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اقر أ� فى هذا العدد :
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م�شروع العدد

فاليت

Villette
(مرحلة �أوىل)

بالتجمع اخلام�س

�شركة �سوريل لال�ستثمار العقاري �ش.م.م
مكتب �إيهاف
م /بدر �ضياء

الـمالك:
اال�ست�شاري:
مدير امل�شروع :
م� /أحمد �شاهني
م� /أمين عجالن
مديرا التنفيذ :
م /حممد ع�سكر
مدير املكتب الفن
القيمة الإجمالية للم�شروع 260 :مليون جنيه
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يعد هذا امل�شروع واحدً ا من �أرقى التجمعات ال�سكنية املتكاملة بالتجمع اخلام�س ،حيث يتكون
اجلزء الذي �أ�سند �إلينا من عقدين كالآتي:
العقد الأول
يحتوي العقد الأول الذي مت �إ�سناده اىل ميدكوم يف  ،2015/8/17على تنفيذ عدد 193
فيال �سكنية وذلك بنظام (� ،)Core & Shellأي �أعمال احلفر واخلر�سانات واملباين والعزل
والبيا�ض الداخلي واخلارجي وت�شطيب الواجهات ،وكذا �أعمال ال�صحي والكهرباء ،وي�ضاف �إىل
ما �سبق� ،أعمال الأ�سوار حول الفيالت بالكامل.
هذا ويوجد بامل�شروع �ستة مناذج خمتلفة من الفيالت ،ترتواح م�ساحاتها من  300م ً
رتا مرب ًعا
حتى  650م ً
رتا مرب ًعا.
وتبلغ قيمة هذا العقد نحو  200مليون جنيه م�صري.
العقد الثاين
مت �إ�سناد هذا العقداىل ميدكوم  ، 2017/5/11وقد احتوى على عدد  46فيال من نف�س النماذج
ال�سابق الإ�شارة �إليها يف العقد الأول ،وتبلغ قيمة هذا العقد حوايل  60مليون جنيه م�صري.
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ركن الهند�سة

اجلمالونات Trusses

يعرف اﺠﻟﻤﺎﻟون ب�أنه كمرة مكونة ﻤن ق�ضبان ﻤجمعة ب�شكل هند�سي فى و�صالت عدمية االحتكاك .وي�ستعمل
ﻤﻟﻨ�ﺸ�ﺄ يبلغ ﺒﺤره من  9مرت اىل  100مرت ،وي�صنع من ال�صلب �أو الألومنيوم �أو اخل�شب �أو اخلر�سانة .وقد �شاع
ا�ستخدامه كثريا لقابليتة لتحمل الأحمال احلية وامليتة بكفاءة ،مثل حمل الأ�سطح والأر�ضيات يف املباين ،وحمل
عنا�صر اخلدمات الداخلية والأ�سقف املعلقة ،و�ستقت�صر هذه الفقرة على اجلمالونات املعدنية ،والأ�سباب
الرئي�سية ال�ستخدام اجلمالونات هي:
 البحر الطويل خفة الوزن التحكم فى الرتخيم القابلية للتحميل بدرجة كبريةا�ستخدام اجلمالونات يف املبانى :
ت�ستخدم اجلمالونات يف جمموعة كبرية من املباين ،وذلك �أ�سا�سا عند احلاجة اىل بواكى عري�ضة كما هو احلال
يف حمطات القطارات ،املطارات ،هناجر الطائرات� ،أ�سطح املالعب الريا�ضية والقاعات واملباين الرتفيهية
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الأخرى ،وما �إىل ذلك� ،أو حلمل الأحمال الثقيلة� ،أى �أن اجلمالونات غالبا ما ت�ستخدم كهياكل ناقلة للأحمال.
ومع ذلك ،تركز هذه املقالة على املباين ال�صناعية النموذجية من طابق واحد حيث ت�ستخدم اجلمالونات على
نطاق وا�سع خلدمة ظيفتني رئي�سيتني.
 حمل �أوزان الأ�سطح (الأ�سقف) توفري اال�ستقرار الأفقيتعريف اجلمالون
واجلمالون �أ�سا�سا نظام مثلث (عادة) من عنا�صر ان�شائية مرتابطة متتالية .و�أحيانا ي�شار �إليه �أي�ضا باعتباره
كمرة من ن�سيج ترتبط عنا�صره املنفردة يف و�صالت .وغالبا ما يفرت�ض �أن هذه الو�صالت م�سمارية .كل �أع�ضاء
اجلمالون ق�ضبان حمورية م�ستقيمة وموحدة القطاع م�صنوعة من مادة متجان�سة .ويطلق على نقاط و�صل
الأع�ضاء معا املفا�صل ،يتم التعامل مع هذه املفا�صل كنقاط مف�صلية غري قادرة على مقاومة �أي عزم.
القوى اخلارجية الواقعة على النظام وردود الفعل من الدعامات تقع ب�شكل عام على املفا�صل .عندما تكون
جميع الأع�ضاء والقوى الواقعة عليها يف نف�س امل�ستوى ،يكون النظام امل�ستوي ( امل�سطح ) �أو جمالون ثنائى
العدد  - 12يوليو 2017

