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م�سروع عمارات وي�ست تاون
 مبدينة 6 اأكتوبر

) بلوك 3 و 5 (

املالك:     �سركة ال�ساد�س من اكتوبر للتنمية واال�ستثمار )�سوديك(
اال�ست�ساري:                مكتب العمار لال�ست�سارات الهند�سية

مدير امل�سروع:                                 م/ �سياء بدر
مدير املكتب الفني:                        م/ حممد دكتور

القيمة االإجمالية للم�سروع:        115 مليون جنيه

م�شروع العدد
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يقع م�سروع وي�ست تاون )West Town( �سمن م�سروعات بيفريل هيلز �سديدة التميز مبدينة 
6 اأكتوبر، حيث يتكون البلوكان )3 و5( من ثمان وع�سرين عمارة �سكنية،وتتكون العمارة من 4 
اأدوار �سكنية )اأر�سي + 3 متكرر(، مب�ساحة اإجمالية للوحدات ال�سكنية  ت�سل اإىل نحو 78400 

مرًتا م�سطًحا، وقد مت تنفيذ هذا امل�سروع على ثالث مراحل عرب ثالثة عقود كاالآتي:
العقد االأول: 

يت�سمن اأعمال الهيكل اخلر�ساين لعدد 20 عمارة، وتبلغ مدة العقدعام ون�سف، وذلك من نوفمرب 
2013 حتى مايو 2015، وتبلغ قيمة العقد 64 مليون جنيه.

العقد الثاين: 
يت�سمن ت�سطيب الع�سرين العمارة ال�سابقة )Core& shell(، ومدة العقد عام واحد، وذلك 

من نوفمرب 2014 حتى نوفمرب 2015، وتبلغ قيمة العقد 23 مليون جنيه.
العقد الثالث: 

يت�سمن اأعمال الهيكل اخلر�ساين مع الت�سطيب لعدد 8 عمارات، ومدة العقد عام واحد، وذلك من 
فرباير 2015 حتى فرباير 2016، وتبلغ قيمة العقد 28 مليون جنيه.
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لقطات من امل�سروع
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ركن الهند�شة

العـزل ال�سـوتي يف املن�ســاآت

ما هو ال�سوت:
هواأحد �ضور الطاقة وينتقل ال�ضوت من مكان لآخر بوا�ضطة اأمواج ميكانيكية واأمواج ت�ضاغط حتدث ذبذبات 
يف الهواء اأو املواد البنائية وتقا�س بامليكروبار وميكن التمييز بني �ضوت حديث �ضخ�ضني و�ضوت مو�ضيقى مثال 
وانتقاله  ال�ضوت  م�ضدر  ي�ضف   Acoustics ال�ضوت  وعلم  ال�ضوتية  اأوالأجهزة  الآدمية  الأذن  بوا�ضطة 
به يجب درا�ضة  البيئة املحيطة  ال�ضمع يف  ال�ضعور بحا�ضة  الن�ضان على  به ولكي ندرك مدى قدرة  والح�ضا�س 
جهازه ال�ضمعي لتقدير ذلك , ونظرا لأن الأ�ضوات امل�ضتمرة واملتقطعة املحيطة بالن�ضان متثل طاقة خا�ضة قد 
توؤدي اإىل توتره الع�ضبي وتوؤثر على طريقة �ضلوكياته وت�ضرفاته لذلك كان علينا درا�ضة البيئة املحيطة بالن�ضان 
�ضواء خارج املبنى اأو داخله درا�ضة معمارية وتنفيذية للتحكم يف تهيئة م�ضتوى الأ�ضوات املنا�ضبة ملعي�ضته وعمله 
وهذا ل يتم اإل بالتحكم يف �ضكل الفراغ الداخلي للمبنى �ضواء يف الت�ضميم املعماري اأو التنفيذي بجانب ح�ضن 
اختيار اأن�ضب املواد العازلة لل�ضوت وو�ضعها يف مكانها ال�ضحيح مع �ضبط ت�ضطيبها . كل ذلك ي�ضاعد على احلد 
من الأ�ضوات اخلارجية غري املرغوب و�ضولها لالن�ضان بال�ضافة اىل التحكم يف درجة م�ضتوى ال�ضوت الداخلي 

