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كوبري مطار امللك عبد العزيز
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هيئة الطريان املدين بال�سعودية
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يعترب م�شروع كوبري املطار
جزءا من م�شروع تطوير
ً
مطار امللك عبد العزيز
بجدة حيث يعترب الكوبري
هو املدخل الرئي�سي ل�صالة
املغادرة باملطار وت�أتي �أهمية
هذا امل�شروع من كون مطار
امللك عبد العزيز بجدة هو
البوابة الرئي�سية للحرمني
ال�شريفني،
هذا وقد كانت جمموعة بن
الدن ال�سعودية هي املقاول
العام للم�شروع.
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هذا وقد قامت �شركة املرا�سم ال�سعودية املتميزة (وهي �إحدى ال�شركات املنبثقة
عن ميدكوم) بتنفيذ جزء مهم من م�شروع كوبري مطار امللك عبد العزيز كمقاول من
الباطن ،م�ستخدمة يف ذلك �أحدث التقنيات ،مثل تقنية اخلر�سانة �سابقة الإجهاد
وغريها.

كميات الأعمال بامل�شروع

			
خر�سانة عادية
		
خر�سانة م�سلحة �أ�سا�سات
		
خر�سانة م�سلحة �أعمدة
خر�سانة م�سلحة هيكل
حديد ت�سليح
كابالت
دهانات
مدة امل�شروع

 1000م3
 20000م3
 5000م3
 50000م
 20000طن
 1250طن
 55000م2
�سنة واحدة
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ثقافة تعاقدية
القوة القاهرة ()Force Majeure
يف فيديك  1999الأحمر

بقلم  /حممد ال�سعودي �أحمد تقي الدين

يف ع ��ام � 1999أ�ص ��درت منظم ��ة الفيدي ��ك )Contractor
 FIDICالطبع ��ة الأوىل م ��ن �ش ��روط عقد �أوال – تعريف القوة القاهرة:
املقاولة ( Conditions of Contractوف ًق ��ا للم ��ادة الفرعي ��ة ( )1/19وعنوانه ��ا
 )for Constructionلأعم ��ال البن ��اء  :تعري ��ف الق ��وة القاه ��رة (Majeure
الهند�س ��ية امل�صممة بوا�س ��طة رب العمل .وهذا  )Definition of Forceف� ��إن
العقد ميكن ت�س ��ميته بالكت ��اب الأحمر اجلديد م�صطل ��ح � Force Majeureأينم ��ا
( ،)The New Red Bookو�أرى �أن ورد يف امل ��ادة  19يعن ��ي احل ��دث �أو الظ ��رف
�أن�س ��ب ت�س ��مية ل ��ه يف ه ��ذا املق ��ام فيدي ��ك  99اال�ستثنائ ��ي exceptional event or
الأحمر .و�إن كان من الأن�سب �أن ي�سميه وا�ضعه  circumstanceالذي تتوافر فيه �أربعة
الطبعة اخلام�سة من الكتاب الأحمر وح�سب� .شروط ،هي :
و قد تخلى معدي هذا العقد اجلديد عن �شكل � -أن يكون فوق �سيطرة الأطراف.
العقد ال ��ذي كان مكونا من  72مادة ،فتم �إعادة � -أال يك ��ون الأط ��راف عل ��ى عل ��م به قب ��ل ابرام
توزي ��ع فقرات املواد الـ  72بحيث يتكون فيديك العقد .
 99الأحم ��ر كجميع عقود الفيديك النموذجية � -أن يكون قد قام بعد عدم ا�ستطاعة الأطراف
جتنبه �أو جتاوزه.
ال�صادرة يف  1999من ع�شرين مادة فقط .
و ق ��د أ�ف ��رد وا�ض ��ع العق ��د املادة  19م ��ن فيديك � -أال يك ��ون ق ��د ت�سب ��ب في ��ه طرف م ��ن �أطراف
 99الأحم ��ر لتنظي ��م مو�ض ��وع الق ��وة القاه ��رة العقد.
( )Force Majeureو�آثاره ��ا عل ��ى و بع ��د ه ��ذا التعري ��ف �أوردت امل ��ادة الفرعي ��ة
ُعتب ق ��وة قاهرة،
العالق ��ة العقدي ��ة � )1/19( Contractualأمثل ��ة عل ��ى ما ق ��د ي رَ
 relationshipب�ي�ن الطرف�ي�ن (رب و�أك ��دت عل ��ى �أنه ��ا جم ��رد �أمثل ��ة ولي�س ��ت عل ��ى
العم ��ل  The Employerواملق ��اول � Theسبي ��ل احل�صر ،كما �أكدت عل ��ى �أن هذه الأمثلة
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تعت�ب�ر ق ��وة قاه ��رة �إذا تواف ��رت فيه ��ا ال�شروط
الأربعة امل�ش ��ار �إليها وهذه الأمثلة قد �أوردت يف
املادة الفرعية على النحو التايل :
 احلرب� ،أعمال الع ��دوان ،الغزو ،فعل الأعداءالأجانب.
 التم ��رد ،الإره ��اب ،الث ��ورة ،الإنقالب ،احلربالأهلية.
 ال�شغب ،الإ�ضطراب ،انعدام النظام ،الإ�ضراب�أو الإغالق بوا�سطة �أ�شخا�ص من غري م�سئويل
املقاول وموظفيه وموظفي مقاويل الباطن.
 ذخائ ��ر احل ��رب ،امل ��واد املتفج ��رة ،الت�أي ��نالإ�شعاع ��ي ،التل ��وث بالن�ش ��اط الإ�شعاع ��ي،