7

الأبعاد  .2Dواجلمالون ثالثي الأبعاد يعرف �أي�ضا با�سم اجلمالون الفراغي .القوة الرئي�سية يف كل من عنا�صر
اجلمالون هى ال�شد �أو ال�ضغط املحوري .عندما تكون االت�صاالت يف املفا�صل جا�سئة ،فانها تتعر�ض اىل عزم
انحناء ثانوي.
�أنواع اجلمالونات
اجلمالونات تتكون من جمموعة عنا�صر ال�شد وال�ضغط .الأ�ضالع العلوية وال�سفلية يف اجلمالون توفر ال�ضغط
و ال�شد ومقاومة االنحناء الكلي ،و ال�شكاالت تقاوم قوى الق�ص .ميكن �إن�شاء جمموعة وا�سعة من �أ�شكال
اجلمالون .كل ميكن �أن يختلف يف ال�شكل الهند�سي العام و يف اختيار العنا�صر الفردية .وتظهر بع�ض الأنواع
ال�شائعة اال�ستخدام �أدناه.
جمالون امللك ))King post truss
جمالون امللك ( �أو جمالون قائم امللك � ،أو قائم امللك ) هو جمالون به قائم عمودي و�سطي وي�ستخدم يف
الت�صميم املعماري للمباين و الكباري ،والقائم خا�ضع الجهاد �شد نتيجة حمل الكمرة �أدناه من قمة (�سنام)
اجلمالون اعاله (يف حني �أن قائم امللك نظريا باملثل ،يحمل �ضلعي ال�سنام العلويني على الكمرة �أدناه) .جمالون
امللك هي الدعامة الأكرث فعالية للأ�سطح من حيث التكلفة ،و �أنها تبدو كبرية عندما ت�ستخدم ال�شكاالت املنحنية
والأ�ضالع القطربة .وجمالون امللك يحل العديد من امل�شاكل االن�شائية �أي�ضا .فال�ضلع ال�سفلي يعمل كـ( رباط)
للغرفة ،وومينع احلوائط من االنت�شار .جمالون امللك ميكن �أن ميتد بحره اىل  12مرتا و م�سافة  5مرت بني
البواكي.
جمالون امللكة ))Queen post truss
جمالون امللكة ( �أو جمالون قائم امللكة � ،أو قائم امللكة هو جمالون له قائمان عموديان و�سطيان وهو م�صمم
لتغطية بحر �أطول من بحر جمالون امللك .جمالون امللك ي�ستخدم قائم و�سطي واحد ،يف حني ي�ستخدم جمالون
امللكة قائمني اثنني .وعلى الرغم من �أنهم �أع�ضاء �شد ،بدال من �أع�ضاء �ضغط ،فهم ال يزالوا ي�سمون عادة
قوائم.
جمالون برات �أو اجلمالون )N (Pratt truss
ي�ستخدم جمالون برات عادة يف املباين ذات البحور الطويلة التى ترتاوح ما بني  20اىل  100مرت طوال .يف
جمالون برات التقليدي ،تكون الأع�ضاء القطرية فى اجهاد �شد بت�أثري الأحمال الر�أ�سية .وي�ستخدم هذا النوع
من اجلمالون حيث الأحمال الر�أ�سية هي الغالبة ( �أنظر �أدناه �إىل الي�سار ) .ويرد بديل جمالون برات ( �أدناه
من اليمني ) حيث الأع�ضاء القطرية حتت اجهاد �شد بت�أثري �أحمال الرفع .وي�ستخدم هذا النوع من اجلمالون
حيث �أحمال الرفع هي الغالبة ،مثلما يف املباين مفتوحة.
من املمكن �إ�ضافة �أع�ضاء ثانوية ( كما هو مو�ضح �أدناه ي�سارا) بـ :
• �إن�شاء نقاط حتميل و�سيطة.