املنا�ضب .
بع�س م�سطلحات ال�سوت:

�سرعة ال�سوت:
ينتقل ال�ضوت خالل الهواء العادي يف درجة حرارة 20 م ب�ضرعة 340 مرتا يف الثانية على �ضكل موجات �ضوتية
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:Frequency تردد ال�ضوت
هو عدد املوجات ال�ضوتية يف الثانية الواحدة ويقا�س بوحدة هريتز

:Intensityضدة ال�ضوت�
هو م�ضار الطاقة ال�ضوتية يف وحدة زمنية خالل وحدة م�ضاحية ويقا�س بوحدة وات/ �ضم2 فرتدد ال�ضوت يحدد 
نوعية ال�ضوت اأما �ضدة ال�ضوت فتحدد كمية ال�ضوت وعموما فاإن مدى ال�ضمع عند الن�ضان يرتاوح بني 20 – 

20000 هريتز.
امت�سا�س ال�سوت:

عندما تقع موجة ال�ضوت على �ضطح ما فاإن كل طاقة ال�ضوت تتوزع اإىل ثالثة اجتاهات رئي�ضية . جزء منها 
يدخل يف ال�ضطح واجلزء الثاين ميت�س بالحتكاك مع ال�ضطح واجلزء الأخري ينعك�س من ال�ضطح , ويعتمد وجود 
اأهمية كربى  �ضدى �ضوت على كمية فقد موجة الطاقة ال�ضوتية نتيجة احتكاك ال�ضوت بال�ضطح وهذا ميثل 

لل�ضوت .
معامل امت�سا�س ال�سوت:

هو الن�ضبة بني الطاقة التي امت�ضت بوا�ضطة ال�ضطح اإىل الطاقة الكلية الواقعة على هذا ال�ضطح
اإنتقال ال�سوت:

ينتقل ال�ضوت على �ضكل موجات �ضوتية خالل الأج�ضام ال�ضلبة وكذلك ينتقل عرب الو�ضط الغازي حيث ن�ضتطيع 
متييز ا�ضوات النداء وال�ضو�ضاء واملو�ضيقى املنتقلة يف اجلو املحيط

اجل�سر ال�سوتي )الوتر ال�سوتي ( :
م�ضطلح يطلق على الأماكن التي ت�ضمح بانتقال ال�ضوت خاللها نتيجة تلف العازل اثناء التنفيذ او عدم تغطيتها 

ا�ضا�ضا وهو من عيوب تنفيذ اعمال العزل
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ال�سوت الناجت عن وقع االأقدام :
يعترب ال�ضوت الناجت عن قرع الأقدام اأكرب مثال على وجود هذه امل�ضكلة لذا وجب عزل املبنى �ضد هذه الظاهر 

والتى متثل انتقال �ضوت قرع القدام من الأدوار العليا اإىل الأدوار ال�ضفلى يف املبنى م�ضببة ازعاج.
معامل ال�سو�ساء :

وهي طريقة لتحديد م�ضتوى �ضدة ال�ضوت الذي ل يزيد عن البيئة اخلا�ضة به . ودائما يحدد يف عقود موا�ضفات 
املباين للتعبري عن اأعلى م�ضتوى لل�ضوت يف الفراغ ومنحنى معامل ال�ضو�ضاء م�ضمم لإعطاء م�ضتويات عالية 
�ضماع  عند  احل�ضا�ضية  لتخفي�س  الآدمية  الأذن  مميزات  العتبار  يف  اآخذه  منخف�ضة  ترددات  على  لل�ضوت 

