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) التوبة 105

هذه املجلة
الزميالت والزمالء �أ�سرة ميدكوم الكرمية

كان �ضرور ًيا مع النمو املتزايد لعائلة ميدكوم على مدى  35عا ًما ،ومع ت�شعب �أن�شطتها
والتحاق �أجيال جديدة بها� ،أن تن�ش أ� احلاجة �إىل خلق و�سائل جديدة وفاعلة من �أجل
احلفاظ على الروابط الإن�سانية واالجتماعية بني �أفراد هذه العائلة ،وكذلك من �أجل
تعميق روح االنتماء التي ميزت هذا الكيان دائ ًما ،منذ �أن د�شنه م�ؤ�س�سوه الأوائل ،لذلك
كانت تلح علينا من مدة طويلة فكرة �إ�صدار مطبوعة داخلية تعنى باجلوانب التي ميكن �أن
ت�شغل اهتمام العاملني ،مثل اجلانب االجتماعي ،واجلانب الثقايف ،واجلانب التقني.
�إن �صدور العدد الأول من جملة ميدكوم يعد حتقي ًقا لأمل قدمي كنا نتحني الوقت املنا�سب
لإجنازه ،وقد �آثرنا �أن تكون هذه املجلة ف�صلية يف البداية ،على �أن تتحول �إىل جملة �شهرية
يف مقتبل الأيام بعد �أن يكون عودها قد ا�شتد.
الأخوات والأخوة
هذه املجلة لي�ست �صوت الإدارة العليا كما ميكن �أن يتبادر �إىل �أذهان البع�ض ،لكنها يف
الأ�سا�س قد �أن�ش�أت للتعبري عنكم �أنتم ،لذلك ن�أمل �أن ي�شارك اجلميع يف حتريرها ،و�أن
ت�صلنا مقرتحاتكم و�آرائكم حول ما ين�شر فيها من �أجل حت�سينها وتطويرها.

وفقكم اهلل ،و�سدد خطاكم وحفظ الوطن

د.م  /ممدوح حممد حممود
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ذاك ــرة ميدكوم
املهند�س

حممد حممود علي ح�سن
(�أغ�سط�س  – 1932يونيو )2010
هو امل�ؤ�س�س الأول ل�شركة ميدكوم و�أبوها الروحي،
وهو قبل ذلك واحد من البنائني الكبار ،ورجل
من رجال ال�صناعة املرموقني الذين �أ�سهموا
بجهودهم وخرباتهم يف العديد من امل�شروعات
القومية الكربى التي ي�صعب ح�صرها ،والتي
كان على ر�أ�سها م�شروع ال�سد العايل وجممع
الألومونيوم بنجع حمادي ،لي�سهم بعد ذلك
يف ت�أ�سي�س الكثري من ال�صروح ال�صناعية
والهند�سية والتعليمية على مدى حياته احلافلة
بالعمل والعطاء .عالوة على ما �سبق ،فقد كان
املهند�س الكبري حممد حممود على ح�سن من
�أبرز الربملانيني يف م�صر خالل الربع الأخري
من القرن الع�شرين وبدايات القرن احلايل،
فقد اختار الراحل العظيم �أن يفني عمره يف
أ�سي�سا
خدمة الوطن ،ت�شييدًا للم�شروعات ،وت� ً
للم�ؤ�س�سات ال�صناعية ،وت�شري ًعا للقوانني،
ومراقبة لأداء احلكومات ،وفوق ذلك مل يتوان
عن خدمة �أهله ونا�سه يف مركز قو�ص مبحافظة
قنا ،حيث تقع دائرته االنتخابية.
�سرية ذاتية خمت�صرة
تخرج يف كلية الهند�سة بجامعة عني �شم�س عام
 1954م  ،عمل �إبان تخرجه مب�شروع مديرية
التحرير لفرتة وجيزة ثم التحق ب�شركة املقاولني
العرب يف بدء تكوينها.
تقلد على مدى خدمته املنا�صب الآتية:
النائب الأول لرئي�س جمل�س �إدارة �شركة
(املقاولون العرب).
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة القطاع العام للت�شييد.

رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة القومية للت�شييد
والتعمري.
رئي�س ال�شعبة العامة للمقاوالت منذ ت�أ�سي�سها.
م�ؤ�س�س ورئي�س االحتاد امل�صري ملقاويل الت�شييد
لعدة دورات.
رئي�س نقابة املهند�سني بالقاهرة.
رئي�س جلنة الإ�سكان مبجل�س ال�شعب.
م�ؤ�س�س ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة م�صر
للأ�سمنت (قنا).
رئي�س املجل�س الأعلى للأ�سمنت.
�أن�شطة �أخرى:
ع�ضوية كل من :املجل�س التنفيذي لل�سكان
(منظمة الأمم املتحدة)  -جمل�س �إدارة اللجنة
الدائمة للمجل�س الإقليمي لقارة �أفريقيا
للربملانيني الدوليني يف منظمة ال�سكان العاملية -
جمعية املهند�سني امل�صريني  -املجال�س القومية
املتخ�ص�صة  -جمعية الإدارة العليا  -جمعية
الإدارة العربية � -أكادميية البحث العلمي -
اللجنة العامة لتعديل الد�ستور.
خمل�صا،
معطاء ووطن ًيا
رحمه اهلل �إن�سا ًنا
ً
ً
و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
العدد األول  -أكتوبر 2014
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م�شروع العدد
املقر الرئي�سي لبنك التنمية ال�صناعية والعمال امل�صري
بالتجمع اخلام�س

املرحلة الثالثة ( حتت الإن�شاء )

منظور للم�شروع بعد ا�ستكمال كافة مراحلة

اال�ست�شارى :مكتب دكتور عمرو اجلوهري و�صالح وحجاب
ا�ست�شارات هند�سية واقت�صادية متكاملة (�صبور �سابقا).

