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فاليت  Villette    بالتجمع اخلام�س
)مرحلة اأوىل(  

الـمالك:                       �سركة �سوريل لال�ستثمار العقاري  �س.م.م
اال�ست�ساري:                                           مكتب اإيهاف
مدير امل�سروع   :                                   م/ بدر �سياء

مديرا التنفيذ :                     م/ اأمين عجالن            م/ اأحمد �ساهني
مدير املكتب الفن                               م/ حممد ع�سكر

القيمة االإجمالية للم�سروع:        260  مليون جنيه

م�شروع العدد



العدد 12 - يوليو 42017

يعد هذا امل�سروع واحًدا من اأرقى التجمعات ال�سكنية املتكاملة بالتجمع اخلام�س، حيث يتكون 
اجلزء الذي اأ�سند اإلينا من عقدين كاالآتي:

العقد االأول
 193 عدد  تنفيذ  على   ،2015/8/17 يف  ميدكوم  اىل  اإ�سناده  مت  الذي  االأول  العقد  يحتوي 
فيال �سكنية وذلك بنظام )Core & Shell(، اأي اأعمال احلفر واخلر�سانات واملباين والعزل 
والبيا�س الداخلي واخلارجي وت�سطيب الواجهات، وكذا اأعمال ال�سحي والكهرباء، وي�ساف اإىل 

ما �سبق، اأعمال االأ�سوار حول الفيالت بالكامل. 
هذا ويوجد بامل�سروع �ستة مناذج خمتلفة من الفيالت، ترتواح م�ساحاتها من  300 مرًتا مربًعا 

حتى 650 مرًتا مربًعا.
وتبلغ قيمة هذا العقد نحو 200 مليون جنيه م�سري.

العقد الثاين
مت اإ�سناد هذا العقداىل ميدكوم 2017/5/11 ، وقد احتوى على عدد 46 فيال من نف�س النماذج 

ال�سابق االإ�سارة اإليها يف العقد االأول، وتبلغ قيمة هذا العقد حوايل 60 مليون جنيه م�سري.
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لقطات من امل�سروع
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ركن الهند�شة

Trusses   اجلمالونات

يعرف اجلمالون  باأنه كمرة مكونة من ق�سبان مجمعة ب�سكل هند�سي فى و�سالت عدمية االحتكاك. وي�ستعمل 
ملن�ساأ يبلغ بحره من 9 مرت اىل 100 مرت، وي�سنع من ال�سلب اأو االألومنيوم اأو اخل�سب اأو اخلر�سانة. وقد �ساع 
ا�ستخدامه كثريا لقابليتة لتحمل االأحمال احلية وامليتة بكفاءة، مثل حمل االأ�سطح واالأر�سيات يف املباين، وحمل 
واالأ�سباب  املعدنية،  اجلمالونات  على  الفقرة  هذه  و�ستقت�سر  املعلقة،  واالأ�سقف  الداخلية  اخلدمات  عنا�سر 

الرئي�سية ال�ستخدام اجلمالونات هي:
-  البحر الطويل

-   خفة الوزن
-   التحكم فى الرتخيم 

-   القابلية للتحميل بدرجة كبرية
ا�ستخدام اجلمالونات يف املبانى :

ت�ستخدم اجلمالونات يف جمموعة كبرية من املباين، وذلك اأ�سا�سا عند احلاجة اىل بواكى عري�سة كما هو احلال 
الرتفيهية  واملباين  والقاعات  الريا�سية  اأ�سطح املالعب  الطائرات،  املطارات، هناجر  القطارات،  يف حمطات 
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االأخرى، وما اإىل ذلك، اأو حلمل االأحمال الثقيلة، اأى اأن اجلمالونات غالبا ما ت�ستخدم كهياكل ناقلة لالأحمال. 
ومع ذلك، تركز هذه املقالة على املباين ال�سناعية النموذجية من طابق واحد حيث ت�ستخدم اجلمالونات على 

