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م�ست�شفى الرجاء التخ�ص�صي بقو�ص
منـوذجا مـ�ضي ًئـا لـدور املجتمـع املـدين يف خــدمة املــواطــن
ً

�أقراء فى هذا العدد
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م�ست�شفى الرجاء التخ�ص�صي
مبدينة قو�ص

منوذجا م�ضي ًئا لدور املجتمع املدين يف خدمة املواطن
ً

بح�ضور لفيف من القيادات التنفيذية وال�شعبية ،افتتح ال�سيد اللواء
عبداحلميد الهجان حمافظ قنا ،م�ست�شفى الرجاء التخ�ص�صي مبدينة
قو�ص وذلك يوم الأحد  6نوفمرب املا�ضي.ويعترب هذا امل�ست�شفى �أحد
امل�شروعات التابعة مل�ؤ�س�سة املهند�س حممد حممود على ح�سن و�أوالده
اخلريية.
وقد كان يف ا�ستقبال ال�سادة ال�ضيوف ،كل من دكتور مهند�س ممدوح حممد
حممود ،واملحا�سب الأ�ستاذ �أحمد حممد حممود ،واملهند�س معتز حممد
حممود النائب الربملاين عن دائرة قو�ص ،حيث تفقد ال�ضيوف كافة
الأق�سام ،وا�ستمعوا �إىل �شرح فني مف�صل للخدمات التي يقدمها امل�ست�شفى
للمواطنني ،ثم بد�أت بعد ذلك مرا�سم االحتفال الر�سمي وال�شعبي الذي
ت�ضمن عديدً ا من الكلمات التي �أثنت على امل�شروع وعلى جمهودات امل�ؤ�س�سة.
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امل�ؤ�س�س

املهند�س حممد حممود علي ح�سن
رحمه اهلل

وجدير بالذكر�أن مبنى امل�ست�شفى مقام على م�ساحة  400م ً
رتا مرب ًعا ،وهو يتكون من
�أربعة طوابق حتتوي على الآتي:
 ق�سم ا�ستقبال وطوارئ. عيادات خارجية لكافة التخ�ص�صات. عدد � 21سري ًرا للمر�ضى. عدد  8ح�ضانات للأطفال حديثي الوالدة. معامل لكافة �أنواع الأ�شعات. غرفة عمليات كربى ،وغرفة عمليات �صغرى. �أق�سام للإفاقة والعناية املركزة. مناظري. عالج طبيعي. �صيدلية.هذا وقد �أ�شاد بهذا ال�صرح الطبي اجلديدال�سادة ال�ضيوف وعلى ر�أ�سهم ال�سيد اللواء
املحافظ ،والدكتور حممد العماري ع�ضو جمل�س النواب ورئي�س جلنة ال�صحة مبجل�س
ريا خالل
النواب ،حيث �صرح �سيادته ب�أن القطاع ال�صحى بجنوب ال�صعيد ي�شهد تطو ًرا كب ً
الفرتة الأخرية� ،سواء من خالل �إن�شاء م�ست�شفيات تخ�ص�صية ووحدات �صحية جديدة،
�أو من خالل �إحالل وجتديد وتطوير القائم منها.
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لقطات من مرا�سم االفتتاح

ويعد م�ست�شفى الرجاء التخ�ص�صي� ،أحد امل�شروعات غري الهادفة للربح التي �أن�ش�أتها
م�ؤ�س�سة املهند�س حممد حممود علي ح�سن و�أوالده اخلريية من �أجل خدمة املجتمع،
كي ي�ضاف �إىل ن�شاطاتها الأخرى مثل متويل م�شروع مكافحة الفقر للأ�سر الأوىل
بالرعاية ،وم�شروع معونة ال�شتاء،وم�شروع تزويج الفتيات ،وم�شروع رعاية الطالب
وغريها .وت�أتي تلك اجلهود يف �إطار ت�شجيع تكاتف جهود م�ؤ�س�سات املجتمع املدنى
مع الأجهزة التنفيذية،من �أجل امل�ساهمة يف توفري اخلدمات واالحتياجات الأ�سا�سية
للمواطنني.
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لقطات من جتهيزات امل�ست�شفى
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ركن الهند�سة