الرتددات املنخف�ضة مل�ضتوى ال�ضو�ضاء امل�ضموحة بها للنغمات ال�ضوتية بني 1200 هريتز اإىل 2400 هريتز 
معامل تخفي�س ال�سو�ساء :

وهو املتو�ضط احل�ضابي لمت�ضا�س ال�ضوت يف مادة املباين على اأربعة نغمات مرتددة تبداأ من 250 اإىل 2000 
هريتز ويحدد تخفي�س ال�ضو�ضاء مبجموع �ضمك املواد وطريقة تركيبها . كذلك يعتمد امت�ضا�س ال�ضوت على 
�ضمك املادة ونوع العازل ال�ضوتي فنجد اأن كرب امل�ضاحة املعر�ضة لل�ضوت توؤدي اإىل ت�ضعيد ال�ضوت يف م�ضام 
املادة ويوؤدي ذلك اإىل زيادة معامل تخفي�س ال�ضو�ضاء اأما اختيار مواد ال�ضقف العازل لل�ضوت فيتحدد من عدة 

عوامل منها تخفي�س ال�ضو�ضاء ملادة ال�ضقف.
رتبة انتقال ال�سوت :

وهي مقيا�س لنتقال ال�ضوت خالل حائط ويعرب عنه بقيمة واحدة حمدودة لكل مادة بحيث يقي�س ال�ضتجابة يف 
املدى من 100 اإىل 5000 هريتز ويف هذا املدى اأي�ضا يقارن الفقد احلقيقي بالن�ضبة للفقد العياري حيث الفقد 
احلقيقي ل ينبغي اأن يقل عن 8 دي�ضيبل عن الفقد املعياري عند بع�س الرتددات ال�ضوتية وعلى ذلك فاملقيا�س 
انتقال  فقد  تردد �ضوتي مقداره 500 هرتز يف جمال  لل�ضوت عند  املادة  كفاءة عزل  لقيا�س  ي�ضتعمل خا�ضة 

ال�ضوت للحائط اأو الأر�ضية املراد قيا�ضهم والتي تقدر عادة يف حدود جمال اأ�ضوات املناق�ضات بني النا�س.
الأ�ضاليب املعمارية يف التحكم يف م�ضتوى ال�ضوت :

1.اأ�ضاليب تخطيطية بتحديد و�ضع م�ضادر ال�ضوت مثل ال�ضوارع وما يف حكمها وربطها باملباين والبيئة.
2.اأ�ضاليب ت�ضميمية لأ�ضكال الفراغ الداخلي باملباين.

3.اأ�ضاليب تنفيذية باختيار مواد عازلة لل�ضوت .
املواد امل�ستخدمة يف العزل ال�سوتي:

ي�ضتخدم يف العزل ال�ضوتي مواد اإن�ضائية خا�ضه مثل:
1.األواح البولي�ضرتين املنبثق

2.األواح الفلني
3.األواح من اجلب�س

4.مونه رغويه خفيفة )الفوم(
5- األواح بيتومينية / خي�س مقطرن / ورق مقطرن
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6- رغوة البويل يوريثان فوم ال�ضوتي
7- مواد اأ�ضمنتية مطورة ت�ضتخدم يف عمل طبقة من الليا�ضة ال�ضمنتية

طرق العزل ال�ضحيح:
اعمال  تنفيذ  رئي�ضية خالل  اأمور  العازله يجب مراعاة عدة  املواد  ونفاذه خالل  ال�ضوت  انتقال  ل�ضمان عدم 

العازل خ�ضو�ضا عند ا�ضتخدام األواح البولي�ضرتين املنبثق ومن
اهمها:

1. ا�ضتخدام مواد عزل معتمدة وم�ضمونة .
2.تغطية كافة ال�ضطح املراد عزله باملاده العازلة .

3.عدم وجود فوا�ضل كبرية بني قطع املادة العازلة .
4.تقفيل الفوا�ضل بني القطع با�ضتخدام �ضريط ل�ضق خا�س .
5. تغطية العازل با�ضتخدام �ضرائح خا�ضة تعمل على حمايته .