• تقليل طول انبعاج �أع�ضاء ال�ضغط ( دون الت�أثري على ال�سلوك الهيكلي العام ).
جمالون وارن ))Warren truss
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�أنواع اجلمالونات
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يف هذا النوع من اجلمالون ،الأع�ضاء القطرية حتت �شد و �ضغط بدال من ذلك .يف جمالون وارن الأع�ضاء
الداخلية حتت ال�ضغط و حتت ال�شد مت�ساوون يف الطول ،و�أقل �أع�ضاءا من جمالون برات .ميكن ا�ستخدام
جمالون وارن املعدل يف املباين الأكرب بحرا حيث تتطلب كبح �إ�ضايف للأع�ضاء الداخلية ( وهذا يقلل �أي�ضا
االجهادات الثانوية ) .وت�ستخدم جمالونات وارن عادة يف املباين طويلة البحر الذى يرتاوح ما بني  20اىل
 100مرت يف الطول .وي�ستخدم هذا النوع من اجلمالونات �أي�ضا فى اجلمالون الأفقي للكمرات العمالقة رافعة
الأونا�ش.
جمالون �ضوء ال�شمال ))North light truss
ت�ستخدم جمالونات �ضوء ال�شمال عادة يف املباين ال�صناعية ذات البحور الق�صرية� .أنها ت�سمح باحل�صول على
�أق�صى فائدة ممكنة من الإ�ضاءة الطبيعية من خالل ا�ستخدام الزجاج على اجلانب املنحدر املواجه عادة
لل�شمال �أو ال�شمال ال�شرقي للحد من احل�صول على الطاقة ال�شم�سية .على اجلزء الأكرب انحدارا من اجلمالون،
من املعتاد �أن يكون هناك جمالون ميتد عموديا على م�ستوى جمالون �ضوء ال�شمال املبني.
ا�ستخدام جمالونات �ضوء ال�شمال لزيادة �ضوء النهار الطبيعي ميكن �أن يقلل من انبعاثات الكربون الت�شغيلية
للمباين على الرغم من �أن ينبغي ا�ستك�شاف ت�أثريها با�ستخدام النمذجة احلرارية الديناميكية .على الرغم من
�أن �ضوء ال�شمال يقلل من احلاجة �إىل الإ�ضاءة ال�صناعية وميكن �أن يقلل من خطر ارتفاع درجة احلرارة ،من
خالل زيادة حجم املبنى فانه �أي�ضا ميكن �أن يزيد الطلب على التدفئة .ويعطى دليل ت�صميم مباين امل�ستودعات
امل�ستهدفة �صفر طاقة املزيد من التوجيهات.
جمالون �سن املن�شار �أو الفرا�شة ( )Saw-tooth truss
وهناك اختالف بني جمالون �ضوء ال�شمال وجمالون �سن املن�شار الذي ي�ستخدم يف املباين متعددة البواكى .وعلى
غرار جمالون �ضوء ال�شمال ،فمن املعتاد �أن ي�شمل الوجه جمالون ر�أ�سي ي�شغل امل�ستوى العمودي على اجلمالون
�سن املن�شار كما هو مبني.
جمالون X
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هناك نوعان خمتلفان من اجلمالون :X X Truss
 �إذا �صممت الأع�ضاء القطرية ملقاومة ال�ضغط ،ي�صبح اجلمالون  Xميثل تراكب اثنني من جمالونات وارن �إذا مت جتاهل مقاومة الأع�ضاء القطرية يف ال�ضغط ،ي�صبح �سلوك اجلمالون  Xهو نف�س جمالون برات.�أكرث ا�ستخدامات هذا النوع من اجلمالون �شيوعا فى كمرات الرياح ،حيث الأع�ضاء القطرية طويلة جدا.