با�ستثناء ما يرج ��ع غلى ا�ستخدام املقاول لهذه
الذخائ ��ر �أو املتفج ��رات �أو الإ�شع ��اع �أو الن�ش ��اط
الإ�شعاعي .
 الك ��وارث الطبيعي ��ة ،كالزل ��زال والإع�ص ��اروالعوا�صف والن�شاط الربكاين.
و نالح ��ظ �أن ه ��ذه الأمثل ��ة ه ��ي ذات الأمثل ��ة
ال ��واردة يف امل ��ادة ( )20.4وعنوانه ��ا  :خماط ��ر
رب العم ��ل (� )Employers Risksأو
املخاطر التي يتحملها رب العمل ،من ال�شروط
العامة من عقد مقاولة �أعمال الهند�سة املدنية
يف طبعته الرابعة (الكتاب الأحمر).
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ثاني��ا – الآث��ار املرتتب��ة عل��ى وق��وع
القوة القاهرة:

بع ��د �أن قامت امل ��ادة الفرعي ��ة ( )1/19بتعريف
م�صطل ��ح الق ��وة القاهرة و�إيراد بع� ��ض الأمثلة
عل ��ى الأح ��داث و� /أو الظ ��روف الت ��ي قد تعترب
ق ��وة قاه ��رة  .نظم عق ��د الفيدي ��ك  1999الآثار
املرتتب ��ة عل ��ى الق ��وة القاه ��رة يف باق ��ي امل ��واد
الفرعي ��ة املكونة للم ��ادة  /19وذلك على النحو
التايل :
 -1الإخطار بتحقق القوة القاهرة :
وفق ��ا للفق ��رة ( )2/19وعنوانه ��ا الإخط ��ار
بالق ��وة القاه ��رة (Notice of Force
 )Majeureف�إن ��ه �إذا كان هن ��اك طرف من
الأط ��راف قد من ��ع �أو �سوف مينع من تنفيذ �أي
م ��ن التزامات ��ه املفرو�ضة علي ��ه مبوجب العقد
بفعل قوة قاه ��رة ؛ ف�إنه �سيقوم بتوجيه �إخطار
�إىل الط ��رف الآخ ��ر باحلدث �أو الظ ��رف املكون
للق ��وة القاه ��رة حم ��ددا في ��ه الإلتزام ��ات التي
�ص ��ار تنفيذها �أو �سي�ص�ي�ر ممتنعا .وقد حددت
امل ��ادة الفرعي ��ة ( )2/19مدة  14ي ��وم من تاريخ
العل ��م �أو من تاري ��خ وجوب العل ��م بهذا احلدث
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�أو الظ ��رف املك ��ون للقوة القاهرة ،هذه املدة هي
التي يجب توجيه الإخطار خاللها.
و �سيك ��ون ه ��ذا الط ��رف معف ��ي م ��ن تنفي ��ذ
الإلتزام ��ات الت ��ي امتن ��ع �أو �سيمتن ��ع علي ��ه
تنفيذه ��ا طامل ��ا ظل الأث ��ر املانع للق ��وة القاهرة
قائم ��ا  .واختتمت املادة الفرعية ( )2/19بفقرة
جاء ن�صها كما يلي :
Notwithstanding any other
provision of this Clause,
Force Majeure shall not
apply to obligations of either
Party to make payments to
the other Party under the
.Contract
و مف ��اد ه ��ذا الن� ��ص أ�ن ��ه – م ��ع ع ��دم الإخ�ل�ال
بباق ��ي أ�ح ��كام امل ��ادة  – 19ف� ��إن الق ��وة القاه ��رة
ال ميت ��د �أثره ��ا �إىل التزام ��ات �أي ط ��رف بدف ��ع
�أي مبال ��غ �إىل الط ��رف الآخ ��ر مبوجب العقد .
ونالح ��ظ �أن ��ه رغ ��م حيادية منط ��وق ن�ص تلك
الفق ��رة� ،إال �أن امل�ستفي ��د الأكرب منه هو املقاول
حي ��ث �أن امللتزم بدف ��ع النق ��ود يف الغالب الأعم
من احلاالت هو رب العمل ولي�س املقاول .
 – 2الإلتزام باحلد من الت�أخري :
وفق ��ا للم ��ادة ( )3/19وعنوانه ��ا  :واج ��ب احلد
م ��ن الت أ�خ�ي�ر (Duty to Minimize
 )Delayف�إن ��ه عل ��ى كل الأط ��راف �أن يب ��ذل
كل امل�ساع ��ي املعقول ��ة all reasonable
 Endeavour'sم ��ن أ�ج ��ل احل ��د م ��ن �أي
ت�أخ�ي�ر يف تنفي ��ذ العق ��د يك ��ون مرتتب ��ا عل ��ى
القوة القاهرة.

