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 أقزأ في هذا العدد 

  انخسشٚشكهًت 

 يقبل انؼذد 

 أَببء انًُظًت انبسشٚت  IMO  

 خُٕذ انسفُٛت M/V Hanjin Dampier   

  ػشفبٌ ٔحقذٚش 

 حٛشاٌ ٔصُبفٛش يٍ انُبزٛت اندٕٛنٕخٛت  

 األسشٛف 

 ٛــمٔانســ ـكهتانًشــ ـببٕسةانصــ ـــبِي 

 زخًّٛ ضشٔسة انبسش٘ انُقم ٔصاسة إػبدة 

 يٍ ُْب ُْٔبك 

 انًخبطش زبالث فٙ انسشٕد إداسة 

 إخخــشَــب نــكــ 

 أَبــــبء اندــــًؼٛت 

 

 هيئة التحزيز 

 

 .. سئٛس ْٛئت انخسشٚش ..دكخٕس/ سفؼج سشبد 

 . سئٛس انخسشٚش.....سببٌ/ سبيٗ أبٕ سًشة . 

 ........ ػضٕ انخسشٚش دكخٕس/ سًٛر إبشاْٛى 

 ..... ٗػضٕ انخسشٚش .األسخبرة / يٛشفج زُف 

 ......... خسشٚشانػضٕ   انشببٌ / سبير ساشذ 

 

 

  

 كلمة التحرير  
 

 
 الدكتور/ رفعت رشبد

 

ػذد اكخٕبش ػبدة يبٚسخٕٖ ػهٗ األَشطت انقبديت بؼذ 

انشازت  بشايحانخشٔج يٍ بشايح األخبصاث انصٛفٛت ٔ

انذساست ببنًذاسس  ءسخقبم بذأٌ َ ٔاإلسخدًبو ػهُٛب

ش ٛٔاندبيؼبث ٔإَشغبل اندًٛغ ببنؼًم ٔانخسض

نهًؤحًشاث انًسهٛت ٔانخبسخٛت ٔخذأل أػًبل 

 اإلخخًبػبث انًؤخهّ بسبب انؼطالث انصٛفّٛ.

 

األخٛش يٍ ْزا انؼبو سٕف ٚشٓذ إخخًبػبث يكثفّ انشبغ 

" ٔانزٖ يٍ  2018المالحة نهخسضٛش نًؤحًش " 

إخخًبع زضٕس ٔ 2810فٗ سبخًبش  ػقذِانًُخظش

فٗ  انًدهس األيشٚكٗ نُظى انًالزت ببألقًبس انصُبػٛت

ٔإخخًبػبث ندُت انًالزت ببأليى انًخسذة ٔانزٖ  َٕفًبش

حًج انذػٕة إنّٛ فٗ انٛبببٌ فٗ دٚسًبش انقبدو ببألضبفت 

إنٗ اإلػذاد نسفم انخكشٚى انسُٕٖ انزٖ ٚؼقذ فٗ َٓبٚت 

انؼبو يٍ شخصٛت  حكشٚىشٓش دٚسًبش يٍ كم ػبو ٔ

بسضٕس اػضبء اندًؼٛت ٔضٕٛفٓب أسشة انُقم انبسشٖ 

 سبء يدبنس انًؤسسبث انبسشٚت.ؤٔس

 

حى ػقذ إخخًبع اندًؼٛت انًُقضٗ  ٔفٗ شٓش سبخًبش

انؼًٕيٛت غٛش انؼبدٚت بغشض سفغ قًٛت اإلشخشاك 

ٍ إنٗ يبئت خُٛٓبً سُٕٚبً كًب ػقذث ٛنألػضبء يٍ خًس

كًب قبيج يذٚشة ة اإلخخًبػبث انذٔسٚت نًدهس اإلداس

ػخًبد اانشئٌٕ األخخًبػٛت بًشاخؼت يهفبث اندًؼٛت ٔ

 خخًبػبث ٔانقٕائى انًبنٛت نهدًؼٛت.يسبضش اال

 

ستمزارية نشبط اعدد جديد من نشزة المالح يؤكد 

 الجمعية بمستوى جيد



 



 

 

 

 

 

    

 يقذيح:

اٌذٚساد اٌّغزٕذيخ اٌٛسليخ فٝ فٝ ظً ثيشٚلشاغيخ 

إٌمً اٌذٌٚٝ ، رزضايذ رىٍفخ إٌمً ٚرزعبئً دلخ ِٛاػيذ 

عزالَ ٚاٌزغٍُ ٌٍجعبئغ ِٚبيٕزظ ػٕٕٙب ِٓ رؼضش اال

اٌزغبسح ٚإٔخفبض ٘ٛاِش اٌشثؼ ، ٚيزغبسع اٌمبئّْٛ 

ػٍٝ أػّبي إٌمً ٚاٌزغبسح اٌذٌٚيخ إٌٝ األخز ثبٌزمٕيخ 

ٚاٌّؼٍِٛبريخ ، فظٙشد  اٌّزمذِخ فٝ إٌمً ٚاإلرصبالد

اٌزغبسح اإلٌىزشٚٔيخ ِٓ خالي شجىخ اإلٔزشٔذ ٚػجش 

 اٌزجبدي اإلٌىزشٚٔٝ وجذيً ٌٍّغزٕذاد اٌٛسليخ.

ٚاٌزغبسح اإلٌىزشٚٔيخ رّٕغ اٌٛعطبء ٚاٌّغزخٍصيٓ 

ٌٝ خفط ٍِّٛط فٝ اٌغؼش إِّٚضٍٝ اٌّالن فزؤدٜ 

% ٚثزٌه رزيؼ فشصبً ِزىبفئٗ 03إٌٙبئٝ لذ يصً إٌٝ 

ّزؼبٍِيٓ فٝ اٌغٛق ٚرفزؼ اٌجبة ٌٍّٕزغبد غيش ٌىً اٌ

 اٌزمٍيذيخ .

ٚرزطٍت اٌزغبسح اإلٌىزشٚٔيخ ٚعٛد شجىخ إرصبالد 

ٌىزشٚٔيبً إػٍّيبد رجبدي اٌجيبٔبد  ُرفبليبد ٌزٕيظاٚ

ِٚشبسوخ اٌجٕٛن فٝ ػٍّيبد اٌذفغ ٚاٌزؾٛيً إٌمذٜ ِٓ 

خالي شجىخ اإلٔزشٔذ ٚوً رٌه ِٓ خالي ثيئخ رششيؼيخ 

 ِٕبعجخ.

  :كتشوَيا نتثادل انثياَاخ إ

ٚ٘ٛ ػجبسح ػٓ إٔزمبي اٌّؼٍِٛبد اٌزغبسيخ ٚاإلداسيخ  

عٍٛة ّٔطٝ ِٛؽذ ِٚزفك أفٝ آخش  ِٓ وّجيٛرش إٌٝ

ػٍيٗ ٚرٌه ٌزخطٝ ػمجبد إخزالف اٌٍغبد ٚاإلعشاءاد 

اٌزٕظيّيخ ٚخفط صِٓ اإلسعبي ، ؽيش لبِذ اٌذٚي 

، ٌزٌه فئْ ِغزّغ اٌذٚي   (EDIFACT)ثٛظغ ٔظبَ 

اٌّزمذِخ ٌٓ يزؾًّ ػمجبد صيبدح اٌٙٛح ثيٓ دٚي اٌؼبٌُ 

 اٌّزمذَ ِٚغزّغ اٌذٚي إٌبِيخ فٝ ٘زا اٌّغبي.

 

  

 

٘ٛ   :  (Single Window)َظاو انُافزج انًىحذج 

ػجبسح ػٓ رٛؽيذ ٌٍّٕبرط ِٚبرؾزٛيخ ِٓ ِؼٍِٛبد ٌيزُ 

رذاٌٚٙب ِٓ خالي ِشوض ٚاؽذ ، ٚيزُ رجبدي ٘زح 

اٌّؼٍِٛبد إٌىزشٚٔيبً ، أٜ أٔٙب رغًٙ ٌىً األغشاف 

اٌّشرجطخ ثبٌزغبسح ٚإٌمً ٌٍزؼبًِ ِؼبً ِٓ خالي ِشوض 

 ٚاؽذ ثّؼٍِٛبد ّٚٔبرط ِٛؽذح.

 

 )اإلتفاقيح انذونيح  انُافزج انًىحذج نكم دونح عضى فً

65 )-FAL :   ثغجت إخزالف اٌزؼٍيّبد اٌّؾٍيخ

اٌخبصخ ثبٌزؼبًِ ِغ اٌغفٓ ٚغشيمخ إداسح اٌزغبسح 

 (FAL-65)اإلٌىزشٚٔيخ ثبٌذٚي األػعبء فٝ إرفبليخ 

ػٍٝ أْ يىْٛ  IMOرفبق فٝ ٌغٕخ اٌزيغيش فٝ الفمذ رُ ا

 ٌىً دٌٚخ ػعٛ ٔبفزح ِٛؽذح رزٍمٝ ِٓ اٌزغبس ِزطٍجبرُٙ

إٌىزشٚٔيبً صُ رمَٛ ٘ٝ ثزٛصيغ اٌّؼٍِٛبد إٌىزشٚٔيبً إٌٝ 

عّيغ اٌغٙبد راد اٌصٍخ عٛاء ؽىِٛيخ أٚ غيش 

ؽىِٛيخ ِضً اٌغّبسن ٚاٌغٛاصاد ٚ٘يئخ اٌشلبثخ ػٍٝ 

اٌصبدساد ٚاٌٛاسداد ٚ٘يئخ اٌّٛأٝء ٚ٘يئخ اٌغالِخ 

ٚاٌعشائت ٚ٘يئخ رٛؽيذ اٌّمبييظ ٚاٌغٙبد األِٕيخ 

خ ٚششوبد اٌّالؽخ ٚاٌزٛويالد اٌضالس ٚغشفخ اٌّالؽ

اٌّالؽيخ ٚثبٌزبٌٝ يّىٓ ٌٍٕبفزح اٌّٛؽذح اٌذٌٚيخ اٌشثػ 

ِغ عّيغ إٌٛافز اٌّٛؽذح اٌّٛعٛدح فٝ اٌذٚي األػعبء 

 . ( FAL-65 )فٝ اإلرفبليخ اٌذٌٚيخ 

 

تسهيم انتجاسج انذونيح وانُقم انثحشي يٍ خالل تُفيز 

 :   FAL )-( 65يتطهثاخ 

 9/4/5991فٝ  ( FAL-65 ) اٌذٌٚيخ رفبليخاالصذسد 

 

 

ٍجبد إٌمً اٌجؾشٜ ِٓ خالي رزٕفيز ِزطرغٙيً اٌزغبسح اٌذٌٚيخ ٚ

 رفبليخ اٌذٌٚيخ اٌخبصخ ثزغٙيً ؽشوخ اٌّالؽخ اٌجؾشيخ اٌذٌٚيخاإل

 ستاٌ / يحًذ ياهش يحًىد يشسً    

 األكاديًيح انعشتيح نهعهىو وانتكُىنىجيا وانُقم انثحشٌ

 



 

ٚظٙشد ٘زح  1/0/5991ٚأصجؾذ ٔبفزح فٝ   

رفبليخ إٌٝ اٌٛعٛد ثغجت رضايذ اإلعشاءاد الا

ٚاٌّغزٕذاد اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌغفٓ اٌزغبسيخ أصٕبء سؽالرٙب 

رفبليخ اٌذٌٚيخ رشذد ػٍٝ أّ٘يخ رغٙيً الاٌذٌٚيخ ، ٚ٘زح ا

ٚرجيٓ ظشٚسح أْ رأخز اٌغٍطبد  إٌمً اٌجؾشٜ اٌذٌٚٝ

اٌؾىِٛيخ ِٚشغٍٛ اٌغفٓ ّٔبرط ّٔطيخ ِٛؽذح صبدسح 

ٚرٍزضَ اٌذٚي  IMOػٓ إٌّظّخ اٌجؾشيخ اٌذٌٚيخ 

رفبليخ ثزطجيك اٌزؼبًِ ثبٌّٕبرط الاٌّٛلؼخ ػٍٝ ٘زح ا

 إٌّطيخ اٌزبٌيخ :                                                                    

1- General declaration 

2- Cargo declaration. 