املــــالـك  :بنك التنميــــة ال�صنـــــــاعية والعمــــال امل�صـــــــرى.
حجم الأعمال 41 :مليون جنيه م�صرى .
مدير امل�شروع  :م� /أ�شرف عبد الكرمي
مدير املكتب الفني  :م /م�سعد حممد
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و�صف امل�شروع:

امل�شروع يعد حتفة معمارية ا�ستخدمت فيها
تقنيات خا�صة كال�شدات املنزلقة ر�أ�سيا لتنفيذ
احلوائط و�أكوار امل�صاعد  ،كما ا�ستخدم يف
الأ�سقف الكابالت �سابقة الإجهاد وفورم وقوالب
با�شكال جمالية تاخذ �شكل زهرة اللوت�س،هذا
بالإ�ضافة �إىل اجلمالون الفراغي.

زهرة اللوت�س بقطر 18مرت تقريبا واملحملة على
عمود واحد دائرى من اخلر�سانة امل�سلحة بقطر 2
مرت وبارتفاع حواىل 15م.
 م�ساحة450م 2مظلة معدنية ل�سطح الدورالثالث فى جزء الكافيرتيا من قطاعات ال�صلب
امل�صنع ومدهونة مبادة زنك ريت�ش املقاومة لل�صد�أ
ومادة �أ�سمنتية مقاومة للحريق ملدة �ساعتني
كافكو .300

وامل�شروع عبارة عن مبنى �إداري على م�سطح  - 7275م�ساحة 600م 2جمالون معدنى فراغى من
م 2حيث و�صل �إجماىل امل�سطحات امل�سقوفة نحو موا�سري احلديد ال�صلب امل�سحوبة ومدهونة
 35000م ، 2ويتكون من هياكل خر�سانية لثالثة مبادة زنك ريت�ش املقاومة لل�صد�أ ومادة �أ�سمنتية
مقاومة للحريق ملدة �ساعتني Cafco – Spray
طوابق كالآتي:
 عدد � 3أدوار بدروم يبلغ م�سطح الدور الواحد . Film WB3 تغطية كل من املظلة واجلمالون الفراغىنحو  7000م2
بطبقتني من ال�صاج املعرج من �إنتاج �شركة
 دور واحد �أر�ضى مب�سطح 2200م2 � 6أدوار متكررة تبلغ م�ساحة كل منها حواىل  RIGIDALبينهما عزل الرطوبة وعزل ال�صوتوالعزل احلرارى .
 1700م2
 �أعمال ميول الأ�سطح وعزل احلرارة وعزل غرف بال�سطح على م�ساحة حواىل 300م.2الرطوبة من مادة  EPDMومادة احلماية لها.
و ي�شمل نطاق الأعمال ما يلي:
 الهيكل اخلر�ساين للمبني من اخلر�سانة � -أعمال اخلر�سانة امل�سلحة خلزانة البنكامل�سلحة والكابالت �سابقة ال�شد وبع�ض اال�سقف الرئي�سية وبها �أعمال خا�صة من اخلر�سانة
من الكمرات املتقاطعة مثلثة ال�شكل والدائرية امل�سلحة �ضد االخرتاق با�ستخدام حديد ت�سليح
ال�شكل بدء من الدور االر�ضى واالدوار املتكررة  .عاىل املقاومة � +شرائح �ألواح ال�صلب املجدول
 الهيكل اخلر�ساين للقاعة الدائرية على �شكل .TORED BARSالعدد األول  -أكتوبر 2014
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�إدارة م�شروعات
�أ�سباب تعرث امل�شاريع ()1

�أو ًال :العقد

العقود الأكرث �شيوعا يف الوقت احلايل يف امل�شاريع
العامة بكافة البلدان العربية هي ما ي�سمى العقود
احلكومية ،وهي عقود يرى الكثري من املهتمني
ب�صناعة الإن�شاءات �إنها من �أ�سباب تعرث امل�شاريع
باعتبارها عقود �إذعان غري متوازنة وغري عادلة
وت�ضغط ب�شكل كبري على املقاولني وتنقل كل
خماطر امل�شروع �إليهم دون �أن يكون على اجلهات
الإدارية �أي م�س�ؤوليات حتى عندما تكون هي
املت�سبب يف الأخطاء ،ولهذا وجب �إعادة النظر يف
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العقد احلكومي �إذ �أنه يراعي فقط م�صالح اجلهة
املالكة وال يحر�ص على حقوق املقاولني .كما �أن
�آليات اعتماد �صرف امل�ستحقات فيه غري دقيقة
وغري حمددة املدة .كما �أن الفرتات الالزمة
لالعتماد والك�شف واال�ستالم غري حمددة ب�شكل
دقيق مثل ما هي حمددة يف عقود فيديك .لذلك
تتعر�ض الأعمال للت�أخري نتيجة ت�أخر االعتمادات
وت�أخر �صرف امل�ستخل�صات ،ويف الأخري ُيعاقب
املقاول على ذنب مل يقرتفه ولي�س له دور فيه.
يكفي �أن ُن�شري �إىل نقطتني فقط فيهما الكثري من