 – 3عواقب القوة القاهرة :
وف ًق ��ا للم ��ادة الفرعي ��ة ( )4/19وعوانه ��ا :
عواق ��ب القوة القاهرة Consequences
 ،of Force Majeureف�إن ��ه �إذا حي ��ل
بني املق ��اول وتنفيذ �أي م ��ن التزاماته مبوجب
العق ��د ،وكان ذلك بفعل قوة قاهرة مت الإخطار
عنه ��ا وفق ��ا للم ��ادة الفرعي ��ة ( ،)2/19وعان ��ى
املق ��اول ت�أخ�ي�را ً و�/أو حتم ��ل بتكالي ��ف ب�سب ��ب
ه ��ذه الق ��وة القاه ��رة by reason of
 ،such Force Majeureف� ��إن املق ��اول
�س ��وف يكون خموال على النح ��و املحدد يف املادة
الفرعي ��ة ( )20.1وعنوانه ��ا  :مطالبات املقاول
 – Contractor’s Claimsيك ��ون
خموال يف :

�أ -مد يف الوقت عن هذا الت�أخري� ،إذا كان �إمتام
الأعم ��ال �سيت أ�خ ��ر وذل ��ك �سيكون طبق ��ا ملا جاء
بامل ��ادة الفرعية ( )8.4وعنوانها  :املد يف الوقت
املحدد ل إ
لمت ��ام Extension of Time
 . for Completionو
ب – �إذا كان احل ��دث �أو الظ ��رف �أح ��د الأن ��واع
ال ��واردة عل ��ى �سبي ��ل املث ��ال يف البن ��ود م ��ن ()i
وحت ��ى ( )ivم ��ن امل ��ادة الفرعي ��ة ( )1/19؛ يف
هذه احلالة ي�ستحق املقاول مدفوعات عن هذه
التكاليف التي تكبدها .
و تنتهي املادة الفرعية ( )4/19بفقرة جاء فيها
�أنه بعد ا�ستالم الإخطار يكون على املهند�س �أن
ميار� ��س دوره يف حتدي ��د م�س�ألت ��ي م ��د الوق ��ت
واملدفوع ��ات الإ�ضافي ��ة �أو دوره يف الإتف ��اق على
العدد الخامس  -أكتوبر 2015
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هذي ��ن الأمرين ،وذلك على النحو املو�صوف يف
امل ��ادة الفرعي ��ة ( )3.5وعنوانه ��ا التقديرات” :
. ”Determinations
 – 4الق��وة القاهرة امل�ؤث��رة على مقاويل
الباطن :
اذا كان �أي مق ��اول باط ��ن م�ستحق� �اً مبوجب �أي
عقد �أو اتفاقية متعلقة بالأ�شغال العفا ٍء نتيجة
الق ��وة القاه ��رة مبوج ��ب �ش ��روط ا�ضافي ��ة �أو
�ش ��روط �أو�سع م ��ن تلك املحددة يف هذا الف�صل،
ف ��ان تل ��ك الأح ��داث �أو الظ ��روف اال�ضافي ��ة �أو
الأو�س ��ع للقوة القاهرة ال تعفي املقاول يف حالة
ع ��دم �أدائه وال تخول ��ه �أي اعفاء مبوجب �أحكام
هذا “الف�صل”.
 – 5الإنهاء الإختياري للعقد :
وفقا للمادة الفرعية ( )6/19وعنوانها  :الإنهاء
والدفع والإعفاء الإختياريني (Optional
Termination, Payment and
 )Releaseف�إنه اذا امتنع تنفيذ كل االعمال
ب�ص ��ورة جوهري ��ة مل ��دة ( )84يوم ��ا متوا�صل�ي�ن
ب�سب ��ب الق ��وة القاهرة الت ��ي مت ار�سال الإخطار
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ب�ش�أنه ��ا مبوج ��ب امل ��ادة (� ،)2/19أو امتن ��ع ه ��ذا
التنفي ��ذ لف�ت�رات متتابعة تتج ��اوز مبجموعها
�أكرث من ( )140يوماً ب�سبب ذات القوة القاهرة
الت ��ي مت ار�سال الإخطار ب�ش�أنها ،فعندها ميكن
لأي ط ��رف ان ير�سل اىل الطرف االخر ا�شعارا
ب�إنه ��اء العق ��د .ويف ه ��ذه احلال ��ة .ويعت�ب�ر أ�ث ��ر
ه ��ذا الإخط ��ار بالإنهاء نافذاً بع ��د (� )7أيام من
تاريخ توجيه الإخط ��ار ،ويتعني على املقاول �أن
يب ��ادر �إىل اتخاذ الإجراءات املن�صو�ص عليها يف
املادة الفرعية وعنوانها  :وقف الأعمال وابعاد
معدات املقاول .
و بن ��اء عل ��ى ذل ��ك الإخط ��ار ال�ص ��ادر بانه ��اء
العق ��د ،ف�إنه يك ��ون عل ��ى املهند�س وفق ��ا للمادة
الفرعي ��ة �أن ان يق ��وم بتقدي ��ر قيم ��ة الأعم ��ال
الت ��ي مت تنفيذه ��ا ،وا�ص ��دار �شه ��ادة مدفوع ��ات
(م�ستخل�ص) تت�ضمن ما يلي:
أ� – املبال ��غ الواجب ��ة الدف ��ع مقاب ��ل �أي عمل مت
تنفيذه بال�سعر املحدد يف العقد ،و
ب -ثم ��ن الآالت وامل ��واد الت ��ي طلب ��ت ب�سب ��ب
الأعم ��ال وت�سلمه ��ا املق ��اول �أو �أو �ص ��ار ملتزم ��ا