3- Ship's stores. 

4-Crew effect. 

5- Crew list. 

6- Passengers list. 

7- Dangerous goods manifest. 

8- Universal postal. 

9- WHO form. 

 

ِٚطٍٛة ِٓ اٌغفٓ ػٕذ اٌٛصٛي ٌٍّيٕبء رمذيُ إٌّبرط 

 اآلريخ فمػ :

 5 copies from general declaration. 

 4 copies from cargo declaration. 

 4 copies from ships stores. 

 2 copies from grew effects. 

 4 copies from grew list. 

 4 copies from passengers list. 

 1 copy from WHO form. 

 

ٜ ِيٕبء رمذيُ أِٚطٍٛة ِٓ اٌغفٓ ػٕذ ِغبدسح 

 إٌّبرط اآلريخ فمػ:

 5 copies from general declaration. 

 4 copies from cargo declaration. 

 

  

 3 copies from ships stores. 

 2 copies from crew list. 

 2 copies from passengers list. 

 

جشاءاخ تسهيم انتخهيص عهً انثضائع إ

: ػٍٝ اٌغٍطبد وانشكاب وانطاقى واأليتعح

ٓ ٚ٘يئبد اٌؾىِٛيخ ثبٌزٕغيك ِغ ِالن اٌغف

اٌّٛأٝء اٌّجبدسح ثزمٍيً ٚلذ اٌزشغيً 

يّىٓ وزٌه ٚلذ إٔٙبء  ثبٌّٛأٝء أللً ِب

رشريجبد صؼٛد أٚ ٔضٚي اٌشوبة ِٓ اٌغفٓ 

ػالٚح ػٍٝ اإلعشاءاد األِٕيخ ٚإعشاءاد 

اٌفغؼ ِغ ثزي ِغٙٛداد ٌزغٙيً وً ٘زٖ 

 اإلعشاءاد.

 

تعاقة دخىل سفيُح نًيُاءيٍ أو أكثش فً دونح 

يغت أْ يؤخز فٝ اٌؾغجبْ اإلعشاءاد واحذج: 

اٌزٝ ارخزد أصٕبء دخٛي اٌّيٕبء األٚي غبٌّب ٌُ 

اٌغفيٕخ ِٓ اٌّيبح اإللٍيّيخ ٌٙزٖ  ٖرخشط ٘ز

فال رطبٌت ٘زٖ اٌغفيٕخ ثّٕبرط أٚ  –اٌذٌٚخ 

 ِغزٕذاد لذِذ فٝ اٌّيٕبء األٚي.

 

قثىل انًُارج وانًستُذاخ انًقذيح يٍ انسفٍ: 

ؽبٌخ رذٚيٓ ٘زٖ اٌّغزٕذاد رمجً ثغشػخ إال فٝ 

ثٍغخ غيش اإلٔغٍيضيخ ٚيّىٓ إظبفخ اٌٍغخ 

 اٌٛغٕيخ ٌذٌٚخ اٌؼٍُ إٌٝ اٌٍغخ اإلٔغٍيضيخ.

وزٌه رمجً اٌغٍطبد اٌؾىِٛيخ إٌّبرط 

ٚاٌّغزٕذاد اٌّىزٛثخ ثٛظٛػ ِٚفِٙٛخ ثذسعخ 

ِزٛعطخ شبٍِخ اٌّغزٕذاد اٌّىزٛثخ ثبٌيذ ثبٌؾجش 

ِٛجيٛرش ، أٚ ثمٍُ يصؼت ِؾٛ وزبثزٗ أٚ ثبٌى

ٚرمجً اٌزٛليؼبد اٌيذٚيخ أٚ رٛليؼبد اٌفبوظ أٚ 

اٌزٛليؼبد اٌّضمجخ أٚ األخزبَ ٚاٌشِٛص اٌزٝ رّذ 

ِٓ خالي أٜ غشيمخ آٌيخ أٚ إٌىزشٚٔيخ إال فٝ 

ؽبٌخ ِخبٌفخ إؽذٜ اٌطشق اٌّزوٛسح ٌٍزٛليغ 

 ٌٍمٛأيٓ اٌّؾٍيخ ألٜ دٌٚخ.

      
 



 



 

 

 

 

 

 

 بٌجبح  اخخخبم هشروع الغزواث الذيويت البذريت

invasions -bioSuccessful Marine 

Project concludes 

 

ّششٚع ٌّذز ػشش عٕٛجش ٌطؼض٠ض ضٕف١ز دجَ ٘زج جٌ     

ِؼح٘ذز د١ٌٚس ٌٛلف ٔمً جألٔٛجع جٌّكطًّ غضٚ٘ح  ١ٌّحٖ 

طحذٛسز جٌغفٓ، ق١ع ٚطٍص ئٌٝ خحضّس ٔحؾكس فٟ 

جؾطّحع ألطكحخ جٌّظٍكس ِٓ جٌكىِٛحش، ٚجٌظٕحػس 

 ٚضمَٛ جٌّٕظّس جٌركش٠س جٌذ١ٌٚس .١٘ٚثحش جألُِ جٌّطكذز

(IMO)  ذطٕف١ز "ذشٔحِؽ جٌششجوس ١ٌّحٖ جٌظحذٛسز

 ٟ  GloBallast Partnerships Programmeجٌؼحٌّ

 the Global  ذحٌطؼحْٚ ِغ ِشفك جٌر١ثس جٌؼحٌّٟ 

Environment Facility(GEF)  ُِٚذشٔحِؽ جأل

 the United Nationsجٌّطكذز جإلّٔحتٟ

Development Programme (UNDP) ٌٚمذ ذذأ ،

 4ذؼذ ِشقٍس أٌٚٝ ِٓ  7002جٌّششٚع فٟ ػحَ 

ِغحػذز جٌرٍذجْ جٌٕح١ِس ػٍٝ جٌكذ خالٌٙح عٕٛجش ٚلذ ضُ 

ِٓ ٔمً جٌىحتٕحش جٌك١س جٌّحت١س جٌؼحسز ٚجٌّغررس 

ٌألِشجع فٟ ١ِحٖ طحذٛسز جٌغفٓ ٚضٕف١ز ِؼح٘ذز ئدجسز 

 ١ِIMO Ballastحٖ جٌظحذٛسز ٌٍّٕظّس جٌركش٠س جٌذ١ٌٚس 

Water Management Convention (BWM). 

 ٚأذشص جالؾطّحع جٌٕٙحتٟ ٌمٛز ػًّ جٌّششٚع جٌؼحٌّٟ 

GloBallast the GloBallast Global Project 

Task Force (GPTF  ،جٌزٞ ػمذ فٟ ِذ٠ٕس ذّٕح ،

دٌٚس ذّٕح فٟ ِحسط، جٌؼٕحطش جٌمذ٠ّس ٌّششٚع ػحطّس 

GloBallast حخ جٌزٞ ِٓ جٌّطٛلغ أْ ٠إ٠ذٖ أطك

جٌّظٍكس جٌشت١غ١س فٟ أػمحخ جالخططحَ جٌشعّٟ 

 .7002ٌٍّششٚع فٟ ١ٔٛ٠ٗ ػحَ 

قضَ ضذس٠ر١س  GloBallast ٚضشًّ أِػٍس ِكذدز ٌـ 

 BWM.  ٌذػُ جقط١حؾحش ذٕحء جٌمذسجش ٌٍرٍذجْ جٌطٟ ضٕفز

ئْ جٌشىً جٌطٕظ١ّٟ إلدجسز ١ِحٖ جٌظحذٛسز ذحٌركع 

، Researsh & Development( R&D) ٚجٌططٛس 

ّؼحٌؿس ١ِحٖ ٌجٌزٞ ٠ؼضص ضط٠ٛش جٌطىٌٕٛٛؾ١حش جٌّرطىشز 

 .ٚجٌّطٛلغ أْ ٠غطّش ذؼذ ئغالق جٌّششٚع جٌظحذٛسز ، 

  

لذ ؽٛس ّٔٛرؾح ٔحؾكح ٌٍؼًّ  GloBallastئْ ِششٚع 

ِغ جٌذٚي جٌششوحء جٌشجتذز ػالٚز ػٍٟ طٕحػس جٌٕمً 

جٌركشٞ ٚجألوحد١١ّ٠ٓ ٌطؼض٠ض ِشحسوس جٌّؼٍِٛحش، 

جٌمذسجش. ٚلذ ضُ ضشى١ً لٛجش جٌؼًّ فٟ  ٚجٌطذس٠د ٚذٕحء

ٚجعطشجض١ؿ١حش ئل١ّ١ٍس ٚخطؾ  ح  ٔح١ِ ح  فشػ١ ح  ئل١ٍّ 07

ػًّ ذشأْ ئدجسز ١ِحٖ جٌظحذٛسز ِشضرطس ذأوػش ِٓ 

ذٍذ، قطٝ ضحس٠خٗ، ٚعص ِٓ ٘إالء لذ ضُ ئلشجس٘ح  000

وّح عًٙ ِٓ خالي ِإعغحش جٌطؼحْٚ جإلل١ٍّٟ. 

GloBallast  ذٕحء جٌمذسجش ػٍٟ جٌّغطٜٛ جٌٛؽٕٟ، ِّح

٠غحػذ ػٍٟ ضأع١ظ لٛجش جٌؼًّ جٌٛؽ١ٕس ٠ٚغحػذ ػٍٟ 

 00ٚػغ ِغٛدز ٚئلشجس جٌطشش٠ؼحش جٌٛؽ١ٕس فٟ

ذحٌّحتس ِٓ جٌذٚي جٌّشحسوس جٌشجتذز. ٌٚمذ عحػذ رٌه دػُ 

جٌىػ١ش ِٓ ضٍه جٌرٍذجْ ٌٍطظذ٠ك ػٍٟ ِؼح٘ذز ئدجسز ١ِحٖ 

، جٌطٟ عطذخً the BWM Conventionجٌظحذٛسز 

 .7002ق١ض جٌطٕف١ز فٟ عرطّرش 

ٌمذ ػضص جؾطّحع ذّٕح جٌذٚس جٌشت١غٟ ٌٍرٍذجْ      

جٌّشحسوس جٌشجتذز ِٓ خالي ألح١ٌُّٙ ٌطأو١ذ جعطّشجس ضٕف١ز 

ئدجسز ١ِحٖ جٌظحذٛسز جإلل١ّ١ٍس، ٚجعططالع آ١ٌس جٌط٠ًّٛ 

جٌطٟ ضغطط١غ ض٠ًّٛ جقط١حؾحش ذٕحء جٌمذسجش جٌّغطمر١ٍس. 