�أ�سباب اخلالفات وامل�شاكل ،الأوىل املتعلقة بظروف ثاني ًا :اال�ست�شاري

املوقع ،والتي ُيطلب من املتناف�سني يف العقد
املطبق القيام ب�أعمال اختبارات الرتبة والتقدم
بعرو�ضهم على �أ�سا�سها ،وهو �أمر غري منطقي �أن
يقوم جميع املتناف�سني ب�أعمال اختبارات الرتبة
ٌ
كل على حدة يف موقع امل�شروع ويف خالل الفرتة
الق�صرية لدرا�سة العرو�ض .ومع �أن �أحدا ال
يقوم بذلك� ،إال �أنه ما زال مطلبا ثابتا يف وثائق
امل�شاريع يتحمل فيه املقاول امل�س�ؤولية كاملة على
هذا البند .وقد طالب املقاولون �أن تقوم اجلهة
املالكة ب�إجراء اختبارات الرتبة وتوزيع نتائج هذه
االختبارات مع وثائق املناف�سة لتخفي�ض امل�صاريف
وتخفي�ض خماطر التعرث .والثانية �أن للمهند�س
يف العقد احلكومي �أن يفو�ض ممثله بال�صالحيات
وال�سلطات نف�سها وتكون تعليماته ملزمة ،لكن
تق�صري هذا املمثل يف رف�ض �أو قبول الأعمال قد
يكون عر�ضة فيما بعد لرف�ض املهند�س لها و�أمره
بهدمها و�إزالتها.
تعترب عقود فيديك التي ين�صح الكثريون من
العاملني يف جمال الإن�شاءات باال�سرت�شاد بها
من �أف�ضل العقود املعروفة باعتبارها عادلة
وتراعي حقوق جميع الأطراف وال ترتك �شيئا
للم�صادفة �أو للمزاج ،وال نزال يف انتظار تطبيق
عقد الإن�شاءات العامة اجلديد بعد �إنهاء تعديله
وتطويره .ومهما يكن ،ف�إن العدالة يف �صياغة
العقود والو�ضوح يف حتديد ما على كل طرف
من م�س�ؤوليات وما له من حقوق تعترب �أ�سا�سا يف
تفادي تعرث امل�شاريع واحلد من الت�أثريات املتعلقة
بنق�ص الت�أهيل واخلربة �أو املزاجية عند بع�ض
مديري امل�شاريع والتي ت�ؤثر �سلبياً على امل�شاريع
و�أطراف العقد.

تدور الثقافة ال�سائدة حول العداوة بني املقاول
واال�ست�شاري باعتبارها نقطة �إيجابية يف نظر
املالك ،وهي ثقافة ال �شك خاطئة ينتج عنها تعرث
الكثري من امل�شاريع .والواجب �أن تكون العالقة
بني �أطراف العقد يف �أح�سن حاالتها لتحقيق
الهدف من عملهم كفريق واحد وهو �إجناز
امل�شروع ،فاال�ست�شاري هو عني املالك على امل�شروع،
ويعمل لتحقيق متطلبات املالك من امل�شروع عن
طريق املقاول يف بيئة حتكمها العقود و ُيغطيها
ميثاق املهند�س و�أخالقيات ممار�سة مهنة
الهند�سة .ومع �أن اال�ست�شاري ُيعني بعقد منف�صل،
ولي�س طرفا يف العقد الذي يتم �إبرامه يف العادة
بني املالك واملقاول� ،إال �أن ا�سمه يرد يف الكثري من
بنود هذا العقد ،خ�صو�صا يف البنود التي تتعلق
باعتماد الأعمال واختيار املواد واال�ستالم النهائي
للمخرجات� .إال �أن دوره يف احلقيقة يجب �أن ي�شمل
الرتكيز على الهدف الرئي�س وهو �إنهاء امل�شروع يف
وقته و�ضمن تكلفته وح�سب موا�صفاته .و�أن يكون
ُمعينا للمالك وللمقاول يف جتاوز ال�صعاب التي
يتعر�ض لها امل�شروع.
على �أن �إحدى هيئات مكافحة الف�ساد ذكرت على
ل�سان رئي�سها �أن �ضعف الإ�شراف هو �أحد الأمور
التي ت�شتكي منها امل�شاريع� ،سواء مت الإ�شراف
ذاتيا من قبل اجلهة املالكة �أو خارجيا من قبل
ا�ست�شاري ،وذلك لعدم متابعة اجلهة املتعاقدة
للم�شروع ميدانيا ومكتبيا للت�أكد من وجود
جهاز الإ�شراف الفني بالكفاءات وامل�ؤهالت ذاتها
املن�صو�ص عليها يف العقد .وهي نقطة يف ال�صميم
يعرفها من يعمل يف جمال امل�شاريع ،فمهند�سو
اجلهات الإدارية ال يهتمون كلهم بالعمل املوكل
لهم ،يف الوقت الذي ال يتابعهم �أغلب امل�س�ؤولني
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عنهم ب�شكل دقيق ،وحتى مع �إبالغ امل�س�ؤولني
عنهم عن ممار�ساتهم ال�ضاغطة على املقاولني �أو
حتى الظاملة لهم ،ف�إن ه�ؤالء املديرين ال يحركون
�ساكنا ،و�أكرث ما يفعلونه هو تطبيق الغرامات
على املقاول حتى لو كان �سبب الت�أخري من
داخل الإدارة� .أما عندما يكون اال�ست�شاري طرفا
خارجيا ،فامل�شكلة م�ضاعفة ،فمهند�س املالك
لديه �شماعة ،واال�ست�شاري قد ال ي�ستطيع اختيار
الأ�صلح من املهند�سني لتع�سف قوانني اال�ستقدام،
مما �سبب ظهور بع�ض حاالت الف�ساد يف امل�شاريع.
وهي م�شكلة �ستواجهها هيئات مكافحة الف�ساد
بتحد كبري ،حيث �إن الف�ساد يف مثل هذه احلاالت
ال يرتك دليال .لكن الأثر يدل على امل�سري ،ولو
كانت الهيئة �أو اجلهات نف�سها تدقق يف �أ�سباب
الت�أخري ولي�س على نتيجته فقط ،لوجدت �أن كثري
من امل�شكالت يكون جلهاز الإ�شراف دور فيها� ،أو
حتى امل�س�ؤولني عن امل�شرفني بعدم حتملهم �أمانة
�أعمالهم والتدقيق يف ال�شكاوى التي ُتقدم لهم� ،أو
عدم �س�ؤالهم عن الأ�سباب وراء تعرث امل�شروع.

