعة، 
فار�ًشا يف م�شمار ال�شعر احلديث. بداأ ين�شر اأ�شعاره 
يف ال�شحف وا�شتفا�شت �شهرته بعد ن�شره ق�شيدته 
�شنق زهران وخا�شة بعد �شدور دي�انه الأول النا�ش 

يف بالدي الذي كر�شه بني رواد ال�شعر احلر مع نازك 
وظف  ما  و�شرعان  ال�شياب،  �شاكر  وبدر  املالئكة 
�شالح عبد ال�شب�ر هذا النمط ال�شعري اجلديد يف 
امل�شرح، فاأعاد الروح وبق�ة يف امل�شرح ال�شعري الذي 
خبا وهجه يف العامل العربي منذ وفاة اأحمد �ش�قي 
عام 1932، ومتيز م�شروعه امل�شرحي بنربة �شيا�شية 
والنتماءات  النحيازات  ت�شقط يف  لكنها مل  ناقدة، 
يف  اإ�شهامات  ال�شب�ر  لعبد  كان  كما  احلزبية، 
التنظري لل�شعر خا�شة يف كتابه )حياتي يف ال�شعر(، 
وكانت اأهم ال�شمات يف اأثره الأدبي ا�شتلهامه للرتاث 

العربي، وتاأثره البارز بالأدب الإجنليزي.
تاأثر عبد ال�سبور بالكتاب العامليني

عبد  �شالح  اإبداع  بها  تاأثر  التي  امل�شادر  تن�عت 
احلكمة  �شعر  اإىل  ال�شعاليك  �شعر  من  ال�شب�ر 
العربي، مرورًا ب�شرَي واأفكار بع�ش اأعالم ال�ش�فيني 
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الذين  احلايف،  ب�شر  و  احلالج   مثل  العرب 
بع�ش  يف  وت�ش�راته  لأفكاره  كاأقنعة  ا�شتخدمهما 
من  ال�شاعر  ا�شتفاد  كما  وامل�شرحيات.  الق�شائد 
)عند  والأملاين  الفرن�شي  الرمزي  ال�شعر  منجزات 
)عند  الإنكليزي  الفل�شفي  وال�شعر  وريلكه(  ب�دلري 
ب�شفة  اإلي�ت  �ش.  وت.  وكيت�ش  وييت�ش  دون  ج�ن 
خا�شة، وقد كتب الكثريين يف العالقة بني " جرمية 
لعبد  احلالج  وماأ�شاة  لإلي�ت  الكاتدرائية  يف  قتل 

ال�شب�ر. 
موؤلفاته ال�سعرية

    النا�ش يف بالدي )1957(/ اأق�ل لكم )1961(/ 
الفار�ش  اأحالم   /)1970( جريح  زمن  يف  تاأمالت 
القدمي )1964   ) / �شجر الليل )1973  ) / الإبحار 

يف الذاكرة 1977 (
موؤلفاته امل�سرحية

  1964( احلالج  ماأ�شاة    .)1969( تنتظر  الأمرية 
بعد ان مي�ت امللك )1973    م�شافر ليل )1968(    
ليلى واملجن�ن )1971( وعر�شت يف م�شرح الطليعة 

بالقاهرة يف العام ذاته.
م�ؤلفاته النرثية

يف  حياتي  الكلمة/  تبقي  اخلم�شني/  م�شارف  على 
ال�شعر/ اأ�ش�ات الع�شر/ ماذا يبقى منهم للتاريخ/ 
قراءة  امل�ت/  نقهر  حتى  امل�شري/  ال�شمري  رحلة 

جديدة ل�شعرنا القدمي/ رحلة على ال�رق.
وفاته

يف 13 اأغ�شط�ش من العام 1981 رحل ال�شاعر �شالح 
عبد ال�شب�ر اإثر تعر�شه اإىل ن�بة قلبية حادة اأودت 
الفنان  مع  �شاخنة  كالمية  م�شاجرة  اثر  بحياته، 
ال�شاعر  �شديقه  منزل  يف  عثمان  بهجت  الراحل 
اأحمد عبد املعطي حجازي، وكان عبد ال�شب�ر يزور 
حجازي ليلتها يف منزله، مبنا�شبة ع�دة الأخري من 

باري�ش لي�شتقر يف القاهرة. 