ِٙذ جٌطش٠ك ٌّشحسوس  GloBallastششٚع وّح أْ ِ

جٌمطحع جٌخحص. ئْ ضكحٌف جٌظٕحػس جٌؼح١ٌّس ٌغالِس 

 The Global Industry جألِٓ جٌر١ٌٛٛؾٟ جٌركشٞ 

Alliance for Marine Biosecurity (GIA) 

   ششوحش جٌٕمً جٌركشٞ ِػً ضكحٌفجٌطٟ ضطؼّٓ 

Keppel Offshore and Marine (KOM) and 

APLِٕظّس  حٌف لذ دػُ ضشى١ً شرىس ػًّ. ٘زج جٌطك

 the Global Ballastجخطرحس ١ِحٖ جٌظحذٛسز جٌؼح١ٌّس 

Water Test Organizations Network 

(GloBal TestNet) ِٓ ًِٕظّس  01، جٌطٟ ضطشى

جٌطٟ ضخطرش ٔظُ ِؼحٌؿس ١ِحٖ جٌظحذٛسز ٚضٙذف ئٌٟ 

ص٠حدز ِغط٠ٛحش جٌم١حط، ٚجٌشفحف١س ٚجالٔفطحـ ػٕذ ػًّ 

 رٌه.

 

 

 

 أنباء المنظمة البحرية الدولية 

 ئػذجد
 دكخور/ سويخ أدوذ إبراهين. ح.أ بذري لواء

 ست١ظ جألوحد١ّ٠س جٌركش٠س جإلل١ّ١ٍس

 ٌٍذٚي جٌٕحؽمس ذحٌٍغس جإلٔؿ١ٍض٠س فٟ ٚعؾ ٚغشخ أفش٠م١ح عحذمح
 



 

ِذ٠ش فشع جٌر١ثس  Dr Stefan Micallefٚلذ روش      

وحْ  GloBallastأْ ِششٚع  IMOجٌركش٠س  فٟ 

، IMOِػحال فزج إلدجسز ػًّ ػٍٟ ٔطحق ٚجعغ ذٛجعطس 

ؾٕرح ئٌٟ ؾٕد ِغ ج١ٌٙثحش جٌذ١ٌٚس جألخشٜ، ٌٍطؼحًِ ِغ 

ضٙذ٠ذ جٌظكس ٌّك١طحش جٌؼحٌُ ِٓ غضٚ جٌىحتٕحش جٌطٟ 

ضكٍّٙح جٌغفٓ فٟ ١ِحٖ جٌظحذٛسز. فّٓ خالي ِششع 

GloBallast فاْ جٌكىِٛحش، ٚجٌظٕحػس ٚأطكحخ ،

جٌّظٍكس ج٢خش٠ٓ لذ ػٍّٛج ِٓ أؾً ص٠حدز ضكغ١ٓ 

جٌّؿطّؼٟ ٌٍٕمً جٌركشٞ  جعطذجِس جٌر١ثس ٚجاللطظحد

ٚػٍّٛج ػٍٟ جإللالي ِٓ جٌطأغ١ش جٌغٍرٟ ذشأْ جٌٕظُ 

وّح أػحف ئْ ٌذ٠ٗ وً جألًِ أْ أعشز جٌر١ثس جٌركش٠س. 

GloBallast  ٌٟٛعٛف ضغطّش فٟ ِؿٙٛد٘ح جٌرط

ٌٍط١ّٕس  04ٚجٌّشحسوس ٌكّح٠س ِك١طحضٕح، ذشٚـ جٌٙذف 

 Dr Andrewجٌّغطذجِس ٌألُِ جٌّطكذز". وّح روش 

Hudson ٟست١ظ ذشٔحِؽ قٛوّس ج١ٌّحٖ ٚجٌّك١طحش ف ،

UNDP  أْ ِششٚعGloBallast  ّٔٛرؼ سجتذ ٌٗ

ٔحؾف ٌٍّشحسوس ٚجٌطؼحْٚ ٚذٕحء جٌمذسجش، جٌطٟ أطركص 

ج٢ْ ضطٕحفظ ِغ ٚضؼحٟ٘ جٌّشحس٠غ جٌؼح١ٌّس جألخشٜ  

“Glo-X” projects . 

 

 دوبيت السفي، واألشخبص والبيئت القطبيت

Protecting ships, people and the polar 

environment 

 

 Ocean Diamondػٍٟ ِطٓ عف١ٕس جالعطىشحف  

قٍّك ع١حـ جٌر١ثس فٟ جٌؿّحي جألخحر ٌٍّٕظش جٌطر١ؼٟ 

فشطس  ١ٌٍطٍمٛج ِغ ذؼغ  ق١ع وحٔصٌٍمطد جٌؿٕٛذٟ. 

جالٔرٙحس ِٓ جٌؼظّس جٌّطٍمس جٌك١حز جٌرش٠س جٌفش٠ذز، ٚ

ٌألٔٙحس جٌؿ١ٍذ٠س ٚجٌؿرحي جٌػٍؿ١س، فرحٌٕغرس ٌُٙ ضؼطرش أٔٙح 

سقٍس جٌؼّش. ٌٚؼًّ ف١ٍُ ؾذ٠ذ ذشأْ ِذٚٔس جٌمطد، صجس 

فٟ  Ocean Diamondجٌغف١ٕس  IMOفش٠ك ِٓ 

سقٍس فٟ جٌمطد جٌؿٕٛذٟ، ٌٍطؼشف ِرحششز ػٍٟ ِحرج 

ح أوذ جٌىحذطٓ ضؼٕٟ جٌّذٚٔس  ٌغفٓ ِػً ٘زٖ جٌغف١ٕس. وّ

Oleg Klaptenko  سذحْ جٌغف١ٕسOcean 

Diamond جالخطرحس ، أْ جٌؼًّ فٟ ج١ٌّحٖ جٌمطر١س ٛ٘

وّح روش أْ  .ج١ٌّٕٙس وركحسّٙحسجضٗ ٌجٌٕٙحتٟ ٌغف١ٕطٗ، ٚ

ٕ٘حن جٌؼذ٠ذ ِٓ ِظحدس جٌخطش. دسؾس جٌكشجسز 

جٌّٕخفؼس، جٌشؤ٠س جٌشد٠ثس، ج١ًٌٍ جٌمطرٟ جٌط٠ًٛ ؾذج 

جٌرؼذ ػٓ جٌر١ٛش ِٚٓ جٌطغ١ٙالش ٚجٌٕٙحس جٌمطرٟ. 

ٕمض فٟ جٌ ػالٚز ػٍٝجإلٔغح١ٔس جٌطٟ ٠ّىٓ أْ ضغحػذن. 

 جٌذل١مس ٚجٌىحٍِس.جٌخذِس ج١ٌٙذسٚؾشجف١س 

جٌغفٓ جٌطٟ ضركش فٟ ج١ٌّحٖ جٌمطر١س، وػ١ش ِٓ ِغ       

ذحٌطؼحًِ ِغ  (IMOجٌّٕظّس جٌركش٠س جٌذ١ٌٚس ) لحِص

جٌؼح١ٍِٓ جٌمٍك جٌذٌٟٚ ذشأْ قّح٠س جٌر١ثس جٌمطر١س ٚعالِس 

٘زٖ جٌٍٛجتف جٌؿذ٠ذز جٌطٟ لذِص ٚلذ  فٟ جٌركش ٚجٌشوحخ.

ؾ١ّغ جٌغفٓ جٌطٟ ضؼًّ فٟ ٘زٖ ج١ٌّحٖ  ٌٙح ٠ؿد أْ ضّطػً

  .جٌّطكذ٠سمحع١س ٚجٌ

٠ٕح٠ش  0فٟ ٌمذ دخٍص جٌّذٚٔس جٌمطر١س ق١ض جٌطٕف١ز 

جإلٌضج١ِس جٌطٟ ضغطٟ ضكذد جٌّؼح١٠ش جٌطٟ . 7002ٚ

 ،ٚجٌّؼذجش ،ٚجٌرٕحء ،ِؿّٛػس وحٍِس ِٓ جٌطظ١ُّ

 ، ِٚٛػٛػحش جٌكّح٠سٚجٌطذس٠د ،ٚجٌّغحتً جٌطشغ١ٍ١س

شقالش لطر١س. ٘زٖ جٌمٛجػذ ذ جٌطٟ ضمٍَٛغفٓ ٌ سجٌر١ث١

ضطؿحٚص ِططٍرحش جٌّٕظّس جٌركش٠س جٌذ١ٌٚس أػٍٝ ِٓ ٚ

 ِٕغ جٌطٍٛظ ِٓ جٌغفٓ ضكىُجٌمحتّس ِػً ضٍه جٌطٟ 

(MARPOL) ٚعالِس جألسٚجـ فٟ جٌركش 

(SOLAS). 

ضٍه فٟ  جٌطؼ١ٍّحش ٚجعؼس جٌٕطحق ِطؼّٕسؾ١ّغ ئْ      

جٌّٕظّس جٌركش٠س جٌذ١ٌٚس ال ضضجي  ِؼح٘ذجشٚغ١ش٘ح ِٓ 

ٍّذٚٔس ٌضٕطرك ػٍٝ جٌٕمً جٌركشٞ فٟ ج١ٌّحٖ جٌمطر١س. ٚ

 ١ٕس٠طٕحٚي عالِس جٌغفأقذّ٘ح ْ. حْ ست١غ١حجٌمطر١س لغّ

جٌغفٓ ئْ  .قّح٠س جٌر١ثس ٠طٕحٚيخش ، ٚج٢ٚجألشخحص

 ِؼح٘ذز ألٔظّس جٌر١ث١س جٌظحسِس ضكص ح ١ٌضخؼغ فؼٍ

MARPOL ٌٜٛىٓ ضؼ١ف جٌّذٚٔس جٌمطر١س ِغط ،

جٌض٠ط١س فٟ جٌركش،  حشؽٛخٍّطظش٠ف جٌٕفؾ أٚ جٌف آخش.