نطاق وا�سع خلدمة ظيفتني رئي�سيتني.
- حمل اأوزان االأ�سطح )االأ�سقف(

- توفري اال�ستقرار االأفقي
تعريف اجلمالون

واجلمالون اأ�سا�سا نظام مثلث )عادة( من عنا�سر ان�سائية مرتابطة متتالية. واأحيانا ي�سار اإليه اأي�سا باعتباره 
كمرة من ن�سيج ترتبط عنا�سره املنفردة يف و�سالت. وغالبا ما يفرت�ض اأن هذه الو�سالت م�سمارية. كل اأع�ساء 
و�سل  نقاط  على  ويطلق  متجان�سة.  مادة  من  م�سنوعة  القطاع  وموحدة  م�ستقيمة  حمورية  ق�سبان  اجلمالون 

االأع�ساء معا املفا�سل، يتم التعامل مع هذه املفا�سل كنقاط مف�سلية غري قادرة على مقاومة اأي عزم.
تكون  املفا�سل. عندما  ب�سكل عام على  تقع  الدعامات  الفعل من  وردود  النظام  الواقعة على  القوى اخلارجية 
ثنائى  اأو جمالون   ) امل�سطح   ( امل�ستوي  النظام  يكون  امل�ستوى،  نف�ض  الواقعة عليها يف  والقوى  االأع�ساء  جميع 
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االأبعاد 2D. واجلمالون ثالثي االأبعاد يعرف اأي�سا با�سم اجلمالون الفراغي. القوة الرئي�سية يف كل من عنا�سر 
اجلمالون هى ال�سد اأو ال�سغط املحوري. عندما تكون االت�ساالت يف املفا�سل جا�سئة، فانها تتعر�ض اىل عزم 

انحناء ثانوي.
اأنواع اجلمالونات

اجلمالونات تتكون من جمموعة عنا�سر ال�سد وال�سغط. االأ�سالع العلوية وال�سفلية يف اجلمالون توفر ال�سغط 
اأ�سكال  من  وا�سعة  جمموعة  اإن�ساء  ميكن  الق�ض.  قوى  تقاوم  ال�سكاالت  و  الكلي،  االنحناء  ومقاومة  ال�سد  و 
اجلمالون. كل ميكن اأن يختلف يف ال�سكل الهند�سي العام و يف اختيار العنا�سر الفردية. وتظهر بع�ض االأنواع 

ال�سائعة اال�ستخدام اأدناه.
))King post truss جمالون امللك

يف  وي�ستخدم  و�سطي  عمودي  قائم  به  جمالون  هو   ) امللك  قائم  اأو   ، امللك  قائم  جمالون  اأو   ( امللك  جمالون 
الت�سميم املعماري للمباين و الكباري، والقائم خا�سع الجهاد �سد نتيجة حمل الكمرة اأدناه من قمة )�سنام( 
اجلمالون اعاله )يف حني اأن قائم امللك نظريا باملثل، يحمل �سلعي ال�سنام العلويني على الكمرة اأدناه(. جمالون 
امللك هي الدعامة االأكرث فعالية لالأ�سطح من حيث التكلفة، و اأنها تبدو كبرية عندما ت�ستخدم ال�سكاالت املنحنية 
واالأ�سالع القطربة. وجمالون امللك يحل العديد من امل�ساكل االن�سائية اأي�سا. فال�سلع ال�سفلي يعمل كـ) رباط( 
و م�سافة 5 مرت بني  اأن ميتد بحره اىل 12 مرتا  امللك ميكن  االنت�سار. جمالون  للغرفة، وومينع احلوائط من 

البواكي.
))Queen post truss جمالون امللكة

جمالون امللكة  ) اأو جمالون قائم امللكة ، اأو قائم امللكة هو جمالون له قائمان عموديان و�سطيان وهو م�سمم 
لتغطية بحر اأطول من بحر جمالون امللك. جمالون امللك  ي�ستخدم قائم و�سطي واحد، يف حني ي�ستخدم جمالون 
ي�سمون عادة  يزالوا  اأع�ساء �سغط، فهم ال  بدال من  �سد،  اأع�ساء  اأنهم  الرغم من  اثنني. وعلى  قائمني  امللكة 