الت�ضال بني الر�ضية واحلائط:
من الأمور التي يجب ان تراعى اأثناء تنفيذ اعمال العزل حيث ل ي�ضمح بوجود ات�ضال مبا�ضر بني احلائط املبني 
من الطوب او امل�ضبوب خر�ضانيا والأر�ضية املبلطة حيث يجب الف�ضل بينها با�ضتخدام نعلة را�ضية من العازل 
)وزره( تقوم ب�ضد ال�ضوت املنتقل اأفقيا عرب البالط والذي بدوره ينتقل را�ضيا خالل احلائط و�ضول اىل الدوار 

ال�ضفلى .
اأ�سكال العزل ال�سوتي يف املباين:

1.منع انتقال ال�ضوت يف القواطع واجلدران وال�ضقوف من اخلارج.
2.منع انتقال اهتزاز واأ�ضوات املكائن.

3.طرق امت�ضا�س ال�ضوت وال�ضو�ضاء يف الداخل.
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مهارات اإدارية

كيف تتعامل مع املوظفني الغا�سبني؟

يجي�س  عما  للتنفي�س  مديرهم  اإىل  يذهبون  قد  فاإنهم  منزعجني  اأو  غا�ضبني  العاملون  يكون  عندما 
من  �ضكواهم  اأو  اآخرين  عمل  زمالء  على  اأو  ال�ضركة  على  احتجاجهم  اأن  من  الرغم  وعلى  ب�ضدورهم, 
م�ضكالت �ضخ�ضية نادًرا ما ياأخذ طابًعا عنيًفا, اإل اأن الإدارة يجب اأن تاأخذ مثل هذه املظاهر بجدية, واأن 

تعمل على منع تفاقم الو�ضع.
يقدم جيم�س م. ماكفرو يف كتاب بعنوان “فكر باأمان” و�ضفة لأف�ضل طريقة للتعامل مع مثل هذه الأو�ضاع 

ت�ضمل التوجيهات التالية:
- اأظهر الهتمام ولكن ل تواجه: فعلى امل�ضئول التاأكد من اأن لغة ج�ضده ل توؤدي اإىل زيادة غ�ضب العامل.. 
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والأف�ضل اأن يقف اأو يجل�س بجانب العامل املحتج ولي�س قبالته مبا�ضرة ولي�ضع يديه على الطاولة اأو حتى 
يف جيوبه بدًل من و�ضعهما بطريقة م�ضتقرة على اخل�ضر. كما اأن النظر بقوة يف وجه ال�ضخ�س الغا�ضب 

ا نوًعا من �ضلوك املواجهة غري املطلوب يف هذا احلال. مبا�ضرة والقيام باإ�ضارات مفاجئة تعد اأي�ضً
بالقول  اأمامه  الواقف  ال�ضخ�س  اإعطاء قيمة مل�ضاعر  امل�ضاعر والآراء دون جدل: فامل�ضئول عليه  - تفهم 
ا اأن يقدر الآراء  مثاًل: “اإنني اأرى اأن هذا الأمر مهم بالن�ضبة لك واأحب اأن اأ�ضمع �ضيًئا عنه” وعليه اأي�ضً
باأن ي�ضاأل مثاًل: “لأفهم الأمر جيًدا هل ميكنني ت�ضجيل بع�س املالحظات” وحتى اإذا كانت اآراء ال�ضخ�س 
غري مهمة اأو غري منطقية يجب ال�ضتماع اإليه دون معار�ضة, وميكن البدء يف مناق�ضة هذه الآراء بعد اأن 