اخلر�سانة امل�سلحة بالألياف الزجاجية
GRC

يف �إطار تطوير �صناعة اخلر�سانة مت �إنتاج خر�سانة م�سلحة
بالألياف الزجاجية GRCيف القرن الع�شرين لتكون البديل
عن مواد التك�سية الكال�سيكية والطبيعية كاحلجر والرخام
وغريه ولي�ساهم ب�شكل عام يف الإن�شاء الع�صري اقت�صاديا
وتقنيا وجماليا يف جميع �أنحاء العامل منذ �أكرث من  30عاما
وهو يف تطور دائم.
والـ  GRCهي عبارة عن جمموعة متكاملة من املركبات املعتمدة على الأ�سمنت عايل الأداء امل�سلح بالألياف
الزجاجية ذات القدرة اخلا�صة ملقاومة القلويات مما يجعله قابال للتطويع لينا�سب جماال وا�سعا من التطبيقات.
وتتكون اخلر�سانة امل�سلحة بالألياف يف �صورتها املب�سطة من اال�سمنت والرمل وبن�سبة ا�سمنت عالية م�ضافا
�إليها الألياف الزجاجية املقاومة ب�شكل خ�صالت يرتاوح طولها ما بني ()15 -12مم

ومن مميزات اخلر�سانة امل�سلحة بالألياف الزجاجية :GRC
� -1إنها �إحدى مواد البناء الأكرث طواعية املتوفرة للمهند�سني واملعماريني.
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 -2كما �أنها عملية لإعادة الإنتاج والرتميم وذات جمالية عالية و �صديقة للبيئة.
 -3تخفف احلموالت على الأبنية بعوامل �أمان كبرية للهياكل ال�ضخمة والأ�سا�سات.
 -4ميكن تلوينها بال�صبغات و الدهانات كما تعالج �سطوح الطينة الإ�سمنتية.
 -5التك�سية بوا�سطتها ميكن �أن حتل حمل البيتون امل�سبق ال�صنع غري الإن�شائي عندما تكون هناك
م�شكلة يف الوزن و ال�شكل.
 -6وميكن ت�شكيل منتجات  GRCمبقاطع رقيقة ب�سماكة 6ـ12مم ليكون وزنها اقل بكثري من وزن منتجات
البيتون امل�سبق ال�صنع التقليدية املماثلة باحلجم.
� -7إن اخلر�سانة امل�سلحة بالألياف الزجاجية �سهلة الت�صنيع والقولبة لإنتاج الأ�شكال والتفا�صيل الدقيقة
ويعطي اللم�س املطلوب لل�سطوح النهائية ب�أف�ضل نوعية.
 -8وتت�سم اخلر�سانة امل�سلحة بالألياف الزجاجية  GRCمبقاومتها للت�آكل وللظروف اجلوية اخلارجية
من حرارة ورطوبة وبخا�صة للأجواء البحرية.
 -9كما �أنها عازلة للحرارة وال�صوت وتت�سم مبقاومة عالية للحريق وت�سرب املاء
 -10ف�ضال عن �صالبتها ومقاومتها للك�سر وال�ضغط

ا�ستخدامات اخلر�سانة امل�سلحة بالألياف الزجاجية :

وت�ستعمل هذه التقنية يف �ألواح التك�سية للواجهات اخلارجية والأعمدة والتيجان ومظالت لل�شم�س �أفقية
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وعمودية كما ت�ستخدم ككورني�شات و�أ�ساور ودرابزينات و�أ�سقف م�ستعارة وقبب داخلية وخارجية و�أقنية
للري وال�صرف و�أي�ضا يتم ا�ستخدامها كقوالب دائمة ل�صب الأ�سمنت (�ضائعة) وت�صنع منها �أنابيب
مقواة بدون ا�ستعمال الفوالذ.

