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�آفــــاق

مفهوم التنمية امل�ستدامة
امل�ستدام���ة  التنمي���ة  مفه���وم  ظه���ر 
 )Sustainable Development(
ُ��ع���ّرف عل���ى اأنه���ا "تلبي���ة احتياج���ات  الت���ي ت�
الأجيال احلالية دون الإ�سرار بقدرة الأجيال 
القادم���ة على تلبي���ة احتياجاتها". وقد اأولت 
العق���د الأخ���ر م���ن  الع���امل يف  معظ���م دول 
القرن املن�سرم عناية خا�سة واهتماًما وا�سًعا 

مبوا�سيع حماية البيئة والتنمية امل�ستدامة، 
ومل يول���د هذا الهتمام من فراغ فقد تعالت 
الآث���ار  بتقلي���ل  املنادي���ة  البيئي���ة  الأ�س���وات 
الب�سري���ة  الأن�سط���ة  ع���ن  الناجم���ة  البيئي���ة 
املختلف���ة ون���ادت بخف�ض املخلف���ات وامللوثات 
الطبيعي���ة  امل���وارد  قاع���دة  عل���ى  واحلف���اظ 

للأجيال القادمة. 
ارتباط القطاعات العمرانية بالق�سايا 

الت�ضميم امل�ضتدام و العمارة اخل�ضراء
�إعد�د : د.م/ �إبر�هيم �أبوحميد

بداأ العامل يعرتف باالرتباط الوثيق بني التنمية االقت�سادية 
والبيئة، وقد تنبه املتخ�س�سون اإىل اأن االأ�سكال التقليدية 
للتنمية االقت�س������ادية تنح�رص فى اال�ستغالل اجلائر للموارد 
الطبيعية ويف نف�س الوقت تت�سبب يف اإحداث �سغط كبري 
على البيئة نتيجة ملا تفرزه من ملوثات وخملفات �سارة. 
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البيئية
 اإن القطاع���ات العمراني���ة يف ه���ذا الع�سر مل 
تع���د مبعزل عن الق�سايا البيئية امللحة التي 
بداأت تهدد العامل ومت التنبه لها يف ال�سنوات 
القلئ���ل الأخرة، فهذه القطاعات من جهة 
تعت���ر اأح���د امل�ستهلكن الرئي�سي���ن للموارد 
الطبيعي���ة كالأر����ض واملواد واملي���اه والطاقة، 
ومن جهة اأخ���رى فاإن عمليات �سناعة البناء 
والت�سييد الكثرة واملعقدة ينتج عنها كميات 
واملخلف���ات  والتل���وث  ال�سجي���ج  م���ن  كب���رة 
ال�سلب���ة. وتبق���ى م�سكلة ه���در الطاقة واملياه 
البيئية-القت�سادي���ة  امل�س���اكل  اأب���رز  م���ن 
للمباين ب�سبب ا�ستمرارها ودميومتها طوال 

فرتة ت�سغيل املبنى.
التحدي اال�سا�سي للقطاعات العمرانية

اإن التحدي الأ�سا�سي الذي يواجه القطاعات 
يف  يتمث���ل  اإمن���ا  الوق���ت  ه���ذا  يف  العمراني���ة 
واأداء  بالتزاماته���ا  الإيف���اء  عل���ى  مقدرته���ا 

دورها التنموي جتاه حتقيق مفاهيم التنمية 
امل�ستدام���ة ال�سامل���ة، و يعت���ر املتخ�س�س���ون 
ان الإدارة وال�سيط���رة البيئي���ة عل���ى امل�ساريع 
العمراني���ة �ستك���ون واح���دة من اأه���م املعاير 
يف  القطاع���ات  ه���ذه  يف  الهام���ة  التناف�سي���ة 
الق���رن الواح���د والع�سري���ن . م���ن هن���ا ن�ساأت 
مفاهي���م  املتقدم���ة  ال�سناعي���ة  ال���دول  يف 
واأ�سالي���ب جديدة مل تكن ماألوفة من قبل يف 
ت�سمي���م وتنفيذ امل�ساريع، ومن هذه املفاهيم 
امل�ستدام" و"العمارة اخل�سراء"  "الت�سمي���م 
و"املباين امل�ستدام���ة"، هذه املفاهيم جميعها 
تعك����ض الهتم���ام املتنام���ي ل���دى القطاع���ات 
العمراني���ة بق�ساي���ا التنمي���ة القت�سادي���ة يف 
ظل حماية البيئة، وخف�ض ا�ستهلك الطاقة، 
الطبيعي���ة،  للم���وارد  الأمث���ل  وال�ستغ���لل 
والعتم���اد ب�س���كل اأكر على م�س���ادر الطاقة 
 Renewable Sources(.( املتجددة
اخل�رصاء  والعمارة  اال�ستدامة  مفاهيم 

يف القطاع العمراين
اخل�س���راء  العم���ارة   .. امل�ست���دام  الت�سمي���م 
.. الإن�س���اءات امل�ستدام���ة .. البن���اء الأخ�س���ر 
.. ه���ذه املفاهي���م جميعه���ا م���ا ه���ي اإل ط���رق 
والت�سيي���د  للت�سمي���م  جدي���دة  واأ�سالي���ب 
ت�ستح�س���ر التحدي���ات البيئي���ة والقت�سادية 
التي األقت بظلله���ا على خمتلف القطاعات 
يت���م  اجلدي���دة  فاملب���اين  الع�س���ر  ه���ذا  يف 
باأ�سالي���ب  وت�سغيله���ا  وتنفيذه���ا  ت�سميمه���ا 
الأث���ر  تقلي���ل  يف  ت�سه���م  متط���ورة  وتقني���ات 
البيئ���ي ويف نف����ض الوق���ت تق���ود اإىل خف����ض 
التكالي���ف وعل���ى وج�����ه اخل�س��و����ض تك��اليف 
 Running( وال�سيان���ة  الت�سغي���ل 
Costs( كم���ا اأنه���ا ت�سه���م يف توف���ر بيئ��ة 
ف���اإن  وهك�����ذا  ومريح�����ة.  اآمن���ة  عمراني���ة 
بواعث تبن���ي مفه���وم ال�ستدام���ة يف القط��اع 
العم���راين ل تختل���ف عن البواع���ث التي اأدت 
اإىل ظهور وتبني مفهوم التنمية امل�ستدامة ) 
 )Sustainable Development
باأبعادها البيئي���ة والقت�سادية والجتماعية 