قوائم.
)N  )Pratt truss جمالون برات اأو اجلمالون

ما بني 20 اىل 100 مرت طوال. يف  التى ترتاوح  الطويلة  البحور  املباين ذات  برات عادة يف  ي�ستخدم جمالون 
جمالون برات التقليدي، تكون االأع�ساء القطرية فى اجهاد �سد بتاأثري االأحمال الراأ�سية. وي�ستخدم هذا النوع 
من اجلمالون حيث االأحمال الراأ�سية هي الغالبة ) اأنظر اأدناه اإىل الي�سار (. ويرد بديل جمالون برات ) اأدناه 
من اليمني ( حيث االأع�ساء القطرية حتت اجهاد �سد بتاأثري اأحمال الرفع. وي�ستخدم هذا النوع من اجلمالون 

حيث اأحمال الرفع هي الغالبة، مثلما يف املباين مفتوحة.
من املمكن اإ�سافة اأع�ساء ثانوية ) كما هو مو�سح اأدناه ي�سارا( بـ :

و�سيطة. حتميل  نقاط  •  اإن�ساء 
.) العام  الهيكلي  ال�سلوك  على  التاأثري  دون   ( ال�سغط  اأع�ساء  انبعاج  طول  •  تقليل 

))Warren truss جمالون وارن
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اأنواع اجلمالونات
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االأع�ساء  وارن  بدال من ذلك. يف جمالون  و �سغط  �سد  القطرية حتت  االأع�ساء  النوع من اجلمالون،  يف هذا 
ا�ستخدام  برات. ميكن  اأع�ساءا من جمالون  واأقل  الطول،  مت�ساوون يف  ال�سد  و حتت  ال�سغط  الداخلية حتت 
اأي�سا  يقلل  وهذا   ( الداخلية  لالأع�ساء  اإ�سايف  كبح  تتطلب  بحرا حيث  االأكرب  املباين  املعدل يف  وارن  جمالون 
اىل   20 بني  ما  يرتاوح  الذى  البحر  طويلة  املباين  يف  عادة  وارن  جمالونات  وت�ستخدم   .) الثانوية  االجهادات 
100 مرت يف الطول.  وي�ستخدم هذا النوع من اجلمالونات اأي�سا فى اجلمالون االأفقي للكمرات العمالقة رافعة 

االأونا�ض.
))North light truss جمالون �سوء ال�سمال

ت�ستخدم جمالونات �سوء ال�سمال عادة يف املباين ال�سناعية ذات البحور الق�سرية. اأنها ت�سمح باحل�سول على 
عادة  املواجه  املنحدر  اجلانب  على  الزجاج  ا�ستخدام  الطبيعية من خالل  االإ�ساءة  من  فائدة ممكنة  اأق�سى 
لل�سمال اأو ال�سمال ال�سرقي للحد من احل�سول على الطاقة ال�سم�سية. على اجلزء االأكرب انحدارا من اجلمالون، 

من املعتاد اأن يكون هناك جمالون ميتد عموديا على م�ستوى جمالون �سوء ال�سمال املبني.
ا�ستخدام جمالونات �سوء ال�سمال لزيادة �سوء النهار الطبيعي ميكن اأن يقلل من انبعاثات الكربون الت�سغيلية 
للمباين على الرغم من اأن ينبغي ا�ستك�ساف تاأثريها با�ستخدام النمذجة احلرارية الديناميكية. على الرغم من 
اأن �سوء ال�سمال يقلل من احلاجة اإىل االإ�ساءة ال�سناعية وميكن اأن يقلل من خطر ارتفاع درجة احلرارة، من 
خالل زيادة حجم املبنى فانه اأي�سا ميكن اأن يزيد الطلب على التدفئة. ويعطى دليل ت�سميم مباين امل�ستودعات 

امل�ستهدفة �سفر طاقة املزيد من التوجيهات.
  )Saw-tooth truss ( جمالون �سن املن�سار اأو الفرا�سة

وهناك اختالف بني جمالون �سوء ال�سمال وجمالون �سن املن�سار الذي ي�ستخدم يف املباين متعددة البواكى. وعلى 
غرار جمالون �سوء ال�سمال، فمن املعتاد اأن ي�سمل الوجه جمالون راأ�سي ي�سغل امل�ستوى العمودي على اجلمالون 

�سن املن�سار كما هو مبني.
X جمالون
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:X  X Truss هناك نوعان خمتلفان من اجلمالون
- اإذا �سممت االأع�ساء القطرية ملقاومة ال�سغط، ي�سبح اجلمالون X ميثل تراكب اثنني من جمالونات وارن

- اإذا مت جتاهل مقاومة االأع�ساء القطرية يف ال�سغط، ي�سبح �سلوك اجلمالون X هو نف�ض جمالون برات.
اأكرث ا�ستخدامات هذا النوع من اجلمالون �سيوعا  فى كمرات الرياح، حيث االأع�ساء القطرية طويلة جدا.