ضكص جٌّذٚٔس ِٕؼح ذحضح  ِّٕٛػسػٍٝ عر١ً جٌّػحي، 

فٟ  ٙحٌأْ ٠ىْٛ ػٍٟ وً ٔحلالش جٌٕفؾ ، ٠ٚؿد جٌمطر١س

ِضدٚؼ ٌّٕغ ضغشخ جٌٕفؾ فٟ قحٌس ٚلٛع  ذٕحتٙح ذذْ

 .قحدظ

ظٙش ف١ٍُ جٌّٕظّس جٌركش٠س جٌذ١ٌٚس جٌؿذ٠ذ ذؼغ ٠       

 Oceanجٌّؼذجش جٌخحطس ذحٌؼ١ٍّحش جٌمطر١س ػٍٝ ِطٓ 

Diamond   طًَ ـ  غمطَ ض   أْ ضكطحؼ ئٌٟجٌؿ١ٍذ ئْ و 

جٌغطشجش ٍؿ١ٍذ ػٍٝ عطف جٌغف١ٕس ٌٚأٞ ضشجوُ ٚوزٌه 

جٌكشجس٠س ألفشجد جٌطحلُ ٚجٌشوحخ العطخذجِٙح فٟ قحٌس 

 فٟ فاْ جٌٕظحَ جٌّذِؽجٌطٛجسب، فؼٍٝ عر١ً جٌّػحي؛ 

طد جٌّحء  ٠إدٞ ئٌٟ فٟ ذشؼ جٌم١حدزجٌٕٛجفز جٌىر١شز 

ػالٚز جٌغطف جٌخحسؾٟ إلرجذس جٌؿ١ٍذ،  ػٍٟجٌغحخٓ 

ٚػٛـ جٌشؤ٠س أْ ٠ظً عحخٕس ٌؼّحْ  ٌٛقس ػٍٟ

 .ِّطحصج

فاْ ضخط١ؾ جٌشقٍس ٠ؼطرش ، جٌطشغ١ٍ١سجٌٕحق١س  ِٓ     

ِؼٍِٛحش دل١مس ٚقذ٠ػس ػٓ  ٌطٍمٟ أِشج  ٘حِح ، ذحٌٕغرس

 قحٌس جٌؿ١ٍذ ٚجٌطمظ.

 



ػٕذِح ضىْٛ ٕ٘حن ضغط١س الضظحي ٌٕٚ٘حن ٚعحتً 

ِطرخ  جٌغف١ٕس ق١ع . فٟ ػؼ١فس ذحأللّحس جإلططٕحػ١س

٠ؿطٙذ فش٠ك ِطخظض ِٓ سؤعحء جٌطٙحز ٚجٌطٙحز 

فٟ شذز عحتف  700أوػش ِٓ ٌطٍر١س ؽٍرحش ، جٌّغحػذ٠ٓ

وً ٠َٛ، ٕٚ٘حن جٌغف١ٕس جٌؿٛػٟ  ؽحلُجٌؿٛع، ٚ 

طٕحد٠ك ٌؿّغ جٌّخٍفحش جٌغزجت١س ٚجٌٛسق ٚجٌٕفح٠حش 

 ، ضكضOcean Diamondَجٌرالعط١ى١س جٌطٟ ػٍٝ ِطٓ 

لٛجػذ ٌٙح "جٌّذٚٔس جٌمطر١س"  ئْ. جٌشحؽةئٌٝ ضإخز ٚ

 .جٌّزذٛقس طحسِس إلٌمحء جٌٕفح٠حش، ٚجٌك١ٛجٔحش

أٔٗ  Captain Klaptenkoٕٚ٘حن وّح روش جٌىحذطٓ 

فٟ ج١ٌّحٖ جٌمطر١س ٠ؼغ فاْ جإلذكحس ٍطحلُ، ذحٌٕغرس ٌ

ؾ١ّغ فٕظشج ٌٍّذٚٔس جٌمطر١س، فاْ ضكذ٠حش خحطس. "

 أْ ١ُٙػٍ، ٚجألفشجد، جٌمذجِٝؼرحؽ حٌأفشجد جٌطحلُ، و

أْ ٠كظٍٛج ػٍٟ ٚجخطرحسجش ٚ ح،خحط٠ؿطحصٚج ضؼ١ٍّح 

ِٓ أؾً  ٛج ِؼطّذ٠ٓٛٔٚػ١ٍُٙ أْ ٠ى جٌشٙحدجش،

ٚجٌىحذطٓ ٌإلذكحس فٟ ج١ٌّحٖ جٌمطر١س،" جٌكظٛي ػٍٟ ئرْ 

Captain Klaptenko َحإلذكحس فٟ ج١ٌّحٖ جٌمطر١س ذ لح

 .ل١ّس جٌطذس٠د جٌطخظظ٠ٟمذس عٕس، ٚ 72ٌّذز 

ٌٍكظٛي ػٍٟ ضٍه  جٌركحسزِض٠ذ ِٓ عٛف ٠كطحؼ       

 جٌّٕحؽكفٟ ق١ع أْ ٔشحؽ جٌٕمً جٌركشٞ  جٌّٙحسجش،

طٕٛع جٌكؿُ ٚجٌ ِٓ ق١عّٕٛ ِٓ جٌّٕطظش أْ ٠جٌمطر١س 

جٔكغحس جٌؿ١ٍذ جٌركشٞ فٟ ٘زٖ ٚجٌغٕٛجش جٌمحدِس. ػرش 

 سّؼ١حفجٌغ١ش ٠إدٜ ئٌٟ أْ ٠فطف ضٍه جٌّٕحؽك جٌّٕحؽك 

أْ جٌطؿحسٞ ٚجٌغ١حقس. وّح ٠إوذ جٌف١ٍُ،  ٌٍٕمً جٌركشٞ

 ج ، ذًؾ١ذ ج  وحْ ٘زج جٌٕشحؽ أِش ١ٌظ ِح ئرج٘ٛ  جٌّٛػٛع

جٌر١ثس ٠ّىٕٕح قّح٠س و١ف ٠ذجس قطٝ  جٌّٛػٛع ٘ٛ

 جٌٕحط جٌز٠ٓ ٠ؼ١شْٛ فٟ جٌؼًّ فٟأسٚجـ ٚجٌكفحظ ػٍٝ 

 .زرؼ١ذجٌغحقس جٌ٘زٖ  ِػً

To view the film, visit IMO’s YouTube 

channel: www.youtube.com/user/IMOHQ 
 

 والسالهتحذذيذ الٌظبم الؼبلوي لالسخغبرت 

Modernization of global maritime 

(GMDSS)distress and safety system  

 

أغٕحء جٌذٚسز   ((GMDSSضُ ِٛجطٍس ذكع      

ٚجالضظحالش  ،جٌّالقسذشأْ جٌشجذؼس ٌٍؿٕس جٌفشػ١س 

 Navigation, Communicationsٚجٌركع ٚجإلٔمحر

and Search and Rescue (NCSR)           
ٌطمذ٠ّٙح ٌٍؿٕس  GMDSS ضكذ٠ع خطسِغٛدز  صٚجوطٍّ

   the Maritime Safety جٌغالِس جٌركش٠س
 

 Committee (MSC)  صٌٍّٛجفمس ػ١ٍٙح. ٚضٛخ 

رجش  ٚجألدٚجش، SOLASجٌخطس ٚػغ ضؼذ٠الش 

، ٚجػطّحد٘ح فٟ 7070جٌظٍس ٌٍّٛجفمس ػ١ٍٙح ذكٍٛي ػحَ 

 .7074ز فٟ ػحَ ١فطٕق١ض جٌ ٙح، ِغ دخ7077ٌٛػحَ 

 SOLASجػطّحد  ٘ٛ ٚجٌٙذف فٟ ٔٙح٠س جٌّطحف     

chapter IV   ِ َٕ  كذظ، فم ِ ْٓ ِٓ ِّح ٚ ىِّ َّ جعطخذجَ  ٠ 

ذ١ّٕح ٠طُ شطد ، GMDSS ٔظُ جضظحالش قذ٠ػس فٟ

جٌّططٍرحش جٌطٟ ضٕطٛٞ ػٍٟ ٔظُ ػفح ػ١ٍٙح جٌضِٓ، ٚفٟ 

ٔفظ جٌٛلص جٌكفحظ ػٍٟ جٌّططٍرحش ذحٌٕغرس ٌٍغفٓ جٌطٟ 

حالش جألسػ١س ِٚؼذجش ضكًّ ِؼذجش ِكذدز ٌالضظ

جضظحالش ذحٌشجد٠ٛ ذحأللّحس جإلططٕحػ١س إلسعحي 

ٚجعطمرحي ئٔزجسجش جالعطغحغس ِٚؼٍِٛحش ػٓ جٌغالِس 

 جألخشٜ.غ١ش٘ح ِٓ جالضظحالش  جٌركش٠س ػالٚز ػٍٟ

جٌّططٍرحش جٌؿذ٠ذز ٚذ١ّٕح ال ضطٛخٝ ضكذ٠ع جٌخطس      

جٌطٟ ضُ  GMDSSّٓ جٌّطٛلغ أْ ف، ٌكّٛالش جٌغفٓ

خذِحش ٚٔظُ ؾذ٠ذز، ِػً طٙح أْ ضٛفش جٌّذخً ٌِشجؾؼ

غطخذَ ض جٌطٟ جالضظحالش جألسػ١س جألخشٜ

ٍغالِس جٌركش٠س ٌجٌطىٌٕٛٛؾ١حش جٌشل١ّس ٌٍرع جإلرجػٟ 

ّؼٍِٛحش ِٓ جٌشحؽة ئٌٝ جٌغف١ٕس، ذٚجألِٓ رجش جٌظٍس 

ػٍٝ ٚ، ضؼض٠ض أوػش جػطّحد٠س ٌمذسجش جٌركع ٚجإلٔمحر ٚ

 the Cospas-Sarsatعر١ً جٌّػحي، ذّح فٟ رٌه 

MEOSAR system. 

ٌٍٛجتف رجش جٌّشجؾؼس ٚضمطشـ خطس جٌطكذ٠ع أ٠ؼح 

جألخشٜ ٌكّح٠س جألسٚجـ فٟ جٌركش،  جألذٛجخجٌظٍس فٟ 

ذّح فٟ رٌه قّح٠س جألسٚجـ جٌفظً جٌػحٌع )جألؾٙضز 

ذأؾٙضز  ز ٌٍك١حز(، ػٍٝ عر١ً جٌّػحي ف١ّح ٠طؼٍكمزَ جٌّٕ  

  (transporters)جٌّؿ١رحش جٌخحطس ذحٌركع ٚجإلٔمحر 

 SOLAS فٟ  ذحٌركع ٚجإلٔمحر ، ٚئدِحؼ جالضظحالش

chapter IV جألِٓ جٌركشٞ فٟ جٌفظً جٌشجذغ. 

ٚفٟ جٌٛلص ٔفغٗ، ٚػؼص جٌٍؿٕس جٌفشػ١س ِششٚع 

ٍِٚكمٙح   SOLAS chapter IVجٌطؼذ٠الش ػٍٝ 

جإلػحف١س ٌأللّحس جإلططٕحػ١س  العط١ؼحخ جٌخذِحش

ِٓ خالي  mobile satellite servicesٌٍّكّٛي 

the GMDSS.  ٍِٝؼح١٠ش ِغٛدز وّح ضُ جالضفحق ػ

غطخذَ فٟ جٌٕظحَ ٌط عف١ٕس ـ  أسعأدجء ؾذ٠ذز ٌّكطس 

 Iridiumوّح جعطخذَ ٔظحَ  the GMDSS. جٌؼحٌّٟ

mobile-satellite  ٌٍٟطؼشف ٚجعطخذجِٗ فthe 

GMDSS ٌٍؼًّ ػٍٝ ٌٍطشجعً أٔشة فش٠ك . وّح

ه ئػذجد ِششٚع ، ذّح فٟ رٌ the GMDSSضكذ٠ع 

ذحٌٕغرس ذّح ٠طشضد  ٚخطس ػًّ SOLAS ٌّشجؾؼس 

  .جٌمحتّس جألخشٜ رجش جٌظٍسٌألدٚجش ٌطؼذ٠الش ػٍٟ ج
 

 



 أضرار الخلود ببلٌفط الؼببرة للذذود

Trans-boundary oil pollution damage 

جإلل١ّ١ٍس أٚ ٌطشض١رحش جٌػٕحت١س ج ئسشحدجشجٌٍؿٕس أٚػكص 

جٌّطؼٍمس  ذحٌّٛػٛػحش أٚ جالضفحلحش جٌّطؼٍمس

ٚجٌطؼ٠ٛغ جٌّشضرطس ذأػشجس جٌطٍٛظ العطكمحلحش ذح

أٔشطس جالعطىشحف جٌٕفطٟ جٌؼحذش ٌٍكذٚد جٌٕحؾُ ػٓ 

أٔشطس جالعطىشحف جٌرؼ١ذ ػٓ جٌشحؽة ٚئسشحد جعطغالي 

 ٚجالعطغالي، جٌّمذِس ِٓ ئٔذ١ٔٚغ١ح ٚجٌذجّٔشن.

