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المنظومة الصناعية
تبدأ وتنتهي بإنتاجية العامل
مبناســــــبة احتفال الشــــــــــركة هذا العــــــام بيوبيـلها الذهبى وتقديــــــــــر ًا من

تحتفل الشركة هذا العام بيوبيلها الذهبي
بما يوافق العيد الخمسينى عىل إنشائها عام
 .1971وبهذه املناسبة االستثنائية تحتفي
«مجتمع بافاريا» بهذا الحدث التاريخي وذلك
من خالل إعادة تبويب صفحاتها لتناول
مختلف األح��داث ،وك��ذا ذكريات فرسان
اإلنتاج من رجاالت الشركة وأبنائها.

فى هـــــــــــــذا العـــــدد:
>اليوبيل الذهبى ىف عيون كبار
الشخصيات والكتاب
>حوار مع املهندس صالح زوزو أجراه
لبيب سمير
> اليوبيل الذهبى ىف الصحف
> بافاريا ىف عيون أصحاب النجاح
> شريط الذكريات

أسرة «مجتمع بافاريا» تهنئ جميع
العاملين بالشركة بمناسبة حلول

شهر رمضان المعظم
مع أطيب األمنيات القلبية بموفور
الصحة والسعادة ولمصرنا الغالية كل
الخير والرفعة والسالم.

«		

» ل�ل�س��واع��د وال�ق�ل��وب أص�ح��اب ه��ذا ال�ن�ج��اح من

فرسان اإلنتاج من رجال الشركة وأبنائها تعيد نشر مقال السيد الدكتور
مهندس نادر رياض الذي يتناول املنظومة الصناعية التى تبدأ وتنتهي
بإنتاجية العامل .
ليس هناك ثمة خالف أو اختالف يف املنظومة الصناعية
الحديثة عىل أن رأس املال البشرى الذي قوامه العامل واألسطى
واملهندس واملدير هو العنصر األهم والحاكم والذي يبنى عليه
طموحات املؤسسة يف تحقيق أهدافها وما يتخطى ذلك من استثمار
النجاح لتحقيق املزيد من النجاح .ومن هنا أصبح الهدف األسمى
للمؤسسة الصناعية أن تعنى بالتنمية البشرية لرأسمالها
البشرى دفعا ً به إىل املراحل األعىل من درجات املنظومة البشرية
تحقيقا ً ألهداف املؤسسة املستقبلية.
موجز هذا األمر أن ارتقاء ورفعة املؤسسة الصناعية يسير يدا ً
بيد مع االرتقاء باملستوى الفني واإلبداعي وأيضا ً االنضباطي
لجميع أفراد املؤسسة ،دون أن نغفل ما يصاحب ذلك من تحقيق
طموحات الفرد ىف زيادة الدخل ومردوده عىل األسرة والطفل
واملجتمع املحيط.
وهناك العديد من املؤشرات االقتصادية التي تتداولها املؤسسة
الصناعية كمدخل لقياس تطورها االقتصادي من سنة ألخرى،
ومنها معدل زي��ادة اإلنتاج السنوي ،معدل دوران املخزون
خالل العام ،قيمة رأس املال العامل ومعدل دورانه خالل العام،
متوسط تطور إنتاج العامل من عام لعام ،إنتاجية الجنيه  /أجر
ومقارنة ذلك باألعوام السابقة ،قيمة ميزانية البحوث والتطوير
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بقية المقـــال

ومدى كفايتها لتحقيق طموحات مستقبلية ،تطور
األصول وحقوق امللكية ،وأيضا ً احتياجات القدرة
التنافسية من التمويل؛ استكماالً ألدواتها بالسوق
املحىل ،وكذا التوجه التصديري للسوق العاملي ،وما
يحتاجه ذلك من استيفاء ملنظومة الجودة واملنافسة
السعرية ،وأيضا ً خدمات ما بعد البيع لألسواق
الخارجية ،وجميعها أمور تعتبر قاسما ً مشتركا ً يجتمع
حولها رجال الصناعة بال ملل ىف اجتماعاتهم املشتركة.
وما يعنينا يف هذا املقام إنما البحث عن العنصر األهم
الالزم والحاكم يف تطور املنظومة الصناعية؛ أال وهو
العمل عىل رفع إنتاجية العامل بتوفير كل ما يلزم لذلك
من إمكانيات ،وبذا يتحقق للعامل إمكانية زيادة دخله
مموالً من عائد إنتاجيته ،وهو األمر الذي ينعكس عىل
املؤسسة يف زيادة إنتاجيتها وحصتها التسويقية من
السوق ،مما يحقق اتفاق مصالح قائم ومباشر ومستمر
بين مصلحة العامل ومصلحة املؤسسة ،محققا ً بذلك
ليس فقط الرابطة املادية ،وإنما أيضا ً الرابطة املعنوية
التي قوامها الوالء واالنتماء للمؤسسة ،حيث يشعر
العامل أنه شريك رئيسي ىف نجاح املؤسسة.
فإذا كنا نعلم أننا كمدراء وقادة للمنظومة الصناعية
كل داخل مؤسسته أن طموحات العامل تحدو به زيادة
دخله كل عام ،وكانت اإلدارة تعلم أنه يف الحفاظ عيل
تلك العمالة عالية التدريب والتقنية ضمانا ً الستمرار
نجاح املؤسسة وتثبيتا ً ألقدامها يف السوق ومدعاة
لزيادة نصيبها التسويقي ،فماذا هي فاعلة للحفاظ عيل
تلك العمالة دون اإلخالل بمعادلة االحتفاظ بعناصر
التكلفة؟ ومن أين تستطيع توفير الزيادة املستمرة يف
الدخل دون اإلخالل باملنظومة االقتصادية؟ اإلجابة عن
ذلك تكمن يف زيادة إنتاجية الفرد؛ بتوفير أدوات زيادة
اإلنتاج دون اإلفراط ىف زيادة أعداد العمال.
عيل سبيل املثال يف مجال رفع القدرة اإلنتاجية
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باستعمال درجة أعيل من امليكنة األوتوماتيكية ،فهو
الوجه اآلخر من الصورة املثيل لزيادة اإلنتاج وانتظام
وقع العمل ،أال وهو تحويل عمليات اللحام إيل منظومة
تحكمها مكونات التحكم اآليل من عناصر روبوت
اللحام الذي يستعمل درجة أعيل من الذكاء والتحكم
االصطناعي املأمون ،يف إطار هذا سيقتضي األمر الرفع
التدريجي من مهارات وقدرات العامل الفني ليتساوى
مع زميله األوروبى ،بعد أن أصبح مؤهالً ومستحقا ً
لزيادة الدخل عاما ً بعد عام ،وتمويل ذلك من وعاء
زيادة إنتاجيته.
بقى أن نشير إىل أمر له ضرورته؛ وهو أن عىل
املؤسسة الصناعية أن تختار بين إستراتيجيتين
أساسيتين؛ إما العمل اليدوي بإنتاجيته املحدودة
وتدني أجره والتوجه لزيادة اإلنتاج بزيادة العمالة
دون زيادة يف اإلنتاجية ،باعتبار أن زيادة عدد األفراد
تأكل الفارق من زيادة اإلنتاج ..أو تبني اإلستراتيجية
األخ��رى ،املتمثلة يف االقتناء التدريجي واملتواصل
للتكنولوجيات الحديثة؛ بهدف زيادة إنتاجية العامل
ورفع مستواه الفني ،وبذلك ترتقي املؤسسة بمقياس
الزيادة اإلنتاجية ،والذي سيرفع مع كل مرحلة من
باقي املؤشرات األخرى من رفع إنتاجية الجنيه /أجر
أو الجنيـه /دخل ،زيادة دوران رأس املال العامل
خالل العام ،زيادة دوران املخزون السلعي من الخامات
واملنتجات خالل العام ،إيجاد فائض لتمويل البحوث
والتطوير وإيجاد منتجات جديدة ووسائل تسويقية
مستحدثة بما يرفع من النصيب التسويقي للمؤسسة.
مما سبق فإنه يمكن أن نخلص إىل أن منظومة نجاح
املؤسسة الصناعية تبدأ من العمل عيل زيادة إنتاجية
الفرد بكل ما يحويها هذا املفهوم من مدخالت ومخرجات
اقتصادية وفنية وينتهي به أيضاً.