Fink truss جمالون فينك
العلوية  االأ�سطح  الق�سرية، والأن  البحور  اأكرب من حيث وزن ال�سلب فى  جمالون فينك  يوفر قدرا اقت�ساديا 
االأ�سالع  تق�سيم  و  لرتتيب  الطرق  من  العديد  هناك  اأق�سر.  عنا�سر  اإىل  االأع�ساء  تق�سيم  يتم  امليل  �سديدة 

واالأع�ساء الداخلية. وي�ستخدم هذا النوع من اجلمالون عادة لبناء اأ�سطح املنازل.
اعتبارات ت�سميم جمالونات االأ�سطح

I  اجلمالون اأم الكمرة
بنف�ض وزن ال�سلب، من املمكن احل�سول على اأداء اأف�سل من حيث املقاومة وال�سالبة، مع اجلمالون من جمرد 
الكمرة  I. هذا الفرق ملمو�ض جدا فى البحور طويلة و / اأو االأحمال الثقيلة. اال�ستفادة الكاملة من هذه امليزة 
ميكن حتقيقها اإذا كان ارتفاع اجلمالون ال يتحدد وفقا ملعايري اأخرى غري الكفاءة االن�سائية، على �سبيل املثال 
 ،I  حدود االرتفاع الكلي للمبنى. ومع ذلك، ت�سنيع اجلمالون عموما اأكرث ا�ستهالكا للوقت من ت�سنيع الكمرة

حتى بالنظر اإىل اأن حتديث معدات الت�سنيع ت�سمح باال�ستفادة املثلى من اأوقات الت�سنيع.
اأقل تكلفة على العديد من الظروف : معدات الت�سنيع فى الور�سة، و  يعتمد التوازن بني احلد االأدنى للوزن و 
التكاليف املحلية من ال�سناعة التحويلية؛ تكلفة وحدة ال�سلب، الخ. اجلملونات توفر عموما احلل االقت�سادي 

للبحور  التي متتد اأكرث من 20 اأو 25 م.
ميزة ت�سميم االأ�سطح اجلمالونية هي اأن القنوات واالأنابيب املطلوبة لت�سغيل خدمات املباين ميكن تثبيتها خالل 

�سبكة االأع�ساء الداخلية و�سط اجلمالون، وبذلك تتكامل اخلدمات.
ال�سكل الهند�سي العام

من اأجل احل�سول على االأداء االن�سائي اجليد، ينبغي اختيار ن�سبة طول اجلمالون اإىل عمقه يف نطاق 10 اإىل 
15. و الت�سميم املعماري للمبنى يحدد ال�سكل الهند�سي اخلارجي و يحدد ميل )ميول( �سلع اجلمالون العلوي. 
واال�ستخدام املق�سود من الفراغ الداخلي ميكن اأن يوؤدي اإما اإىل اختيار �سلع �سفلي اأفقي، على �سبيل املثال حيث 
يجب اأن تكون االأونا�ض الناقلة معلقة حتت ال�سلع ال�سفلي، اأو حتت �سلع داخلي مائل، لل�سماح بتوفري اأق�سى 

م�ساحة.
للح�سول على التخطيط الفعال الأع�ساء اجلمالون الداخلية ) بني االأ�سالع (، نن�سح مبا يلي:

- يجب اأن يكون ميل االأع�ساء القطرية بالن�سبة اىل االأ�سالع بني 35 ° و 55 °.
-  ينبغي اأن تقع االأحمال املركزة على املفا�سل فقط.