يكون املوظف الغا�ضب قد نف�س عن ال�ضغط الذي ي�ضعر به.
- جتنب املوافقة الزائفة: بع�س امل�ضئولني قد يعتقد اأن التظاهر باملوافقة يجنبه املواجهة املبا�ضرة, لكن 
يدركون يف  العاملني  فاإن معظم  الغ�ضب  نوبة  الرغم من  فعلى  ينطوي على خماطرة كبرية.  الأمر  هذا 
اأعماقهم اأن مبالغاتهم ل تعك�س احلقيقة كلها وهم لن يحبوا حماولة جماراتهم مثلما ل يحبون توبيخهم, 

وعلى امل�ضئول اأن يجد اأر�ضية م�ضرتكة باإعطاء ردود نزيهة وطلب ا�ضتجابة مماثلة من الآخرين.
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توكيد جودة

اأ�سواء على االإ�سدار اخلام�س لالأيزو 
)اأيزو2015-9001(

ليحل حمل  اإدارة اجلودة( فى 2015/9/15,  نظام   ( الأيزو 9001  للموا�ضفة  الإ�ضدار  اخلام�س   اأعلن عن 
الإ�ضدار  ال�ضابق الذى كان قد مت اإ�ضداره فى  عام 2008, ولقد مرت املوا�ضفة منذ بداية الإ�ضدار الأول فى 
عام 1987 ب�ضل�ضة من التعديالت التى ت�ضرف عليها اللجان النوعية باملنظمة الدولية للتقيي�س)الأيزو( وكانت 

على الرتتيب الآتي:
1987 الإ�ضدار الأول للموا�ضفة 9001 

1994 الإ�ضدارالثانى
2000 الإ�ضدار الثالث 
2008 الإ�ضدار الرابع 

اإعداد املهند�س/ برعي ح�سن
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2015 الإ�ضدار اخلام�س للموا�ضفة  2015/9/15 ) اأيزو 2015-9001( 
كيفية اإعداد واإ�سدار املوا�سفة 

ا  اأي�ضً اإعداد املوا�ضفات القيا�ضية الدولية يتم من خالل اللجان الفنية ملنظمة الأيزو وي�ضارك فى هذا العمل 
الدولية  اللجنة  مع  وثيق  ب�ضكل  املنظمة  وتتعامل  بالأيزو,  عالقة  لها  التى  احلكومية  وغري  احلكومية  الهيئات 

الكهروتقنية فى جميع امل�ضائل املتعلقة بالتوحيد القيا�ضى الكهروتقنى.
ويتم اإعداد م�ضودات املوا�ضفات القيا�ضية الدولية وفقا للقواعد املن�ضو�س عليها فى اجلزء الثانى من الدليل 
)ISO/IEC Directives(ال�ضادر عن كل من املنظمة الدولية للتقيي�س واجلنة الدولية الكهروتقنية
تكون مهمة اللجنة الفنية الأ�ضا�ضية هى اإعداد املوا�ضفات الدولية كما توزع م�ضودات املوا�ضفات القيا�ضية الدولية 
املوا�ضفة كموا�ضفة  اإ�ضدار  , ويتطلب طبع  للت�ضويت عليها  املنظمة  اأع�ضاء  الفنية على  اللجان  تعتمدها  التى 

قيا�ضية دولية موافقة 75% على القل من الأ�ضوات 
اأهم التعديالت التي طراأت على املوا�ضفة 

  )High level structure (  1. الهيكل العام للموا�سفة
الإ�ضدار احلاىل للموا�ضفة يتكون من 10 بنود بدًل من البنود الثمانية لالإ�ضدار ال�ضابق, وجاء هذا الإطاراجلديد 

للتوافق مع موا�ضفات نظم لإدارة الأخرى 
thinking based Risk(( 2. التفكري املبني على املخاطر

الغر�س من نظام اإدارة اجلودة هو اأن يكون اأداة وقائيةدرجة تعقيد اإدارة املخاطر تعتمد على نتائج تلك املخاطر 
و فوائد تطبيق مفهوم التفكري املبني على املخاطر :-

ت�ضبح عادة  الوقاية  ااإخلفاق-  احتمالية  الأهداف -تقليل  احتمالية حتقيق  واال�ضتعداد-زيادة  املعرفة  زيادة 
وثقافة للمنظمة-�ضمان ثبات تقدمي املنتجات واخلدمات مبا يتوافق مع املتطلبات -  زيادة ثقة ور�ضاء العمالء.