جمالون فينك Fink truss
جمالون فينك يوفر قدرا اقت�صاديا �أكرب من حيث وزن ال�صلب فى البحور الق�صرية ،ولأن الأ�سطح العلوية
�شديدة امليل يتم تق�سيم الأع�ضاء �إىل عنا�صر �أق�صر .هناك العديد من الطرق لرتتيب و تق�سيم الأ�ضالع
والأع�ضاء الداخلية .وي�ستخدم هذا النوع من اجلمالون عادة لبناء �أ�سطح املنازل.
اعتبارات ت�صميم جمالونات الأ�سطح
اجلمالون �أم الكمرة I
بنف�س وزن ال�صلب ،من املمكن احل�صول على �أداء �أف�ضل من حيث املقاومة وال�صالبة ،مع اجلمالون من جمرد
الكمرة  .Iهذا الفرق ملمو�س جدا فى البحور طويلة و � /أو الأحمال الثقيلة .اال�ستفادة الكاملة من هذه امليزة
ميكن حتقيقها �إذا كان ارتفاع اجلمالون ال يتحدد وفقا ملعايري �أخرى غري الكفاءة االن�شائية ،على �سبيل املثال
حدود االرتفاع الكلي للمبنى .ومع ذلك ،ت�صنيع اجلمالون عموما �أكرث ا�ستهالكا للوقت من ت�صنيع الكمرة ،I
حتى بالنظر �إىل �أن حتديث معدات الت�صنيع ت�سمح باال�ستفادة املثلى من �أوقات الت�صنيع.
يعتمد التوازن بني احلد الأدنى للوزن و �أقل تكلفة على العديد من الظروف  :معدات الت�صنيع فى الور�شة ،و
التكاليف املحلية من ال�صناعة التحويلية؛ تكلفة وحدة ال�صلب ،الخ .اجلملونات توفر عموما احلل االقت�صادي
للبحور التي متتد �أكرث من � 20أو  25م.
ميزة ت�صميم الأ�سطح اجلمالونية هي �أن القنوات والأنابيب املطلوبة لت�شغيل خدمات املباين ميكن تثبيتها خالل
�شبكة الأع�ضاء الداخلية و�سط اجلمالون ،وبذلك تتكامل اخلدمات.
ال�شكل الهند�سي العام
من �أجل احل�صول على الأداء االن�شائي اجليد ،ينبغي اختيار ن�سبة طول اجلمالون �إىل عمقه يف نطاق � 10إىل
 .15و الت�صميم املعماري للمبنى يحدد ال�شكل الهند�سي اخلارجي و يحدد ميل (ميول) �ضلع اجلمالون العلوي.
واال�ستخدام املق�صود من الفراغ الداخلي ميكن �أن ي�ؤدي �إما �إىل اختيار �ضلع �سفلي �أفقي ،على �سبيل املثال حيث
يجب �أن تكون الأونا�ش الناقلة معلقة حتت ال�ضلع ال�سفلي� ،أو حتت �ضلع داخلي مائل ،لل�سماح بتوفري �أق�صى
م�ساحة.
للح�صول على التخطيط الفعال لأع�ضاء اجلمالون الداخلية ( بني الأ�ضالع ) ،نن�صح مبا يلي:
 يجب �أن يكون ميل الأع�ضاء القطرية بالن�سبة اىل الأ�ضالع بني  ° 35و .° 55 ينبغي �أن تقع الأحمال املركزة على املفا�صل فقط. يجب توجيه �أطول الأع�ضاء القطرية بحيث تخ�ضع لل�شد (والأع�ضاء الأق�صر منها تخ�ضع لل�ضغط).العدد  - 12يوليو 2017
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مهارات �إدارية
 10خطوات