عقود الإ�شراف تكون يف غالب الأوقات على
�أ�سا�س (رجل� /شهر) ،وهو �أ�سا�س لي�س فيه
حتفيز لال�ست�شاري لإنهاء امل�شروع يف وقته بينما
العك�س �صحيح .ومع �أن الأ�سا�س �أن يعمل املهند�س
اال�ست�شاري ح�سب قواعد ممار�سة املهنة التي ت�ؤكد
على العمل على �إجناح امل�شروع� ،إال �أنه قد يكون
�سببا يف تعرث امل�شروع عندما ال يهتم بالهدف من
امل�شروع وال باملنتج النهائي ويح�صر عمله فقط
يف ا�ستالم الأعمال والتدقيق على اجلودة ،كذلك
عندما ال يختار عنا�صره العاملة معه بعناية،
وعندما ال يتعاون مع بقية الأطراف يف امل�شروع
فيما يحقق م�صاحلهم وما فيه دفع لن�سب الإجناز
وتقدم العمل ومتابعة اجلدول الزمني ،ويف �إدارة
العالقة واالت�صاالت يف امل�شروع ،عندما يكون
هناك عدم و�ضوح يف نطاق عمله وم�س�ؤولياته
و�صالحياته ،وطريقة متابعته للم�شروع ،واحلدود
الزمنية للقرارات التي يتخذها� ،أو عندما تكون
تقاريره غري دقيقة �أو حتى م�ضللة.

املقالة منقولة عن الدكتور د .في�صل بن الفديع ال�شريف ( بت�صرف)
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ركن الهند�سة
فوا�صل اخلر�سانة
()Concrete Joint

ميكن فرز �أنواع �أو �أق�سام فوا�صل اخلر�سانة • فوا�صل الهبوط Settlement Joint
 Concrete Jointعلي النحو التايل.
الغر�ض من هذا النوع من الفوا�صل هو حماية
• فا�صل ال�صب Construction Joint
املباين من هبوط للرتبة والتي ت�سبب �إزاحة را�سية
هو الفا�صل الناجت عن عمل �صبتني متجاورتني  Vertical Displacementوتكون يف الأماكن

للخر�سانة  ,و يتوجب عمله ب�سبب عدم ال�صب بعملية
م�ستمرة وم�ضي فرتة زمنية بني عملية ال�صب .
ويجب عمل فا�صل ال�صب للخر�سانة يف �أماكن
الق�ص الأقل � Minimum Shearسواء كان
ذلك للبالطات �أو الكمرات �أو الأر�ضيات
• فوا�صل التمدد Expansion Joint
الغر�ض من عمل فوا�صل التمدد للمباين هو التحكم
يف ال�شقوق التي حتدث للخر�سانة وخلف�ض مقاومة
التمدد واالنكما�ش يف اخلر�سانة نتيجة لعوامل
الطبيعة وت�أثري البيئة .
ويجب اختيار الأماكن املنا�سبة لفوا�صل التمدد
الرا�سية يف املباين والتي من املمكن �أن تظهر فيها
ال�شروخ ب�سبب قوة ال�شد الأفقية Horizontal
stress

وحتدد امل�سافة بني فا�صل متدد و�أخر بناء علي توقع
متدد حائط مبني �أو جزء منه ومقاومة ت�صميم
احلائط لقوة ال�شد الأفقية و�أماكن تواجد الفتحات
يف احلائط �..أبواب �شبابيك …الخ
عر�ض فا�صل التمدد �2سم وامل�سافة الأفقية يف
املباين اخلر�سانية ترتاوح بني � 40إيل  60م مع
مراعاة عمل فوا�صل �أخرى يف �أجزاء املبني الغري
متكافئة يف الوزن  ,والبعد الأفقي بني فا�صل متدد
و�آخر للأ�سوار امل�ستمرة  12م .يجب مراعاة ت�أثري
التغيريات احلرارية والرطوبة واالنكما�ش للخر�سانة
عند ت�صميم املن�ش�أة .