طرق ت�صنيعها

 -1طريقة الر�ش
يتم خلط اال�سمنت والرمل واملاء والإ�ضافات با�ستخدام خالط مروحي ثم ينقل اخلليط �إىل امل�ضخة التي
ت�ضخها �إىل اخلرطوم وبعد ذلك �إىل م�سد�س الر�ش الذي يعمل بالهواء امل�ضغوط ويتم الر�ش بامل�سد�س
على القوالب املجهزة واملدهونة م�سبقا.
 -2طريقة اخللط امل�سبق مع ال�صب على الهزاز
يتم خلط العجينة با�ستخدام خالطه دوارة ذات �أربعة اذرع منحنية ثم يتم ال�صب يف قوالب على طاولة
هزازة لتفريغ الهواء وتتخلخل العجينة �إىل جميع �أجزاء القالب و�إعطاء العن�صر املنجز �سطح �أمل�س
نظيف خايل من الفقاعات الهوائية

املواد الأ�سا�سية

تكون الألياف الزجاجية امل�ستخدمة يف �صنع �ألواح GRCباخل�صائ�ص التالية:
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جانب من ا�ستخدامات
الـ GRC

 معامل املرونة = 70جيجا نيوتن /م2 الكثافة النوعية = 3.5غ�/سم3على �أن يكون اال�سمنت امل�ستعمل يف �صناعة الألواح هو اال�سمنت البورتالندي العادي ويكون الرمل
امل�ستعمل يف �صناعة الألواح من الرمل املغ�سول واملجفف.
�إن هذا التقدم العلمي املذهل يف عامل البناء الذي عمل على �إنتاج مباين ع�صرية ب�أحدث مبتكرات العلم
احلديث يف تكنولوجيا البناء للمباين ال�سابقة التجهيز با�ستخدام الألياف الزجاجية جتمع بني جمال
ال�شكل املعماري وخفة الوزن و�سرعة الإن�شاء بالإ�ضافة �إىل العزل احلراري اجليد مع املتانة.
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�إدارة م�شروعات

النزاعات يف العقود الهند�سية والإن�شائية
واعداد املطالبات ()2/1

بقلم
املهند�س كمال مل�ص
بالرغم من الدرا�سات الكبرية ملو�ضوع النزاع ف�إنه ال
يوجد تعريف عاملي معتمد ملعنى النزاع ،فحتى القانون
النموذجي للتحكيم (الأون�سيرتال) الذي مت و�ضعه من
قبل هيئة الأمم املتحدة ،والذي يعترب �أحد الأ�س�س
الهامة لقوانني التحكيم على م�ستوى العامل مل يحدد
معنى للنزاع بني ن�صو�صه ،كما �أن املراجع التي تبحث
ً
مو�ضوع تعريف النزاع قليلة ونادرة.
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ولتو�ضيح ذلك نورد املثال التايل� :إذا قام املقاول
ب�إر�سال خطاب �إىل املهند�س الإ�ست�شاري يطالبه فيه
بح�ساب قيمة كميات معينة من اخلر�سانة قام املقاول
بتنفيذها (ح�سب ر�أيه) وطلب �إ�ضافة هذه الكميات
�إىل الدفعة اجلارية (امل�ؤقتة ) اخلا�صة بامل�شروع ،ثم
تبني لال�ست�شاري �أن هذه الكميات غري منفذة عملي ًا
يف املوقع ،وعليه قام برف�ض ح�سابها ل�صالح املقاول،
ومن ثم اعرت�ض املقاول على قرار املهند�س الإ�ست�شاري
بر�سالة موجهة من قبله �إىل املهند�س الإ�ست�شاري.
فهل نعترب �أن هذا هو نزاع ًا باملعنى الدقيق للنزاع؟؟
وهل ميكن اللجوء �إىل التحكيم حلل هذا النزاع؟؟ �أو
ميكن للمحكمة النظر به (رغم وجود �شرط التحكيم
يف العقد) على اعتبار �أنه لي�س نزاع ًا حقيقي ًا �إذ �أنه
لي�س خالف ًا على الكميات و�إمنا هو نزاع ًا مفتع ًال ال
�أ�سا�س له ؟؟.
�إن املحاكم الإجنليزية قد تعر�ضت لتف�سري النزاعات
وقد �أورد القا�ضي همفري لويد يف مقالته عن النزاعات
(املن�شورة يف جملة التحكيم ال�صادرة عن مركز دبي
للتحكيم الدويل) عدة �أمثلة عن هذه التفا�سري.
وحتى ال نبقى حمتارين يف تف�سري معنى النزاع ف�إنني
�أميل �إىل الر�أي الذي اعتمده الكثري من الأ�ساتذة
الدوليني والذي يعرف النزاع كما يلي:

احلل مبا يتما�شى مع العقد املربم بني الأطراف،
ونظر ًا لتنوع عقود امل�شاريع الهند�سية نتيجة لتنوعها
كم�شاريع ،ف�إننا ميكننا القول �أن الدرا�سات احلديثة
قد �أو�ضحت معنى حديث ًا لكيفية ن�شوء النزاع وهو:

"النزاع ين� أش� ب�شكل عام �إذا قام �أي
طرف ب�إر�سال خطاب �إىل الطرف الآخر
ومل يقم الطرف الآخر بالرد عليه �أو
كان رده �سلبي ًا ،ف�إن هذا يعترب نزاع ًا
باملعنى الفني".

وحل هذا النزاع يتم ح�سب بنود العقد �إذ �أنه قد
جند طريقة احلل عن طريق هيئة حل النزاعات �أو
عن طريق الق�ضاء (عن طريق املحكمة) �أوعن طريق
التحكيم وكل ذلك يتم حتديده ح�سب بنود العقد الذي
ن�ش�أ هذا النزاع حتت ظله.

طبيعة النزاعات الهند�سية

 .1النزاع بني الأطراف
(النزاع العقدي  -النزاع العملي  -النزاع املايل -
النزاع على امللكية الفكرية للمخططات)
 .2النزاع بني �أحد الأطراف واملحكم �أو هيئة التحكيم.
 .3النزاع املتعلق ب�سالمة حكم التحكيم.
وفيما يلي ال�شرح:

�أوال :النزاع بني الأطراف
"النزاع (ب�شكل عام) :هو خ�صومة تن� أش� �أ -النزاع العقدي :هو النزاع الذي ين�ش�أ ب�ش�أن
عادة عن اختالف امل�صالح يف مو�ضوع تف�سري بنود العقد.
معني ولي�س بال�ضرورة �أن يحل النزاع �إن هذا النوع من النزاعات غالب ًا ما يتواجد عند
وجود �سرعة يف �إجناز عقود تكون غالب ًا غري م�ستوفية
عن طريق الق�ضاء".

�أما بالن�سبة ملعنى النزاع يف امل�شاريع الهند�سية فيجب لل�شروط وذلك نتيجة لل�سرعة لإجناز عمل معني
حتديده بدقة �أكرب كي نتمكن من فهمه وحتديد طريقة فتكون غام�ضة يف بع�ض ن�صو�صها ويحدث فيما بعد
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اختالف يف فهم معنى هذه الن�صو�ص� ،أو قد جندها
�أحيان ًا يف العقود الكبرية التي حتوي بنود ًا كثرية قد
يتعار�ض �أحدها مع الآخر.
هذه النزاعات حتتاج �إىل قانونيون لتف�سريها ومن ثم
يقوم الفنيون بدرا�سة هذه التفا�سري و�إعطاء الر�أي
الفني ب�ش�أنها مبا يتما�شى مع العرف املتبع و كيفية
تنفيذ الأعمال املختلف ب�ش�أنها ،ومن ّثم يتم رفع
املطالبة �إىل الطرف الآخر.