املتداخلة. 
مل تع���د هن���اك خط���وط فا�سل���ة ب���ن البيئ���ة 
مفه���وم  وانت�س���ار  ظه���ور  من���ذ  والقت�س���اد 
التنمي���ة امل�ستدام���ة ال���ذي اأك���د مب���ا ل ي���دع 
جم���اًل لل�س���ك اأن �سم���ان ا�ستمراري���ة النم���و 
القت�سادي ل ميكن اأن يتحقق يف ظل تهديد 
البيئ���ة بامللوثات واملخلفات وتدمر اأنظمتها 

احليوية وا�ستنزاف مواردها الطبيعية.
والعم���ارة امل�ستدام���ة اخل�سراء تع���زز وتتبنى 
هذا الرتباط الوثيق بن البيئة والقت�ساد، 

الأن�سط���ة  تاأث���رات  اأن  ذل���ك  يف  وال�سب���ب 
العمراني���ة واملب���اين عل���ى البيئ���ة له���ا اأبع���اد 

اقت�سادية وا�سحة والعك�ض �سحيح، 
فا�سته���لك الطاق���ة الذي يت�سب���ب يف ارتفاع 
فات���ورة الكهرب���اء ل���ه ارتباط وثي���ق بظاهرة 
 )Sick Buildings( املري�س���ة  املب���اين 
الت���ي تن�س���اأ م���ن العتم���اد ب�س���كل اأك���ر عل���ى 
اإهم���ال  اأجه���زة التكيي���ف ال�سطناعي���ة م���ع 
التهوي���ة الطبيعي���ة، وه���ذا ال���كلم ين�سح���ب 
عل���ى العتم���اد ب�س���كل اأوح���د عل���ى الإ�س���اءة 
ال�سطناعي���ة لإن���ارة املبنى م���ن الداخل مما 
يق���ود اإىل زي���ادة فات���ورة الكهرب���اء ويف نف����ض 
الوق���ت يقلل من الفوائ���د البيئية وال�سحية 
فيم���ا لو كانت اأ�سع���ة ال�سم�ض تدخل يف بع�ض 

الأوقات اإىل داخل املبنى. 
املمار�سة املهنية اخل�رصاء : 

ال�ستدام���ة ه���ي واحدة م���ن اأه���م العتبارات 
الت���ي يت���م اأخذه���ا باحل�سب���ان عن���د مزاول���ة 
ال���دول  يف  للمهن���ة  واملهند�س���ن  املعماري���ن 
ال�سناعية املتقدمة، وقد اأ�سبح احلديث عن 
العم���ارة اخل�س���راء واملب���اين امل�ستدام���ة م���ن 
الأمور املاألوفة يف الأو�ساط املهنية الهند�سية 
يف الكث���ر م���ن ال���دول ال�سناعي���ة املتقدم���ة، 
وكان ذل���ك متزامًن���ا مع القل���ق املتزايد ب�ساأن 
عل���ى  امل�سي���دة  للبيئ���ة  ال�سلبي���ة  التاأث���رات 
احلال���ة البيئي���ة لكوك���ب الأر����ض، بالإ�ساف���ة 
اإىل التحدي���ات القت�سادي���ة املتفاقمة نتيجة 
البن���اء.  وم���واد  الطاق���ة  تكالي���ف  لرتف���اع 
ولذل���ك فقد تبنى املهني���ون اأنف�سهم جتريب 
م�س���ادر الطاق���ة البديل���ة، وتطوي���ر تقني���ات 
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خف�ض ا�سته���لك الطاقة، وتقلي���ل املخلفات 
والغازي���ة،  وال�سائل���ة  ال�سلب���ة  وامللوث���ات 
واأ�سالي���ب  م���واد  تطوي���ر  اإىل  بالإ�ساف���ة 
والت�سغي���ل  والتنفي���ذ  للت�سمي���م  جدي���دة 
وال�سيان���ة. يق���ول املعماري جيم����ض �ستيل يف 
كتابه "العم���ارة اخل�س���راء": "...ال�ستدامة 
ي�ستعمله���ا  الت���ي  امله���ارات  تتطل���ب توظي���ف 
املعم���اري ب�س���كل اأف�س���ل كالتحلي���ل، املقارنة، 
التاأليف، وال�ستنتاج وهي تقود اإىل اخليارات 
اجلمالي���ة التي له���ا اأ�سا����ض يف احلقيقة بدًل 

من الأمناط الت�سكيلية...".
لي�س���ت مق�س���ورة  املب���اين اخل�س���راء  فوائ���د 
فق���ط عل���ى اجلوان���ب البيئي���ة والقت�سادي���ة 
املبا�س���رة، فا�ستعم���ال �س���وء النه���ار الطبيعي 
يف عم���ارات املكات���ب – عل���ى �سبي���ل املث���ال – 
بالإ�ساف���ة اإىل اأنه يقلل م���ن تكاليف الطاقة 
ا يجع���ل العاملن اأكرث  الت�سغيلي���ة فه���و اأي�سً
اإنتاًج���ا، فق���د وج���دت الدرا�س���ة الت���ي اأجراها 
املتخ�س�س���ان يف علم النف����ض البيئي بجامعة 
 Rachel and Stephen( ميت�سيغان
Kaplan( اأن املوظفن الذين تتوفر لهم 
اإطلل���ة عل���ى مناط���ق طبيعية م���ن مكاتبهم 
اأظه���روا ر�سى اأكر جت���اه العمل، وكانوا اأقل 
ا  اإجهادا وتعر�سهم للأمرا�ض كان اأقل. اأي�سً
اإح���دى ال�س���ركات العاملة يف جم���ال الف�ساء 
له���ا  تب���ن   )Lockheed Martin(
اأن ن�سب���ة الغي���اب هبط���ت بن�سب���ة )15%( بعد 
اأن قام���ت بنق���ل )2.500 موظ���ف( اإىل مبن���ى 
اأخ�س���ر من�ساأ حديًث���ا يف كاليفورنيا، واملردود 
القت�س���ادي لهذ الزي���ادة يف معدل الإنتاجية 
عو����ض املبال���غ الإ�سافي���ة الت���ي اأنفق���ت اأثناء 