السـنة الثامنة عشرة
العـدد مئتـــــان وسبعة
أبريـــــل 2021

3

 اليوبيل الذهبى فى عيون كبار الشخصيات ُ
والكتاب
«د .نادر رياض شخصية متواضعة محترمة يقدم
بعضا ً من ماله إلنعاش الثقافة واآلثار ،وهذا ما جعله
شخصية متميزة ورحلته نادرة فهو بحق نادر».....
بهذه الكلمات اختتم عامل اآلثار الدكتور زاهى حواس
مقاله حول الدكتور نادر رياض ،املنشور تحت عنوان
«وسام االمتنان» بجريدة املصري اليوم.
تناول عامل اآلثار ذكرياته منذ زيارته ملقر الشركة
بجسر السويس ،وإلقاءه محاضرة عن اآلثار املصرية
للعاملين بالشركة ،وكذا مسيرة كفاح الدكتور نادر
رياض وهو يف الثامنة عشر ربيعاً.
وك �ت ��ب د .زاه � ��ى ح � ��واس «إن مبدأ د .نادر هو العامل
أو املهندس القدوة .وقد أعلن رياض ىف أحاديثه
اإلعالمية أنه يمكن أن يضع يده ىف النار من أجل
العامل املصري ،ومن أهم نصائحه هو حسن اختيار
من يعمل معه ،فهو ال يقبل الوساطة؛ ألنه يهدف أن
يكون عامل املصنع قوة بناءة وليس قوة معطلة.
استطاع رياض من خالل إنتاجه أن يصبح عضوا ً
يف اتحاد الصناعات بأملانيا ،وحصل عىل العديد من
الجوائز والتكريمات ،ومن أهم جوائزه التي حصل
عليها هو احترام وعشق العاملين باملصنع لعملهم».
أما الكاتب الكبير األستاذ  /جميل جورج مدير تحرير
جريدة األخبار ،فتناول احتفال الشركة خالل هذا
العام بيوبيلها الذهبي ىف مقالة املنشور بجريدة
األخبار تحت عنوان (جائزة فخر العرب للصناعة
املصرية).
كتب مدير تحرير األخبار« :الدكتور مهندس نادر
رياض هو رئيس مجلس األعمال املصري األملاني
ورئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا رائدة صناعة
أوعية الضغط وأجهزة اإلطفاء ،والحاصل عىل وسام
االستحقاق من الطبقة األوىل من أملانيا ..وهو أيضا ً
الذي وصفه املتحدث الرسمي لالحتفالية بلقب
الحافر ىف الصخر ،والذي ألهب الحماس ىف وجدان
األملان ونقل اسمه من املحلية إىل العاملية ،واستحوذ
عىل الشركة األم ىف أملانيا عام  ،99وأول من حصلت
شركته عىل األيزو  9001عام  ، 92كما حصل عىل 124
براءة اختراع.
إن قصة نجاح الدكتور نادر رياض ترسخت منذ
أن وطأت قدماه أملانيا للتدريب وعمره  18عاماً،
وهناك القى االحترام من الجميع بكفاحه إىل أن حصل
عىل الدكتوراه ىف الهندسة ،وىف حفل تكريمه وصف
الصناعة بـ«الكائن الحي» الذي له دائما ً كل مقومات
التطوير ليكتب شهادة ميالد جديدة حتى يصل إىل سن
الرشد ،لذا عىل رجل الصناعة دائما ً االهتمام بالتنمية
البشرية لجميع العاملين .وهذه األيام يحتفل د .نادر
رياض باليوبيل الذهبي ملؤسسته العمالقة ،لذا بعث
بخطابات إىل جميع العمالء والعاملين مهنئا ً وواصفا ً
لهم بشركاء النجاح عىل أرض مصر وأوروبا».

م����واع����ي����د ال���ع���م���ل خ���ل��ال ش���ه���ر رم���ض���ان
يه ّل علينا الشهر
الكريم بنفحاته الروحية
واالجتماعية التي يسعد
بها الجميع ..وحرصا ً من
الشركة عىل راحة العاملين
وحثهم عىل دفع عجلة
اإلنتاج فقد تقرر أن تكون
مواعيد العمل بالشركة
كالتايل:

مكتب تنفيذي القاهرة

من الساعة  8.30ص – الساعة  2.30م

اإلدارة العامة

من الساعة  8.30ص – الساعة  2.30م

أجهزة السيارات

من الساعة  8.30ص – الساعة  2.30م

معرض جسر السويس

من الساعة  8.00ص – الساعة  2.30م

مجمع العاشر من رمضان

من الساعة  8.00ص – الساعة  2.30م

قطاع املصانع

من الساعة  8.00ص – الساعة  2.30م

الفروع

من الساعة  9.00ص – الساعة  3.00م
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كيف التحقت بالعمل في بافاريا؟

بالصدفة ،حيث كان أخي رائف عىل
معرفة بالدكتور نادر رياض صاحب
ومؤسس الشركة ،وك��ان منبهرا ً
بشخصه ،فطرح عليه فكرة التحاقي
بالعمل بالشركة ،وأوضح له أنني
مهندس ميكانيكا قوى ،ولكن لحبي
وخبرتي بالسيارات أعمل يف شركة
وجيه أباظة (مركز صيانة سيارات
بيجو) منذ عامين ،وبالفعل رحب
الدكتور نادر وحدد موعدا ً ملقابلتي،
وقد قابلت سيادته بالفعل ،وأجرى
معي مقابلة حوايل ساعة ،وعرض
عيل العمل باإلدارة الهندسية ،ووافقت
حيث شعرت رغم صغر سني آنذاك
أنه تقدمي وذو رؤية.

ه ��ل ك �ن��ت ت �س �م��ع ع ��ن ال �ش ��رك ��ة ق�ب��ل
االلتحاق بها ؟

صالح زوزو
شاهد على اإلنجازات خالل  ٣٢عامًا بالشركة
حوارنا هذا العدد مع أحد املهندسين املتميزين ،الذي شهد وأسهم
ىف العديد من اإلنجازات التي حققتها الشركة عبر نصف قرن من
الزمان .املهندس أمنون زوزو مترى ،وشهرته صالح زوزو ،الذي
قضى نحو  32عاما ً بالشركة ،بدءا ً من مهندس ميكانيكا باإلدارة
الهندسية ،مرورا ً بإشرافه عىل قسم تصنيع املنتجات الخاصة ،ثم
نائبا ً ملدير اإلدارة الهندسية ،فمديرا ً لها ،انتها ًء بتعيينه مديرا ً عاما ً
ملصنع بافاريا زيجلر لتصنيع سيارات إطفاء الحريق ،ومستشارا ً
للسيد الدكتور رئيس مجلس اإلدارة للجودة وخدمة العمالء وعضوا ً
بمجلس إدارة الشركة ملدة ثالث سنوات  ...وكان لنا معه هذا الحوار

نعم من أخي ،وكنت أعلم أنها استثمار
مصري أملاني.

كم عام ًا من العمل اليوم في بافاريا ؟

منذ  ،1989/1/1أي من حوايل 32
عاماً.

كيف ترى بيئة العمل في بافاريا ؟

بيئة عمل جاذبة أسرية ومنضبطة
إىل أقصى درجات االنضباط.