نورد املثال التايل (الذي حدث عملي ًا):

ورد يف عقد تلزمي �إدارة م�شاريع بني �شركة مقاوالت
كبرية و�شركة �إدارة �أجنبية مركزها يف بلد �آخر،
�أن �شركة الإدارة الأجنبية �سوف تت�شارك مع �شركة
املقاوالت لت�شكيل �شركة لإدارة امل�شاريع ،واتفق
الطرفان يف العقد على �أن يتم تعني املوظفني لل�شركة

اجلديدة من قبل الطرفني مع ًا ،وعلى �أن يتم البدء
فور ًا يف �أعمال الإدارة مل�شاريع �شركة املقاوالت ريثما
يتم ت�سجيل ال�شركة املتفق على ت�أ�سي�سها و املزمع
ت�شغيلها ب�شكل م�شرتك وذلك خالل �أربع �أ�شهر من
توقيع العقد الأويل ،والقيام بت�شغيلها عن طريق
التعاقد لإدارة م�شاريع ل�شركات �أخرى.
قامت �شركة الإدارة الأجنبية ب�إر�سال �شخ�ص واحد
فقط من قبلها علم ًا ب�أن عدد امل�شاريع التي هي قيد
التنفيذ لدى �شركة املقاوالت هي خم�سة م�شاريع
كبرية ،وقام هذا املهند�س الفني ب�أعمال االجتماعات
وتعاقد مع �شركات �أخرى كمقاولني من الباطن وغري
ذلك من الأعمال ،و بعد مرور �شهرين تبني ل�شركة
املقاوالت �أن الأعمال التي قام بها هذا املهند�س الذي
�أر�سلته �شركة الإدارة خاطئة و�سببت خ�سائر وفوات
العدد العاشر  -يناير 2017
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ربح عليها ،وذلك نتيجة لعدم كفاية خربته ،كما
�أن �شركة الإدارة الأجنبية مل تر�سل غريه ومع ذلك
تطالب بح�صتها من الن�سبة املتفق عليها ح�سب العقد
بني ال�شركتني وذلك عن كامل امل�شاريع ،وعليه فقد
قامت �شركة املقاوالت بف�سخ العقد لأنها وجدت �أن
عمل �شخ�ص واحد ال يكفي ( وخ�صو�ص ًا و�أنه لي�س
لديه اخلربة الكافية) وكان يجب على �شركة الإدارة
�إح�ضار كادر فني متكامل للقيام ب�أعمال الإدارة من
قبلها لكي ت�ستحق الن�سبة املتفق عليها يف االتفاقية
�إذ �أن التعاقد معها قد مت �إعتماد ًا على �سمعتها وعليه
يتوجب عليها �إح�ضار الفنيني املخت�صني ب�أعمال �إدارة
امل�شاريع الهند�سية ،ومت�سكت �شركة الإدارة ب�أنه لي�س
عليها �إح�ضار كادرها الفني لأنه ح�سب العقد بني
الطرفني ف�إن املوظفني يتم تعيينهم مبوافقة الطرفني،
وحتى تاريخه مل يتم تعيني موظفني من قبلهما مع ًا
وعليه فهم لي�سوا يف و�ضع خمالفة لبنود العقد املوقع
بينهما ،وو�صل النزاع نتيجة لذلك �إىل �ساحات
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الق�ضاء ،وكانت احلاجة ما�سة �إىل تف�سري بنود العقد
املوقع بينهما لتو�ضيح �إلتزامات كل طرف ،ومل تكن
هذه عملية �سهلة نظر ًا ل�سكوت العقد عن حتديد
�إلتزامات الأطراف بدقة ،والتف�سريات الالحقة
التي �سوف تقوم بها اجلهة املخت�صة �سوف تالقي
�إعرتا�ضات من قبل �أحد �أو حتى من قبل طريف العقد.
�إن عدم و�ضوح عبارات االتفاقية قد �أدت لهذه
امل�شكلة ،بينما لو كانت عبارات العقد وا�ضحة وحتدد
االلتزامات بدقة ملا ح�صل هذا النزاع على تف�سري
بنود العقد ،وملا ا�ستطاعت �شركة الإدارة ب�أن تتحجج
ب�أن العقد ال يحتم عليها �إح�ضار كادرها الفني ،بينما
�شركة املقاوالت اعتقدت عند التعاقد ب�أنها �ست�ستفيد
من اخلربة الإدارية للكادر الفني اخلا�ص ب�شركة
الإدارة ،رغم وجود بند بالعقد يفيد ب�أنه �سيتم تعيني
موظفي ال�شركة اجلديدة (اخلا�صة بالإدارة) من قبل
الطرفني مع ًا.
كذلك جند يف كثري من العقود �أن عبارات املطالبات