-  يجب توجيه اأطول االأع�ساء القطرية بحيث تخ�سع لل�سد )واالأع�ساء االأق�سر منها تخ�سع لل�سغط(.
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مهارات اإدارية

10 خطوات 
لبناء فريق عمل ناجح

حتتاج كل �سركة وموؤ�س�سة لفريق عمل اأو عدة فرق ح�سب حجمها وعدد اق�سامها، وتعد مهمة بناء وتكوين فريق 
بالفعل موؤ�س�ض  تواجه  التى  العقبات  اأكرب  واالإبداع واحدة من  العمل  وقادر على تخطى حتديات  عمل منا�سب 

ال�سركة اأو امل�سروع.
الأفراد  اأنت بحاجة  تتقنه وبطبيعة احلال  الذى  املجال  موؤ�س�سة خا�سة بك يف  ان�ساء  بالذات يف  اأنت  تفكر  قد 
يعملون معك لتق�سم املهام عليهم كل واحد منهم ح�سب تخ�س�سه وما يحرتف فعله، لكن وكما �سبق وقلنا فاإن 

التحدى االأبرز يف هذا ال�سدد هو اجلهل بكيفية القيام بذلك.
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فى هذا املقال �سنتحدث بالفعل عن كيفية بناء وتكوين فريق عمل ناجح يقود �سركتك نحو القمة فريق عمل 
ن�سيط موؤمن بفكرتك وقادر للعمل ل�ساعات طويلة دون ملل وال كلل وال تذمر.

1- روؤية عامة و�ساملة عن فريق العمل:
قبل اأن ت�سرع يف البحث عن اأفراد عليك اأوال ان حتدد كم �سخ�ض حتتاجه للعمل معك، ومن البداية عليك ان 
حتدد بدقة احلاجة من كل واحد منهم، مثال يف فريق عمل ملوقع اإخبارى �ساأحتاج ملدون ين�سئ املحتوى اإ�سافة 
اإىل موظف م�سئول عن ال�سبكات االأجتماعية واآخر م�سئول عن ال�سيو والت�سويق على حمركات البحث اإ�سافة اإىل 
دعم فنى متخ�س�ض يف تطوير املوقع اأى 4 ا�سخا�ض يف البداية، حدد اأنت كم �سخ�ض حتتاج اإليه وتخ�س�ساتهم.

2- االإميان بالفكرة وامل�سئولية:
حتتاج يف فريق عملك اإىل ا�سخا�ض ي�ساطرونك االإرادة باإجناح العمل ويوؤمنون حلد اجلنون بالفكرة التى تعمل 
حتمل  على  وقادرين  م�سوؤولني  �سيجعلهم  الذى  هو  االأميان  فهذا  الواقع،  ار�ض  على  وجت�سيدها  توطينها  على 

امل�سئولية يف ح�سورك اأو غيابك.
3- دع العواطف جانبا نحن هنا يف العمل:

االإن�سان عاطفى بطبعه والفا�سل هو الذى يورط العواطف يف امور العمل لتقوده اإىل التهور يف التعامل والت�سرف 
في�سبح مكروها لدى االأخرين، وعند بناء فريق عمل اأنت بحاجة البعاد عواطفك اجتاه هذا االأمر فقد توظف 
اخا لك رغم انه بعيد عن جمالك وكل هذا ب�سبب حبك له وارادتك يف ان يكون اف�سل، لكن النتيجة احلتمية ملثل 
هذه القرارات هى انهيار الفريق الحقا اأو رمبا التمهيد حلالة من الكراهية خ�سو�سا عندما تذكره كل مرة انك 

ادخلته لفريق العمل كمعاملة خا�سة منك ولي�ض النه قادر على امل�ساهمة بقوة يف اجناح فكرتك.
4- فريق عمل منفتح على االأراء والتوا�سل:

واحدة من اأهم املعايري التى يجب اأن تتوفر يف اأفراد الفريق الذى اأنت ب�سدد تكوينه هى القدرة على التوا�سل 
ال�سعى الإق�ساء  اأو  واملناف�سة اخلبيثة  الكراهية  بعيدا عن  البع�ض،  والنقا�ض بكل ود مع بع�سهم  االأراء  وتبادل 

االآخر كما يحدث يف بع�ض فرق العمل ودون نفاق اأو جماملة اأو خجل من طرح االأفكار.
5- مواهب جيدة والقدرة على االأبتكار:

باالبتكارات  واخلروج  االأبداع  على  القدرة  لديهم  عملهم،  يف  موهوبني  ا�سخا�ض  اإىل  عملك  فريق  يف  حتتاج 
واالإ�سافات اجلديدة، ال يحبون التوقف عن االأبداع ولديهم خيال وا�سع لطرح افكار جنونية ميكنها اأن تطبق 

لتناف�ض بها بقوة يف ال�سوق.
6- اأفراد ال يتوقفون عن تطوير انف�سهم:

نعم هذه النقطة مهمة جدا بالن�سبة لك ولكل �سخ�ض يعمل يف اأى جمال، بدون التطوير الذاتى وتعلم املزيد 
واالطالع على اجلديد فلن تقود ال�سوق.

من اجليد اأن تعمل بني حني واآخر على اإر�سالهم لدورات تكوينية يف املجال، لكن يف ذات الوقت عليهم اأن يعملوا 
على تطوير معارفهم خارج اإطار العمل واأثناء اأوقات فراغهم.
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7- فريق عمل قادر على اال�ستغال حتت ال�سغط:
مع  كبرية  م�ساكل  و�سط  وارتياح  بجدية  احيانا  لال�ستغال  قادر  لفريق  فعال  بحاجة  اأنت  العمل  فى ظل �سغط 
قدرتهم على حلها ب�سعادة وثقة وتعاون وان�سجام، فاحلقيقة التى حتدث بفرق عمل كثرية بال�سركات هى انه يف 
ظل وقوع م�سكلة بغ�ض النظر عن طبيعتها يلجاأ اجلميع لالتهامات و�سحب الثقة واالن�سجام مع لوم االأخر على 

انه ال�سبب.
8- تعامل ب�سكل جيد مع كل ع�سو يف الفريق:

عامل اأع�ساء فريق عملك وكاأنهم من عائلتك وجتنب معاملة ال�سيد للعبد الأنها مل تعد تنفع هذه االأيام، اترك 
لكل ع�سو م�ساحة للحرية واالإبداع وحتمل امل�سئولية وجتنب التدخل يف تفا�سيل عمله كثريا الأنها ت�سايقه وتعطيه 

انطباع على اأنك ال تثق به.
من �سان هذا االأمر يف حالة غيابك ان ي�ستمر فريق عملك باالأبداع واالأبتكار والعمل املنتج وكانك بالفعل معهم 

يف نف�ض املكان.
9- �سجع كل فرد وا�ستمع اإليهم جيدا:

بانها ناجحة  اأفكارك واحلكم عليها  الوقت وطرح  ي�سمح لك باحلديث طيلة  تقود فريق عملك فهذا ال  كونك 
اأ�سحابها  اأ�سماء  معها  ودون  اأمامهم  دونها  باقرتاحاتهم  رحب  الفريق،  اع�ساء  بقية  من  مناق�سة  اأدنى  دون 
وعند ا�ستعرا�سها اذكر ا�سماء من اقرتحوها بالتف�سيل، هذا يعطى لهم االنطباع باأنك منفتح على اآراءهم بل 

وتاأخذها حممل اجلد.
�سجع كل واحد منهم على االبتكار وحتدث اأحيانا بانفراد مع كل فرد، اطلع على �سري عملهم واحدا تلو االآخر 

واتركهم يعملون بانفراد.
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10-  التقدير وال�سكر:
ال�سكر له قوة روحية ونف�سية كبرية جدا خ�سو�سا اذا كان نابعا من قلبك باخال�ض و�سدق، ا�سكر كل �سخ�ض 
بعد االنتهاء من مهمته اأو بعد نهاية اليوم كى يعود اإىل منزله وهو �سعيد وقد ن�سى اي�سا تعب العمل وامل�ساكل 

التى واجهها يف يومه.
من جهة اخرى عندما يحقق فريق العمل قفزة نوعية وتزداد االأرباح من م�سروعك ال تن�سى اإ�سافة مكافاة مادية 
لكل واحد منهم على االأجرة التى يح�سل عليها �سهريا، هذا يعطيهم االأمل على اأن االأمور معك �ستكون بخري لذا 

لن يفكر اأى فرد يف االأنتقال ل�سركة مناف�سة ب�سبب الراتب.