 ٚشؿؼص جٌٍؿٕس جٌذٚي جألػؼحء ٚجٌٛفٛد جٌّشجلرس أْ

جٌطٛؾ١ٗ ػٕذ جٌطفحٚع ذشأْ جٌطشض١رحش فٟ جالػطرحس ضأخز

ّطظٍس ذحٌؼشس جٌٕحؾُ جٌحش ١ضفحلالجإلل١ّ١ٍس أٚ ج/ جٌػٕحت١س 

جالعطىشحف  أٔشطس ٓجٌٕحؾُ ػػٓ جٌطٍٛظ جٌؼحذش ٌٍكذٚد 

 .جالعطغاليٚجٌركشٞ 
 

 حغطي الويبٍ القطبيت الجٌوبيت وسئوليت القبًوًيتال

Liability cover for Antarctic waters 

 

جٌٕحشثس ػٓ قحالش جٌطٛجسب ِٛػٛع جٌكمٛق  وحْ     

ِٓ جٌّٕحلشحش جٌطٟ  ؾضءجٌمطد جٌؿٕٛذٟ جٌر١ث١س فٟ ١ِحٖ 

جٌمطد ّؼح٘ذز ٌ 40جٌـ  جالعطشحسٞ دجسش فٟ "جالؾطّحع

جٌزٞ ػمذ فٟ ذى١ٓ  Antarctic Treatyجٌؿٕٛذٟ 

ذ١ٓ ِٚٓ ١ٔٛ٠ٗ(.  0 –ِح٠ٛ  72)ػحطّس جٌظ١ٓ 

قّح٠س جٌر١ثس، جألخشٜ ٌٍغالِس جٌركش٠س ٚ مؼح٠حجٌ

ّٕحلشحش ذشأْ فٟ جٌأعّٙص جٌّٕظّس جٌركش٠س جٌذ١ٌٚس 

جٌمطد جٌؿٕٛذٟ جٌمح١ٔٛٔس ٌّؼح٘ذز  جٌّٛػٛػحش

جالعطكمحق  ضطر١ك ٔظحَئِىح١ٔس رشٚضٛوٛي ٚجٌٚ

 جٌطؼ٠ٛغ ٌٍّٕظّس جٌركش٠س جٌذ١ٌٚس.ٚ

جٌّذ١ٔس  ِؼح٘ذز جالعطكمحلحش٘زج جٌٕظحَ طؼّٓ ٠ٚ

ِٚؼح٘ذز ، ِٚؼح٘ذز جٌّظحسفجٌظٕذٚق،  ز ِؼح٘ذٚ

جالعطكمحق فٟ ضكذ٠ذ ِؼح٘ذز صجٌس جٌكطحَ ٚإل١ٔشٚذٟ 

ٌمذ ضُ ٚػغ ِؼح٘ذز  جٌّٕطمس  جٌذػحٚٞ جٌركش٠س. 

فٟ جٌّٕطمس، جٌطٟ ٌٙح ِظٍكس جٌرٍذجْ جٌمطر١س ذٛجعطس 

، ٌؼّحْ جالعطخذجَ جٌغٍّٟ، ٚقش٠س 0121فٟ ػحَ 

 .جٌّٕطمس جٌؿٕٛذ١سجٌركع جٌؼٍّٟ فٟ 

 

 دراست بروحوكول لٌذى

Studying the London Protocol 

 

ضٕظُ ئٌمحء  جٌطٝ ٍّؼح٘ذزٌجألعحع١س  جٌٛظحتفوحٔص      

 the London"ذشٚضٛوٛي ٌٕذْ-جٌٕفح٠حش فٟ جٌركش

Protoco"-  ِشحسن  فٟ ٚسشس  20كٛجٌٟ ٌػشػص لذ

 ِح٠ٛ(. 74-77أوشج، غحٔح) ػًّ فٟ

 قٍمس جٌؼًّ جألِػٍس لذِصٚ 

وّح ضٍمٝ  ضٕف١ز جٌرشٚضٛوٛي. ذشأْرجش جٌظٍس ٚجٌخرشجش  

ذٍذجْ* ِؼٍِٛحش ػٓ ِخطٍف ضغغ جٌّشحسوْٛ ِٓ أ٠ؼح 

 ذشأ١ْٕس، ذّح فٟ رٌه جٌذسٚط فجٌؿٛجٔد جٌمح١ٔٛٔس ٚجٌ

ٚجإلؾشجءجش جٌخحطس ذحٌغّحـ  ،طم١١ُ جٌٕفح٠حشجإلسشحد ٌ

إلذالؽ، فؼال ػٓ جٌخطٛجش جٌطٟ ٠ّىٓ جضخحر٘ح ٌٍطظذ٠ك. ٚج

جٌغٍطس جٌركش٠س فٟ  ذٛجعطس جٌؼًّ ٚسشس سجعطؼحفضُ ٚ

جٌّٕظّس ِٓ  Fredrik Haagغحٔح. ٚلذ لحد جٌكذظ جٌغ١ذ  

ِٕغ ػًّ ئل١ّ١ٍس ذشأْ جضفحل١س  ٚسشس ٗجٌركش٠س جٌذ١ٌٚس، أػمر

 جٌطٍٛظ، ٚجٌخطٛؽ جإلسشحد٠س ٌٍطٍٛظ جٌك١ٛٞ.
* Cabo Verde, Equatorial Guinea, Gambia, 

Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Nigeria, Sao 

Tome & Principe and Sierra Leone. 

 

 

حسرة الزيج: هٌغ، واإلػذاد، واالسخجببت، 

 ضغشخ االسخؼبدةو

Oil spills: prevent, prepare, respond, 

restore 
ضرحدي جٌخرشجش، فٟ ْ ٛجٌخرشجء جٌذ١ٌٚشحسن      

 جٌّطمذِس  ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١حش جٌؿذ٠ذز ٚجٌططٛسجش جٌؼ١ٍّس

ٚرٌه فٟ جٌّإضّش جٌذٌٟٚ طغشخ جٌٕفؾ جٌّطؼٍمس ذحالعطؿحذس ٌ

 the International Oil Spill ٌطغشخ جٌٕفؾ

Conference (IOSC)  ٟجٌزٞ ػمذ فLong Beach  ٟف

ِح٠ٛ(. ٚوحْ ِٛػٛع جٌّإضّش  00-02جٌٛال٠حش جٌّطكذز )

ِٕغ، ٚجإلػذجد، ٚجالعطؼذجد، ٚجالعطؿحذس ٚجالعطؼحدز" "٘ٛ 

ِغ جٌؼًّ جٌطٕظ١ّٟ ٌٍّٕظّس جٌركش٠س جٌذ١ٌٚس ِح جٌطٟ ضطفك ضّح

ٌذػُ  وّح ضؼًّ أ٠ؼح ،جٌٕفؾ ضغش٠رحش  كذظأْ ٠ٌّٕغ 

جعطؼذجد ٌالعطؿحذس ٌّػً ٘زٖ  ٌىٟ ضىْٛ ػٍٟجٌرٍذجْ 

رٕحء ٌجٌكٛجدظ. ٚضشًّ أٔشطس جٌّٕظّس جٌركش٠س جٌذ١ٌٚس 

ػٍٟ جالعطؼذجد ٌٍطٍٛظ ذحٌض٠ص ٚجالعطؿحذس  جٌمذسجش جٌطذس٠د

 كحوحز ضغشخ جٌض٠ص. ِٓ خالي ِ

 فٟ ِشحسن ٌّٕظّس جٌركش٠س جٌذ١ٌٚس ٟ٘ سجػٟئْ ج      

 ؾٕد ِغؾٕرح ئٌٝ جٌّإضّش جٌزٞ ٠ؼمذ وً غالظ عٕٛجش 

 Internationalطٕحػس جٌٕفؾقّح٠س  جٌذ١ٌٚس ١ٙثسجٌ

IPIECA)Petroleum Industry Conservation ( 

Association ،ٚجإلدجسز ٚ ،خفش عٛجقً جٌٛال٠حش جٌّطكذز

 the Nationalٍّك١طحش ٚجٌغالف جٌؿٌٛٞجٌٛؽ١ٕس 

Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAAA)  ٌٚلذ جألخشٜ فٟ جٌٛال٠حش جٌّطكذز. ١ٙثحش ٚج

 ذط٠ًّٛ ٌٍّٕظّس جٌركش٠س جٌذ١ٌٚس فٕٟجٌطؼحْٚ جٌلحَ ذشٔحِؽ 

ِٓ ِٕطمس جٌركش جٌىحس٠رٟ فٟ ئؽحس أشخحص عرؼس قؼٛس 

 .س ٌٍّإضّشذشٔحِؽ جٌّٕف جٌذسجع١



 



 

 

 

 

 

رزٕانٗ انؾٕادس انجؾشٚخ ثًخزهف يسججبرٓب ٔثبنشغى يٍ 

انجششٖ انًسجت األكجش فٙ ٔلٕع ْزِ كٌٕ انؼُصش 

انؾٕادس اال اَّ ٚؾشص دائًب ػهٗ إٚغبد انؾهٕل 

انًخزهفخ نهؾذ يٍ ٔلٕػٓب، ربسح ثبنجؾش ٔرؾهٛم يسججبد 

ْزِ انؾٕادس ْٕٔ أؽذ اْى ْزِ انًسججبد، ٔربسح أخشٖ 

ثبثزكبس انزكُٕنٕعٛب انًزطٕسح نمٛبدح انسفٍ ٔثُبئٓب، 

انًخزهفخ ٔرزُٕع  ٔنكٍ رسزًش سُبسْٕٚبد انؾٕادس

سغى انزطٕس انزكُٕنٕعٙ انٓبئم انز٘ نؾك ثصُبػخ 

  .انُمم انجؾشٖ

ْٕ َٕع يٍ  ship groundingؽٕادس عُٕػ انسفٍ 

سفم انسفُٛخ ثمبع أانؾٕادس انجؾشٚخ َبرغخ ػٍ اسرطبو 

بنشؼبة انًشعبَٛخ انًغًٕسح ثٔ أٔ ثبنصخٕس أانجؾش، 

أ٘ ػٕائك أخشٖ غٛش ظبْشح فٙ يٛبِ انجؾش  أٔثبنًٛبِ 

انعؾهخ يًب لذ ٚؤد٘ إنٗ رهف انغضء انسفهٗ يٍ 

ٔلذ ٚؤد٘ أٚعب ْزا االسرطبو إنٗ فزؼ فٙ  ،انسفُٛخ ثذٌ

داخهٓب، ٔانزٙ لذ رؼشض انسفُٛخ انسفُٛخ ٔرسشة انًٛبِ 

نفمذاٌ ارضآَب ٔ أظشاس عسًٛخ لذ رهؾك ثبنجذٌ؛ ٔفٗ 

ؽبنخ رسشة انًبء داخم انسفُٛخ لذ ٚؾذس اَشطبس 

نهجذٌ، ٔغشق انسفُٛخ، يخهفب خسبئش يبدٚخ ٔفمذ فٙ 

 .االسٔاػ

 