ما هي احملطات الرئيسية التي مررت
بها خالل عملكم في بافاريا ؟

مهندس ميكانيكا باإلدارة الهندسية،
ثم أضيف يل رئيس قسم تشكيل
املعادن (املكابس) ،مشرف عىل قسم
تصنيع املنتجات الخاصة ،نائب مدير
إدارة هندسية ،مدير إدارة هندسية،
ثم أضيف لها مدير إدارة خدمة
العمالء ،ثم تركت اإلدارة الهندسية،
وتمت ترقيتى مديرا ً إلدارة الجودة
الشاملة بجانب عميل كمدير إدارة
خدمة عمالء .يف عام  2004تم تكليفي
بتمثيل الشركة يف لجان تحديث
وإعداد املواصفات القياسية املصرية
يف اللجنة رقم ( )15/1الخاصة
بمواصفات نظم األمان ،ومنها أجهزة
ومعدات وأنظمة اإلطفاء واللجنة
رقم ( )14/1الخاصة بمواصفات
أوعية الضغط ،ثم أضيف لهما
اللجنة ( )18/2الخاصة بمواصفات
املواد الكيميائية ومنها وسائط
اإلطفاء (املواد املطفئة مثل البودرة
والرغوة  .....إلخ .ومنذ 2021/1/1
تم تعييني مديرا ً عاما ً ملصنع بافاريا
زيجلر لتصنيع سيارات إطفاء
الحريق وعضو مجلس إدارة عامل
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ملدة ثالث سنوات ،مع عميل مستشارا ً للسيد
الدكتور مهندس نادر رياض رئيس مجلس
اإلدارة للجودة وخدمة العمالء بشركة بافاريا
مصر.
عندما يتعرض االقتصاد لظروف صعبة كما
حدث يف  ،2011بينما تحافظ إدارة بافاريا عىل
مهندسيها وعمالها ،بماذا تفسرون هذا؟
هذا ليس بالغريب عن الشركة وإدارتها؛ إذ إن
مبدأها ثابت مل يتغير بتغير الظروف املتمثل
ىف الحفاظ عىل كل من يعمل تحت مظلتها،
وهذا بال شك يعطينا األمان ويغرس فينا
الحب والوالء واالنتماء والتفاني يف العمل.

م ��ا رؤي �ت �ك ��م مل �ع��اي �ي��ر اجل � ��ودة ال �ت ��ي ت�ت�ـ�م�ت��ع ب�ه��ا
منتجات بافاريا ؟

بافاريا تطبق أعىل معايير الجودة العاملية
ولديها نظام جودة موثق ومطبق وفعال
يضمن ج��دارة العامل وج��ودة الخامات
ومدخالت اإلنتاج وعمليات التصنيع ،انتها ًء
بجودة املنتج النهائي.

وبفترات سداد ميسرة يستفيد منها العاملون
وأسرهم عند الضرورة ويف املناسبات.
كما أن بافاريا تعدت ه��ذه املرحلة من
املسئولية االجتماعية ،وأصبح لديها نظام
للمسئولية املجتمعية لتغطي املجتمع ككل
والبيئة املحيطة ،بما يف ذلك أصحاب املصالح
من عمالء وموردين وجهات ومؤسسات
وهيئات حكومية ،ونالت عىل أثر ذلك اإلشادة
والتقدير ،وتلقت خطاب شكر من منظمة
التقييس العاملية  ISOبتطبيق املواصفة
االختيارية للمسئولية املجتمعية .26001 ISO

ع �ن ��دم ��ا ت �س �م��ع أن ب ��اف ��اري ��ا ه� ��ي أك� �ب ��ر ش��رك��ة
م�ت�خ�ص�ص��ة ف ��ي أن �ظ �م��ة اإلط� �ف ��اء ف ��ي ال �ش��رق
األوسط  ،كيف يكون شعوركم ؟

أشعر باالعتزاز والفخر ورضا اهلل عىل كل
القائمين عىل أمور الشركة.

ع�ن��دم��ا اخ�ت��ارك��م ال��دك�ت��ور امل�ه�ن��دس ن��ادر ري��اض
لتحصل على الترقية وتصبح من كبار مهندسي
الشركة  ،صف لنا هذه األوقات ؟

ال � �ت� ��دري� ��ب وال� �ت� �ط ��وي ��ر ع� �ن� �ص ��ران رئ �ي �س �ي ��ان
ف ��ي م �س �ي��رة ب ��اف ��اري ��ا ..ك �ي��ف اس �ت �ف��اد م�ه�ن��دس��و أشعر بسعادة غامرة ،واألهم من ذلك أن
الشركة تستحق منا أكثر بكثير مما نقدمه،
وعمال بافاريا في هذا الشأن ؟

لقد استفاد مهندسو وعمال بافاريا من
التدريب ،مما أهلهم الستيعاب التطوير وما
صاحبه من توطين أحدث التكنولوجيات
الرقمية يف مجال التصنيع واالختبارات
والجودة.

ي�ش�ه��د اجل �م �ي��ع ل �ب��اف��اري��ا ب��أن �ه��ا ت�ت�ح�ل��ى ب��أع�ل��ى
درجات املسئولية االجتـماعية جتاه من يعملون
فيها  ،كيف ترى هذا احملور ؟

بالفعل بافاريا تتحىل بأعىل درجات املسئولية
االجتماعية تجاه العاملين بها وأسرهم ،حيث
توفر للعاملين عيادة وطبيباً ،باإلضافة لنظام
التأمين الصحي ،وتقدم لهم وجبات غذائية يف
أوقات الراحات.
وتهتم بافاريا بأسر العاملين وتوفر لهم
يوما ً ترفيهيا ً سنوياً ،املواد الغذائية أسبوعيا ً
بأسعار مدعمة ،كما أسست للعاملين دفاتر
توفير وتمنحهم بضمانها قروضا ً بدون فوائد

كما أشعر برضا اهلل.

م��ا ه��ي رؤي�ت�ك��م ل�ت�ح��اف��ظ ب��اف��اري��ا ع�ل��ى مكانتها
الرفيعة لدى كل العمالء ؟

 سرعة االستجابة لطلبات العمالءوباستمرار التواصل مع العمالء؛ حفاظا ً عىل
العالقة معهم وكسب ثقتهم دوماً.
 االهتمام بشكاوى ورغ��ب��ات العمالءواعتبارها من أحد أهم مدخالت تطوير املنتج
التحسين والتطوير املستمر للمنتجات
وابتكار منتجات جديدة متميزة عن منتجات

املنافسين.
 التدريب املستمر للعاملين يف مجال الصيانةواملبيعات ،إذ إنهم عنوان الشركة لدى العمالء.
 مداومة ضخ استثمارات جديدة يف تطويراملنتج وخطوط اإلنتاج.
 -املحافظة عىل جودة املنتج وتطورها.

ما هي أبرز املميزات في بافاريا التي تتيح للعامل
واملهندس تقدمي أفضل ما لديه للشركة ؟

االستقرار واألمان الوظيفي..
ما تقدمه بافاريا من مسئولية اجتماعية
تجاههم وأسرهم ،كما ذكرت من قبل..
االستماع لهم ومشاركتهم يف حل املشكالت
والتطوير.

ع �ن��دم��ا ت� ��زور م �ن �ش��أة أو ت ��رى س �ي ��ارة ت�س�ت�ع�م��ل
منتجات خرجت م��ن ب�ين يديك أن��ت وزم�لائ��ك ،
كيف يكون شعوركم ؟

أشعر بالفخر واالعتزاز.

بعد ك��ل س�ن��وات العمل واخل�ب��رة ف��ي بافاريا م��اذا
تقول لزمالئك الشباب من العمال واملهندسني ؟

أقول لهم اجتهدوا يف العمل وكونوا أمناء
واستفيدوا من خبرات القدامى واستوعبوا
التدريب واعملوا كأسرة واحدة ،وستكبرون
كلما كبرت الشركة .وأن تكونوا دوما ً عىل أهبة
االستعداد لتنفيذ مختلف املهام التى توكل
إليكم.

أهم اإلجنازات التي ساهمت فيها وتفخر بها ؟

 حصول الشركة عىل اعتماد طبقا ً للمواصفة 16949 ISO/TSآنذاك قبل أن يصبح IATF
 19949يف مجال أجهزة السيارات.
 حصول معامل الشركة عىل اعتماد طبقا ًللمواصفة  17025 ISO/IECيف مجال اختبار
أجهزة إطفاء الحريق ومكوناتها.
 املساهمة يف إعداد وتحديث املواصفاتالقياسية املصرية ألجهزة اإلطفاء.
 املساهمة يف حصول الشركة عىل جائزةالتميز من مركز تحديث الصناعة.
 املساهمة يف تصميم وتصنيع أول مقطوراتحريق لألمم املتحدة.