ت�سيي���د املبنى خ���لل عام واح���د فقط. وعلى 
نف����ض املن���وال، ف���اإن ا�ستعم���ال �س���وء النه���ار 
الطبيع���ي يف مراك���ز الت�س���وق ي���وؤدي اإىل رفع 
ال�ست�ساري���ة  فاملجموع���ة  املبيع���ات،  حج���م 
املتخ�س�س���ة يف تقنيات املباين ذات الكفاءة يف 
 )Heschong Mahone( الطاق���ة 
ومقرها كاليفورنيا، وجدت اأن املبيعات كانت 
اأعل���ى بن�سب���ة )40%( يف املخ���ازن الت�سويقي���ة 
التي متت ا�سائتها من خلل فتحات ال�سقف 
املجموع���ة  وج���دت  وق���د   .)Skylights(
الدر����ض  قاع���ات  يف  الط���لب  اأداء  اأن  ���ا  اأي�سً

امل�ساءة طبيعًيا اأف�سل بن�سبة )%20(.
معايري بيئية جديدة للبناء 

الي���وم للعم���ارة اخل�س���راء واملب���اين  حما����ض 
امل�ستدام���ة له اأ�سوله املرتبطة باأزمة الطاقة 
يف ال�سبعين���ات، فق���د ب���داأ املعماري���ون اآن���ذاك 
يفك���رون ويت�ساءل���ون عن احلكم���ة من وجود 
مباين �سندوقي���ة حماطة بالزجاج والفولذ 
تري���د  واأنظم���ة  هائل���ة  تدفئ���ة  وتتطل���ب 
مكلف���ة، ومن هناك تعالت اأ�سوات املعمارين 
املتحم�س���ن الذي���ن اقرتحوا العم���ارة الأكرث 

كفاءة يف ا�ستهلك الطاقة
املعماري���ن  تزوي���د  يت���م  الت���ي  املعاي���ر 
به���ا  وامل�ستثمري���ن  واملطوري���ن  واملهند�س���ن 
املعاي���ر  م���ن  ب�سيط���ة  قائم���ة  م���ن  تتك���ون 
امل�ستخدمة يف احلكم على مدى التزام املبنى 
بال�سواب���ط اخل�س���راء، ووفًقا له���ذه املعاير 

يتم منح نقاط للمبنى يف جوانب خمتلفة، 
الطريق���ة  ه���ذه  مبث���ل  املب���اين  تقيي���م  اإن 
ميك���ن اأن يك�س���ف لنا ع���دد املب���اين التقليدية 
 Inefficient( الت���ي ل تتمت���ع بالكف���اءة

عل���ى  نتع���رف  وبالت���ايل   )Buildings
اأ�سب���اب ذل���ك يف ثناي���ا الأ�سالي���ب املتبع���ة يف 

ت�سميمها وت�سييدها وت�سغيلها
اأمثلة عاملية خ�رصاء  

م���ن  الكث���ر  ال�سناعي���ة  ال���دول  يف  يوج���د 
املب���اين الك���رى التي جت�سد مفه���وم العمارة 

امل�ستدامة اخل�سراء
 )Conde Nast( ب���رج  مبن���ى  ومنه���ا 
املك���ون م���ن )48 طابًقا( يف �ساح���ة التاميز يف 
نيوي���ورك، وه���و م�سم���م بوا�سط���ة )فوك����ض 
وف���ول معماري���ون(. اإن���ه يع���د اأح���د الأمثل���ة 
املبكرة التي طبقت مبادئ العمارة امل�ستدامة 

اخل�سراء يف مبنى ح�سري كبر
ومن الأمثلة الأخرى على العمارة اخل�سراء 
 )The Swiss Re Tower( ب���رج 
القاب���ع يف اأحد �سوارع مدين���ة لندن وامل�سمم 
بوا�سطة املعم���اري نورمان فو�س���رت و�سركاه، 
وي�سر اللندنيون لهذا ال�سرح املعماري باأنه 
الإ�ساف���ة الأح���دث اإىل خ���ط اأف���ق مدينته���م 

العريقة
اأما املبنى الأخ�سر الأكرث �سهرة فهو موجود 
موؤقًت���ا عل���ى "لوح���ة الر�س���م" حل���ن اإكم���ال 
مراح���ل اإن�سائه وهو برج احلرية الذي �سيتم 
بن���اوؤه يف املوق���ع ال�سابق ملبنى مرك���ز التجارة 

العاملي يف نيويورك
كم���ا اأن هن���اك اأمثل���ة عاملي���ة قدمي���ة للعمارة 
�سبي���ل  عل���ى  ومنه���ا  اخل�س���راء  امل�ستدام���ة 
املثال الق�س���ر البل���وري اأو الكري�ستال بال�ض 
لن���دن  مدين���ة  يف   )Crystal Palace(

واملبني عام 1851م،
اخلال�سة 

وممار�س���ات  مفاهي���م  تطبي���ق  تفعي���ل  اأن 
ال�ستدام���ة والعم���ارة اخل�س���راء يف �سناع���ة 

البناء ل ميكن اأن يتم اإل عن طريق املعمارين 
واملهند�س���ن املوؤهلن يف ه���ذا املجال، وهو ما 
�سيقود اإىل اإيج���اد احللول امللئمة للم�ساكل 