اخلا�صة باملقاول تكون �صعبة التحقيق حيث يتعني على
املقاول عادة تقدميها يف خالل وقت ق�صري ويعترب عقد
االحتاد الدويل للمهند�سني الإ�ست�شاريني – الفيديك
– ك�أحد الأمثلة على ذلك ،حيث جند حتديدات للمدد
يف عقد الفيديك لتقدمي املطالبات وهذه املدد تعترب
ق�صرية ن�سبي ًا بالن�سبة للمقاول الذي يتعني عليه تعيني
كادر خا�ص به ملواجهة هذه احلاالت ،لأنه �إذا ف�شل
يف تقدمي املطالبة خالل الفرتة املمنوحة له ف�إنه يفقد
حقه يف املطالبة ب�سبب عدم تقدميها �ضمن الوقت( ،
قد يعرت�ض البع�ض �أن هذا ال يتما�شى مع قواعد العدل
والإن�صاف� ،إال �أننا نرى �أن حتديد املهل �أف�ضل حتى
ال يبقى الباب مفتوح ًا ثم يفاج�أ املالك والإ�ست�شاري
مبطالبات لأعمال مت تنفيذها منذ فرتة طويلة وال
ميكن التحقق منها �أو من قيا�ساتها مرة �أخرى).
ب -النزاع العملي :هو النزاع الذي ين�ش�أ �أثناء
تنفيذ الأعمال.
هذا النوع من النزاعات يبد أ� فني ًا و غالب ًا مايتعلق يف
نهايته مبطالبات مالية ناجتة عن �أمور حدثت �أثناء
التنفيذ مثل:
• الت�أخري يف التنفيذ.
• اخلالفات يف تف�سري املوا�صفات.

• اخلالفات يف �ش�أن تعيني مقاويل الباطن.
• اخلالفات ب�ش�أن متديد فرتة امل�شروع.
•اخلالفات ب�ش�أن ت�أخر املالك (واملهند�س
الإ�ست�شاري) يف ت�أدية �إلتزاماته.
• ت�سليم املوقع للمقاول.
• ا�ستخراج الرتاخي�ص لكامل الأعمال.
• �إح�ضار املواد التي �إلتزم املالك بها.
• �إجناز املخططات الأ�صلية واملعدلة.
•الت�أخر يف �إعطاء املوافقات والردود على طلبات
املقاول.
• وغري ذلك من النزاعات التي حتدث �أثناء التنفيذ
• ويجب االنتباه هنا �إىل �أنه يتوجب على املقاول
�إعالم املهند�س الإ�ست�شاري (و�/أو املالك) باحلوادث
التي �أدت �إىل تقدميه املطالبة والتي حتولت �إىل
نزاع فيما بعد ب�سبب عدم موافقة الإ�ست�شاري (و�/أو
املالك) على مطالبات املقاول ،واالنتباه �إىل �أن تقدمي
املطالبات يجب �أن يتم �ضمن املهل املحددة بالعقد،
و�إذا كانت الأ�سباب ذات �أثر م�ستمر ( مثل ا�ستمرار
املالك يف عدم متكني املقاول من ا�ستالم املوقع) ،فيتم
�إعالم اال�ست�شاري يف بداية حدوث امل�شكلة ويف�ضل
�إر�سال عدة كتب ت�أكيد مع ا�ستمرار وجود امل�شكلة.
(ي�ستكمل املقال بالعدد القادم)
العدد العاشر  -يناير 2017
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فكر وثقافة