< حوار أجراه  :لبيـب سـميـر

اليوبيل الذهبى فى الصحف
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< جريدة اجلمهورية:
نشرت بتاريخ
 ٦مارس تحت
عنوان «بافاريا
مصر ..عالمات
مضيئة يف مسيرة
الصناعة الوطنية»

< مجلة األهرام
االقتصادي:

نشرت بتاريخ ٢٨
فبراير  2021بعنوان
«بافاريا مصر..
شركة مصرية
تنافس عيل املركز
الثالث يف صناعة
اإلطفاء»

احتفت مختلف الصحف واملجالت بالعيد الخمسينى للشركة ،حيث سلطت الضوء عىل هذه
املناسبة االستثنائية  . .الجميل ىف األمر والذي يدعو للفخر واالعتزاز أن كل صحيفة ،جريدة كانت
أم مجلة ،تناولت هذا الحدث تارة من زاوية اإلنجازات املحققة عبر خمسين عاماً  ،وتارة العالمات
املضيئة ،التى يعتز بها كل مصرى ،وتارة منتجات الشركة املتنوعة الحاصلة عىل العديد من
عالمات الجودة املحلية والعاملية  ..تعددت الزوايا لتصب جميعها ىف أن بافاريا شركة مصرية
شقت طريقها من املحلية إىل العاملية ورفعت اسم مصر وصناعتها عالية باملحافل الدولية..
» توجز ذل��ك ىف عناوين تلك الصحف ..بكل اع��ت��زاز وتقدير
«
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< جريـــــدة الوفد:
نشرت بتاريخ
 ٣مارس بعنوان
«زيادات كبيرة يف
صادرات (بافاريا
مصر) من أجهزة
اإلطفاء للسوق
األملانى»

< مجلة رجال األعمال:
نشرت بعددها الصادر
يف شهر مارس بعنوان
«يف العيد الخمسيني
لشركة بافاريا مصر
إحدى أهم القالع
الصناعية يف مصر»
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< جريـــــدة عالم التأمني:
نشرت بتاريخ  ١٥مارس بعنوان «يف العيد
الخمسيني لشركة بافاريا مصر إحدى أهم
القالع الصناعية يف مصر ..مسيرة  ٥٠عاما ً من
النجاحات واإلنجازات لصناعة مصرية شقت
طريقها من املحلية إيل العاملية القت جودتها
ثقة وتقدير العامل»

< موقع العمال:
نشر بتاريخ  ٢٣مارس بعنوان
«بافاريا تحتفل بيوبيلها الذهبي
وقصة نجاح عمرها  ٥٠عاماً»

< مجلة درة احلياة:
نشرت بعددها الصادر يف
شهر مارس بعنوان «بافاريا
تحتفل بيوبيلها الذهبي
وقصة نجاح عمرها ٥٠
عاماً ..منتجاتها سطرت
تاريخا ً مشرفا ً كان خير
سفير للصناعة املصرية
باملحافل الدولية»
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بافاريا في عيون أصحاب النجاح

خمسون عام ًا
من العمل والكفاح يرويها رجال
شركة بافاريا وأبناؤها

ناصر محمد
عبدالعال :بافاريا
بيتي واملدرسة
التي تعلمت فيها
منذ الصغر

3
يستمر شركاء النجاح من فرسان اإلنتاج من
رجاالت وأبناء شركة بافاريا يف الحديث عن
تجربتهم الخاصة يف العمل والكفاح يف صنع قصة
النجاح والتميز والتفوق لهذا الصرح العمالق..
ويروي أعضاء أسرة بافاريا بداياتهم والتحديات
التي واجهوها وانتصروا عليها ،وكيف شاهدوا
بناء املصانع والتوسعات فيها والفروع وتقديمها
ألفضل خدمات البيع وما بعد البيع ،وزيادة
املنتجات ،واستحواذ منتجات بافاريا عىل املرتبة
األويل لجدارتها يف األسواق املحلية والعاملية.
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عبد الفتاح أبو السعود:
«السند ومدرسة تعلمي
فنون احلياة »
«السند ومدرسة تعليم فنون الحياة» بهذه الكلمات
عبر بها األستاذ  /عبد ال�ف�ت��اح أب��و ال�س�ع��ود مستشار
الشئون القانونية واإلدارية باملصنع عن بافاريا
بالنسبة له ،ويقول« :انضممت للعمل بالشركة
عام  ،1998وكان من دواعى سعادتى واعتزازي أنى
شهدت العديد من اإلنجازات التي حققتها الشركة،
من أهمها إدخال التكنولوجيا الحديثة لخطوط
اإلنتاج املتعددة ومخزن آىل متطور بارتفاع حوايل
 25متراً ،وشراء شركة بافاريا أملانيا ومحاربة
الغشاشين ،بحيث أصبح اسم الشركة يثير لديهم
الرهبة والخوف.
وعن ذكرياته الشخصية خالل رحلة مشوار عمله
بالشركة ،يقول« :منذ سنوات بعيدة وعندما تقرر
ىل إجراء عملية تغيير مفصل ،اتصل السيد الدكتور
رئيس مجلس اإلدارة بنفسه طالبا ً منى إرسال
جواز السفر الخاص بى ،وآخر أختاره ملرافقتي
إلجراء العملية ىف أملانيا لتقدمها ىف عمليات العظام،
وكان لذلك أثر بالغ ودائم عىل نفسى ،كما أذكر قيام
الشركة بحجز مسرح ليسيه الحرية ،ودعت جميع
عمال املصنع وأسرهم ملشاهدة إحدى املسرحيات
الشهيرة للفنان سمير غانم ىف حضور السيد
الدكتور رئيس مجلس اإلدارة والسيدة الفاضلة
حرم سيادته ،مما كان له أثر عميق لدى جميع
العمال وأسرهم.
ويتذكر ن��اص��ر م�ح�م��د ع �ب��د ال �ع��ال رئيس قسم لحام
أبدان أجهزة عىل عجل بقطاع املصانع ،مواقف
ترسخت يف ذاكرته خالل مشوار عمله بالشركة منذ
عام  1983ويشعر بالفخر بها ،ويقول« :يف بداية
عميل بالشركة قمت بصناعة خاتم نحاس بقطعة
من رواكد الخردة ،فقام رئيسي برفع األمر للسيد
الدكتور مهندس نادر رياض كمذنب؛ ألنني قمت
بعمل غير مسموح به يف الشركة ،وكانت املفاجأة ىل
حينما رأي الدكتور نادر الخاتم ،فقال لهم« :حافظوا
عىل هذا العامل ألنه سوف يكون له مستقبل باهر
يف الشركة .ويضيف« :كان ذلك املوقف حافزا ً
مهما ً لكي أقوم بابتكار أشياء أخري ،وبالفعل
بدأت أصنع معدات من الرواكد
والخردة تحت
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إشراف الدكتور مهندس نادر رياض .ويصف
ناصر شركة بافاريا بأنها بيته واملدرسة التي
تعلم فيها منذ الصغر ويعتبر تطوير خط اللحام
اليدوي إيل آيل يف عام - 2005حيث كان مشاركا
يف هذا العمل الذى طوره الدكتور نادر رياض
بالخارج -من أهم اإلنجازات التى عاصرها.
«هي كل شيء يف حياتي» هكذا يصف م�ح�م��د
ح �ب �ش��ي ع �ب��د ال��رح �م��ن – أسطي ممتاز -والتحق
بالعمل منذ عام  ،1983ويفخر بهذه السنوات
التي قضاها يف الشركة ،ويتمني أن يراها من أكبر
الشركات العاملية يف مجال اإلطفاء ،ويقول إن من
أهم أسباب النجاح هو روح األسرة الواحدة
التي تجمع جميع العاملين بالشركة ،وعن أن
أهم اإلنجازات التي عاصرها وسعد بها هي
حصول الشركة عىل العديد من الشهادات العاملية
واإلشادة والتقدير من قبل املؤسسات املرموقة.
أما السيدة دالل ناجى سكرتيرة أوىل بمكتب رئيس
مجلس اإلدارة ،التي التحقت للعمل بالشركة عام
 ،1978وعاصرت عىل مدار  35عاما ً من العمر
بدايات الشركة وتطورها ،فبافاريا بالنسبة لها
بيتها الثاني ،واملعنى الحقيقي للوالء واالنتماء،
واملظلة التي تظلل عىل من ينتمي إليها.
وعن ذكرياتها تقول« :شركتنا أول من أدخل
الكمبيوتر ،توكيل زيجلر وروزنباور ،توكيل
هوملاترو ،وكذا فرع للشركة بعماد الدين (لينك)».
وتضيف« :أشعر بسعادة غامرة والعين ترى ما
وصلت إليه الشركة من مكانة مرموقة وتطور
نال كل اإلشادة والتقدير محليا ً وإقليميا ً ودولياً،
وكذا التوسع ىف تأسيس شركات جديدة شقيقة
تحت قيادة ورعاية الدكتور نادر رياض ربان
السفينة ،الذي تعلمنا ونتعلم منه الكثير من
الحكمة والدروس ىف الحياة».