3. زيادة فاعلية ودور االدارة العليا
اإلغاء ممثل الإدارة وتتحمل الإدارة العليا امل�ضئولية جتاه فعالية نظام اإدارة اجلودة
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4. -تعديالت يف بع�س امل�سطلحات امل�ستخدمة

6. بنود مت الغاءها
مثل بنود )دليل اجلودة-ممثل الإدارة- الجراءات ال�ضت الأ�ضا�ضية- الأفعال الوقائية(.

7.بنود مت اإ�سافتها 
مثل: �ضياق املنظمة - حتديد املخاطر- املعرفة داخل املنظمة- خطط حتقيق الأهداف - تخطيط التغيريات- 

ملكية مقدمي اخلدمات واملنتجات- �ضبط عدم املطابقة لنتائج العمليات.

من  العديد  يوجد  اأنه  اإل   B1 جدول  الدولية  املوا�ضفة  م�ضودة  يف  واملذكورة  اجلوهرية  التعديالت  فقط  هذه 
امل�ضطلحات التي مت االإ�ضتغناء عنها وكذلك م�ضطلحات متت اإ�ضافتها.

5. تعديالت فى مبادئ نظام ادارة اجلودة. 



15 العدد 11 - ابريل 2017

البنود احلالية للموا�سفة اأيزو 9001 - 2015
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فكر وثقافة

ال�سيخ حممد عبده
الفقيه املجدد

ِه         َوَيخـــــــــــِطُر َبنَي اللـــــَم�ِس َوالُقُبـــالِت َم�ضى َنعــــــــــــــ�ُضُه َيخـــــتاُل ُعــــجبًا ِبَربِّ
َتكــــــــــــاُد الُدمــــــــــــــوُع اجلـــــاِرياُت ُتِقلُُّه        َوَتدَفـــــــــــُعُه الأَنفـــــا�ُس ُم�ضــــــَتِعراِت
ًة         َو�ضــــاَقت ُعيــــــوُن الَكـوِن ِبالَعرَباِت ت َلُه الأَر�ُس َرجَّ َبكى ال�َضــــــــرُق َفِارجَتَّ
َففي الِهنِد حَمزوٌن َويف ال�ضنِي جــــــاِزٌع         َويف ِم�ضـــــــَر بــاٍك داِئُم احَل�َضـــراِت
َوفـــي ال�َضاأِم َمفــجــوٌع َويف الُفر�ِس ناِدٌب         َويف توُن�ٍس ما �ِضــــــئَت ِمن َزَفــــراِت

َبكى عاَلُ الإِ�ضـــــــــــــــــــــــالِم عــاِلَ َع�ضِرِه      �ِضـــــراَج الَديـــاجي هـــاِدَم ال�ُضُبهاِت
تلك كانت بع�س اأبيات من املرثية الطويلة, التي وّدع بها �ضاعر النيل حافظ اإبراهيم فقيد الإ�ضالم 

ال�ضيخ حممد عبده )1266هـ – 1323هـ / 1849م – 1905م(.
مولده ون�ساأته:

اأبوه  وكان  امل�ضري,  بالريف  البحرية  اإحدى قرى مديرية  ن�ضاأ حممد عبده يف قرية )حملة ن�ضر(, 
ل�ضتكمال  طنطا  اإىل  والده  اأر�ضله  الكرمي,  للقراآن  اإمتامه  وبعد  القرية,  يف  ملحوظة  مكانة  �ضاحب 
على  اأ�ضر  اأباه  ولكن  القدمي,  التدري�س  لأ�ضلوب  نظرا  واملعارف  العلوم  ا�ضتيعاب  عن  فعجز  تعليمه, 
تعليمه, مما اأدى به اإىل هروبه اإىل خاله الذي اأثر كثرًيا يف حياته, فزرع الزهد والتقوى يف قلب حممد 
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عبده وحبب اإليه درا�ضة الدين, وحتّول ال�ضيخ حممد عبده اإىل الأزهر, فدر�س النحو والفقه والتف�ضري, 
وملا كانت طريقة التدري�س بالأزهر تقليدية, فلم يلم اآنذاك بالعلوم واملعارف احلديثة, ولكن خاله لفت 

اأنظاره لأهمية هذه العلوم واملعارف .
اأ�ض�س الإ�ضالح الديني يف العال الإ�ضالمي كله.وكل ما  وقد التقى بجمال الدين الأفغاين وو�ضعا معا 
كان ي�ضغلهما من خالل دعوتهما لالإ�ضالح هو يقظة العال الإ�ضالمي يف مواجهة الغرب الذي يرغب يف 
ال�ضتيالء على م�ضادر الرثوات الطبيعية والب�ضرية يف ديار الإ�ضالم املمزقة التي يحكمها اجلهل. لذلك 
قاما بتوجيه دعوتهما اإىل العقل امل�ضلم ينفيان عنه اخلرافة والتواكل والدرو�ضة , ويحررانه من عبودية 

ال�ضكليات.
مواقفه ال�سيا�سية:

عهد  يف  ذلك  وكان  الد�ضتورية,  باحلريات  للمطالبة  املعار�ضة  �ضفوف  اإىل  عبده  ال�ضيخ حممد  ان�ضم 
اخلديوي اإ�ضماعيل, ثم ما لبث اأن ُخلع اإ�ضماعيل ليتوىل ابنه اخلديوي توفيق الذي  �ضعر بخطر الرجلني, 
فقام بنفي جمال الدين الأفغاين اإىل باري�س, فا�ضتدت معار�ضة حممد عبده للخديوي اجلديد والحتالل 
الإجنليزي, فُنفي اإىل بريوت, وا�ضتدعاه جمال الدين الأفغاين اإىل باري�س, واأ�ض�ضا مًعا جمعية العروة 
الوثقى, وكانت ذات �ضبغة �ضيا�ضية, ثم اأ�ضدرا مًعا جريدة العروة الوثقى عام 1884م , وقد كان لهذه 
اجلريدة اأثر كبري يف العال الإ�ضالمي, ولكن ل ي�ضدر منها �ضوى ثمانية ع�ضر عدًدا, ثم افرتق الرجالن 

ثانية, وعاد ال�ضيخ حممد عبده اإىل بريوت. ثم عفا عنه اخلديوي فرجع اإىل م�ضر.
ومن اأعماله اجلليلة, حتديث الأزهر ال�ضريف, واإ�ضالح املحاكم ال�ضرعية, والرد على طعون امل�ضت�ضرقني 
من اأمثال هانوتو ورينان �ضد الإ�ضالم, وكذلك تف�ضري القراآن الكرمي بعيدا عن التقليد, ومبا يوافق روح 

الع�ضر,ولكنه ل يتم العمل فيه, حيث وافته املنّية.
ويعد ال�ضيخ حممد عبده من رواد النه�ضة يف الع�ضر احلديث لأ�ضباب عدة منها:

- اهتمامه باللغة وحترير الكتابة من رق التقليد وال�ضنعة ولفظياتها.
- الهتمام باملعنى والبعد عن الزخارف اللغوية.

- تاأثريه البالغ الذي اأحدثه فيمن عا�ضروه ومن جاوؤوا من بعده.
- التوفيق بني الفكر الإ�ضالمي وح�ضارة الع�ضر ومناهجها العلمية.