ختامًا 
اإن فريق عملك امل�ستقبلي بحاجة اإىل مواهب حقيقية واإىل اأنا�ض يتميزون بامل�سئولية وال�سمري احلى من اأجل 
اإتقان العمل مع تطوير انف�سهم با�ستمرار والتعامل معهم بحب وثقة واإخال�ض وان تكون القيم نف�سها مزروعة يف 
العالقات بينهم واالأهم هو ان ي�ستغل اجلميع على االإ�سرتاتيجية التى ر�سمتها بناء على اقرتاحاتهم واإ�سافاتك، 

يف هذه احلالة اأنت مع فريق عمل �سيقود �سركتك اإىل القمة.
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فكر وثقافة

النق�سـبندي
�سيخ املبتهلني

اإنه ال�سيخ �سيد حممد النق�سبندي، املولود عام 1920م بقرية دمرية اإحدى قرى حمافظة الدقهلية، 
وهو اأحد اأ�سهر املن�سدين واملبتهلني يف تاريخ االإن�ساد الديني، اإذ يتمتع ب�سوت يراه املو�سيقيون واحًدا 

من اأقوى واأو�سع االأ�سوات م�ساحة يف تاريخ الت�سجيالت.
يف عام 1955م، ا�ستقر يف مدينة طنطا، وذاعت �سهرته يف حمافظات م�سر والدول العربية، و�سافر 
ايل حلب وحماة ودم�سق الإحياء الليايل الدينية بدعوة من الرئي�ض ال�سوري اآنذاك حافظ االأ�سد، كما 
زار اأبوظبي واالأردن واإيران واليمن واإندون�سيا واملغرب العربي ودول اخلليج ومعظم الدول االأفريقية 

واالآ�سيوية، واأدى فري�سة احلج خم�ض مرات خالل زياراته لل�سعودية.
يف عام 1966م، كان ال�سيخ �سيد النق�سبندي مب�سجد االإمام احل�سني بالقاهرة حني التقي م�سادفة 
باالإذاعي اأحمد فراج، الذي �سجل معه بع�ض الت�سجيالت لربنامج )يف رحاب اهلل(، ثم �سجل العديد 
من االأدعية الدينية لربنامج )دعاء( الذي كان يذاع يومًيا عقب اآذان املغرب، كما ا�سرتك يف حلقات 
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والذي  احلقيقة(  عن  )الباحث  برنامج  �سجل  ثم  احل�سنى(،  االأ�سماء  نور  )يف  التليفزيوين  الربنامج 
يحكي ق�سة ال�سحابي اجلليل �سلمان الفار�سي، هذا باالإ�سافة ايل جمموعة من االبتهاالت الدينية التي 

حلنها مو�سيقيون كبار مثل: حممود ال�سريف و�سيد مكاوي وبليغ حمدي واأحمد �سدقي وحلمي اأمني.
النق�سبندي بقوله:  ال�سيخ �سيد  الدكتور م�سطفى حممود يف برناجمه )العلم واالإميان( �سوت  و�سف 
�سوت  اأن  على  االأ�سوات  اأجمع خرباء  ولقد  اأحد"،  اإليه  ي�سل  الذي مل  الفريد  الكرمي  النور  مثل  "اأنه 
ال�سيخ اجلليل من اأعذب االأ�سوات التي قدمت الدعاء الديني، ف�سوته مكون من ثماين طبقات، اإذ كان 
ي�سل اإىل اجلواب، وجواب اجلواب، وجواب جواب اجلواب، وهو �سوت يتاأرجح ما بني امليرتو�سوبرانو 

وال�سربانو.
اأنور  حممد  الراحل  م�سر  رئي�ض  كرمه  وقد  1976م.  فرباير   14 يف  قلبية  نوبة  اإثر  النق�سبندي  تويف 
الرئي�ض  كرمه  كما  وفاته.  بعد  وذلك  االأوىل،  الدرجة  من  الدولة  و�سام  مبنحه  1979م  عام  ال�سادات 
امل�سري االأ�سبق حممد ح�سني مبارك يف االحتفال بليلة القدر عام 1989م مبنحه و�سام اجلمهورية من 