لبناء فريق عمل ناجح

حتتاج كل �شركة وم�ؤ�س�سة لفريق عمل �أو عدة فرق ح�سب حجمها وعدد اق�سامها ،وتعد مهمة بناء وتكوين فريق
عمل منا�سب وقادر على تخطى حتديات العمل والإبداع واحدة من �أكرب العقبات التى تواجه بالفعل م�ؤ�س�س
ال�شركة �أو امل�شروع.
قد تفكر �أنت بالذات يف ان�شاء م�ؤ�س�سة خا�صة بك يف املجال الذى تتقنه وبطبيعة احلال �أنت بحاجة لأفراد
يعملون معك لتق�سم املهام عليهم كل واحد منهم ح�سب تخ�ص�صه وما يحرتف فعله ،لكن وكما �سبق وقلنا ف�إن
التحدى الأبرز يف هذا ال�صدد هو اجلهل بكيفية القيام بذلك.
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فى هذا املقال �سنتحدث بالفعل عن كيفية بناء وتكوين فريق عمل ناجح يقود �شركتك نحو القمة فريق عمل
ن�شيط م�ؤمن بفكرتك وقادر للعمل ل�ساعات طويلة دون ملل وال كلل وال تذمر.
 -1ر�ؤية عامة و�شاملة عن فريق العمل:
قبل �أن ت�شرع يف البحث عن �أفراد عليك �أوال ان حتدد كم �شخ�ص حتتاجه للعمل معك ،ومن البداية عليك ان
حتدد بدقة احلاجة من كل واحد منهم ،مثال يف فريق عمل ملوقع �إخبارى �س�أحتاج ملدون ين�شئ املحتوى �إ�ضافة
�إىل موظف م�سئول عن ال�شبكات الأجتماعية و�آخر م�سئول عن ال�سيو والت�سويق على حمركات البحث �إ�ضافة �إىل
دعم فنى متخ�ص�ص يف تطوير املوقع �أى  4ا�شخا�ص يف البداية ،حدد �أنت كم �شخ�ص حتتاج �إليه وتخ�ص�صاتهم.
 -2الإميان بالفكرة وامل�سئولية:
حتتاج يف فريق عملك �إىل ا�شخا�ص ي�شاطرونك الإرادة ب�إجناح العمل وي�ؤمنون حلد اجلنون بالفكرة التى تعمل
على توطينها وجت�سيدها على ار�ض الواقع ،فهذا الأميان هو الذى �سيجعلهم م�س�ؤولني وقادرين على حتمل
امل�سئولية يف ح�ضورك �أو غيابك.
 -3دع العواطف جانبا نحن هنا يف العمل:
الإن�سان عاطفى بطبعه والفا�شل هو الذى يورط العواطف يف امور العمل لتقوده �إىل التهور يف التعامل والت�صرف
في�صبح مكروها لدى الأخرين ،وعند بناء فريق عمل �أنت بحاجة البعاد عواطفك اجتاه هذا الأمر فقد توظف
اخا لك رغم انه بعيد عن جمالك وكل هذا ب�سبب حبك له وارادتك يف ان يكون اف�ضل ،لكن النتيجة احلتمية ملثل
هذه القرارات هى انهيار الفريق الحقا �أو رمبا التمهيد حلالة من الكراهية خ�صو�صا عندما تذكره كل مرة انك
ادخلته لفريق العمل كمعاملة خا�صة منك ولي�س النه قادر على امل�ساهمة بقوة يف اجناح فكرتك.
 -4فريق عمل منفتح على الأراء والتوا�صل:
واحدة من �أهم املعايري التى يجب �أن تتوفر يف �أفراد الفريق الذى �أنت ب�صدد تكوينه هى القدرة على التوا�صل
وتبادل الأراء والنقا�ش بكل ود مع بع�ضهم البع�ض ،بعيدا عن الكراهية واملناف�سة اخلبيثة �أو ال�سعى لإق�صاء
الآخر كما يحدث يف بع�ض فرق العمل ودون نفاق �أو جماملة �أو خجل من طرح الأفكار.
 -5مواهب جيدة والقدرة على الأبتكار:
حتتاج يف فريق عملك �إىل ا�شخا�ص موهوبني يف عملهم ،لديهم القدرة على الأبداع واخلروج باالبتكارات
والإ�ضافات اجلديدة ،ال يحبون التوقف عن الأبداع ولديهم خيال وا�سع لطرح افكار جنونية ميكنها �أن تطبق
لتناف�س بها بقوة يف ال�سوق.
� -6أفراد ال يتوقفون عن تطوير انف�سهم:
نعم هذه النقطة مهمة جدا بالن�سبة لك ولكل �شخ�ص يعمل يف �أى جمال ،بدون التطوير الذاتى وتعلم املزيد
واالطالع على اجلديد فلن تقود ال�سوق.
من اجليد �أن تعمل بني حني و�آخر على �إر�سالهم لدورات تكوينية يف املجال ،لكن يف ذات الوقت عليهم �أن يعملوا
على تطوير معارفهم خارج �إطار العمل و�أثناء �أوقات فراغهم.
العدد  - 12يوليو 2017
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 -7فريق عمل قادر على اال�شتغال حتت ال�ضغط:
فى ظل �ضغط العمل �أنت بحاجة فعال لفريق قادر لال�شتغال احيانا بجدية وارتياح و�سط م�شاكل كبرية مع
قدرتهم على حلها ب�سعادة وثقة وتعاون وان�سجام ،فاحلقيقة التى حتدث بفرق عمل كثرية بال�شركات هى انه يف
ظل وقوع م�شكلة بغ�ض النظر عن طبيعتها يلج�أ اجلميع لالتهامات و�سحب الثقة واالن�سجام مع لوم الأخر على
انه ال�سبب.
 -8تعامل ب�شكل جيد مع كل ع�ضو يف الفريق:
عامل �أع�ضاء فريق عملك وك�أنهم من عائلتك وجتنب معاملة ال�سيد للعبد لأنها مل تعد تنفع هذه الأيام ،اترك
لكل ع�ضو م�ساحة للحرية والإبداع وحتمل امل�سئولية وجتنب التدخل يف تفا�صيل عمله كثريا لأنها ت�ضايقه وتعطيه
انطباع على �أنك ال تثق به.
من �شان هذا الأمر يف حالة غيابك ان ي�ستمر فريق عملك بالأبداع والأبتكار والعمل املنتج وكانك بالفعل معهم
يف نف�س املكان.
� -9شجع كل فرد وا�ستمع �إليهم جيدا:
كونك تقود فريق عملك فهذا ال ي�سمح لك باحلديث طيلة الوقت وطرح �أفكارك واحلكم عليها بانها ناجحة
دون �أدنى مناق�شة من بقية اع�ضاء الفريق ،رحب باقرتاحاتهم دونها �أمامهم ودون معها �أ�سماء �أ�صحابها
وعند ا�ستعرا�ضها اذكر ا�سماء من اقرتحوها بالتف�صيل ،هذا يعطى لهم االنطباع ب�أنك منفتح على �آراءهم بل
وت�أخذها حممل اجلد.
�شجع كل واحد منهم على االبتكار وحتدث �أحيانا بانفراد مع كل فرد ،اطلع على �سري عملهم واحدا تلو الآخر
واتركهم يعملون بانفراد.
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 -10التقدير وال�شكر:
ال�شكر له قوة روحية ونف�سية كبرية جدا خ�صو�صا اذا كان نابعا من قلبك باخال�ص و�صدق ،ا�شكر كل �شخ�ص
بعد االنتهاء من مهمته �أو بعد نهاية اليوم كى يعود �إىل منزله وهو �سعيد وقد ن�سى اي�ضا تعب العمل وامل�شاكل
التى واجهها يف يومه.
من جهة اخرى عندما يحقق فريق العمل قفزة نوعية وتزداد الأرباح من م�شروعك ال تن�سى �إ�ضافة مكافاة مادية
لكل واحد منهم على الأجرة التى يح�صل عليها �شهريا ،هذا يعطيهم الأمل على �أن الأمور معك �ستكون بخري لذا
لن يفكر �أى فرد يف الأنتقال ل�شركة مناف�سة ب�سبب الراتب.
ختام ًا
�إن فريق عملك امل�ستقبلي بحاجة �إىل مواهب حقيقية و�إىل �أنا�س يتميزون بامل�سئولية وال�ضمري احلى من �أجل
�إتقان العمل مع تطوير انف�سهم با�ستمرار والتعامل معهم بحب وثقة و�إخال�ص وان تكون القيم نف�سها مزروعة يف
العالقات بينهم والأهم هو ان ي�شتغل اجلميع على الإ�سرتاتيجية التى ر�سمتها بناء على اقرتاحاتهم و�إ�ضافاتك،
يف هذه احلالة �أنت مع فريق عمل �سيقود �شركتك �إىل القمة.
العدد  - 12يوليو 2017
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فكر وثقافة