- اهتمامه باإ�ضالح الرتبية والتعليم .
- حترير العقول من اجلهل واخلرافات والأوهام, ومالم�ضة ق�ضايا الع�ضر.

- القدرة على تطويع اجلماليات اللفظية القدمية مبا يخدم الأ�ضاليب اللغوية.
ومن موؤلفـات ال�سيخ:

)ر�ضالة التوحيد, �ضرح مقامات بديع الزمان الهمذاين, نهج البالغة, الإ�ضالم والن�ضرانية مع العلم 
واملدنية(
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اأ�شرة ميدكوم

دد
الع

تري 
كا

كار

تهنئة
زفاف  مت  بهيج،  عائلي  حفل  يف 
االآن�سة اآالء معو�س، كرمية الزميل 
املهند�س  على  اأحمد،  �سيد  معو�س 
اأحمد غريب، وذلك بدار املدفعية 

يوم اخلمي�س 2017/2/2 
وال�سركة تهنئ العرو�سني، وتتمنى 

لهما دوام ال�سعادة.

م�شروع جديد من هايد بارك
من  ميدكوم  �سركة  يف  الكاملة  ثقتها  على  بارك  هايد  �سركة  اأكدت  املا�سي،  مار�س  يف 
اإليها،  بالتجمع اخلام�س  اإ�سناد فيالت كال�سرت 5 و 8 من م�سروع جاردن هايت�س  خالل 
ويبلغ عدد الفيالت 129 فيال، بقيمة اإجمالية ت�سل اإىل 140مليون جنيه م�سري، ومن 
املعروف اأن �سركة هايد بارك تعد واحدة من اأكرب ال�سركات العاملة يف �سوق التطوير 

العقاري مب�سر.
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رئي�س جمل�س الإدارة

املحرر العامم�شت�شار التحرير

د.م / ممدوح حممد حممود

م /عاطف عبد العزيزم /ماجد عبد املق�شود

�أخبار 

-توفيت اإىل رحمة اهلل ال�سيدة والدة كل من املهند�س ماجد عبد املق�سود واملهند�س 
عمرو عبد املق�سود ع�سوي جمل�س االإدارة بال�سركة، وذلك يوم 10 يناير املا�سي وقد 
مت اإقامة العزاء مب�سجد القوات امل�سلحة مبدينة ن�سر، تغمد اهلل الفقيدة بالرحمة 

واملغفرة.
- تويف اإىل رحمة اهلل والد كل من الزميلني املهند�س ه�سام اأبو العطا واملهند�س اأ�سرف 

اأبو العطا، وذلك يوم ال�سبت 25 من فرباير املا�سي، رحم اهلل الفقيد وغفر له.
- توفيت اإىل رحمة اهلل ال�سيدة حرم االأ�ستاذ عادل امل�سلمي �سقيق الزميل املهند�س 
م�سطفى امل�سلمي، وذلك يوم ال�سبت 4 مار�س، وقد اأقيم العزاء مب�سجد القوات امل�سلحة 

مبدينة ن�سر.
- تويف اإىل رحمة اهلل والد الزميل �سعيد عطا ال�سائق مب�سروع العا�سمة االإدارية يوم 

29 من دي�سمرب املا�سي، تغمد اهلل الفقيد بالرحمة واملغفرة.
من   31 يوم  اأ�سوان  اأ�سمنت  ب�سركة  عالم  عمرو  الزميل  والد  اهلل  رحمة  اإىل  تويف   -

دي�سمرب املا�سي، تغمد اهلل الفقيد بالرحمة واملغفرة.
- تويف اإىل رحمة اهلل والد الزميل حممد حم�سن ال�سائق يوم 12 يناير املا�سي، تغمد 

اهلل الفقيد بالرحمة واملغفرة.
- توفيت اإىل رحمة اهلل �سقيقة الزميل اأحمد كامل وذلك يوم 2 فرباير املا�سي، تغمد 

اهلل الفقيدة بالرحمة واملغفرة.

البقاء للـه
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