با�ستالمها ،هذه الآالت واملواد ت�صبح ملكا لرب
العمل وتتحول �إليه تبعة هالكها حال ت�سديده
الثمانها ،ويتعني على املقاول ت�سليمها وو�ضعها
حتت ت�صرف رب العمل ،و
ج� -أي تكلفة �أو م�س�ؤولية اخرى any other
 Cost or liabilityيك ��ون املق ��اول ق ��د
تكبده ��ا يف تلك الظروف ب�ش ��كل معقول نتيجة
توقعه لإمتام االعمال ،و
د -تكلف ��ة ابع ��اد االعم ��ال امل�ؤقت ��ة
 Temporary Worksومعدات املقاول
م ��ن املوق ��ع ،واعادته ��ا اىل خمازنه يف بل ��ده (�أو
اىل �أي جه ��ة �أخ ��رى ب�ش ��رط عدم جت ��اوز تكلفة
اعادتها اىل بلده) ،و
هـ-تكلف ��ة ترحيل فريق عمل املق ��اول والعمالة
الذي ��ن كان ق ��د ا�ستخدمه ��م كلي ��ا يف تنفي ��ذ
االعمال ،وذلك عند انهاء هذا العقد.
 – 6االعف��اء م��ن م�س�ؤولي��ة التنفي��ذ
مبوجب القانون:
وفقا لن�ص امل ��ادة الفرعية ( – )7/19وعنوانها
االعفاء من م�س�ؤولية التنفيذ مبوجب القانون

(Release from Performance
 )under the Lawودون الإخ�ل�ال ب� ��أي
حكم �آخر يف املادة  ،19اذا ن�ش�أ �أي حادث �أو ظرف
خ ��ارج عن �سيط ��رة الفريق�ي�ن (و يت�ضمن ذلك
الق ��وة القاه ��رة دون �أن يقت�صر عليه ��ا) ،وجعل
امتث ��ال أ�ح ��د الطرف�ي�ن �أو كليهم ��ا بالتزامات ��ه
التعاقدي ��ة م�ستحي�ل ً�ا �أو خمالف� �اً للقان ��ون� ،أو
ي�ؤدي مبقت�ضى القانون الذي يحكم العقد اىل
اعفاء الطرفني من اال�ستمرار يف تنفيذ العقد.
عندئ ��ذ وبعد اخطار من �أي م ��ن الطرفني اىل
الطرف الآخر بذلك احلدث �أو الظرف:
أ� – يعفى الطرفني من موا�صلة التنفيذ ،وذلك
دون الإخ�ل�ال بحق ��وق �أي منهما بخ�صو�ص �أي
اخالل �سابق بالعقد
ب� -سيك ��ون مق ��دار املبل ��غ ال ��ذي �سيدف ��ع اىل
املقاول ،ه ��و ذاته على النحو املن�صو�ص عليه يف
امل ��ادة ( ،)6/19كم ��ا ل ��و �أن العقد ق ��د مت انها�ؤه
مبوجبها.
امل�صدر -املوقع ال�سوري للدرا�سات واال�ست�شارات القانونية
العدد الخامس  -أكتوبر 2015
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�سالمة مهنية

�أ�ضواء علىال�صحة وال�سالمة املهنية
يف مواقع البناء

االح�صائي ��ات العاملية يوم ��ا بعد يوم� ،أن �أكرث
ح ��وادث العم ��ل خط ��ورة والت ��ي ينج ��م عنه ��ا
الكثري من الوفيات ،هى تلك ال�شركة املنفذة
للم�ش ��روع فى جمال ال�سالمة والبيئة طوال
م ��دة التنفي ��ذ وحت ��ى االنته ��اء م ��ن امل�ش ��روع
وت�سليمه للجهة املالكة.
وعليه فيجب اال تخلو ال�سيا�سة العامة
لل�شرك��ة املنف��ذة والت��ى �ستت�ضمنه��ا
اخلطة االجابة عن اال�سئلة التالية:
 -1كي ��ف �سيتم حماية العن�ص ��ر الب�شرى من
احلوادث واال�صابات ح�سب كل ن�شاط ؟
كثرية هي احل ��وادث التى تقع �أثناء االعمال  -2كي ��ف �سيت ��م حماي ��ة املن�ش� ��آت واملمتل ��كات
االن�شائي ��ة ،وعل ��ى االخ�ص �أثن ��اء العمل على �أثناء التنفيذ �ضد احلرائق واالنفجارات ؟
ارتفاع ��ات عالي ��ة دون اتخاذ و�سائ ��ل الوقاية
الالزم ��ة ونظ ��ام العم ��ل الآم ��ن ،له ��ذا كان
لزام� �اً ف ��ى امل�شروع ��ات االن�شائي ��ة املختلف ��ة
إ�ع ��داد خط ��ة لل�سالم ��ة وال�صح ��ة املهني ��ة
والبيئ ��ة (Health, Safety and
 ،)Environment Planوذل ��ك
قب ��ل ال�ش ��روع ف ��ى تنفي ��ذ ه ��ذه امل�شروع ��ات،
عل ��ى تو�ض ��ح ه ��ذه اخلط ��ة �سيا�س ��ة تثب ��ت
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 -3كي ��ف �سيت ��م تدري ��ب العامل�ي�ن بامل�ش ��روع
على نظم العمل الآمنة وا�ستخدامات و�سائل
الوقاية ال�شخ�صية ؟
 -4كيف �سيتم التعامل مع االحداث واملواقف
( حوادث – حرائق – انفجارات – في�ضانات
 الخ) عند الطوارىء ؟ -5كيف �سيتم �إدارة ال�سالمة والبيئة باملوقع
؟
كم��ا يج��ب � ً
أي�ض��ا �أن تت�ضم��ن خط��ة
ال�سالم��ة والبيئ��ة عل��ى النق��اط
اال�سا�سية التالية:
 -1معلوم ��ات ا�سا�سي ��ة ع ��ن امل�ش ��روع ( املوقع
اجلغراف ��ى  -امل�ساح ��ة الكلي ��ة – اجل�ي�ران
– املع ��دات امل�ستخدم ��ة  -حج ��م االعم ��ال