�أو �أجزاء املبني الغري متكافئة بالوزن �أو �أماكن
حدوث الهبوط ويجب �أن تعمل بفا�صل قاطعا طول
املبني ب�أكمله و�سمك يف حدود �2سم و يبد�أ الف�صل
من اال�سا�سات وينتهي يف اعلي �سقف مرورا بجميع
الأدوار ويجب اخذ االحتياطات عند الت�صميم
لعوامل الرطوبة والندي الذي قد يتكون داخل هذه
الفوا�صل
• فوا�صل العزل Isolation Joints
ت�سمح بالتمدد الأفقي الب�سيط الناجت عن انكما�ش
البالطات �أو اال�سا�سات �أو احلوائط  ,كما �أنها
ت�سمح بالتمدد الرا�سي عند حدوث هبوط بالرتبة
ومن املهم �أن ال حتوي �أي نوع من �أنواع الت�سليح .
• فوا�صل التحكم Control Joint
الغر�ض منها ال�سماح للخر�سانة باالن�ضغاط ومنع
حدوث �شروخ ناجتة عن انكما�ش اخلر�سانة ب�سبب
التغري احلراري و يتم عملها لبالطات الأر�ضية
لت�سمح بتمدد البالطة الأفقي فقط وال ت�سمح
بالهبوط
• فوا�صل تخفيف ال�ضغط Pressure
Reliving Joint

خا�صة بالتمدد الأفقي يف املن�ش�آت الإطارية التي
تعمل فيها تك�سيه للحوائط �أو احلوائط ال�ستائرية
وتهدف �إيل تخفيف ال�ضغط علي الك�سوة  ,وتظهر
وا�ضحة يف تك�سيات احلوائط مثل الرخام …الخ
واحلوائط املفرغة
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�آف ـ ـ ـ ـ ــاق
الطاقة ال�شم�سية وا�ستخداماتها
خلق اهلل ال�شم�س والقمر ك�آيات دالة على كمال قدرته
وعظم �سلطانه وجعل �شعاع ال�شم�س م�صدر ًا لل�ضياء
على الأر�ض وجعل ال�شعاع املعكو�س من �سطح القمر
نور ًا  .قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز ( هو الذي
جعل ال�شم�س �ضياء والقمر نور ًا وقدره منازل لتعلموا
عدد ال�سنني واحل�ساب ما خلق اهلل ذلك �إال باحلق
يف�صل الآيات لقوم يعلمون ) �سورة يون�س الآية()5
فال�شم�س جتري يف الف�ضاء اخلارجي بح�ساب دقيق
حيث يقول اهلل �سبحانه وتعاىل يف �سورة الرحمن
( ال�شم�س والقمر بح�سبان) الآية(� . )5أي �أن
مدار الأر�ض حول ال�شم�س حمدد وب�شكل دقيق ،
و�آي اختالف يف م�سار الأر�ض �سي�ؤدي �إىل تغريات
مفاجئة يف درجة حرارتها وبنيتها وغالفها اجلوي ،
وقد حتدث كوارث �إىل حد لآيكن عندها بقاء احلياة
فقدرة اهلل تعاىل وحدها جعلت ال�شم�س احلارقة
رحمة ودفئ ًا وم�صدر ًا للطاقة حيث تبلغ درجة
حرارة مركزها حوايل (ْ 10 x )40ْ-8درجة مطلقة
( كفن ) ثم تتدرج درجة حرارتها يف االنخفا�ض
حتى ت�صل عند ال�سطح �إىل ْ 5762مطلقة ( كفن ) .
ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية
ا�ستفاد الإن�سان منذ القدم من طاقة الإ�شعاع
ال�شم�سي مبا�شرة يف تطبيقات عديدة كتجفيف
املحا�صيل الزراعية وتدفئة املنازل كما ا�ستخدمها
يف جماالت �أخرى وردت يف كتب العلوم التاريخية
فقد �أحرق �أرخميد�س الأ�سطول احلربي الرماين
يف حرب عام  212ق م عن طريق تركيز الإ�شعاع
ال�شم�سي على �سفن الأعداء بوا�سطة املئات من
الدروع املعدنية  .ويف الع�صر البابلي كانت ن�ساء
الكهنة ي�ستعملن �آية ذهبية م�صقولة كا ملاريا
لرتكيز الإ�شعاع ال�شم�سي للح�صول على النار .
كما قام علماء �أمثال ت�شرنهو�س و�سويز والفوازييه
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وموت�شوت و�أريك�سون وهاردجن وغريهم با�ستخدام
الطاقة ال�شم�سية يف �صهر املواد وطهي الطعام
وتوليد بخار املاء وتقطري املاء وت�سخني الهواء .
كما �أن�شئت يف مطلع القرن امليالدي احلايل �أول
حمطة عاملية للري بو�ساطة الطاقة ال�شم�سية كانت
تعمل ملدة خم�س �ساعات يف اليوم وذلك يف املعادي
قرب القاهرة  .لقد حاول الإن�سان منذ فرتة بعيدة
اال�ستفادة من الطاقة ال�شم�سية وا�ستغاللها ولكن
بقدر قليل وحمدود ومع التطور الكبري يف التقنية
والتقدم العلمي الذي و�صل �إليه الإن�سان فتحت �آفاقا
علمية جديدة يف ميدان ا�ستغالل الطاقة ال�شم�سية .
بالإ�ضافة ملا ذكر متتاز الطاقة ال�شم�سية باملقارنة
مع م�صادر الطاقة الأخرى مبا يلي -:
�إن التقنية امل�ستعملة فيها تبقى ب�سيطة ن�سبي ًا وغري
معقدة باملقارنة مع التقنية امل�ستخدمة يف م�صادر
الطاقة الأخرى .
توفري عامل الأمان البيئي حيث �أن الطاقة ال�شم�سية
هي طاقة نظيفة ال تلوث اجلو وترتك ف�ضالت مما
يك�سبها و�ضع ًا خا�صا يف هذا املجال وخا�صة يف
القرن القادم.
حتويل الطاقة ال�شم�سية