البيئية والقت�سادية والوظيفية 
 اإن "العمارة اخل�سراء" "واملباين امل�ستدامة" 
لي�س���ت ترًف���ا اأكادميًي���ا، ول توجًه���ا نظرًيا اأو 
اأم���اين واأح���لم ل م���كان لها م���ن الواقع، بل 
اإنه���ا متث���ل توجًه���ا تطبيقًيا عاملًي���ا وممار�سة 
مهنية واعية بداأت تت�سكل ملحمها واأبعادها 
ب�سكل كبر يف اأو�ساط املعمارين واملهند�سن 
املعنين بقطاعات البناء يف الدول ال�سناعية 
املتقدم���ة. وق���د قطعت تل���ك ال���دول اأ�سواًطا 
طويلة يف هذا املجال وهناك تزايًدا ملحوًظا 
يف الإقب���ال على ه���ذا التوجه من قبل العامة 
يف ظ���ل الهتم���ام املتوا�سل م���ن قبل املهنين 
ه���م  واملهند�س���ون  فاملعماري���ون  اأنف�سه���م. 
الت���ي  الفاعل���ة   )Tools( الأدوات  مبثاب���ة 
ت�ستطي���ع توط���ن ه���ذه التقني���ات وتاأ�سيلها 
كممار�س���ات مهني���ة اأثن���اء ت�سمي���م م�ساري���ع 
وه���ذا  تنفيذه���ا.  عل���ى  والإ�س���راف  املب���اين 
ب���دوره يتطل���ب الهتم���ام بالتعلي���م املعماري 
والهند�س���ي يف جامعاتن���ا بحيث ت�سبح كليات 
العمارة والهند�سة "حا�سنة" لتوجه العمارة 

اخل�سراء واملباين امل�ستدامة. 
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م�شروع �لعدد

�ملالك    :  �شركة هايد بارك �لعقارية للتطوير 

ECG  ال�شت�شاري: جماعة �ملهند�شني �ال�شت�شاريني�

SITES         :شت�شاري �ملوقع �لعام��

مدير �مل�شروع:          مهند�س/ يا�شر تركي  

مدير �لتنفيذ:             مهند�س/ �أمين عجالن

مدير �ملكتب �لفني:        مهند�س/ حممد عبد �ملوىل
�لقيمة �الإجمالية الأعمال ميدكوم:        70 مليون جنيه م�شري

م�شروع هايد بارك
بالتجمع اخلام�س - القاهرة اجلديدة

اخلام�ض  بالتجمع  بارك  هايد  م�سروع  يقع 
)القاهرة اجلديدة(، يف موقع متميز على بعد 
دقائق من اجلامعة الأمريكية )حوايل 3 كم(، 

بعد  للم�سروع  الإجمالية  امل�ساحة  تبلغ  و�سوف 
اكتماله نحو 6 مليون مرًتا مربًعا.

ويعد هذا امل�سروع من اأكرث امل�سروعات املتميزة 
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يقع  الذي  الفريد  ملوقعه  وذلك  جماله،  يف 
يجعله  مبا  الدائري  الطريق  من  مقربة  على 
خدماته  ولتكامل  الرئي�سية،  بالطرق  مت�سل 
)اأمنية وترفيهية وجتارية(، وجلمال تخطيط 

موقعه العام.
و�سف امل�سروع )اأعمال ميدكوم فقط(:

�سكنية  فيل   112 عدد  وت�سطيب  اإن�ساء 
تتكون  حيث   ،)2  Type  &  1  Type(
م�ساحات  وترتاوح  روف،   + دورين  من  الفيل 

هذه الفيلت ح�سب طرازها من 150 حتى 180 
جانب  تنفيذ  اإىل  بالإ�سافة  هذا  مربًعا،  مرًتا 

من اأعمال املوقع العام.
وقد بلغت كمية اخلر�سانات امل�سبوبة بامل�سروع 
نحو  فيها  ا�ستخدم  مكعًبا،  مرًتا   13000 نحو 

1300 طن حديد ت�سليح. 
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مهار�ت �إد�رية

مع  للتاأقلم  ��شرت�تيجيات   5 �إليكم 
�شغط �لعمل: 

اإجناز  من  تتمكن  ل  حينما  اأولوياتك:  رتب   -

ا�شرتاتيجيات التعامل مع �شغط العمل

بع�ض  تتخذ  اأن  اإىل  �ستحتاج  جميعها،  اأعمالك 
القرارات ال�سعبة حيال ما تعجز عن اإجنازه. تعرف 
اإىل امل�ساهمن يف م�ساريعك جميعها، ورتبهم ح�سب 
نّظم  ال�سركة.  واأهداف  العليا  للإدارة  قربهم  مدى 

ن�ساطاتك وفقاً ملواعيد ت�سليمها وراقب مدى تاأثر 
ذلك على الزبائن، فجعلهم را�سن قد مينحك وقتاً 
اإ�سافياً من الهدوء لتنهي اأعمالك الأخرى. وتذكر 
اأن تفكر باأهدافك الوظيفية اأثناء اختيارك للأمور 
لداعميك  العون  وقدم  الأولوية.  �ستعطيها  التي 
ومر�سديك والأ�سخا�ض الذين ترغب باأن يوؤيدوك.

يكلفك  عندما  املبادلت:  ب�ساأن  يقرر  مديرك  دع   -
اآخر، ا�ستعد لتناق�ض معه امل�سروع  مديرك مب�سروع 
امل�سروعن  اأي  يقرر  ودعه  حالياً،  عليه  تعمل  الذي 
كبرة  معرفة  على  فمديرك  التاأجيل.  ي�ستحق 
يقرر  اأن  يف�سل  لهذا،  واأولوياتها.  العليا  بالإدارة 
العواقب  من  نف�سك  �ستحمي  اأنك  كما  ذلك.  هو 
هذه  اتباع  من  ولتتمكن  الف�سل.  حال  يف  الوخيمة 
�سر  على  مطلعاً  تبقى  اأن  عليك  ال�سرتاتيجية، 
عملك، واأن تعرف كمية العمل التي عليك اإجنازها، 
م�سروع  باأخذ  قبلت  حال  يف  الندم  يجنبك  فهذا 
جديد. وتذكر لحقاً اأنك وعدت 3 اأ�سخا�ض اآخرين 
باأن تنجز م�ساريعهم يف وقت قيا�سي، اأو رف�سته ومن 