الجديد عىل مستوى الشركة ،وذلك ملدة تزيد عىل
ستة أشهر ،وكانت تجربة رائعة استفدت منها
الكثير من الخبرة .ويعتبر أهم اإلنجازات التي
عاصرها هي استحواذ بافاريا مصر عىل بافاريا
أملانيا ،وحصول الدكتور نادر رياض عىل وسام
االستحقاق األملاني من الطبقة األوىل عام ،2003
وكذا افتتاح شركتى الدلتا للصناعات املتكاملة
وسيجما الصناعية.

دالل ناجى  :أشعر
بسعادة غامرة والعني
ترى ما وصلت إليه
الشركة من مكانة
مرموقة
أوديت سلمي :بافاريا
رحلة جناح متفردة
ومتثل األمان والبيت
الثاني لى
ناجي عزمي :الشركة
كيان صناعي كبير
يطبق أقصى درجات
االنضباط واجلودة
في شتى املجاالت
أحمد صالح أبومسلم:
أبرز اإلجنازات التي
عاصرتها حصول
الشركة على عالمات
اجلودة احمللية
والدولية

وتصف أودي � ��ت س �ل�ي�م املنسقة اإلداري��ة بمكتب محمد حبشي :هي
رئيس مجلس اإلدارة شركة بافاريا بأنها رحلة كل شيء في حياتي

نجاح متفردة وتمثل األمان والبيت الثاني لها،
وقد انضمت إيل الشركة يف عام  2005وتعتبر
نفسها محظوظة باالنضمام إيل مدرسة الدكتور
نادر رياض والعمل تحت قيادة سيادته ،وكذا
التعارف واالرتباط بزميل العمل (زوجها) أشرف
فتحي ،أخصائي دعم فنى حواسب وشبكات.
وتعتبر افتتاح شركتي الدلتا للصناعات املتكاملة
وسيجما الصناعية من أهم اإلنجازات التي
عاصرتها خالل سنوات عملها بالشركة.
ويقول ناجي عزمي مشرف برنامج الرضاء الكامل
للعميل أنه أمضي ثالثة وعشرين عاما ً يف شركة
بافاريا وتعلمت خالل تلك الفترة الكثير ،والكثير
أيضا ً من مهارات العمل املتعددة ،وهو يصف
الشركة بأنها كيان صناعي كبير يطبق أقصى
درجات االنضباط والجودة يف شتى املجاالت
وأنها تمثل له األسرة املتماسكة البنيان.
ويتذكر ناجي عزمي تجربة شخصية خالل
مشواره العميل ،ويقول« :عندما تم تغيير نظام
اعتماد الجودة للشركة  9001 ISOيف أوائل
األلفية ،كنت مشاركا ً ضمن فريق عمل يف تأسيس
النماذج واإلج��راءات لدالئل الجودة بالنظام

محسن عبد املنعم:
أفخر باإلجنازات
والتوسعات التي
تتحقق على أرض
الواقع
فرج سعيد :بافاريا
هي بيتي الكبير الذي
قضيت فيه أجمل
أيام عمري وتعلمت
فيه اإلخالص في
العمل

ويصف محسن عبد املنعم رئيس مجموعة األمن
بقطاع املصانع الشركة بأنها بيته الثاني،
والصرح الكبير الذى يفخر باالنتماء له ،ويحمل
له يف قلبه ذكريات عزيزة ،من أبرزها تكريم
الدكتور نادر رياض رئيس مجلس اإلدارة له
بزيارة بيت اهلل الحرام ،ويقول« :منذ انضمامي
للشركة يف عام  1984وأنا أفخر باإلنجازات
والتوسعات التي تتحقق عىل أرض الواقع ،وما
تحرص عليه الشركة من تطور مستمر.
ويتذكر ف ��رج س �ع �ي��د رئيس مجموعة التغذية
اآللية واملكابس بدايات عمله يف الشركة ،عام
 ،1988األسطوات الذين تعلم منهم ،مثل األسطى
سيد بسطويسي والحاج محمد عبداهلل (رحمهما
اهلل) .ويقول« :شركة بافاريا هي بيتي الكبير
الذي قضيت فيه أجمل أيام عمري ،وتعلمت فيه
اإلخالص يف العمل والحرص عىل اإلتقان عىل
يد أسطوات كبار» .وأكثر ما يشعره بالفخر
من إنجازات تحققت أمام عينيه هو تطوير خط
التشكيل اآليل للمكابس من يدوي إيل آيل يف عام
.2002
ومنذ التحاقه للعمل بالشركة يف عام ،1988
يقول أحمد صالح أبو مسلم ،مدير التفتيش الفنى
بإدارة خدمة العمالء« :تدرجت يف العمل يف شركة
بافاريا التي أعتبرها املدرسة والجامعة التي
تعلمت فيها ،واكتسبت خبرات متراكمة أهلتني
للتدرج الوظيفي من وظيفة مسؤول صيانة إيل
مدير التفتيش الفني بإدارة خدمة العمالء ،مرورا ً
بالعديد من الوظائف كمدير مبيعات» .ويضيف:
«ال يمكن وصف شركة بافاريا يف كلمات بسيطة
فهي نموذج فريد ورائد يف الصناعة ،اعتمد عىل
األساليب التكنولوجية الحديثة حتي أصبحت
عمالق صناعة أجهزة اإلطفاء يف مصر والشرق
األوسط ،كما أصبحت بجودة منتجاتها منافسا ً
قويا ً يف األسواق األوروبية والدولية».
ويتذكر أح �م��د ص ل��اح أب ��و م �س �ل��م موقفا ً شخصيا ً
ويقول« :منذ سنوات شرعت يف مقابلة رئيس
مجلس إدارة البنك الوطني للتنمية ليكون البنك
وفروعه من عمالئنا ،إال أن رئيس البنك قابلني
مقابلة سيئة وشرعت يف مغادرة مكتبه بعد أن
شكرته عىل مقابلته ،فتغير موقفه وقدم اعتذاره
مشيدا ً بتصريف ،وتم التفاوض وأصبح البنك من
عمالئنا املميزين» .ويعتبر أن من أبرز اإلنجازات
التي عاصرها حصول الشركة عىل عالمات
الجودة املحلية والدولية وحصول الدكتور نادر
رياض عىل الكثير من الجوائز واألوسمة ،ومنها
وسام االستحقاق األملاني من الطبقة األويل،
وجائزة فخر العرب ،إضافة إيل مشاركة سيادته
يف العديد من املحافل السياسية املختلفة.
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زمالء جدد
مينا نجدي
أمين مخزن
فرع السويس

عمر ناصر
عامل إنتاج
مصنع جسر السويس

دورات تدريبية
عامر إسماعيل
أخصائي مبيعات
دلتا اإلسكندرية
كارم محمود
سائق
الشئون اإلدارية
أحمد عبد العظيم
رئيس مجموعة أمن
الشئون اإلدارية
كريم السعيد
عامل خدمات معاونة
فرع طنطا

زمالء سابقون
أحمد صالح
سائق فني
فرع الغردقة
عبد اهلل سمير
سائق فني
فرع شرم الشيخ

قرارات إداريـة
مراعاة لصالح العمل ،صدر القراران
اإلداريان التاليان:
>نقل السيد  /رفيق سامى – من وظيفة
مدير فرع شرم الشيخ -إىل وظيفة
مدير فرع السادات.
>ترقية السيد /مينا صبرى – من وظيفة
أمين مخزن أول – إىل وظيفة مدير فرع
شرم الشيخ ،ومشرف عىل مبيعات
شركة الدلتا للصناعات املتكاملة.