وتكلفتها-ا�س ��م املالك-اال�ست�ش ��ارى -املقاول
الرئي�سى-مقاوىل الباطن .. -الخ ) .
 -2الت�شريع ��ات املحلي ��ة والقوان�ي�ن املتعلق ��ة
بال�سالمة وال�صحة والبيئة .
 -3حتدي ��د م�سئولي ��ات ال�سالم ��ة وال�صح ��ة
والبيئ ��ة جت ��اه خمتل ��ف امل�ستوي ��ات املنف ��ذة
للم�شروع وذلك بالن�سبه لك ً
ال من ...
مدي ��ر امل�ش ��روع -مدي ��ر التنفي ��ذ -مهند�س ��ى
املوق ��ع -مدي ��ر ال�سالمة والبيئ ��ة -مهند�سى
ال�سالم ��ة والبيئ ��ة  -م�شرف ��ى ال�سالم ��ة
والبيئة -م�شرفى التنفيذ -العمال .
 -4االج ��راءات االداري ��ة لل�سالم ��ة والبيئ ��ة
التى �سيتم �إتخاذها �أثناء تنفيذ امل�شروع وهى
على �سبيل املثال ...
العدد الخامس  -أكتوبر 2015
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فري ��ق ال�سالم ��ة والبيئ ��ة -ت�شكي ��ل جلن ��ة
ال�سالم ��ة والبيئ ��ة -تقاري ��ر احل ��وادث
واال�صاب ��ات� -أح�صائي ��ات احل ��وادث
واال�صابات� -سجالت التدريب .
 -5موق ��ع م�سئ ��وىل ال�سالم ��ة والبيئ ��ة ف ��ى
الهيكل التنظيمى للم�شروع .
 -6التدري ��ب على ال�سالمة والبيئة والوقاية
من احلرائق .
 -7حتدي ��د الهيئ ��ات الر�سمي ��ة واحلكومي ��ة
املعني ��ة بال�سالم ��ة والبيئ ��ة والت ��ى ق ��د يت ��م
الرجوع اليها �أثناء التنفيذ .
 -8التخطي ��ط العلم ��ى ال�سلي ��م واملدرو� ��س
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ملوق ��ع امل�ش ��روع قبل تنفي ��ذ االعم ��ال وح�سب
قواعد ومعايري ال�سالمة والبيئة .
� -9إع ��داد ر�سوم ��ات هند�سية تب�ي�ن العنا�صر
املكون ��ة للموق ��ع وتوزيعه ��ا لي�سه ��ل اللج ��وء
�إليها يف حالة حدوث �أي �أمر طارئ .
 -10درا�سة وو�صف االعمال واالن�شطة لكافة
مراحل امل�شروع .
 -11بي ��ان بكافة املخاطر املتوقعة لكل ن�شاط
وعم ��ل تقيي ��م �شامل له ��ذه املخاط ��ر Risk
.))Assessment
 -12حتدي ��د الإ�شرتاطات الوقائية لل�سالمة
والبيئ ��ة ل ��كل ن�ش ��اط للتحك ��م ف ��ى املخاط ��ر

وعالجها مثل:
(�أعم ��ال احلف ��ر -ال�سق ��االت� -أعم ��ال اللحام
والقط ��ع -خماط ��ر الكهرب ��اء -خالط ��ات
اخلر�سان ��ة -الور� ��ش امليكانيكي ��ة -االونا� ��ش
ب�أنواعه ��ا -املخ ��ازن ب�أنواعها – فرز املخلفات
وط ��رق التخل� ��ص منه ��ا �أو �إع ��ادة تدويره ��ا
.)Recycling
 -13من ��ع احلري ��ق والوقاي ��ة من ��ه بالتخل�ص
من م�سبباته مثل:
(من ��ع التدخ�ي�ن -ا�ستخدام م ��واد غري قابلة
لال�شتع ��ال للعنا�ص ��ر واملن�ش� ��آت الت ��ى تخ ��دم