ثم اأدركت اأنه كان باإمكانك اإجنازه ب�سهولة.
- فّو�ض الآخرين مع مراعاة تبادل الفائدة: ل ت�سعر 
بالذنب عندما تقرتح على مديرك اأن يدع اأ�سخا�ساً 
م�ساعدتهم،  تطلب  اأن  اأو  امل�سروع،  بنجزون  اآخرين 
اأن  كما  مثلك،  م�سغولن  لي�سوا  الزملء  فبع�ض 
يف  وفكر  اإ�سايف.  عمل  باإجناز  يرحب  قد  بع�سهم 
منح امل�سروع لأفراد من جمموعتك، يعدونه مبثابة 
معرفتهم.  من  تزيد  جديدة  اأمور  لتعلم  فر�سة 
متنحه  اأو  اآخر  �سخ�ساً  تطور  اأن  التفوي�ض  ويعني 
يكون  احلالة  هذه  ويف  ال�سركة،  يف  التاألق  فر�سة 

اجلميع را�سن عن النتيجة.
اأن  بد  ل  اأعمال  هناك  العمل:  خارج  التفوي�ض   -
اأن  ت�سطر  لأوقات  ف�ستتعر�ض  بنف�سك،  تنجزها 
تتمكن  لن  واأحيانا  متاأخرة.  ل�ساعات  فيها  تعمل 

حتى  الجتماعية  وحياتك  عملك  بن  املوازنة  من 
انتهاء �سغط العمل. لذلك، ميكنك اأن تفو�ض اأحد 
املنا�سبات  يف  حملك  ليحل  اأ�سدقائك  اأو  اأقربائك 

واللتزامات العائلية اأو ال�سخ�سية.
الراحة  اإىل  :اأنت بحاجة  العمل  اأبطئ من وترة   -
تتعر�ض  فعندما  واآخر،  وقت  بن  وال�ستجمام 
تعمل  فاإنك  العمل  �سغط  فيها  يكرث  لأوقات 
الغداء  تناول  عن  متتنع  وقد  متوا�سلة.  ل�ساعات 
فيه  تقل  وقت  وهو  الليل،  طوال  م�ستيقظاً  وتبقى 
اإنتاجيتك. عو�ساً عن هذا، ميكنك اأن حتدد لنف�سك 
دقائق،   5 ملدة  دقيقة   90 اأو   60 كل  ا�سرتاحة  اأوقات 
اأو تتحرك. وهذا الأمر لن يثبط من  لتتناول �سيئاً 
عزميتك ون�ساطك، فاإجبار نف�سك على اأن تبطئ من 

وترة العمل �سوف يزيد من اإنتاجيتك.
يف  ال�سابقة  ال�سرتاتيجيات  اتباع  ميكنك  كما 
العمل.  �سغط  من  منها  تعاين  التي  الأوقات 
لكن ينبغي عليك اأن تاأخذ اإجازات طويلة، واأن 
كل  والعملية  الجتماعية  حياتك  بن  توازن 
اإن  لكن  ن�ساطك.  لتعزز  وذلك  اأ�سهر،  ب�سعة 
تغير  بوجود  ت�سعر  ومل  ذلك،  تتمكن من  مل 
جذرياً  تغيراً  جتري  اأن  ميكنك  ال�سركة،  يف 
الرتياق  اإن  اآخر.  عمل  جتد  كاأن  حياتك،  يف 
�سد �سغط العمل هو األ تعمل كثراً، ورمبا ل 
يتاح لك ذلك اإل يف مكان اآخر. فاجعل املجال 
لأن  احلايل،  العمل  لرتك  اأمامك  مفتوحاً 
العديد من  لديك  باأن  تدرك  قد يجعلك  هذا 
اخليارات، وبالتايل فاإن معرفة هذا �ست�سعرك 
بالراحة خلل الأوقات التي يكرث فيها �سغط 

العمل.

لقد اأ�سبح التعر�س ل�سغط العمل هو ال�سمة الطبيعية يف بيئة االأعمال، 
االقت�ساد.  امل�ستمر يف  والتقلب  الوظيفية  الفر�س  قلة  مع  ال�سيما 
القليل، ويحافظون  اإجناز الكثري مقابل  اأرباب العمل على  ويحر�س 
على املوارد وال يعطون املديرين ميزانية �سخمة ت�سمح لهم بالتبذير. 
كما يواجه املوظفون م�سكالت تتعلق باإجبارهم على قبول م�سوؤوليات 
اإ�سافية يعجزون عن رف�سها. ف�سالً عن اأن اجلميع يعاين عند تراكم 
العمل؛ مما يوؤدي اإىل انخفا�س اجلودة وهبوط املعنويات، واالإرهاق 

املتزايد الذين ي�سعرون به. 
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ركن �لهند�شة

مزايا اخل�سب
-خفة الوزن 

-رخ�س التكاليف
-التجاوب مع الدهانات

-�سهوله التطويع
-مقاومته العوامل اخلارجية

-الدفء واحلميمية
ممَّ يتكون اخل�سب؟

 %  50-40 بن�سبة  ال�سيليولوز  من  اأ�سا�ساً  اخل�سب  يتكون 
والن�سف �سيليولوز بن�سبة 20–30 % وترتبطان ببع�سهما 
بع�ساً مبادة اخل�سبن Lignin بن�سبة 25-30 % اخل�سب 

Xylem هو الن�سيج اخل�سبي للنباتات
اأنواع اخل�سب

عن  نبحث  اأن  بد  فل  اأحلمنا  بيت  بناء  يكتمل  عندما 
للمنتجات  �سيكون  وبالطبع  رغباتنا،  يلبي  الذي  الأثاث 
وقبل  بداية  لنا  بد  ل  لكن  فيه،  كبر  ن�سيب  اخل�سبية 
ال�سراء اأن ن�ساأل اأنف�سنا عن نوع خ�سب اخلزانة اأو ال�سرير 

اأو الطاولة التي نريد �سراءها.
فما هي اأنواع اخل�سب؟

على  املوجودة  الأ�سجار  اختلَف  خمتلفة  اأنواع  للخ�سب 
�سطح هذه الأر�ض، ولعل اأ�سهر اأنواعها:

خ�سب الزان:
وله  ثمناً  الأغلى  ولعله  اخل�سب  اأنواع  يف  الأ�سهر  وهو 
الروماين  الزان  هو  �سعراً  واأغلها  اأف�سلها  خمتلفة  اأنواع 
الأمريكي  الزان  بعده  ياأتي  جمففاً،  كان  اإن  خ�سو�ساً 
ل�سوء  الأرخ�ض  وهو  الرتكي  الزان  ثم  ومن  والرو�سي 
املحفور  الأثاث  �سناعة  يف  الزان  خ�سب  ي�ستخدم  نوعيته، 

ويف �سناعة الأبواب واملكاتب.
خ�سب املاهوجني:

هذا اخل�سب ي�سبه خ�سب الزان اإىل حد كبر، اإل اأنه يختلف 
اخل�سب  ولهذا  واملقاومة،  وال�سلبة  اللون  حيث  من  عنه 
�سناعة  يف  ي�ستخدم  حيث  الأحمر  اللون  اإىل  مائل  لون 
الأثاث املحفور ويف �سناعة الأبواب والنوافذ اخل�سبية ويف 
املتحدة  الوليات  من  ياأتي  وهو  اأي�ساً،  الأبواب  كراني�ض 

اأف�سل  ولعل  ماهوكونيا،  ومن  اإفريقية،  ومن  الأمريكية 
درجات  ملقاومته  وذلك  الإفريقي  هو  اخل�سب  هذا  اأنواع 

احلرارة املرتفعة.
ال�سنديان واملرنتي:

نف�ض  لهما  ويكون  واإفريقي  اأمريكي  وم�سدرهما   
اجليدة  الأخ�ساب  من  وهما  ال�سابقة،  ال�ستخدامات 

النوعية.
خ�سب ال�سنوبر:

غابات  من  وياأتي  امل�سدر،  اأمريكي  الأحيان  اأغلب  يف  وهو 
الأمريكي  الكنب  ت�سنيع  يف  وي�ستخدم  ال�سمالية  كارولينا 

الأ�سلي، وهو ذو جودة عالية جداً.
خ�سب الواوا:

يكون م�سدر هذا اخل�سب بالعادة ال�سن واإندوني�سيا وهو 
مقاومته  عدم  اإىل  نظراً  ال�سيئة  الطبيعية  الأخ�ساب  من 
يعالج  اأن  بالإمكان  ولكن  �سريع،  ب�سكل  للتعفن  وتعر�سه 
وا�سع  وهو  الكيميائية،  واملواد  بالدهان  ا�ستخدامه  عند 
كبر،  ب�سكل  وتوافره  �سعره  رخ�ض  اإىل  نظراً  ال�ستخدام 
مت  وقد  ال�سينية،  والأبواب  الأثاث  يف  كثراً  ونلحظه 
ذلك  يعطينا  حتى  الأثاث  قطع  على  دقيق  ب�سكل  ت�سكيله 

املنظر املتميز.
اخل�سب ال�سويدي:

وهو من الأخ�ساب الطبيعية الرخي�سة، غر اأنه م�ستخدم 
وذلك  اخل�سبية،  والديكورات  البناء  اأعمال  يف  كبر  ب�سكل 
جلماليته من حيث ت�سكيلت عروقه، فهو يعطي الت�سكيل 
�سناعة  يف  كثراً  ي�ستخدم  ل  لكنه  للخ�سب،  الطبيعي 
الأ�سا�ض ل�سعوبة احلفر عليه نظراً اإىل ه�سا�سته، وم�سدر 

هذا اخل�سب دول رو�سيا وال�سويد وتركيا.
خ�سب ال� MDF اأو اخل�سب امل�سغوط:

من  م�سنوعة  قطعة  اأمام  نقف  عندما  كثراً  نرتدد  قد 

اأن  علمنا  مبجرد  �سرائها  فكرة  نلغي  رمبا  اأو  النوع،  هذا 
لي�ض  النوع  تركيبها، وذلك لأن هذا  داخل يف  هذا اخل�سب 
طبيعياً بل هو ن�سارة خ�سب طبيعي ومواد كيميائية كب�ست 
الفكرة  هذه  اأن  اإل  اللوح،  �سكل  لتعطينا  حرارية  مبكاب�ض 
رمبا تكون خاطئة نوعاً ما، فهذا اخل�سب على درجة كبرة 
اأنواع  وهناك  اأبداً،  عنه  ال�ستغناء  ميكن  ول  الأهمية،  من 
منه تعالج بطريقة �سحيحة �سد الرطوبة واحلرارة اإىل اأن 
يتفوق فيها اأحياناً على اخل�سب الطبيعي من حيث اجلودة 

وال�سعر.
عيوب اخل�سب

للخ�سب بع�ض العيوب، فهو مادة تتاآكل ن�سبياً، وهو عر�سة 
من  ويتقو�ض  احلرارة،  درجة  لتغير  نتيجة  للت�سقق 

الرطوبة، ويتفتت نتيجة هجمات ح�سرة ال�سو�ض.
لن�سرها وحتّد من  تفر�ض طريقة  الأخ�ساب  اأنواع  فبع�ض 

حرية الفنان، وذلك تبعاً لطبيعة األيافها.

اخلـ�شب
هبة الطبيعة اإىل االن�شان

بالرغم من كرثة املواد التي ا�ستخدمت يف فن العمارة والديكور الداخلي للمنازل 
واملكاتب ابتداء من احلديد ومرورًا باأنواع املعادن كافة كالنحا�س واالأملنيوم و�سوالً 
اإىل الزجاج مل ت�ستطع اأيٌّ من تلك املواد اأن تاأتي بديالً عن اخل�سب، وحتى يف 
مو االأثاث ومهند�سو الديكور الب�ساطَة يف التاأثيث  اأيامنا هذه التي يعتمد فيها م�سمِّ
الإعطاء م�ساحات اأكرب -وهو ما ي�سمى االأ�سلوب الفرن�سي- غري اأنهم مل يتمكنوا من 

اال�ستغناء عن اخل�سب 
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فكر وثقافة