 M/V Hanjin Dampierالسفينة 

 

 ْٙ سفُٛخ َمم نجعبئغ انصت انغبفخ، ثُٛذ انسفُٛخ فٙ

 Hyundai Heavy Industriesثٕاسطخ  9191ػبو 

كٕسٚب، يبنك انسفُٛخ ششكخ  “  Ulsanفٙ "أٔنسبٌ 

Hanjin Shipping Company of Seoul in 

South Korea كًب رمٕو َفس انششكخ ثئداسرٓب ،

ٔرشغٛهٓب، ػًهذ انسفُٛخ فٙ َمم ثعبئغ انصت انغبف 

   اسزشانٛبرؾذٚذا "انؾذٚذ انخبو" ثٍٛ يٕاَٗء غشة 

 .ٔعُٕة كٕسٚب  

 

 مواصفات السفينة 

 

                                        Korea السفينة  جنسية

 tons - DW 207346                                الحمولة

                        m 309   الطول 

                        m 50 العرض

                       m 18.02الغاطس

          kt 13السرعة القصوى 

           B&W 6L80MCE 12 959 kW الماكينات

                       persons 22الطاقم

                 9      ػذد انؼُبثش

 

 
 

 وقائع الحادث

أغسطس ػبو  25ٕٚو  10:32فٙ ؽٕانٗ انسبػخ 

غبدسد انسفُٛخ سصٛف انًُٛبء انخبص ثبنؾذٚذ  2002

 Dampierيُٛبء   Intercourse   Islandانخبو فٙ 

غشة اسزشانٛب كبَذ انسفُٛخ رؾًم ؽذٚذ خبو ثًب ٚمشة 

ٔكبٌ غبغس انسفُٛخ  ؽٕانٗ   tonnes 158 233يٍ 

ٔثؼذ يشٔس انسفُٛخ  11:27انسبػخ  ․يزش 18.1

رٕلف  Hamersleyثبنشًُذٔسح سلى أسثؼخ فٙ لُبح 

صجؼ يٕنذ ٔاؽذ فمػ أيٍ انًٕنذاد انشئٛسٛخ ٔ  2ػذد 

 ․انزٖ ٚؼًم ػهٗ نٕؽخ انزؾكى ثغشفخ انًبكُٛبد

 

 

  M/V Hanjin Dampier جنوح السفينة
 إػذاد

 الربان / سامح قبارى راشد
 ػعٕ ْٛئخ انزذسٚس ثبألكبدًٚٛخ انؼشثٛخ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب ٔانُمم انجؾشٖ

 ٔػعٕ يغهس اداسح انغًؼٛخ انؼشثٛخ نهًالؽخ

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A9


 

ثًُٛب كبَذ انسفُٛخ ػهٗ   11:52 انسبػخ ؽٕانٗ فٙ

ٔنٓب  Courtenay Headيٛم ثؾشٖ يٍ   1.3يسبفخ 

ػمذح  رٕلف انًٕنذ انضبنش   8يبيٛخ ؽٕانٗ أسشػخ 

 10صُبء يب كبَذ انذفخ ػهٗ أٔرٕلفذ انًبكُٛخ انشئٛسٛخ 

 ٌ سشػخ انسفُٛخأ يٍانًٍٛٛ، ٔثبنشغى  دسعبد فٙ ارغبِ

اثطأد فؼهٛب َزٛغخ فمذ انسفُٛخ رًبيب نمٕٖ انذفغ 

رغٛش ارغبْٓب نهًٍٛٛ فٙ  أخزد ٌ انسفُٛخأال إٔانؾشكخ، 

عؾهخ، ٔلذ فشهذ كم انًؾبٔالد نزشغٛم ارغبِ انًٛبِ ان

ٌ انسفُٛخ أصجؾذ ثال أانًٕنذ االؽزٛبغٙ ثًؼُٗ 

فٙ ؽٕانٗ  ․ُٛبد ٔال يصذس نهطبلخ انكٓشثبئٛخكي

اسرطى لبع انسفُٛخ ثمبع انجؾش فٙ انًٛبِ  12:03انسبػخ 

047انعؾهخ، رٕلفذ انسفُٛخ ثبرغبِ 
°
 T  فٙ انًٕلغ

((20° 29.7’S, 116° 43.3’E  ٍٛٔانزٖ ٚمغ يب ث

The charted deep draught track  ٔ

Woodside Channel ․ 

 
 أسباب الحادث

 أٔظؼ رمشٚش انُٓبئٙ نذٔنخ انؼهى األسجبة انزبنٛخ: 

عُؾذ انسفُٛخ َزٛغخ رٕلف انًبكُٛخ انشئٛسٛخ  -

 ٔفمذآَب لٕٖ انذفغ ٔرؼطم ٔؽذح رٕعّٛ انذفخ

فمذ انسفُٛخ نهزٕعّٛ ٔرؼطم ٔؽذح رٕعّٛ انذفخ  -

ٔرنك َزٛغخ رؼطم انضالس يٕنذاد األسبسٛخ 

نهسفُٛخ َزٛغخ اخزالغ انًبء ثٕلٕد انًٕنذاد ٔرؼضش 

 رشغٛم انًٕنذ االؽزٛبغٙ 

انطبلى نى  blackoutاإلخالء انزبو ػُذيب ؽذس  -

ٚزخز أ٘ اعشاء يٍ شأَّ رمهٛم انًخبغش انزٙ 

رؼشظذ نٓب انسفُٛخ ٔنى ٚمى ثزؾهٛم انًٕلف 

دلٛمخ ثٍٛ رٕلف انًٕنذ األٔل  22ٔرمًّٛٛ خالل 

 blackoutٔٔلذ 

 ظؼف االرصبل ثٍٛ كجٛش انًُٓذسٍٛ ٔانشثبٌ يًب عؼم 

 .انطبلى نى ٚزخز أ٘ خطٕاد إعشائٛخ نساليخ انسفُٛخ 

 

 الحادثماذا بعد 

ٔ أنى ٚسفش انؾبدس ػٍ أ٘ خسبئش فٙ األسٔاػ  -

 ․ؽزٗ إصبثبد

رى رؼٕٚى انسفُٛخ ثبسزخذاو خًس سفٍ لطش فٙ  -

سجزًجش ٔثؼذ   8انًذ انؼبنٗ انزبنٗ ثزبسٚخ 

غٍ يٍ ؽًٕنخ  6000رفشٚغ يب ٚمشة يٍ 

 ․انسفُٛخ 

ًؤصشح نألنٕاػ انػطبة غٛش ؽذصذ ثؼط األ -

ْٛئخ انخبسعٛخ نمبع انسفُٛخ ٔسًؾذ نٓب 

   .االششاف ثًزبثؼخ انؼًم نؾٍٛ دخٕنٓب انؾٕض

ثبسزخذاو  Dampierٔصذ سهطخ يُٛبء أ -

يسبػذح سفٍ انمطش نهسفٍ انًغبدسح ؽزٗ رخشط 

 .رًبيب يٍ انًُٛبء 

ؽذس عُٕػ انسفُٛخ فٙ ظشٔف ْبدئخ، نى ٚؾذس صخجب 

نٗ خسبئش فٙ األسٔاػ ؽزٗ انسفُٛخ َفسٓب إٔال أدٖ 

نى رٕلفٓب ػٍ انزشغٛم فٙ  ظشاسأصبثزٓب أانزٙ عُؾذ 

َّ ؽبدس لذ أال إاَزظبس انًٛؼبد انمبدو نذخٕنٓب انؾٕض 

ُٚزظ ػُّ خسبئش عسًٛخ نٕال رذخم انمذس ٔنى كبٌ 

رصطذو انسفُٛخ انًزؼطم عٓبص رٕعٛٓٓب ثأخشٖ خبصخ 

ثؼذ رٕلف يبكُٛبرٓب انشئٛسٛخ ٔفمذآَب نهذفغ اصُبء 

مخ، يغبدسرٓب نًُٛبء رغبسٖ ؽٕٛ٘ فٙ ْزِ انًُط

ٔثبنزذلٛك فٙ أسجبة انؾبدس ٔرؾهٛهٓب َغذ كًب ْٕ 

سجبة ؽذٔس أؽذ أ كبٌ ٌ انؼُصش انجششٖأيزكشس 

عُٕػ انسفُٛخ ْٕٔ دائًب ٚجؾش ػٍ انؾهٕل نهؾذ يٍ 

 ․خطبئّأ

 



 

 انذكرٕس يحًذ يحسة ػعٕ خًؼيح انًالحح ٔأحذ انثاسصيٍ فٗ انؼًم تشؼثّ انًساحح انثحشيح تانقٕاخ انثحشيح.

ذخشج فٗ انكهيح انثحشيح ٔذؼذد ذذسيثّ فٗ أسهحّ يخرهفّ تانقٕاخ انثحشيح َٔثغ فٗ أػًال انًساحح انثحشيح 

 ػُّ. جحرٗ كراتح ْزِ انُثزِ انًخرصشٔأسرقش تٓا 

دسخح انًاخسريش فٗ ذكُٕنٕخيا انُقم انثحشٖ ذخصص انًساحح انثحشيح تاألكاديًيح انؼشتيح  نهحصٕل ػهٗذقذو 

نهؼهٕو ٔانركُٕنٕخيا ٔانُقم انثحشٖ تؼذ أٌ دسط انًساحح فٗ تؼثّ يٍ انقٕاخ انًسهحح فٗ انًساحح انثحشيح 

ٔفٗ ْزِ انًشحهح ذشك نذٖ أَطثاػاً تقذسذّ ػهٗ انرسديم نهذكرٕساِ ْٕٔ يا ٕو حصم ػهٗ انذتهحيس تأيشيكا 

 حذز تانفؼم فيًا تؼذ.

نُظاو  DGPSتٕاسطح انُظاو انفشقٗ  جذقغ انًشصنهًٕاقّ ٔاإلَراخيح ى انذيكاٌ يٕظٕع انثحس األٔل ػٍ ذقي

 ػهٗ انساحم انشًانٗ انًصشٖ . جفٗ تؼط انًٕاقغ انًخراس GPSانًالحح األيشيكٗ 

سهسهح انذساسح نرشًم سٕاحم انثحش األحًش ٔتؼط انًٕاقغ تؼيذاً ػٍ انساحم. ٔسدم نذسخح انذكرٕساِ ٔأيرذخ 

 تًُحّ خاصح يٍ األكاديًيح نًا نًسرّ فيّ يٍ يقذسج ػهٗ انرحهيم انشياظٗ انؼهًٗ ٔانًُطقٗ نُرائح انذساسح.