امل�ش ��روع -النظاف ��ة الوقائية-مطابق ��ة
التو�صيالت الكهربائي ��ة لال�صول والقواعد
الفنية).
 -14و�سائل مكافحة احلريق ...
�أجه ��زة االطفاء� -شبكة مي ��اه اطفاء احلريق
بكاف ��ة مكوناته ��ا -ت�شكي ��ل طاق ��م ع ��اىل
التدريب للتعامل مع احلرائق .
 -15جتهي ��ز مهم ��ات وو�سائ ��ل الوقاي ��ة
ال�شخ�صي ��ة للعاملني بامل�شروع ح�سب طبيعة
كل ن�شاط .
 -16اال�سعاف ��ات االولي ��ة والعناي ��ة الطبي ��ة
مثل:
(العي ��ادة -احتياج ��ات اال�سعاف ��ات االولي ��ة-
�سي ��ارة اال�سع ��اف -الطبي ��ب واملمر�ض ��ون-
التحك ��م ف ��ى املخاط ��ر ال�صحي ��ة ف ��ى بيئ ��ة
العم ��ل وعدم جتاوزها احل ��دود امل�سموح بها-
الفح� ��ص الطبى ال ��دورى وباالخ�ص العمال
املعر�ض�ي�ن لالمرا�ض املهني ��ة -اال�شرتاطات
ال�صحية فى �أماكن تناول الطعام -ال�شهادات
ال�صحية للعاملني فى �إعداد االطعمة).
 -17مياه ال�شرب.
 -18دورات املي ��اه واملب ��اول ح�سب عدد العمال
ونظافتها.
 -19نظام ال�صرف ال�صحى.
 -20الالفتات واملل�صق ��ات اخلا�صة بالتوعية
بال�سالمة والبيئة .))Safety Posters
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فكر وثقافة

ال�ستة الكبار يف �سماء التالوة القر�آنية

رفعت

مصطفي اسماعيل

ال�شيخ حممد رفعت
هو �أ�شهر من رتل القر�آن الكرمي فى التاريخ احلديث حتى
لقب بقيثارة ال�سماء ،ولد فى عام 1882م بحى املغربلني
بالقاهرة ،فقد ب�صره �صغرياً وهو فى �سن الثانية من
عمره.
توفى والده حممود رفعت ،والذى كان يعمل م�أموراً بق�سم
�شرطة اخلليفة وهو فى التا�سعة من عمره ،توىل القراءة
مب�سجد فا�ضل با�شا بحى ال�سيدة زينب �سنة 1918م وهو
فى �سن اخلام�سة ع�شرة ،فبلغ �شهرة عظيمة ،وافتتح بث
الإذاعة امل�صرية �سنة 1934م ،وذلك بعد �أن ا�ستفتى �شيخ
الأزهر حممد الأحمدى الظواهرى عن جواز �إذاعة
القر�آن الكرمي ف�أفتى له بجواز ذلك ،فافتتحها بقول من
�أول �سورة الفتح (�إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) ،ويروى عن
ال�شيخ �أنه كان رحيماً رقيقاً ذا م�شاعر جيا�شاً عطوفاً على
الفقراء واملحتاجني ،ولقب بعدد كبري من الألقاب مثل
(املعجزة  -قيثارة ال�سماء  -الروحانى  -الربانى  -القر�آنى
 كروان الإذاعة  -ال�صوت الذهبى  -ال�صوت املالئكى -�صوت عابد � -سوط عذاب و�صوت رحمة).
�أ�صيب ال�شيخ حممد رفعت فى عام 1943م مبر�ض �سرطان
احلنجرة وتوقف عن القراءة ،وانتقل �إىل جوار ربه عام
1950م.
ال�شيخ م�صطفى �إ�سماعيل
( 17يونيو  22 - 1905دي�سمرب  )1978مقرئ م�صرى
للقر�آن الكرمي .من مواليد قرية ميت غزال ،مركز
ال�سنطة ،حمافظة الغربية فى  17يونيو  1905م .حفظ
القر�آن الكرمي وهو مل يتجاوز الثانية ع�شرة من العمر فى
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المنشاوي