مرثية رجل تافه
�سعر �سلح عبد ال�سبور

ْت م�ضْت حياُته...كما م�ضَ
اأة ذليلًة موطَّ

كاأنها تراُب مقربة
وكان موُته الغريُب باهًتا مباغًتا

منتَظًرا, مباغًتا
رة امليتَة املُكرَّ

حاب كان بال اأهٍل, بال �ضِ
با با- لهَو ال�ضِّ فلم ي�ضارْك �ضاحًبا-حنَي ال�ضِّ

ليحفَظ الوداَد يف ال�ضباب
كان وحيًدا نازًفا كعابِر ال�ّضحاب

باب و�ضائًعا كما الذُّ
و كنُت اأعرُفه

باُح يف بحريِة العذاب اأراه كلما ر�َضا بَي ال�ضَّ
اأجمُع يف اجِلراب

ب�ضَع لقيماٍت تناثرْت على �ضطوِطها الرتاب
األقى بها ال�ضبياُن للدجاِج والكالب

وكنُت اإن تركُت لقمًة اأنفُت اأن اأملَّها
ِه يلقُطها, مي�ضُحها يِف كمِّ

يبو�ُضها
ياأكُلها

فيعامٍل كالعامِل الذي نعي�ُش فيِه
تع�ضى عيوُن التافهنَي عن و�ضاخِة الطعاِم وال�ضراب

وت�ضاألونني: اأكان �ضاحبي؟
وكيف �ضحبٌة تقوُم بني راحلنَْي؟

اإذن ملاذا حينما نَعى الناعي اإيلَّ نعَيُه
بكيُتُه

وزارين حزين الغريُب ليلتني
ثم رثيُتُه ..!
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اأ�سرة ميدكوم

دد
الع

تري 
كا

كار
�ألف مربوك

�سم  بهيج  عائلي  حفل  يف 
الأقارب والأ�سدقاء مت زفاف 
كرمية  اأ�سرف  اآية  املحا�سبة 
اأ�سرف  املهند�س  الزميل 
املحا�سب  اإىل  الكرمي  عبد 
بفندق  وذلك  حم�سن  ماجد 
اجلمعة  يوم  م�ساء  با�ساج  لو 
املا�سي..  �سبتمرب   16 املوافق 
للزميل  قلبية  تهنئة 
بال�سعادة  ومتنياتنا  العزيز، 

للعرو�سني.
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رئي�س جمل�س �لإد�رة

�ملحرر �لعامم�شت�شار �لتحرير

د.م / ممدوح حممد حممود

م /عاطف عبد �لعزيزم /ماجد عبد �ملق�شود

اأخبار 

-تنعي جمموعة �سركات ميدكوم الزميل ه�سام حممد عمر �سليمان 
م�سرف الأمن ال�سناعي ي�سركة ميدكوم اأ�سوان للأ�سمنت الذي وافته 

املنية يف 2016/8/3.
ال�سيد  حامت  املهند�س  الزميل  زوجة  والد  اهلل  رحمة  اإىل  -توفى 

توفيق يوم ال�سبت 23 يوليو املا�سي، للفقيد الرحمة واملغفرة.
املحا�سب  ال�سيد �ساهني  الزميل  اإىل رحمة اهلل �سقيق زوجة  -تويف 
الرحمة  للفقيد   ،2016 يوليو   28 املوافق  اخلمي�س  يوم  بال�سركة 

واملغفرة.
-تويف اإىل رحمة اهلل خال الزميل م�سطفى حممد عو�س املحا�سب 
ب�سركة جنوب ال�سعيد وذلك يوم ال�سبت املوافق 2016/8/6، للفقيد 

الرحمة واملغفرة.
-تويف اإىل رحمة اهلل والد زوجة الزميل املهند�س حممد دكتور وذلك 

يوم الإثنني املوافق 15 اأغ�سط�س املا�سي، للفقيد الرحمة واملغفرة.

�لبقاء للـه



املركز الرئي�سي:
17 �س جنيب ب�سيوين - م�سر اجلديدة - القاهرة

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

تليفون : 2235623  097      فاك�س:   2335624  097
فرع اأ�سوان :

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

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