ميكن حتويل الطاقة ال�شم�سية �إىل طاقة
كهربائية وطاقة حرارية من خالل �آليتي التحويل
الكهرو�ضوئية والتحويل احلراري للطاقة ال�شم�سية
 ،ويق�صد بالتحويل الكهرو�ضوئية حتويل الإ�شعاع
ال�شم�سي �أو ال�ضوئي مبا�شرة �إىل طاقة كهربائية
بو�ساطة اخلاليا ال�شم�سية ( الكهرو�ضوئية ) ،
وكما هو معلوم هناك بع�ض املواد التي تقوم بعملية
التحويل الكهرو�ضوئية تدعى ا�شتباه املو�صالت
كال�سيليكون واجلرمانيوم وغريها  .وقد مت اكت�شاف
هذه الظاهرة من قبل بع�ض علماء الفيزياء يف
�أواخر القرن التا�سع ع�شر امليالدي حيث وجدوا
�أن ال�ضوء ي�ستطيع حترير الإلكرتونات من بع�ض
املعادن كما عرفوا �أن ال�ضوء الأزرق له قدرة �أكرب
من ال�ضوء الأ�صفر على حترير الإلكرتونات وهكذا .
وقد نال العامل اين�شتاين جائزة نوبل يف عام 1921م
ال�ستطاعته تف�سري هذه الظاهرة .
وقد مت ت�صنيع مناذج كثرية من اخلاليا ال�شم�سية
ت�ستطيع �إنتاج الكهرباء ب�صورة علمية وتتميز
اخلاليا ال�شم�سية ب�أنها ال ت�شمل �أجزاء �أو قطع
متحركة  ،وهي ال ت�ستهلك وقود ًا وال تلوث اجلو
وحياتها طويلة وال تتطلب �إال القليل من ال�صيانة
 .ويتحقق �أف�ضل ا�ستخدام لهذه التقنية حتت
تطبيقات وحدة الإ�شعاع ال�شم�سي ( وحدة �شم�سية
) �أي بدون مركزات �أو عد�سات �ضوئية ولذا ميكن
تثبيتها على �أ�سطح املباين لي�ستفاد منه يف �إنتاج
الكهرباء وتقدر عادة كفاءتها بحوايل � %20أما
الباقي فيمكن اال�ستفادة منه يف توفري احلرارة
للتدفئة وت�سخني املياه  .كما ت�ستخدم اخلاليا
ال�شم�سية يف ت�شغيل نظام االت�صاالت املختلفة ويف
�إنارة الطرق واملن�ش�آت ويف �ضخ املياه وغريها .
�أما التحويل احلراري للطاقة ال�شم�سية فيعتمد
على حتويل الإ�شعاع ال�شم�سي �إىل طاقة حرارية
عن طريق املجمعات ( الأطباق ) ال�شم�سية واملواد
احلرارية .ف�إذا تعر�ض ج�سم داكن للون ومعزول

�إىل الإ�شعاع ال�شم�سي ف�إنه ميت�ص لإ�شعاع وترتفع
درجة حرارته  .ي�ستفاد من هذه احلرارة يف
التدفئة والتربيد وت�سخني املياه وتوليد الكهرباء
وغريها  .وتعد تطبيقات ال�سخانات ال�شم�سية هي
الأكرث انت�شار ًا يف جمال التحويل احلراري للطاقة
ال�شم�سية  .يلي ذلك من حيث الأهمية املجففات
ال�شم�سية التي يكرث ا�ستخدامها يف جتفيف بع�ض
املحا�صيل الزراعية مثل التمور وغريها كذلك ميكن
اال�ستفادة من الطاقة احلرارية يف طبخ الطعام ،
حيث �أن هناك �أبحاث جتري يف هذا املجال لإنتاج
معدات للطهي تعمل داخل املنزل بدال من تكبد
م�شقة اجللو�س حتت �أ�شعة ال�شم�س �أثناء الطهي .
ورغم �أن الطاقة ال�شم�سية قد �أخذت تتبو�أ مكان
هامة �ضمن البدائل املتعلقة بالطاقة املتجددة ،
�إال �أن مدى اال�ستفادة منها يرتبط بوجود �أ�شعة
ال�شم�س طيلة وقت اال�ستخدام �أ�سوة بالطاقة
التقليدية .وعليه يبدو �أن املطلوب من تقنيات بعد
تقنية وتطوير التحويل الكهربائي واحلراري للطاقة
ال�شم�سية هو تقنية تخزين تلك الطاقة لال�ستفادة
منها �أثناء فرتة احتجاب الإ�شعاع ال�شم�سي .
وهناك عدة طرق تقنية لتخزين الطاقة ال�شم�سية
ت�شمل التخزين احلراري الكهربائي وامليكانيكي
والكيميائي واملغناطي�سي  .وتعد بحوث تخزين
الطاقة ال�شم�سية من �أهم جماالت التطوير الالزمة
يف تطبيقات الطاقة ال�شم�سية وانت�شارها على مدى
وا�سع  ،حيث �أن الطاقة ال�شم�سية رغم �أنها متوفرة
�إال نها لي�ست يف متناول اليد ولي�ست جمانية باملعني
املفهوم  .ف�سعرها احلقيقي عبارة عن املعدات
امل�ستخدمة لتحويلها من طاقة كهرومغناطي�سية �إىل
طاقة كهربائية �أو حرارية  .وكذلك تخزينها �إذا
دعت ال�ضرورة  .ورغم �أن هذه التكاليف حالي ًا تفوق
تكلفة �إنتاج الطاقة التقليدية �إال �أنها ال تعطي �صورة
كافية عن م�ستقبلها ب�سبب �أنها �أخذة يف االنخفا�ض
املتوا�صل بف�ضل البحوث اجلارية وامل�ستقبلية .