أعياد ميالد
أسرة مجتمع بافاريا تتقدم بأطيب
التهاني القلبية للسيد الدكتور مهندس/

نادر رياض

رئيس مجلس اإلدارة
بمناسبة عيد ميالد سيادته ،أدامه اهلل
ومتعه بموفور الصحة والسعادة.
كما تهنئ الزمالء من مواليد شهر أبريل
بمناسبة عيد ميالدهم:
صالح زوزو
ماجد مجدي
أسامة أبراهيم
محمد محمد عثمان
باسم عازر
جورج فؤاد
عادل حامد
إيهاب حكيم
مجدي محمد حامد
هشام محمود
عبد العاطي عيل
عبد اهلل السيد
غريب محمود
علمي حسن
محمد أنور
عماد عزمي
عادل فخري
هاني رمزي
أنور كمال
وليد سيد
أحمد محمد عبد الحكيم
أحمد محمد نبيل
كرم فتحي
حسام حسن إبراهيم
بيشوي سامي
إبراهيم فهمي
إبراهيم محمد عثمان
محمد أحمد سيد
أشرف أحمد
تامر فؤاد
عاطف رمضان
زكريا محمود
محمود حنفي
وليد سعد
محمد جمعة
عيل محمد عيل
مينا راتب
محمد فارس

حسام حسن
محمد فرحات
طه محمد
رامز مرزوق
فادي سامي
سمير سعيد
حسين محمد حسين
محمد سعد مصطفي
أشرف حامد
محمد بهي الدين
أحمد عصام
سامي حداد
محمد جمال
محمود أحمد هاشم
حجازي رضا
عبد اهلل محمد
صديق صالح
مجدي محمد خليل
محمد إبراهيم
سيد إبراهيم
عادل جالل
هشام أحمد
إسماعيل مرسي
هند سيد فتحي
أحمد سيد أحمد
محمد عبد الرحمن
تامر توما
ناجي سمير
إيليا إسحق
هاني صبحي
عادل أحمد حسن
محمد مصطفي
حسام حسن حسن
خلف حنا
محمد شرف
أحمد عبد الفتاح
إسالم فتحي
ناصر جبر

السـنة الثامنة عشرة
العـدد مئتـــــان وسبعة
أبريـــــل 2021

معلومة طبية
نحن بالتأكيد كالجميع؛ نضع ما يتبقى من
األطعمة ىف الثالجة ،وىف اليوم التاىل نقوم
بإعادة تسخينها لنتناولها مجدداً ،لكن هل
تعلمون أن هذه العادة تعتبر من األسباب
الرئيسية التى تتسبب ىف التسمم الغذائى،
فبعض األطعمة تصبح سامة عندما يعاد
تسخينها عدة مرات ،وأبرز هذه األطعمة
هى:

ً
أوال  :السبانخ

يجب تناول السبانخ مباشرة بعد الطهي
أو ىف اليوم التايل لكن باردة ،وذلك ألن
السبانخ تحتوى عىل النترات وعند إعادة
التسخين تتحول النترات إىل النيتريت،
وهى مادة مسرطنة ومسممة للجسم.

ثاني ًا:البطاطا

تخسر البطاطا كل فوائدها الغذائية عندما
يتم تسخينها مجددا ً وتصبح سامة.

ثالث ًا  :البيض

إذا قمت بتسخين البيض املقيل أو املطبوخ
أو املسلوق يصبح البيض ساما ً جدا ً
للجسم وقد يؤثر سلبا ً عىل الجهاز الهضمي
(كاإلسهال).

رابع ًا  :الدجاج

يعتبر الدجاج خطرا ً جدا ً إذا تم تناوله بعد
يوم أو عدة أيام من تاريخ طهيه ،وذلك ألن
تركيبته البروتينية تتغير عند التسخين
مجدداً ،مما قد يسبب مشاكل ىف الجهاز
الهضمي.

خامس ًا  :الفطر (عيش الغراب )

يجب تناول الفطر مباشرة بعد الطهي أو
تناوله بدون تسخين ىف اليوم التايل ،وإذا
تم تسخينه يؤدى إىل اضطرابات هضمية.

الوجباتاملفضلةلكلعضومنأعضاءجسماإلنسان

الشعر :الوجبة املفضلة هى الجرجير.
املخ :الوجبة املفضلة هى العنب وجوز
الهند والسمك.
القلب :الوجبة املفضلة هى التفاح.
الكبد :الوجبة املفضلة هى العنب والتمر.
األمعاء :الوجبة املفضلة هى اللبن والتفاح.
الكىل :الوجبة املفضلة هى املاء والفاصوليا.
الجهاز املناعى :الوجبة املفضلة هى الثوم.
الركب واملفاصل :الوجبة املفضلة هى
البرغل وزيت الزيتون.
الرئتان :الوجبة املفضلة هى القرنبيط
والبروكىل.
املعدة :الوجبة املفضلة هى البطاطا.
الجهاز العصبى :الوجبة املفضلة القمح.
الدم :الوجبة املفضلة هى البنجر األحمر.
العضالت :الوجبة املفضلة هى عصير
الجزر.
البنكرياس :الوجبة املفضلة هى الترمس.
ودمتم جميعا ً بصحة وعافية ...

أشرف ميالد

ممرض عيادة
مجمع العاشر من رمضان

السـنة الثامنة عشرة
العـدد مئتـــــان وسبعة
أبريـــــل 2021
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أول ســــــــــــــــيارة دخـــــــلت مصـــــــــــــــــر

يف سنة  ،1888سافر األمير عزيز حسن ،حفيد الخديوي
إسماعيل ،مدينة بوتسدام األملانية للدراسة ولعمل بيزنس
يف نفس الوقت ،ويف أثناء الرحلة شاهد االختراع الذي كان
ال يزال حديثا ً يف العامل وهي وسيلة تنقل ال تحتاج فيها
للدواب لكي تتحرك ..وهى السيارة ..فقرر أن يشتري واحدة
ويشحنها ملصر ،وفعالً اشترى سيارة فرنسية الصنع ماركة
 1890 De Dion-Boutonوتعتبر سيارة عزيز حسن هي
أول سيارة تدخل مصر سنة  ،1890ونظرة املصريين وقتها
لتلك السيارة كانت بعين الدهشة ،والتي تسير من غير
حصان وال حمار!! ووصفها الصحفيون وقتها بأنها تسير
بفعل قوى العفاريت!!
واقتصرت تحركات األمير عزيز بالسيارة عندما رجع إىل
مصر عيل حدائق القصور فقط ،إيل أن قرر يف يوم اصطحاب
أصدقائه ليسافروا إىل اإلسكندرية بالسيارة!
طبعا ً كانت مخاطرة ومغامرة غير محسوبة؛ ألن الطرق
وقتها غير ممهدة  ...وكان يضطر الختراق األراضي الزراعية
يف أثناء الرحلة ،مما عرضه هو ومن معه ملحاوالت قتل من
أصحاب تلك األراضي الذين كانوا ال يفهمون حقيقة تلك
السيارة ،لكنة نجا يف النهاية ،ووصل إىل اإلسكندرية بعد
 10ساعات من القيادة بسرعتها القصوى ،والتي كانت تصل
إىل  20كم يف الساعة .وبعدها اشتري بعض األمراء والنبالء
يف مصر سيارات ،وأشهرهم األمير محمد عيل توفيق ،وكان
متهورا ً يف القيادة ،فكان يقود بسرعة تصل إىل  30كم يف
الساعة ،ما تسبب يف أول حادثة سيارة يف مصر سنة ،1904
حيث اصطدم بعربة كارو محملة بالخشب ،وبعد مرور 15
سنة عيل أول سيارة ،وبالتحديد سنة  ،1905كان يف مصر
كلها  170سيارة تقريباً ،يف القاهرة كان عدد السيارات ،110
ويف اإلسكندرية  .56وأول شخص امتهن قيادة السيارات
كان يف سنة  ،1906وكان يقود السيارة لألميرات..
و«كان ياما كان».
أحمد جمال الدين محمد
مدير عمليات ما قبل البيع لسيارات
اإلطفاء واملركبات
شركة بافاريا  -زيجلر

إسهامات

معلومة تكنولوجية

تحديث ويندوز  10لشهر ديسمبر 2020
يؤدي إلى تعطل الحاسوب..