الدرجة االأوىل.
وقد ترك النق�سبندي لالإذاعة ثروة من االأنا�سيد واالبتهاالت، اإىل جانب بع�ض التالوات القراآنية لدى 
بع�ض ال�سّميعة، ومن اأعماله: موالي اإين ببابك– ما�سي بنور اهلل – النف�ض ت�سكو – تلفت م�ستاًقا – رب 

هب يل هدى – يا جميب ال�سائلني .. وغريها(.
وتلك بع�ض اأبيات من اأن�سودة )موالى اإنى ببابك( الذي ذاعت �سهرتها يف العامل االإ�سالمي:

بُنوِر َوجـــــــِهَك اإين َعــــــــائٌد وجُل              ومــن َيُعد بَك لن َي�ّســقى اإىل االأبِد
َمهــما َلقيُت مـــن الُدنيا وَعاِر�ســـــها             َفاأّنَت يل �ســـــغــٌل عّما َيرى ج�سـدي
لــــو مرارُة عي�ٍس يف ر�ســاَك وَما             اأُطيُق �ُسـخطـًا على عي�ٍس من الَرَغِد حَتّ
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اأ�شرة ميدكوم

كاريكاتري العدد

    هل تعلم �أن: 
- احليتان الزرقاء ت�ستطيع التخاطب بوا�سطة غنائها على م�سافة850 كم.

- اأقرب جنم اإىل االأر�س هي ال�سم�س و تبعد حوايل 93 مليون ميل.
- �سعر حلية الرجل قوي جدا وتعادل متانته �سلك من النحا�س يف نف�س قطر ال�سعرة.

- زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني "ب" اإذا ما و�سعت حوايل 
�ساعتني يف �سوء النهار.

- اجلاذبية على القمر ت�ساوي �سد�س اجلاذبية على االأر�س.
-نابليون بونابرت كان يق�سي وقت فراغه فى حل االلغاز .

- املعلقات �سميت بهذا اال�سم الأنها كانت تعلق علي جدار الكعبة
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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

�أخبار 

-تويف اإىل رحمة اهلل تعاىل خال ال�سيد املهند�س اأحمد عبد الفتاح فراج، وذلك يوم 
االأحد املوافق 2017/3/26، تغمد اهلل الفقيد برحمته.

-تويف اإىل رحمة اهلل تعاىل �سقيق الزميل اأحمد كامل وذلك يوم االأحد 2017/4/2، 
للفقيد الرحمة واملغفرة.

تكنولوجيا  باإدارة  ال�سعود  اأبو  حممد  زميلنا/  خال  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  -تويف 
املعلومات وذلك يوم االأحد املوافق 2017/4/9، ودعاوؤنا للفقيد بالرحمة واملغفرة.

ال�سائقني  �سربي  واأحمد  �سربي  حممد  الزميلني  والد  تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل  تويف   -
الفقيد  اهلل  تغمد   ،2017/5/29 املوافق  االإثنني  يوم  وذلك  بلزاك،  لي�سيه  مبدر�سة 

بالرحمة واملغفرة.
- تويف اإىل رحمة اهلل تعاىل والد الزميل مهند�س اأحمد عبد الفتاح فراج وذلك يوم 
الثالثاء املوافق 2017/5/30، وقد اأقيم العزاء مب�سجد اأبي بكر ال�سديق ب�سرياتون 

هليوبولي�س، تغمد اهلل الفقيد بالرحمة واأ�سكنه ف�سيح جناته.

�لبقاء للـه
اهلل  رحمة  اإىل  تويف  حادة،  قلبية  اأزمة  اإثر   -
زميلنا العزيز املهند�س خالد �سكينة عن عمر يناهز 
للمقاولني  الطبي  باملركز  وذلك  عاًما،  اخلم�سني 
بالذكر  وجدير   ،2017/4/5 االأربعاء  يوم  العرب 
ربع  نحو  اإىل  امتدت  بال�سركة  الفقيد  خدمة  اأن 

قرن، ونحن اإذ ندعو له برحمة اهلل ومغفرته.
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