 صطُاػيحسرقثال األقًاس اإلاالأخٓضج  ػهٗ هرذسيةننؼًم ًَٕرج سياظٗ  ٔاسركًم انثحس نذسخح انذكرٕساِ

GPS يّ ٔذى َشش َرائح انثحس فٗ ػذد يٍ انًؤذًشاخ انذٔنيح.سرخذاو انشثكاخ انؼصثات 

انذكرٕس يحًذ يحسة شاسك فٗ انؼذيذ يٍ يؤذًشاخ اندًؼيح كًُظى ٔيحكى نألتحاز كًا قاو تاإلششاف 

يٍ انشسائم انؼهًيح انرٗ ذًد تكهيح انُقم انثحشٖ تاألكاديًيح ٔحصم ػهٗ ذكشيى يٍ اندًؼيح  نهؼذيذٔانرحكيى 

 تٓا فٗ ػذج يُاسثاخ.انثقافٗ  ّنُشاغ

كرشافٓا فٗ األكاديًيح ٔسػايرٓا فٗ اندًؼيح ٔسٕف يضداد تشيقٓا ٔنًؼآَا ايحًذ يحسة ْٕ قطؼح يٍ انًاط ذى 

سرخذاو األيثم نُظى انًالحح ٔتشايح انًساحح انثحشيح ألغشاض ساليح إرا ذٕافشخ نّ أدٔاخ انثحس انؼهًٗ نال

ألػعاء اندًؼيح يٍ انشثاب يكٌٕ يحالً نهثقح فٕٓ يثم صاٍف  َّ قادس أٌإانًالحح ٔدقح ػًهياخ انًسح انثحشٖ، 

 ٔيٍ انذاسسيٍ فٗ يدال انًالحح اإلنكرشَٔيح ٔتشايح انًساحح انحذيثح.

 

 عرفان وتقدير

 الدكتور/ محمد محسب

 رفعت رشاد



 

 

 

 

 

 

سأٚبً فٙ ْزِ انًغبحت حٕل يٕلغ  ٙعبك أٌ َششحى ن     

يفبػم انضبؼت، ٔبظفخٙ يخخظظبً فٙ انجٕٛنٕجٛب 

انبحشٚت، ٔحؼمٛبب ػهٗ سأٚكى فًٛب لبنّ انذكخٕس فبسٔق 

ظ انببص، ٔيب أٚذِ انذكخٕس أحًذ ػبذ انحهٛى حغٍ، سئٛ

بخظٕص حببػذ  ْٛئت انًغبحت انجٕٛنٕجٛت عببمب

ؼًهٛت انشبطئ انغؼٕد٘ ػٍ انشبطئ انًظش٘. ْزِ ان

يهٌٕٛ عُت، ْٕٔ  52بذأث فٙ ػظش األنٛجٕعٍٛ يُز 

سأٖ طحٛح حًبيب. كم يخخظض فٙ يجبل انجٕٛنٕجٛب 

ٚؼشف ْزِ انحمٛمت انؼهًٛت. نكٍ دػُٙ أكهًك ػٍ فخشة 

لشٚبت جذا ببنمٛبط نهؼًش انجٕٛنٕجٙ نألسع، فًُز 

آالف عُت بذأث َٓبٚت آخش ػظش جهٛذ٘ نهكشة  111

انًبء فٙ انبحبس  األسضٛت. كبٌ يغخٕٖ عطح

ٔانًحٛطبث يُخفضب ػٍ انٕضغ انحبنٙ بًب ٚمشة يٍ 

يخشا. يغ يشٔس انٕلج ٔرٔببٌ انجهٛذ انز٘ كبٌ  131

ٚغطٗ أجضاء كبٛشة يٍ يغبحت األسع. بذأث انًٛبِ 

 15حشحفغ حخٗ ٔطهج إنٗ انٕضغ انحبنٙ. يُز حٕانٙ 

أنف عُت. غطج انًٛبِ أجضاء كبٛشة يٍ األسع ْٔٗ 

ٌ ببنشفٕف انمبسٚت أٔ انشطفبٌ انمبسٚت يب ُٚؼشف اٜ

continental shelves  فًزال شبطئ يذُٚت

اإلعكُذسٚت أرُبء انؼظش انجهٛذ٘ كبٌ ًٚخذ ألكزش يٍ 

ػششة كٛهٕيخشاث فٙ احجبِ انشًبل، ٔػُذ اسحفبع 

يخشا. صحفج  131يغخٕٖ عطح انبحش يب ٚمشة يٍ 

انًٛبِ ٔغطج ْزا انجضء يٍ األسع نٛغخمش انشبطئ 

  ػهٗ ٔضؼّ انحبنٙ.

. ببحذ ببنُغبت نجضٚشة حٛشاٌ ػهٗ ٔجّ انخحذٚذأيب 

حخٗ يٍ انخهٛفٌٕ  google earthبغٛظ ػهٗ يٕلغ 

انًحًٕل. ٚظٓش نٌٕ أطفش فبحح ٔيغًٕس فٙ احجبِ 

انغؼٕدٚت. ْزا ًٚزم انشطٛف انمبس٘ انز٘ كبٌ فٙ 

انؼظش انجهٛذ٘ يخظال ببألساضٙ انششلٛت نهبحش 

األحًش )انغؼٕدٚت اٌٜ(. ٔإرا َظشث نهجضٚشة فٙ احجبِ 

 عُشٖ يٛبْب شذٚذة انضسلت. يظش نٍ حجذ ْزِ انظبْشة.
 

َٕٕٚٛ  51انًظذس: جشٚذة انًظشٖ انٕٛو، ػًٕد َٕٛحٍ بخبسٚخ 
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يًب ٚذل ػهٗ ػذو ٔجٕد أ٘ سطٛف لبس٘ بٍٛ     

انشبطئ انًظش٘ ٔانجضٚشة. ٔنخذػٛى ْزا انكالو ػُذ 

 British»نـ  8انُظش إنٗ انخشٚطت سلى 

Admiralty » انبحبس إال ػهًب بأَّ ال ٚؼخشف فٙ يجبل

بٓزِ انخشائظ. عٕف َجذ األػًبق حٕل انجضٚشة َبحٛت 

انغؼٕدٚت لذ حظم إنٗ أسبؼت أٔ خًغت أيخبس أحٛبَب. 

بًُٛب األػًبق فٙ احجبِ يظش حضٚذ ػهٗ أنف ٔخًغًبئت 

يخش أحٛبَب ْٕٔ انًًش انًالحٙ نًذخم خهٛج انؼمبت. 

أحذ انششٔط ٔانمٕاػذ انخٙ « انشف انمبس٘»ٔحٛذ إٌ 

األيى انًخحذة فٙ حشعٛى انحذٔد بٍٛ انذٔل،  حضؼٓب

جضء « حٛشاٌ ٔطُبفٛش»خبطت انحذٔد انبحشٚت، فإٌ 

يٍ انٛببظ انغؼٕد٘ انًًخذ ححج عطح انبحش. ٔأخٛشا 

عُت يٍ  01ػالٔة ػهٗ أَُٙ أفُٛج يب ٚمشة يٍ 

ػًش٘ فٙ يجبل انجٕٛنٕجٛب انبحشٚت، اٌٜ ٔلذ لبسبج 

أٌ أساْب أحغٍ بهذ ػهٗ انغبؼٍٛ ٔكم يب أحًُبِ نبهذ٘ 

فٙ انذَٛب. يهحٕظت أخٛشة: ببنُغبت نجضٚشة انضبشجذ انخٙ 

ركشْب انذكخٕس أحًذ حغٍ فهمذ لضٛج ػهٛٓب أعبٕػب 

ٔانضبشجذ ْٕ يٍ األحجبس انكشًٚت ٕٔٚجذ  1121ػبو 

ػهٛٓب كًٛبث يُّ ال حمذس بًبل. فهُشكض فًٛب ًَهكّ فؼال، 

انكشف ػُّ فًظش يهٛئت ببنزشٔاث انجٕٛنٕجٛت، ٔيب حى 

يٍ غبص ٔبخشٔل ػهٗ انشطٛف انمبس٘ نًظش فٙ 

% يًب ٕٚجذ فّٛ. 11انبحش انًخٕعظ ال ًٚزم أكزش يٍ 

ٔحشعٛى انحذٔد بٍٛ يظش ٔلبشص أضبف نُب ٔنى 

 ٚخظى يُب.

 

 

   

 تيران وصىافير مه الىاحية الجيولوجية
 بمهى

 د. سمير محمود وصر.أ
 ػًٛذ يؼٓذ انذساعبث انؼهٛب ٔانبحٕد األعبك، أعخبر انجٕٛنٕجٛب انبحشٚت 

 جبيؼت اإلعكُذسٚت

 
 



 من أ رص يف امجلعية

مباضهيا  املاىض واحلارض واملس تقبل منظومة زمنية متصةل، ومن فاثو املاىض ال يطمع ىف مس تقبل، وامجلعية

ثبات لتواصل التارخي.            ثعيش حارضىا وثصنع مس تقبليا، وما هقدمو عىل ىذه الصفحات صاىد ا 

            

 رفعت رصاد

 
 

 الربان / وسام حافظ -1
 المرشدين بهيئة قناة السويسكبير 

 اللواء / مازن نديم -2
 رئيس شركة نسكو للنقل

 المهندس / خيرى الخولى -3
 الخبير الهندسى

  

 

 

 

 
 

أول محاضرة تلقى بالمقر الجديد 
 للجمعية العربية للمالحة

للربان/ محمد يوسف طه بعنوان " 
مراقبة حركة المرور البحرى فى 

71/50/7111مصر"   

 

 
 
 

جانب من حفل إفطار رمضان الذى تنظمه 
الجمعية فى قاعة جانجل وفى الصورة كل 
من الدكتور السائح والربان محسن فكرى 

5570عام   

 



 

 

لقطه تصويريه لها داللتها للواء شرين حسن رئيس 
قطاع النقل البحرى األسبق وخبير المناطق 

اكباراً لرائد التعليم البحرى فى اللوجيستية ينحنى 
مصر الدكتور جمال مختار فى أول تكريم له فى 

بعد تركه لرئاسة األكاديمية  5577ديسمبر عام 
العربية للعلوم والتكنولوجيا يرتكز على ذراعه 
الدكتور رفعت رشاد ويرقبهم عن كثب الفريق 
أسامة الجندى رئيس أركان القوات البحرية اَنذاك ثم 

لقوات البحرية فيما بعد فى حفل الجمعية قائد ا
العربية للمالحة الجامع الشامل ألسرة النقل البحرى 
 وهى تكرم الدكتور جمال مختار

 
 

 

 
 

عضاء أمن  صورة أرشيفية تجمع كالً 
الجمعية واألساتذة فى األكاديمية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا فى الصف األول 

متولى الدكتور/ رفعت والربان/ محمد 
والربان/ ابراهيم منصور وبالخلف من 
اليمين الربان/ حسن الناضورى والربان/ 

صالح صالح والمهندس/ عاطف  
،والدكتور/ السيد عبد الجليل  ،والربان/ 
.محيى العشماوى ،والدكتور/ فؤاد فريد  

 

 
 

 

 

 