مع ط��رح مايكروسوفت
تحديث شهر ديسمبر
لنظام التشغيل (ويندوز
 10 Windows )10ظهرت
مشكلة خطيرة واجهت
العديد من املستخدمين
تؤدي إىل تعطل حواسيبهم
وتوقفها عن العمل ،كما
تكررت العديد من املشكالت
التي ظهرت منذ أن قامت
الشركة بإطالق تحديث
أكتوبر  2020لنظام ويندوز
ً
أيضا باسم
 – 10املعروف
إصدار .20H2
ما هي التفاصيل؟
املشكلة متعلقة ب��أداة
مساعدة مهمة يف نظام
التشغيل ويندوز ُتسمى
(فحص القرص) Check
 – Diskحيث تقوم هذه
األداة بإجراء مسح لنظام
امللفات الخاص بك للعثور
عىل املشكالت وإصالحها.
يف شهر أغسطس املاضي
(،)Insider 10 Windows
وجدت مشكلة عىل النحو
التايل« :عند عمل فحص
القرص ( ،)chkdskوأعدت
تشغيل ال��ح��اس��وب قد
تظهر مشاكل بدء التشغيل
وفشلت م��رة أخ��رى ،ثم
بدأت شاشة االسترداد يف
الظهور».
ولكن األخبار الجيدة أن

هذا الخطأ مل يظهر للكثير
من املستخدمين الذين قاموا
بتحديث نظام التشغيل
ويندوز  10يف حواسيبهم،
مما يعطينا سببا ً لالعتقاد
بأن شركة مايكروسوفت
يمكنها العثور عىل هذا
الخطأ وتصحيحه مرة
أخرى.
ما الذي يجب عليك فعله؟
تدعي شركة مايكروسوفت
أنها تعمل بالفعل عىل حل
هذه املشكلة ،لذا إذا مل تقم
بتثبيت تحديث ديسمبر
 2020يف حاسوبك حتى
اآلن ،فال تقم بذلك اآلن
لضمان عدم إزعاجك من
هذا الخطأ املحبط ،وانتظر
حتى تصدر مايكروسوفت
إصالح هذا الخطأ.
ولكن إذا قمت بتثبيت
ال��ت��ح��دي��ث ح��ت��ى اآلن،
وص��ادف��ت ه��ذه املشكلة
عندما استخدمت أداة
(فحص القرص) لتشخيص
أي مشكالت يف حاسوبك،
فسيبدأ حاسوبك بالدخول
إىل وضع االستراداد ،وهنا
حدد إنهاء ،ثم تابع إىل
ويندوز  ،10كما من املمكن
أن ت��ؤدي إع��ادة تشغيل
الحاسوب يف هذا الوضع
إىل إع���ادة عمله بشكل
طبيعي.
جورج جبرة

رئيس قسم فريق الدعم الفني للحواسب والشبكات

صناعات خلدها التاريخ
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من الثابت أن املصريين القدماء كانوا
يستعملون النباتات ذات األلياف الخشنة
ىف صنع املنسوجات وىف حاجاتهم اليومية،
وأهمها الكتان وألياف النخيل والحلفا التى كانت تستعمل ىف عمل
الحبال منذ أقدم العهود ،أما األلياف الحيوانية فلم تكن ذات أهمية
كبيرة ىف صنع األقمشة .ويرجع السبب ىف ذلك اىل عدم صالحية صوف
األغنام التى كانت موجودة وقتئذ لعملية الغزل والعتقادهم بعدم
طهارة هذا الصوف ..فجاء نموذج من مجموعة مكت رع ،يصور مشغل
نسيج ،يرى فيه جمع من النساء ،يعددن املغازل للغزل ثم النسج عىل
نولين ،وتظهر بعض النساء جالسات ينسجن الكتان عىل أنوالهن،
بينما أخريات واقفات ومستغرقات يف الغزل ،ويف أيديهن من املغازل.

ف���ق���د ض���رب
املصريون بسهم وافر
ىف صناعة الكتان وبلغوا
فيها درجة عظيمة من الروعة
والكمال يعز الوصول إليها حتى
ىف الوقت الحاضر ،رغم التقدم الكبير
الذى أدخله التطور اآلىل ،إذ بلغت بعض
املنسوجات املصرية القديمة امللفوف فيها
املومياء ،خاصة القطعة التى وجدت بمقبرة
تحتمس الثالث واملوجودة باملتحف املصرى،
بلغت من الدقة ما جعلها تحاكى أدق أنواع
(املوسلين الهندى) و(الكريب جورجيت).
ومل تقف شهرة مصر بمنسوجاتها عند
العصر الفرعونى ،بل امتدت إىل العصر
البطلمى ،فقد تكلم مؤرخو اليونان عن نسيج
الكتان املصرى من حيث دقة صنعه وخصوا
منه بالذكر نوعا ً دقيقا ً جدا ً قالوا عنه نسيج
(اليبوس) ويعتقد أن هذا يقابل ىف اللغة
املصرية القديمة كلمة (تيسوت) أى ملكى،
للداللة عىل أنه أفخر نوع من نسيج الكتان،
وىف العصر الرومانى أنشا األباطرة مصانع
الجنيسيم ،أى مصانع النسيج امللكى بمدينة
اإلسكندرية عاصمة القطر املصرى ىف ذلك
الوقت ،لكى تمون اإلمبراطور وبالطه بما
تحتاج إليه من األقمشة الكتانية التى اشتهرت
بها مصر.
ويقتنى متحف بيت الكريدلية "متحف
جاير أندرسون" بالقاهرة بين معروضاته
املختلفة من املفروشات والتحف .مجموعة
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من املنسوجات األثرية ،التى ترجع إىل مؤسس
هذا املتحف "جاير أندرسون" عن طريق
الثراء أو اإلهداء .وتكون معظم املجموعة من
نسيج الكتان ،والصوف ،كما نسج بعضها
من القطن .ويتضح من الدراسة الوصفية
ملجموعة املنسوجات األثرية املحفوظة بمتحف
"جاير أندرسون" بالقاهرة ،أنها منسوجة
بطريقة القباطى ومعظمها من صناعة مصر،
حيث يرجع بعضها إىل العصر القبطى  .وتعد
هذه املجموعة من املنسوجات ذات قيمة أثرية
عظيمة ،حيث يمتد تاريخها عبر العصور
املختلفة .وىف العصر القبطى انتشرت مصانع
النسيج ىف جميع أجزاء مصر ىف طول البالد
وعرضها ،وذاع صيت مصر السفىل بمدنها
املختلفة بمنسوجاتها الكتانية ،وذلك ملالءمة
الجو لها آنذاك  ،كما يوجد باملتحف القبطى عدد
كبير من األشرطة املزخرفة بلحمة زائدة ،وهذه
األشرطة مضافة إىل أقمصته التي يرجعها
املتحف إىل القرن السادس والسابع امليالدى .
كذلك طوقت شهرة منسوجات مصر ىف
العصر القبطى التى عرفت باسم القباطى
اآلفاق عىل النحو الذى ورد ذكره ىف املراجع
التاريخية.
ونتبين من هذا مدى ما بلغته مصر ىف
صناعة املنسوجات من شهرة واسعة منذ
العصر الفرعونى  ،استمرت ىف جميع عصورها
التاريخية حتى مجىء العرب إىل مصر وفتحهم
لها .ولقد كان هذا الفتح عامالً عىل ازدهار
صناعة املنسوجات ،حيث عمل العرب عىل
تنميتها وتشجيعها .كما دفع اهتمام املسلمين
باملنسوجات إىل العناية باملصانع التى تنسج
بها  ،وهى دور الطراز ،فأخضعوها للرقابة
الحكومية .
كانت منسوجات مصر ذات شهرة فائقة
ىف أرجاء العامل  .كما كانت موضع التقدير
ومضرب األمثال ىف دقتها وروعتها وجمالها.
وقد عرف العرب لها ذلك فعملوا عىل أن
يستفيدوا من هذا التراث الفنى وتشجيعه
حتى ازدهرت صناعة النسيج ىف أرجاء الدول
اإلسالمية بوجه عام ،وىف مصر بصفة خاصة،
وذلك بعد أن تخىل العرب بعد الفتوحات عن
ثيابهم البدوية الخشنة من الجلباب الصويف .أو
األقبية الطولية املربوطة ىف وسطها بالزنانير،