كتاب القرية التحق باملعهد الأحمدى فى طنطا ليتم درا�سة
القراءات و�أحكام التالوة.
ا�ستمع �إليه ال�شيح حممد رفعت وتوقع له م�ستقبال باهرا.
ذاعت �شهرته فى �أنحاء حمافظة الغربية واملحافظات
املجاورة لها ،ون�صحه �أحد املقربني منه �إىل الذهاب �إىل
القاهرة ،وبالفعل ذهب �إىل هناك والتقى ب�أحد امل�شايخ الذى
ا�ستمع �إليه وا�ستح�سن قراءته وعذوبة �صوته ثم قدمه فى
اليوم التاىل ليقر�أ فى احتفال تغيب عنه ال�شيخ عبد الفتاح
ال�شع�شاعى لظرف طارئ و�أعجب به احلا�ضرون .ثم عني
قارئاً للق�صر امللكى فى عهد امللك فاروق الأول.
قر�أ ال�شيخ فى العديد من الدول العربية والإ�سالمية
و�أي�ضاً فى بع�ض املدن الأوربية ،توفى يوم اجلمعة 22
دي�سمرب .1978
ال�شيخ حممد �صديق املن�شاوى
ولد فى مركز "املن�ش�أة" حمافظة �سوهاج �سنة 1920م،
ون� أش� فى بيت علم وف�ضل واهتمام بتالوة القر�آن الكرمي
وتدار�سه .فوالده �صديق ال�سيد كان من القراء املجيدين،
ا�شتهر فى م�صر وله ت�سجيالت ب�إذاعة �سوريا ولندن ما زالت
تبث حتى الآن .وعمه �أحمد ال�سيد كان �أي�ضاً قارئاً م�شهوراً،
رف�ض القراءة فى الق�صر امللكى ب�سبب �شرطه الذى �أعجز
امللك ،وهو �أن مينع املقاهى من تقدمي امل�شروبات الكحولية
�أثناء �إذاعة القر�آن من الق�صر امللكى.
ختم القر�آن الكرمي وهو فى �سن الثامنة ،وانتقل �إىل
القاهرة ليتعلم علوم القر�آن ونزل فى �ضيافة عمه ،وعند
بلغ الثانية ع�شرة در�س علم القراءات على يد ال�شيخ حممد
م�سعود الذى �أعجب به ،و�أخذ يقدمه للنا�س فى ال�سهرات،
حتى بلغ اخلام�سة ع�شرة فا�ستقل عن �شيخه ووالده بعد

الحصري

عبد الباسط

ذيوع �صيته فى �سوهاج وما حولها.
وظل م�صطحباً كتاب ربه فى �أ�سفاره و�إقامته حتى اختاره
الرحيم جلواره الكرمي ،ليتوفاه عام 1969م.
ال�شيخ حممود خليل احل�رصى
هو قارئ قر�آن م�صرى �أجاد قراءة القر�آن الكرمي بالقراءات
الع�شر ولد عام  1917فى قرية �شربا النملة التابعة لطنطا
مبحافظة الغربية مب�صر. ،
وفى عام  1960م �أول من ابتعث لزيارة امل�سلمني فى الهند
وباك�ستان وقراءة القر�آن الكرمي فى امل�ؤمتر الإ�سالمى
الأول بالهند فى ح�ضور الرئي�س الأول بالهند فى ح�ضور
الرئي�س جمال عبد النا�صر والرئي�س جواهر الل نهرو
وزعيم امل�سلمني بالهند ليعني فى عام � 1961شيخاً لعموم
املقارئ امل�صرية ،وفى عام � 1961أول من �سجل امل�صحف
املرتل فى �أنحاء العامل برواية حف�ص عن عا�صم وظلت
�إذاعة القر�آن الكرمي تقت�صر على �إذاعة �صوته منفرداً
حواىل ع�شر �سنوات .وفى عام  1964كان �أول من �سجل
امل�صحف املرتل فى �أنحاء العامل برواية ور�ش عن نافع،
وتوفى م�ساء يوم االثنني  16حمرم �سنة  1401هـ املوافق
 24نوفمرب  1980بعد �صالة الع�شاء ،بعد �أن امتدت رحلته
مع كتاب اهلل الكرمي ما يقرب من خم�سة وخم�سني عاماً.
ال�شيخ حممود على البنا
ولد فى قرية �شربابا�ص مركز �شبني الكوم مبحافظة
املنوفية �شمال م�صر يوم  17دي�سمرب  ،1926وحفظ القر�آن
الكرمي فى كتاب القرية ،ثم ح�ضر ال�شيخ البنا �إىل القاهرة
عام  ،1945وبد�أ �صيته يذيع فيها ،ودر�س فيها علوم املقامات
واملو�سيقى على يد ال�شيخ احلجة فى ذلك املجال دروي�ش
احلريرى.
ً
اختري قارئا مل�سجد عني احلياة فى ختام الأربعينيات ،ثم
مل�سجد الإمام الرفاعى فى اخلم�سينات ،وانتقل للقراءة
باجلامع الأحمدى فى طنطا عام  .1959وظل به حتى عام
 1980حيث توىل القراءة مب�سجد الإمام احل�سني حتى
وفاته .ترك للإذاعة ثروة هائلة من الت�سجيالت� ،إىل
جانب امل�صحف املرتل الذى �سجله عام  ،1967وامل�صحف
املجود فى الإذاعة امل�صرية ،وامل�صاحف املرتلة التى �سجلها
لإذاعات ال�سعودية والإمارات .زار ال�شيخ البنا العديد من