النق�شـبندي
�شيخ املبتهلني

�إنه ال�شيخ �سيد حممد النق�شبندي ،املولود عام 1920م بقرية دمرية �إحدى قرى حمافظة الدقهلية،
وهو �أحد �أ�شهر املن�شدين واملبتهلني يف تاريخ الإن�شاد الديني� ،إذ يتمتع ب�صوت يراه املو�سيقيون واحدً ا
من �أقوى و�أو�سع الأ�صوات م�ساحة يف تاريخ الت�سجيالت.
يف عام 1955م ،ا�ستقر يف مدينة طنطا ،وذاعت �شهرته يف حمافظات م�صر والدول العربية ،و�سافر
ايل حلب وحماة ودم�شق لإحياء الليايل الدينية بدعوة من الرئي�س ال�سوري �آنذاك حافظ الأ�سد ،كما
زار �أبوظبي والأردن و�إيران واليمن و�إندون�سيا واملغرب العربي ودول اخلليج ومعظم الدول الأفريقية
والآ�سيوية ،و�أدى فري�ضة احلج خم�س مرات خالل زياراته لل�سعودية.
يف عام 1966م ،كان ال�شيخ �سيد النق�شبندي مب�سجد الإمام احل�سني بالقاهرة حني التقي م�صادفة
بالإذاعي �أحمد فراج ،الذي �سجل معه بع�ض الت�سجيالت لربنامج (يف رحاب اهلل) ،ثم �سجل العديد
من الأدعية الدينية لربنامج (دعاء) الذي كان يذاع يوم ًيا عقب �آذان املغرب ،كما ا�شرتك يف حلقات
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الربنامج التليفزيوين (يف نور الأ�سماء احل�سنى) ،ثم �سجل برنامج (الباحث عن احلقيقة) والذي
يحكي ق�صة ال�صحابي اجلليل �سلمان الفار�سي ،هذا بالإ�ضافة ايل جمموعة من االبتهاالت الدينية التي
حلنها مو�سيقيون كبار مثل :حممود ال�شريف و�سيد مكاوي وبليغ حمدي و�أحمد �صدقي وحلمي �أمني.
و�صف الدكتور م�صطفى حممود يف برناجمه (العلم والإميان) �صوت ال�شيخ �سيد النق�شبندي بقوله:
"�أنه مثل النور الكرمي الفريد الذي مل ي�صل �إليه �أحد" ،ولقد �أجمع خرباء الأ�صوات على �أن �صوت
ال�شيخ اجلليل من �أعذب الأ�صوات التي قدمت الدعاء الديني ،ف�صوته مكون من ثماين طبقات� ،إذ كان
ي�صل �إىل اجلواب ،وجواب اجلواب ،وجواب جواب اجلواب ،وهو �صوت يت�أرجح ما بني امليرتو�سوبرانو
وال�سربانو.
تويف النق�شبندي �إثر نوبة قلبية يف  14فرباير 1976م .وقد كرمه رئي�س م�صر الراحل حممد �أنور
ال�سادات عام 1979م مبنحه و�سام الدولة من الدرجة الأوىل ،وذلك بعد وفاته .كما كرمه الرئي�س
امل�صري الأ�سبق حممد ح�سني مبارك يف االحتفال بليلة القدر عام 1989م مبنحه و�سام اجلمهورية من
الدرجة الأوىل.
وقد ترك النق�شبندي للإذاعة ثروة من الأنا�شيد واالبتهاالت� ،إىل جانب بع�ض التالوات القر�آنية لدى
بع�ض ال�س ّميعة ،ومن �أعماله :موالي �إين ببابك– ما�شي بنور اهلل – النف�س ت�شكو – تلفت م�شتا ًقا – رب
هب يل هدى – يا جميب ال�سائلني  ..وغريها).
وتلك بع�ض �أبيات من �أن�شودة (موالى �إنى ببابك) الذي ذاعت �شهرتها يف العامل الإ�سالمي:
ُ
بنُو ِر َوجـــــــ ِه َك �إين َعــــــــائدٌ
وجل
وعا ِر�ضـــــها
َمهــما َلقيتُ مـــن الدُ نيا َ
َ
ر�ضــاك و َما
عي�ش يف
تحَ ّ لــــو مرار ُة ٍ