لعدم  فقط  البتدائية  املرحلة  على  درا�سته  اقت�سرت 
توافر املدار�ض احلديثة يف حمافظة اأ�سوان، حيث ولد 
تتمكن  مل  املحدودة  اأ�سرته  موارد  اأن  كما  هناك،  ون�ساأ 
م�سدر  العقاد  اإ�سرار  وكان  القاهرة،  اإىل  اإر�ساله  من 
بال�سحافة  وعمل  القاهرة  اإىل  جاء  فبعدما  نبوغه، 
الدكتور  الأ�ستاذ  وال�ساعر  املفكر  يد  على  وتتلمذ 
من  الدين  اأ�سول  كلية  خريج  حممد،  ح�سن  حممد 
املازين  اإبراهيم  مع  بالتعاون  اأ�س�ض  القاهرة.  جامعة 
"مدر�سة الديوان"، وكانت هذه  وعبد الرحمن �سكري 
املدر�سة من اأن�سار التجديد يف ال�سعر واخلروج به عن 

القالب التقليدي العتيق. 
على  ليح�سل  الأماكن  من  عديد  يف  العقاد  عمل  وقد 
قوته مثل م�سنع للحرير يف مدينة دمياط، كما عمل 
بال�سكك احلديدية يف وظيفة �سغرة نظًرا لكونه مل 
ينل من التعليم حظاً وافراً حيث ح�سل على ال�سهادة 

عبا�س حممود العقاد 
 )1964 -1889(

البتدائية فقط.
وترك  احلكومي  الروتيني  العمل  العقاد  مل  اأن  وبعد 
بال�سحافة  العمل  اإىل  اجته  الرق،  مب�سلحة  عمله 
حممد  مع  فا�سرتك  اطلعه.  و�سعة  بثقافته  م�ستعينا 
فريد وجدي يف اإ�سدار �سحيفة الد�ستور التي اأتاحت له 
الفر�سة لكي يتعرف اإىل �سعد زغلول ويوؤمن مببادئه. 
مماجعل  فرتة  بعد  ال�سدور  عن  ال�سحيفة  توقفت  مت 

العقاد يبحث عن عمل يقتات منه.
كان عمل العقاد بال�سحافة �سبًبا يف �سهرته كواحد من 
كبار املدافعن عن حقوق الوطن يف احلرية وال�ستقلل، 
فدخل يف معارك حامية مع الق�سر امللكي، مما اأدى اإىل 

ذيوع �سيته واْنتخابه ع�سًوا مبجل�ض النواب. 
�سجن العقاد بعد ذلك ملدة ت�سعة اأ�سهر عام 1930 بتهمة 
اإ�سقاط  فوؤاد  امللك  اأراد  فحن  امللكية؛  الذات  يف  العيب 
الأمة  اأن  على  اإحداهما  تن�ض  الد�ستور،  من  عبارتن 

اأمام  م�سئولة  الوزارة  اأن  والأخرى  ال�سلطات،  م�سدر 
الرملان  قبة  حتت  من  العقاد  �سوت  ارتفع  الرملان، 
على روؤو�ض الأ�سهاد من اأع�سائه قائًل: »اإن الأمة على 
ا�ستعداد لأن ت�سحق اأكر راأ�ض يف البلد يخون الد�ستور 

ول ي�سونه«. ويف موقف اآخر اأ�سد وطاأًة من الأول.
كان العقاد ذا ثقافة وا�سعة، اإذ عرف عنه انه مو�سوعي 
والفل�سفة  الإن�ساين  التاريخ  يف  يقراأ  فكان  املعرفة. 
والأدب وعلم النف�ض وعلم الجتماع، بداأ حياته الكتابية 
بال�سعر والنقد، ثم زاد على ذلك الفل�سفه والدين. دافع 
يف كتبه عن الإ�سلم وعن الإميان فل�سفيا وعلميا ككتاب 
اهلل وكتاب حقائق الإ�سلم واأباطيل خ�سومه، ودافع عن 
احلرية �سد ال�سيوعية والوجودية والفو�سوية)مذهب 
�سيا�سي(. كتب عن املراأة كتابا عميقا فل�سفيا ا�سمه هذه 
ال�سجرة، يعر�ض فيه املراأة من حيث الغريزة والطبيعة 

وعر�ض فيه نظريته يف اجلمال.
ويف حياة العقاد معارك اأدبية منها معاركه مع الرافعي 
الإن�سان  بن  واللغة  القراآن،  اإعجاز  فكرة  ومو�سوعها 
العلء  اأبي  فل�سفة  حول  ح�سن  طه  ومع  واحليوان، 
الزهاوي  �سدقي  جميل  ال�ساعر  ومع  ورجعته،  املعري 
وامللكة  العلمية  الفل�سفية  امللكة  بن  ال�ساعر  ق�سية  يف 
ال�سعرية، ومع حممود اأمن العامل وعبد العظيم اأني�ض 
يف ق�سية وحدة الق�سيدة الع�سوية ووحدتها املو�سوعية 
العقاد يف كتابه: »معارك  اأخرى جمعها عامر  ومعارك 

العقاد الأدبية«.
اأما اأول ديوان فقد حمل عنوان "يقظة ال�سباح" ون�سر 
�سنة 1916 وعمر العقاد حينها 27 �سنة. وقد كتب العقاد 
مقدمته  يف  العقاد  ذكر  وقد  دواوين.  ع�سرة  حياته  يف 
له  دواوين  ت�سعة  اأ�سماء  دواوين"  من  "ديوان  لكتابه 
اأ�سباح   ، الظهرة  وهج   ، �سباح  يقظة   : وهي  مرتبة 
الأ�سيل ، اأ�سجان الليل ، وحي الأربعن ، هدية الكروان 
، عابر �سبيل ، اأعا�سر مغرب ، بعد الأعا�سر. ثم كتب 

اآخر دواوينه وهو "ما بعد البعد".
وقد �سدر يف العام 2014 كتاب بعنوان "املجهول واملن�سي 
العقاد  تلميذ  من  واحد  اإعداد  العقاد" من  �سعر  من 
وهو الباحث حممد حممود حمدان. وقد جمع يف هذا 