وال��ص��ب��رات
التى يرتدونها
فوق األقبية ،وأقبلوا
عىل التألق ىف اللباس
متأثرين ىف ذل��ك بالحياة
الحضارية ىف البالد املفتوحة
وازده��رت صناعة النسيج ىف البالد
اإلسالمية ،وأصبحت بحق من أهم الصناعات
ولقد كانت كسوة الكعبة املشرفة قبل اإلسالم
وبعده ،ونظام منح الخلع املنسوجة .وهو تقليد
عرفته معظم شعوب العامل املتمدين آنذاك – من
بين التقاليد املتبعة ىف الدول اإلسالمية  ،األمر
الذى كان له أكبر أثر ىف ازدهار فن النسيج
وصناعته.
وحيث إن "صناعة األقمشة ب��دأت منذ
مئات السنين ،فإن الخبرة واملحاوالت أدت
اىل اختيار أنسب الشعيرات لتلك الصناعة ىف
العامل ويعتبر القطن ،الصوف ،الكتان ،الحرير
الطبيعى من أهم األلياف لصناعة األقمشة
وىف خالل الستين عاما ً املاضية ،بدأ العلم
يلعب دورا ً رئيسيا ً ىف صناعة األقمشة؛ نتيجة
للعديد من الدراسات الكيميائية ىف ذلك املجال،
واكتشاف مجموعة من األلياف ساهمت ىف
صناعة الحرير الصناعى والنايلون الداكورن
والكثير من األلياف الصناعية األخ��رى،
ونتيجة لهذا التقدم الكبير وامللحوظ ىف صناعة
املنسوجات ،والذى يرجع لهذا العصر الذى
نصفه بعصر التكنولوجيا املتطورة ىف جميع
املجاالت واستخدام الكمبيوتر ىف الصناعات
املختلفة ،فقد تنوعت وتعددت األقمشة بخاماتها
وسماتها املختلفة ،وقد غمرت األسواق بألوانها
املبهرة والجذابة أيضا ً بتصميماتها املبتكرة
والتى تعبر عن روح هذا العصر .
فلقد شهدت صناعة األقمشة ىف عصرنا هذا
تقدما ً كبيرا ً فهى تمتاز بالنقوش واملالمس
واألل���وان األكثر تدرجا ً وبعضها يمتاز
بالشفافية ،وهى ما يطلق عليها األقمشة
الشفافية مثل (الشيفون  ،األورجانزا ،الفوال،
الشاش ،التل ،الشبيكة ،الدانتيل).
فهى تعد تقريبا ً معظم األقمشة املستخدمة
ىف مالبس السيدات ،كما تحرر الفكر املصرى
واستخدم القماش بسائر أنواعه ىف شتى
استخدامات مجاالت الحياة اليومية .

فى العصر القبطى
انتشرت مصانع النسيج فى
جميع أجزاء مصر فى طول
البالد وعرضها  ،وذاع صيت
مصر السفلى بمدنها المختلفة
بمنسوجاتها الكتانية  ،وذلك
لمالءمة الجو لها
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شريط الذكريات

1977

1975

أول آلة تعبئة مسحوق شبه أوتوماتيكية

العرض والتدريب على مكافحة احلرائق

1976

أول ماكينة
قولبة باحلقن
لألجزاء
البالستيكية

مكبس تشكيل معادن
آلة تعبئة
أوتوماتيكية
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1978

1980

أول مخرطة معادن نصف آلية

1979

مت تأسيس بافاريا املنطقة احلرة خارج القاهرة ليبدأ انتشار بافاريا في مصر

بدء التشغيل
اآللي خلط
تعبئة طفايات
السيارات

املنطقة احلرة ببورسعيد

1985

أول ماكينة اختبار هيدروستاتيكي نصف آلية لألبدان

السـنة الثامنة عشرة
العـدد مئتـــــان وسبعة
أبريـــــل 2021

بصـــــراحــة
املوجة الثالثة وسباق األرنب والسلحفاة
تتسارع الوتيرة ىف الواليات املتحدة لتوصيل اللقاح
الخاص بوباء كوفيد  19إيل أكبر عدد من األميركيين ،حتى
إن الرئيس األميركي تعهد باالنتهاء من وضع اللقاح يف أذرع
جميع األميركيين بحلول يوليو املقبل ،للعودة مرة أخري إيل
الحياة الطبيعة وما قبل الوباء .لكن ال ينبغي التفاؤل بشكل
كبير يف عودة الحياة الطبيعة يف وقت قريب هذا العام وربما
إيل العام املقبل ،وقد تتعثر العودة إيل الحياة الطبيعة إيل
عام .2023
وهناك عدة أسباب لذلك ،فهناك توقعات بموجة ثالثة من
انتشار للفيروس وزيادة أعداد اإلصابات بشكل كبير خالل
شهور الصيف الحايل مع ظهور سالسل جديدة من تحور
الفيروس .وهناك مخاوف متزايدة من تجاهل اإلجراءات
االحترازية وعدم االلتزام بمعايير الصحة ،مثل ارتداء األقنعة
والتباعد االجتماعي .وهناك أيضا ً تيارات ال تزال تتبني
تفسيرات تآمرية وال تعترف بوجود الوباء وال انتشاره وال
خطورته وترفض الدعوات للحصول عىل اللقاح.
املشكلة األكبر هي ما يتعلق بأن القضاء عىل انتشار
الفيروس يتطلب تطعيم كل شخص عىل ظهر الكرة األرضية
يف أكبر حملة تطعيم يشهدها التاريخ الحديث .وهنا تكمن
التحديات ،فهناك تفاوت كبير بين قدرات الدول الغنية عىل
شراء وتوفير اللقاحات ،وقدرات الدول النامية والفقيرة عىل
توفير وشراء اللقاحات املختلفة ،وهناك بعد يتعلق بامللكية
الفكرية ،حيث ال تسمح الشركات الكبرى املصطنعة للقاحات
بأن تقوم شركات صغيرة بإنتاج تلك اللقاحات .والقضية
ليست قضية أخالقية تتعلق بمسؤولية الدول الكبرى يف
مساعدة الدول الفقيرة والنامية ،وإنما تتعلق باملصالح بشكل
أساسي ،فقدرة االقتصاد العاملي عىل التعايف يتوقف عىل
توفير هذه اللقاحات لكل الدول بشكل متناسب.
والعودة مرة أخري إيل معدالت نمو اقتصادية جيدة تعتمد
عىل ضرورة تكثيف املساعدات االقتصادية والصحية للدول
الفقيرة التي تعاني من تأثيرات الوباء ،فهناك  150مليون
شخص يف جميع أنحاء العامل يواجهون خطر الوقوع يف
براثن الفقر املدقع؛ نتيجة أزمة كوفيد  ،19ناهيك عن األعداد
املتزايدة للوفيات واإلصابات وإرهاق كاهل القطاع الصحي
يف جميع الدول.
املشكلة األخرى أن استمرار انتشار الفيروس وتأثيراته
السلبية عىل اقتصاديات الدول النامية يضعف قدرتها عىل
سداد ديونها للمؤسسات املالية الدولية ،وبالتايل تتزايد
ضغوط الديون وخدمة الديون ،وقد اتجهت مجموعة
العشرين إيل تمديد أجل تسديد تلك الديون والتخفيف من
خدمات الدين ،إال أن تلك الخطوات مل تكن كافية المتصاص
التأثيرات السلبية للوباء ،واضطر كل من البنك الدويل
وصندوق النقد الدويل إيل تمديد املساعدات لحوايل  28دولة
فقيرة ،والسماح باإلعفاء من خدمة الدين ،بقيمة تصل إيل
مليار دوالر.
كلنا يف مركب واحد ،وقد أصبح العامل كما يقول الكاتب
األميركي توماس فريدمان مسطحا ً للغاية ،وال توجد دولة
محصنة وبعيدة عن تلك التأثيرات ،والسباق بين انتشار
الوباء وموجات الفيروس وتحوراته ،وبين قدرات الدول عىل
توزيع اللقاح وتطعيم شعوبها؛ أصبح سباقا ً أشبه بالسباق
بين أرنب وسلحفاة!

هبــــــــــــــــــة القـــــــــــد ســــــــــي
رئيس مجلس اإلدارة

ألمانيــا 100 ..عام

أبـــرزت املجـــــــــلة اخلاصـــــــة باملســـــــتجــــــــدات
في شـــــــــــؤون اإلطفـــــاء واملعـــــــارض بأملانيا على غالفها بافاريا أملانـيــــــــا
وذلك مبناسبة االحتفال املئـــوي على إنشائها عام 1923
الذي يحل الـــعام القـــــــادم

د.م .نـــــــــــادر ر يـــــــــــــــــــــاض
المراسالت شـركة بافـاريـا مصـر
 17ش عمـــاد الـديـــن ـــ القاهــرة
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