ن�شرت بوا�سطة� :شبكة املهند�سني العرب يف مقاالت � 24أغ�سط�س2013
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ثقافة وفكر

على ا�سم م�صر
�صالح جاهني

على ا�سم م�صر التاريخ يقدر يقول ما �شاء
�أنا م�صر عندي �أحب و�أجمل الأ�شياء
باحبها وهي مالكه الأر�ض �شرق وغرب
وباحبها وهي مرميه جريحة حرب
باحبها بعنف وبرقة وعلى ا�ستحياء
واكرهها و�ألعن �أبوها بع�شق زي الداء
وا�سيبها واطف�ش يف درب وتبقى هي ف درب
وتلتفت تلقيني جنبها يف الكرب
والنب�ض ينف�ض عروقي ب�ألف نغمة و�ضرب
على ا�سم م�صر
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م�صر الن�سيم يف الليايل وبياعني الفل
ومرايه بهتانة ع القهوة � ..أزورها  ..واطل
القى الندمي طل من مطرح منا طليت
والقاها برواز معلق عندنا يف البيت
فيه القمر م�صطفى كامل حبيب الكل
امل�صري با�شا ب�شواربه اللي ما عرفوا الذل
وم�صر فوق يف الفراندة وا�سمها جولييت
وملا جيت بعد روميو بربع قرن بكيت
وم�سحت دموعي يف كمي ومن �ساعتها وعيت
على ا�سم م�صر

�شفت اجلربتي بحرافي�ش احل�سني وبوالق
ب�إبن البلد ما�شي زي النم�س يف الأ�سواق
بالفالحني ع املداخل من بعيد وقريب
بالأرن�ؤوط بال�شراك�سة بكل �صنف عجيب
مرت�ص�صني �سور رهيب مزراق
يف ريح مزراق
ك�أنهم ال ب�شـر وال خلقـة اخلـالق
وم�صر فالحة تزرق بني رقيب ورقيب
من غري �أبو الهول ما ينه�ض ناه�ضة �شايله حليب
وال�صبح بدري اجلربتي ينام وقلمه ي�سيب
على ا�سم م�صر

م�صر ال�سما الفزدقي وع�صافري معدية
والقلة مملية ع ال�شباك  ..مندية
واجلد قاعد مربع يقرا يف اجلرنال
الكاتب امل�صري ذاته مندمج يف مقال
وم�صر قدامه اكرت كلمة مقرية
قريتها من قبل ما اكتب ا�سمي ب�إيديا
ور�سمتها يف اخليال على �أبدع الأ�شكال
ونزلت �أيام �صبايا طفت كل جمال
زي املنادي وف�ؤادي يرجتف بجالل
على ا�سم م�صر