الكتاب الق�سائد والأ�سعار غر املن�سورة للعقاد.
فهو   « العقاد:  �سعر  عن  ع�سفور  جابر  الدكتور  يقول 
مل يكن من �سعراء الوجدان الذين يوؤمنون باأن ال�سعر 
الأدباء  من  واحد  هو  بل   ... للنفعالت  تلقائي  تدفق 
اأن يكتبوه، ولذلك  الذين يفكرون فيما يكتبون، وقبل 
كانت كتاباته الأدبية "في�ض العقول"... وكانت ق�سائده 
عمل عقلنيا �سارما يف بنائها الذي يكبح الوجدان ول 
يطلق �سراحه ليفي�ض على اللغة بل �سابط اأو اإحكام، 
ال�ساعر،  ب�سفة  ممتزجة  فيه  الفيل�سوف  �سفة  وكانت 
فهو مبدع يفكر حن ينفعل، ويجعل انفعاله مو�سوعا 
ميدانا  �سعره  من  ويجعل  بفكره  ي�سعر  وهو  لفكره، 

للتاأمل والتفكر يف احلياة والأحياء «
وتعدد  لكرثتها  ح�سرها  ي�سعب  العقاد  وموؤلفات 

حقولها املعرفية منها: 
)اخلل�سة اليومية -وال�سذور والإن�سان الثاين -�ساعات 
بن الكتب -ديوان وهج الظهرة -ديوان اأ�سباح الأ�سيل 
اإبراهيم  مع  بال�سرتاك  والأدب،  النقد  يف  -الديوان 
اجليل  اأعلم  لنقد  خ�س�ض  وقد  املازين،  عبدالقادر 
الأدبي ال�سابق عليهما مثل �سوقي واملنفلوطي والرافعي 
-احلكم املطلق -ديوان اأ�سجان الليل –الف�سول -ديوان 
هدية الكروان -�سعد زغلول -ديوان عابر �سبيل، �سعراء 
�ساعات  على  اإ�سافة  املا�سي،  اجليل  يف  وبيانهم  م�سر 
بن الكتب واإعادة طبعه -�سارة -رجعة اأبي العلء -بن 
-اأبو  والأديان  النازية  امليزان،  والنا�ض -هتلر يف  الكتب 
نوا�ض - العبقريات -ديوان العقاد -ديوان وحي الأربعن 
وديوان اأعا�سر مغرب -ال�سديقة بنت ال�سديق -درا�سة 
اأبي ربيعة -ابن الرومي حياته من �سعره  عن عمر بن 
-عمرو بن العا�ض -درا�سة اأدبية عن جميل وبثينة -هذه 
ال�سجرة -احل�سن بن علي-بلل بن رباح-داعي ال�سماء 
املفكرين  –غاندي-عقائد  القراآنية  -الفل�سفة  -اهلل 
-حقائق الإ�سلم واأباطيل خ�سومه -الإن�سان يف القراآن 

- ال�سيخ حممد عبده -التفكر فري�سة اإ�سلمية.
حياة  ق�سة  يحكي  العملق  بعنوان  م�سل�سل  اأنتج  كما 

العقاد وكان من بطولة حممود مر�سي

م�شري.  و�شاعر  و�شحفي  ومفكر  �أديب 
�مل�شري،  �لنو�ب  �شابق يف جمل�س  وع�شو 
مع  و�لفكرية  �الأدبية  مبعاركه  ��شتهر 
طه  و�لدكتور  �شوقي  �أحمد  �ل�شاعر 
و�الأديب  مبارك  زكي  و�لدكتور  ح�شني 
و�لدكتور  �لر�فعي  �شادق  م�شطفى 
و�لدكتورة  جو�د  م�شطفى  �لعر�قي 
�ل�شاطئ(،  )بنت  �لرحمن  عبد  عائ�شة 
�ل�شعرية  مدر�شته  زميل  مع  �ختلف  كما 
و�أ�شدر  �شكري  �لرحمن  عبد  �ل�شاعر 
بعنو�ن  �ملازين  مع  تاأليفه  من  كتاب 
�لديو�ن هاجم فيه �أمري �ل�شعر�ء �أحمد 

�شوقي.
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�أ�شرة ميدكوم

الئحة جديدة للأجور
- اعتمد  هذا ال�سهر ال�سيد الدكتور 
رئي�ض  حممود  حممد  ممدوح 
املنتدب  والع�سو  الإدارة  جمل�ض 
بال�سركة  الئحة اجلديدة للجور 
والتى كانت قد مت اعدادها مبعرفة 
جلنة التطوير املوؤ�س�سي على مدى 
للزملء  التهنئة   ، املا�سية  ال�سهور 
لل�سيد  وال�سكر  باللئحة اجلديدة 

رئي�ض جمل�ض الإدارة .

- توفيت ايل رحمة اهلل تعاىل والدة املهند�ض اأحمد �سقر باإدارة العطاءات
وذلك فى  29 مايو 2015  للفقيدة الرحمة ولأ�سرتها ال�سر وال�سلوان .

- تويف ايل رحمة اهلل تعاىل زوج اأخت لزميل املهند�ض حممد ح�سنى - مدير 
الأعمال الكهروميكانية ، تعازينا ل�سيادته.

ابو العطا  اأ�سرف  ا ملهند�ض  - توفيت ايل رحمة اهلل تعاىل والدة  الزميلن 
الرحمة   وللفقيدة   2015 يونيو   8 يوم  وذلك  العطا  ابو  ه�سام  واملهند�ض 

ولأ�سرتها ال�سر وال�سلوان .
- تويف ايل رحمة اهلل خال الزميل املهند�ض خالد �سكينة ب�سركة م�سر للت�سيد 

والتجارة وذلك يوم 11 يونيو 2015 ،ودعاوؤنا للفقيد باملغفرة والرحمة.

البقاء للـه

رئي�س جمل�س االإدارة

املحرر العامم�شت�شار التحرير

د.م / ممدوح حممد حممود

م /عاطف عبد العزيزم /ماجد عبد املق�شود

اأخبار 

بدون تعليق
الإرهاب

الإرهاب

الإرهاب
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