حامد ندا

رائد ال�سرييالية ال�شعبية
ن�ش�أ حامد ندا الذى ولد فى  19نوفمرب عام 1924
بحى اخلليفة فى منزل عربى الطراز قرب م�سجد
ال�سيدة �سكينة ،و�أقام خالل طفولته و�صباه فى
ق�صر كان ميلكه جده بحى البغالة قرب القلعة وهى
املنطقة التى متتاز ب�آثارها الإ�سالمية الرائعة،
وبجانب التنوع املعمارى اململوكى والعثمانى ،وملا
كان والد حامد ندا ً
�شيخا لأحد امل�ساجد ،وم�شر ًفا
على العديد من امل�ساجد باحلى ،فقد غر�س فيه
احرتام املجاذيب والدراوي�ش ،لكنه مع معاي�شتهم
فى احتفاالتهم باملوالد اكت�شف الفارق بني التدين
الظاهر واخلالعة اخلافية واخلرافات التى تتناقل
بني �سكان احلى ،فكان يعي�ش فى متحف ب�شرى
مفتوح ف�ض ًال عن املتحف املعمارى ،مما �أثر على
�شخ�صيته وتكوينه الفنى ليكون �أكرث جنوم جماعة
الفن املعا�صر جدية فى التعبري عن م�أ�ساة الواقع
االجتماعى باحلى الفقري الذى ي�سكنه ،وبجانب
هذه الن�ش�أة ،فقد ت�أثر ندا ب�أ�ستاذه ح�سني يو�سف
�أمني املنادى بحرية الإبداع وا�ستخدام �أ�ساليب
جديدة فى الر�سم بتوجيه من الأفكار الفل�سفية
والأهداف اجلمالية املتحررة ،وت�أثر � ً
أي�ضا
بقراءاته مل�ؤلفات ت�ساعد على ا�سكت�شاف العامل
املح�سو�س ب�أ�سلوب علمى ومنها م�ؤلفات لفرويد
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وادلر وهيجل و�شوبنهاور واجنلز ونيت�شه وطه
ح�سني ويحيى حقى ولوي�س عو�ض وغريهم.
خالل عام � 1946شارك ندا فى �أول معر�ض لأع�ضاء
جماعة الفن املعا�صر ،والذى كان �إيذا ًنا بت�أ�سي�س
اجلماعة ،وفى نف�س العام التحق مبدر�سة الفنون
اجلميلة العليا ،وتتلمذ على يدى �أحمد �صربى
ويو�سف كامل وح�سني بيكار ،لكن كان له �أ�سلوبه
اخلا�ص وطريقته املميزة فى م�شروع الدبلوم عند