البنا

دول العامل ،وقر�أ القر�آن فى احلرمني ال�شريفني واحلرم
القد�سى وامل�سجد الأموى ومعظم الدول العربية وزار
العديد من دول �أوروبا ومن �ضمنها �أملانيا عام 1978وبعد
رحلة عطاء حافلة رحل ال�شيخ حممود على البنا �إىل جوار
ربه فى  3من ذى القعدة  1405هـ  20/يولية 1985م .ودفن
فى �ضريحه امللحق مب�سجده بقريته �شرببا�ص .وقد منح
الرئي�س ح�سنى مبارك ا�سمه و�سام العلوم و الفنون عام
.1990
ال�شيخ عبد البا�سط عبد ال�صمد
ولد القارئ ال�شيخ عبد البا�سط حممد عبد ال�صمد عام
 1927بقرية املراعزة التابعة ملدينة ومركز �أرمنت مبحافظة
قنا بجنوب ال�صعيد .حيث ن� أش� يف بيئة تهتم بالقر�آن الكرمي
حفظاً وجتويداً
التحق الطفل املوهوب عبد البا�سط بكتاب ال�شيخ الأمري
ب�أرمنت  ،ثم تلقى علوم القر�آن والقراءات على يد ال�شيخ
(حممد �سليم) حتى حفظ ال�شاطبية التي هي املنت
اخلا�ص بعلم القراءات ال�سبع" .بعد �أن و�صل الثانية ع�شرة
من العمر ،بعدها انهالت عليه الدعوات من كل مدن وقرى
حمافظة قنا وخا�صة �أ�صفون املطاعنة مب�ساعدة ال�شيخ
حممد �سليم الذي ز ّكى ال�شيخ عبد البا�سط يف كل مكان
يذهب �إليه ،و�شهادة ال�شيخ �سليم كانت حمل ثقة النا�س
جميعاً.
�ساعده ال�شيخ ال�ضباع حتى مت اعتماده بالإذاعة عام 1952
ليكون �أحد قرائها .وب�سبب �إلتحاقه بالإذاعة زاد الإقبال
على �شراء �أجهزة الراديو وت�ضاعف �إنتاجها وانت�شرت
مبعظم البيوت للإ�ستماع �إىل �صوت ال�شيخ عبد البا�سط
وانهالت عليه الدعوات من �شتى بقاع الدنيا يف �شهر
رم�ضان وغري �شهر رم�ضان.
مل يقت�صر ال�شيخ عبد البا�سط يف �سفره على الدول
العربية والإ�سالمية فقط و�إمنا جاب العامل �شرقاً وغرباً
�شما ًال وجنوباً و�صو ًال �إىل امل�سلمني يف �أي مكان من �أر�ض
اهلل الوا�سعة.
توفى يوم الأربعاء  30نوفمرب 1988م ،وكانت جنازته وطنية
ور�سمية.
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�أ�سرة ميدكوم

م�شروعات جديدة
 يبد أ� هذا ال�شهر العمل يف م�شروع ا�سكان طالب جامعة الأزهر بالتجمعاخلام�س ،وهو عبارة عن  16عمارة �سكنية بقيمة اجمالية حوايل 168
مليون جنية  ،وذلك من خالل �شركة املرا�سم ال�سعودية.
 يبد�أ هذا ال�شهر العمل يف م�شروع فيالت �شركة �سوديك بالتجمعاخلام�س وهو عبارة عن  193فيال �سكنية بقيمة اجمالية حوايل 173
مليون جنية .

هل تعلم

 �أن ال�سلحفاه والذبابة واالفعى ال متتلك حا�سة ال�سمع �أن �أقوى ع�ضلة يف ج�سم الإن�سان هي ع�ضلة الفك� -أن اجل�سم يحتمل حرارة حتى  128درجة مئوية

كاريكاتري العدد
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البقاء للـه
توفيت ايل رحمة اهلل تعاىل والدة الزميل اال�ستاذ حممد ف�ؤاد مدير ال�شئون الإداريةبال�شركة وال�سادة �سمري ف�ؤاد وجمدي ف�ؤاد و�أ�سامة ف�ؤاد وذلك فى  8اغ�سط�س 2015
للفقيدة الرحمة  ،ولأ�سرتها خال�ص العزاء .
 توفيت ايل رحمة اهلل تعاىل والدة الزميلني حممد عطية و�صابر عطية ال�سائقنيبال�شركة وذلك فى  15اغ�سط�س  2015للفقيدة الرحمة  ،ولأ�سرتها خال�ص العزاء.
 توفيت ايل رحمة اهلل تعاىل خالة املهند�س ماجدعبد املق�صود واملهند�س عمرو عبداملق�صود ع�ضوى جمل�س الإدارة وذلك يوم  16اغ�سط�س  ، 2015للفقيدة الرحمة ،
ولأ�سرتها خال�ص العزاء.
 توفيت ايل رحمة اهلل تعاىل �شقيقة ا ملهند�س �صالح حممد وعمة الزميل ايهاب�صالح فى يوم  26اغ�سط�س  2015وللفقيدة الرحمة ولأ�سرتها ال�صرب وال�سلوان .
 توفيت ايل رحمة اهلل زوجة اال�ستاذ عاطف البدوي املحا�سب ال�سابق بال�شركة يف 30اغ�سط�س ، 2015ودعا�ؤنا للفقيد باملغفرة والرحمة.
 توفيت ايل رحمة اهلل خالة املهند�س حممد ع�سكر يف � 12سبتمرب ، 2015للفقيدةالرحمة  ،ولأ�سرتها خال�ص العزاء.

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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دار التعليم الراقى
لي�سيه بلزاك

نحو نظام تعليمي منفتح على العامل
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