وامل�س حجارة الطوابي وادق بكعابي
يرجع يل �صوت ال�صدى يفكرين بعذابي
يا ميت ندامة على �أمة بال جماهري
ثورتها يعملها جي�شها ومالها غريه ن�صري
وال�شعب يرق�ص ك�أنه عجوز مت�صابي
�إنه�ض من القرب احكي الق�صة يا عرابي
يطل يل رافع الطهطاوي م الت�صاوير
�شاحب وجمروح يف قلبه وجرح قلبه خطري
وعيونه مغرورقني بي�صبوا دمع غزير
على ا�سم م�صر
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�سيف وانلي
�ساحر الألوان
هو واحد من �أهم الفنانني الت�شكيليني امل�صريني
يف القرن الع�شرين ،ا�سمه بالكامل حممد �سيف
الدين �إ�سماعيل حممد وانلي وهو من مواليد
الإ�سكندرية يف  31مار�س  ،1906وتوفى يف �إ�ستكهومل
يف  15فرباير .1979عمل �أ�ستا ًذا لفن الت�صوير
الزيتي يف كلية الفنون اجلميلة بالإ�سكندرية
عند �إن�شائها وم�ست�شاراً فنياً بق�صور الثقافة
بالإ�سكندرية ،كما كان رئي�ساً للجمعية الأهلية
للفنون اجلميلة ،ويعترب هو و�أخوه الأ�صغر �أدهم
وانلي من �أ�شهر الفنانني الت�شكيليني يف م�صر،
وكان مر�سمهما مزا ًرا للفنانني واملثقفني لأكرث
من  40عاماً حتى بعد وفاة �أدهم وا�ستمرار �سيف
يف م�سريته الفنية .ولهما متحف با�سميهما يف جممع متاحف حممود �سعيد بالإ�سكندرية .در�س �سيف
وانلي الفن يف مدر�سة ح�سن كامل عام  1929والتي �سميت فيما بعد اجلمعية الأهلية للفنون اجلميلة
بالإ�سكندرية ،ثم كان هو و�أخوه الأ�صغر �أدهم وانلي �أول تلميذين ينتظمان يف مر�سم الفنان �أتورينو
بيكي يوم افتتاحه يف � 9أكتوبر عام  ،1930وبعد رحيل بيكي افتتحا مر�سما خا�صا لتعليم الر�سم يف 18
يونيو 1935
فاز باجلائزة الكربى يف بينايل الإ�سكندرية عام  ،1959وح�صل على جائزة الدولة التقديرية عام 1973
 ،كما ح�صل على الدكتوراه الفخرية من �أكادميية الفنون يف �أكتوبر .1977
(منقول عن ويكيبيديا املو�سوعة احلرة)

هل تعلم �أن

�شرايني اجل�سم الب�شري يبلغ طولها  600000كماحل�صان ميوت اذا قطع ذيلهالن�سور ال متوت و لكنها تنتحر ب�سبب املر�ضالقد�س احتلت على مدى التاريخ  24مرة �أول من و�ضع �صورة على العملة هو الإ�سكندراملقدوين
مت حتديد خط الطول جرينت�ش عام  1884ماملياه ميكن �أن ت�ستخدم ك�أداة قطع و تكون �أف�ضلمن �أي �سالح حاد
العدد األول  -أكتوبر 2014
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�أ�سرة ميدكوم
يف حفل عائلي بهيج
�أقيم يوم اجلمعة املوافق
2014 /8/22بدار الدفاع
اجلوى "طيبة روز –
التجمع اخلام�س" مت
زفاف الآن�سة املهند�سة
�آية حممد عبد العزيز
كرمية الزميل املحا�سب
حممد عبد العزيز املدير
املاىل ل�شركة ميدكوم
�أ�سوان لال�سمنت وذلك
على الدكتور �أحمد
حممد �سعيد ،وال�شركة
تتمنى للعرو�سني دوام
ال�سعادة.
يف حفل بهيج تــم
زفـ ـ ـ ـ ـ ــاف الزمي ــل
املح ـ ـ ـ ــا�سب �أحــمد
�شلبى على الآن�سة
كرمية العقيد
�أحمد بلتاجى
وذلك يوم اجلمعة
املوافق 2014/8/15
متنياتنا للعرو�سني
بالرفاء والبنني.
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احتفل يوم ال�سبت
2014/9/6
املوافق
الزميل  /احمد كامل
بالعيد اخلام�س مليالد
ابنه حممد

البقاء للـه
توفيت �إىل رحمة اهلل بتاريخ � 2014/6/25أخت املهند�س عبد الرحمن عبد املق�صود
وعمة كال من املهند�س ماجد عبد املق�صود واملهند�س عمرو عبد املق�صود ع�ضوي
جمل�س الإدارة ،غفر اهلل للفقيدة و�أ�سكنها ف�سيح جناته.
تويف �إىل رحمة اهلل بتاريخ  2014/7/29والد الزميل املهند�س حممد دكتور ،للفقيد
الرحمة ولأ�سرته ال�صرب ال�سلوان.
توفيت �إىل رحمة اهلل بتاريخ � 2014/8/9شقيقة الزميل املحا�سب حممد عبد املنعم،
للفقيدة الرحمة ولأ�سرتها ال�صرب وال�سلوان.
تويف �إىل رحمة اهلل بتاريخ � 2014/8/19شقيق الزميل املهند�س حممد ح�سني ،للفقيد
الرحمة ولأ�سرته ال�صرب وال�سلوان.
توفيت يوم اجلمعة املوافق  2014/8/29والدة الزميل املهند�س برعى ح�سن �إبراهيم،
واجلميع يدعون للفقيدة باملغفرة.
تويف �إىل رحمة اهلل يوم الثالثاء املوافق � 2014/9/2شقيق الزميل عالء �شوقى عبد
اجلواد ،للفقيد املغفرة.

رئي�س جمل�س الإدارة
د.م  /ممدوح حممد حممود
م�ست�شار التحرير
م /ماجد عبد املق�صود

�أخبار
املحرر العام
م /عاطف عبد العزيز
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�أ�سوان للأ�سمنت

�شركة

Medcom - Aswan for Cement

املركز الرئي�سي:
� 17ش جنيب ب�سيوين  -م�صر اجلديدة  -القاهرة
تليفون 20226328266 20226445041 :
امل�صنع  110 :طريق �أ�سوان � /أبو �سمبل
تليفون  2235623 097 :فاك�س0972335624 :
فرع �أ�سوان :
حي خالد بن الوليد  -عمارة مهند�س  /حممد فهمي القا�ضي بجوار بنك التنمية واالئتمان
الزراعي  -مدينة �أ�سوان
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