ومــن َي ُعد َ
أبد
بك لن َي ّ�شــقى �إىل ال ِ
ٌ
�شـــــغــل ع ّما َيرى ج�سـدي
َف�أنّتَ يل
�أُ ُ
الر َغ ِد
طيق ُ�سـخطـ ًا على ٍ
عي�ش من َ
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�أ�سرة ميدكوم
كاريكاتري العدد

هل تعلم �أن:
 احليتان الزرقاء ت�ستطيع التخاطب بوا�سطة غنائها على م�سافة 850كم. �أقرب جنم �إىل الأر�ض هي ال�شم�س و تبعد حوايل  93مليون ميل. �شعر حلية الرجل قوي جدا وتعادل متانته �سلك من النحا�س يف نف�س قطر ال�شعرة. زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني "ب" �إذا ما و�ضعت حوايل�ساعتني يف �ضوء النهار.
 اجلاذبية على القمر ت�ساوي �سد�س اجلاذبية على الأر�ض.نابليون بونابرت كان يق�ضي وقت فراغه فى حل االلغاز . -املعلقات �سميت بهذا اال�سم لأنها كانت تعلق علي جدار الكعبة
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البقاء للـه
 �إثر �أزمة قلبية حادة ،تويف �إىل رحمة اهللزميلنا العزيز املهند�س خالد �سكينة عن عمر يناهز
اخلم�سني عا ًما ،وذلك باملركز الطبي للمقاولني
العرب يوم الأربعاء  ،2017/4/5وجدير بالذكر
�أن خدمة الفقيد بال�شركة امتدت �إىل نحو ربع
قرن ،ونحن �إذ ندعو له برحمة اهلل ومغفرته.
تويف �إىل رحمة اهلل تعاىل خال ال�سيد املهند�س �أحمد عبد الفتاح فراج ،وذلك يومالأحد املوافق  ،2017/3/26تغمد اهلل الفقيد برحمته.
تويف �إىل رحمة اهلل تعاىل �شقيق الزميل �أحمد كامل وذلك يوم الأحد ،2017/4/2للفقيد الرحمة واملغفرة.
تويف �إىل رحمة اهلل تعاىل خال زميلنا /حممد �أبو ال�سعود ب�إدارة تكنولوجيااملعلومات وذلك يوم الأحد املوافق  ،2017/4/9ودعا�ؤنا للفقيد بالرحمة واملغفرة.
 تويف �إىل رحمة اهلل تعاىل والد الزميلني حممد �صربي و�أحمد �صربي ال�سائقنيمبدر�سة لي�سيه بلزاك ،وذلك يوم الإثنني املوافق  ،2017/5/29تغمد اهلل الفقيد
بالرحمة واملغفرة.
 تويف �إىل رحمة اهلل تعاىل والد الزميل مهند�س �أحمد عبد الفتاح فراج وذلك يومالثالثاء املوافق  ،2017/5/30وقد �أقيم العزاء مب�سجد �أبي بكر ال�صديق ب�شرياتون
هليوبولي�س ،تغمد اهلل الفقيد بالرحمة و�أ�سكنه ف�سيح جناته.

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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