التخرج ،فاختار له مو�ضوع «حلقة الزار» حتى �أنه
�أح�ضر �إىل مبنى الكلية فرقة �أبو الغيط ،و�أقام
حفلة زار �صورها فى لوحاته التى ح�صل عنها على
درجة الدبلوم بامتياز..
مل يكن الفنان امل�صري الراحل حامد ندا �صاحب
نهج فني متفرد بني �أقرانه فح�سب ،بل كان معلم ًا
و�أ�ستاذ ًا لأجيال الحقة من الت�شكيليني امل�صريني
ممن ت�أثروا ب�أ�سلوبه وطريقته يف بناء العمل
الفني ،وحتى اليوم تعد جتربته من �أكرث التجارب
الفنية �إلهام ًا ،مييزها خيال �صاحبها املنفلت،
وتوظيفه للعنا�صر واملفردات ال�شعبية يف ن�سق
يحمل ب�صماته اخلا�صة يف املوائمة بني املوروث
واملمار�سات املعا�صرة.
بعد ح�صوله على دبلوم الت�صوير فى الكلية امللكية
للفنون اجلميلة  ،1951ح�صل على دبلوم الدرا�سة
فى الت�صوير احلائط والت�صميمات من �أكادميية
�سان فرناندو للفنون اجلميلة مبدريد � -أ�سبانيا

 ،1961وقد عمل مدر�س ًا للر�سم بالتعليم العام
حتى  ،1955ثم عني مدر�س ًا بق�سم الت�صوير بكلية
الفنون اجلميلة بالإ�سكندرية عند ت�أ�سي�سها عام
 ،1957لي�صبح � ً
ً
متفرغا بق�سم الت�صوير.
أ�ستاذا
وقد �شارك الفنان يف ع�شرات املعار�ض الدولية
واملحلية ،وله العديد من امل�ؤلفات الهامة ،كما
ح�صل على العديد من اجلوائز املحلية والدولية.
تويف الفنان يف  29مايو عام .1990
العدد العاشر  -يناير 2017
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�أ�سرة ميدكوم
كابيتال جاردنز قيد التنفيذ
بد أ� بعون اهلل يف الثالث
من نوفمرب املا�ضي ،العمل
باملرحلة الأوىل من
م�شروع كابيتال جاردنز،
وهي املرحلة التي تتكون
من  18عمارة �سكنية،
وذلك بقيمة �إجمالية 160
مليون جنيه م�صري ،ومدة
امل�شروع ثالثون �شه ًرا.

كاركاتري العدد
تهنئة
يف �شهر �أكتوبر املا�ضي رزق الزميل حممد عبد املنعم
مدير امل�شرتيات بال�شركة بحفيديه يو�سف ويا�سني،
كل التمنيات لهما بال�صحة وامل�ستقبل امل�شرق.
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منظور لإحدى العمارات

هل تعلم
 �أن الفواكه كافة وبالأخ�ص احلم�ضيات والطماطم حتوي كم ّية كبرية منفيتامني (ج) ّ
ويف�ضل �أكل اخل�ضروات احلاوية على الفيتامني طازجة.
 �أن البعد بني ال�شم�س والأر�ض يعادل �385ضعفا من بعد الأر�ض عن القمر. �أن الرازي اول من ا�ستخدم اخليوط يف اجلراحة.� -أن تون�س هي �أكرب دولة منتجة للزيتون.

البقاء للـه

 تويف �إىل رحمة اهلل يوم الإثنني املوافق � 10أكتوبر املا�ضي ال�سائق  /عبدالنا�صر خليل عياد �شقيق الزمالء حممد خليل عياد و�سليمان خليل عياد
ون�ش�أت خليل عياد ،وقد �شيعت اجلنازة بالق�صا�صني – �شرقية.
 تويف �إىل رحمة اهلل يوم الثالثاء املوافق � 2016/10/11شقيق الزميل/مربوك �سيد رزق �أبو ال�سنون ،للفقيد الرحمة واملغفرة.
 توفيت �إىل رحمة اهلل والدة ال�سيد املهند�س� /أ�شرف عبد الكرمي وذلك يوماخلمي�س املوافق  13من �أكتوبر املا�ضي ،للفقيدة الرحمة واملغفرة.
 توفيت �إىل رحمة اهلل يوم اخلمي�س املوافق  2016/12/1عمة الزميلةاملهند�سة /عزة جالل ،للفقيدة الرحمة واملغفرة.

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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تليفون 20226328266 20226445041 :
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