سخراحت انشبي ببنخراس انمهحك بقبعت ا

سكىدريت عبو إلرمبدا ببجخمبعبث بفىدق الا

ضمه فعبنيبث مؤحمر خطظ  5002

انطىارئ نحمبيت انشىاطئ مه انخهىد 

انبحري وبحضىر مىدوة جهبز شئىن انبيئت 

واندكخىر عبدل يحيي رئيس جهبز 

مشبركت انمسخشبرة باالسخشعبر عه بعد 

حهبوً انجببنً عضى انمحكمت اندسخىريت 

ىر انعهيب ويري فً انصىرة انهىاء جمبل مدك

ومحمد انقصبص واندكخىر احمد انىكيم 

وانرببن عبطف مرووً رئيس انشركت 

انقببضت وكم مه انرببن محيً انعشمبوي 

أميه صىدوق انجمعيت وانرببن سعيد بهبع 

وانرببن محمد انشبنً واندكخىر رفعج رشبد 

 رئيس انجمعيت انعربيت نهمالحت



 

 



 

 

 

 

 

لالقتصاد  البحرى همية الشحنأمن منا ال يعلم 
واألكثر فاعلية وفيراً تكثر العالمى، فهو الطريقة األ

% 09لنقل البضائع الثقيلة لمسافات طويلة وأكثر من 
والمواد  طعمه والوقودة بما فيها األميمن التجارة العال

 62الكيماوية والمعادن الخام يتم نقلها على متن نحو 
ألؾ سفينة تجارية تجوب محيطات العالم محمله 

 بماليين األطنان من البضائع . 
زانها خالل الرحلة اتفن على ولكى تحافظ هذه الس

البحرية عندما تفرغ بعض حموالتها فى ميناء وتتجه 
تزان، إلى آخر فإنها تستخدم مياه الصابورة أو مياه اإل

ولذلك فقد استوقفنى فى أنباء المنظمة البحرية الدولية 
نهاء عمل اللجنه الفرعية بشأن كتيب " إدارة إنبأ عن 

به" وذلك بموافقة لجنه كيفية القيام  -مياه الصابورة
حماية البيئة البحرية فى المنظمه، وذلك ألهمية مياه 

 الصابورة وخطورتها على البيئة البحرية .
فإن كمية مياه  6992وبحسب المنظمه البحرية الدولية 

رضية كل الصابورة التى تحملها السفن عبر الكرة األ
مليار طن "ولألسؾ لم  09إلى  3عام تتراوح بين 

ر لنا بيان عن هذا الرقم اآلن" وإن كان مؤشراً يتوف
لهذه الكميات الهائله من المياه التى تحملها السفن 

ؾ آلالستقرار والتى قد تسافر اللتوفير التوازن وا
 ةالكيلومترات قبل أن يتم التخلص منها فى ميناء الوجه

، وبالطبع فإنه يدخل إلى السفن مع هذه المياه ةالنهائي
األنواع البحرية وهناك مايقدر بنحو دون قصد بعض 

نوع على األقل من الكائنات يتم حملها فى  0999
 صهاريج مياه الصابورة بالسفن حول العالم. 

 

على البيئة  اومياه الصابورة ليست خطراً مطلق
ان لها دوراً هاماً فى تقليل الضؽط على  لالبحرية، ب

على هيكل السفينة كما أن ضخ مياه الصابورة يحافظ 
وينظم  ةضؽط الحموله ضمن الحدود المقبول

ستقرار العرضى، بل يحّسن استقراراها ويوفر اال
أيضاً الدفع والقدرة على المناورة وبالطبع فإن مياه 

 الصابورة تعوض تؽييرات الوزن فى مختلؾ 

  
 مستويات حموالت البضائع على متن السفينة.

 ةومن الناحية التاريخية فقد استخدمت السفن مواد صلب
فكانت تستخدم  0889لتحافظ على توازنها قبل عام 

ة الحصى والرمل وبالطبع كانت هذه المواد عرض
عدم استقرارها أما استخدام الماء لهذا  ببةً للتسرب مس

عاماً بفضل إدخال  069الؽرض فقد بدأ منذ نحو 
تقنيات الضخ التى تجعل التعبئه والتفريػ أسهل 
وأرخص كما أن المياه تضمن استقراراً أفضل ألن 

 نسبه وزن الماء إلى حجمه نسبه جيده.
وإذا عدنا إلى خطورة مياه الصابورة على البيئه، فإننا 
نجد أن الدراسات أظهرت أن ملء خزان المياه يحمل 
معه آالؾ الكائنات المائيه التى قد تموت قبل وصول 
السفينه إلى وجهتها لتعيد تفريػ المياه وبذلك فإن هذه 
المياه تعتبر وسيطاً لنقل األنواع الؽريبة من منطقة 

 جؽرافية إلى أخرى حول العالم.

 

عبر مياه  ةالمنقولوقد تم تصنيؾ الكائنات البحرية 
من )" وأنواع "ؼازية" ةالصابورة إلى أنواع "دخيل

 .(الؽزو

 وؼير  ةاألنواع الدخيله هى تكون ؼريب
 موجودة فى النظام البيئى الذى نقلت إليه.

  ًاألنواع الؽازية هى التى يسبب دخولها ضررا
قتصاد أو صحة على البيئة المحلية و اال

 البشر.
 

إدارة مياه الصابورة هذه  تفاقيةاولذلك فقد صنفت 
الكائنات بأنها كائنات مائيه مسببات لألمراض والتى 
يكون إدخالها إلى البحر أو مصبات األنهار أو المياه 

نسان إلالعذبه مسبباً للمخاطر على البيئة وصحة ا
وممتلكاته كما أن إدخالها يفسد التنوع البيولوجى ويؤثر 

 فى االستخدامات التقليدية للمنطقة.
 

 نها قد تبقى أوإذا اقتربنا أكثر من هذه الكائنات فإننا نجد 
 

 

 لــــــكلة والحــــابورة المشــــاه الصـــــمي

 إػذاد

 األستاذة / ميرفت حنفى

 ػضٕ يجهس إدارح انجًؼيخ انؼزثيخ نهًالحخ



 

على قيد الحياة إذا كانت البيئة الجديدة مناسبه لها وهنا 
قادرة على التكاثر  نجد أنها تتوطن وتشكل جماعة

بنسب ضارة فى البيئة الجديدة، بحيث أنها تنافس 
األنواع األصليه فى هذه البيئه مما يؤدى إلى فقدان 

 التنوع الحيوى للبيئه المحليه.
وبحسب ما جاء فى مجله بيئتنا الصادرة عن الهيئة 
العامة للبيئه فإن اآلثار الناجمه عن دخول هذه الكائنات 

موقع نقطة التفريػ لمياه الصابورة بحسب نوعها، و
عرفت األنواع الؽريبه فى البيئة البحريه والساحلية 
كواحدة من أخطر أربعة مخاطر على محيطات العالم 

 وهى:
 .ةالتلوث البحرى من مصادر بري .0
 ستؽالل الجائر للموارد البحرية الحية .اال .6
 التدخل المادى أو التدمير للبيئات البحرية. .3

 

بالذكر أن مياه السفن محملة بأنواع البكتريا وجدير 
والعوالق والالفقاريات الصؽيرة إضافة إلى األنواع 
النباتية والحيوانية فى مراحل حياتها المختلفة، ويضاؾ 

التى تترسب فى  ةإلى ذلك كله رواسب المناطق الضحل
 للسوطيات النباتيه. ةبيئي ةالخزانات مشّكل

 
ر كتله كبيرة من وبحسب نفس المصدر فإن ظهو

كان  0093العوالق النباتيه اآلسيوية فى بحر الشمال 
أولى عالمات ظهور األنواع الؽازية أو التى ؼزت 

ستراليا من هذه المشكله، أبحر الشمال كما عانت كندا و
كائناً ؼازياً شهيراً على  ةوتعد قناديل البحر المشطي

ساحل األطلنطى األمريكى والبحر األسود وقزوين 
 حيث ينافس األسماك التجارية على ؼذائها .

 
وال يقتصر األمر هنا على عرض مشكلة مياه 
الصابورة فقط ولكن جاء على موقع "الباحثون 
السوريون" عرض للتقنيات المستخدمة لمعالجة مياه 
الصابورة بشكل عام، حيث قسمت إلى ثالث تقنيات 

 أساسية
 أوالً: التقنيات الميكانيكية

 وبالمبيدات الحيوية ةمعالجة الكيميائيثانياً: ال
 ثالثاً: التعقيم الفيزيائى

 
بالنسبة للتقنيات الميكانيكية فتشمل الترشيح والدوامات 
المائية اما الكيماويات المستخدمه فى النوع الثانى من 

 كسيد الكلورأالتقنيات فهى الكلور وثانى 
 ه فى حين يشمل التعقيم الفيزيائى الموجات فوق الصوتي

 

كسجين واألشعه فوق البنفسجيه والحراراة ونقص األ
 وؼيرها .

وقد اعتمد مجلس المنظمه البحرية الدوليه مبادىء 
وضعت فى ظل إشراؾ تقنى وعلمى  ةتوجيهي
خرى طراؾ المعنيه األالحكومات وكل األ ةلمساعد

من مخاطر إدخال عضويات مائيه مؤذيه على التقليل 
 -مع مياه الصابورة وتشمل: ةوكائنات ُممرض

وتبادل مياه  ةألدار ةتزويد كل سفينه بخط .0
 الصابورة

الرواسب وتجنب التفريػ ؼير  ةإزال .6
 الضرورى

َشبء إٔ خسزقجبل انشبطئيانزفزيغ ثًزافق اإل .3

 خرقُيبد انًؼبنج

ْذا انؼبو ثًقز أيب ُْب فٗ يصز فقذ ػقذ اجزًبع أٔائم 

ْيئّ يٕاَٗء انجحز األحًز نًجًٕػخ انؼًم انٕطُيّ 

دارِ ييبِ انصبثٕرح ٔانزٔاست ػهٗ انسفٍ انًجحزح إل

ثبنجحز األحًز رحذ  خانًصزي خفٗ انًيبِ األقهيًي

يٕاَٗء انجحز األحًز ٔحضٕر  خإشزاف رئيس ْيئ

 خْٔيئخ انساليخ انجحزيخ ْٔيئ خانجيئ  يًثهٗ جٓبس شئٌٕ

نسٕيس ٔقطبع انُقم انجحزٖ ٔيؼٓذ ػهٕو انجحبر قُبح ا

خزٖ ٔرى خالل أحخ ٔجٓبد ٔيُذٔة ٔسارح انص

اسزؼزاض يسٕدح االسززاريجيخ انٕطُيخ  االجزًبع

رشاٌ ٔيُبقشخ يشبكم انغشٔ انجيٕنٕجٗ إلإلدارح ييبِ ا

فٗ ثؼط يُبطق انؼبنى، ٔ ػزض يب رى َحٕ قيبو يًثهٗ 

انًؼهٕيبد ٔانجيبَبد انخبصخ انًٕاَٗء انجززٔنيخ ثجًغ 

رشاٌ يٍ انسفٍ انزٗ رزربد انًٕاَٗ انجززٔنيخ إلثًيبِ ا

كًب رى يُبقشخ يقززحبد انزؼبٌٔ يغ انٓيئخ اإلقهيًيخ 

حًز ٔ خهيج ػذٌ ثشأٌ نهًحبفظخ ػهٗ ثيئخ انجحز األ

رفغ كفبءح انؼبيهيٍ ثبنًٕاَٗء نزطجيق إدارح ييبِ 

كيخ ثزقذيى ػزض انصبثٕرح، ٔ قبيذ ْيئخ انثزٔح انسً

رقييى حبنخ ػٍ األيزاض أٔ اإلصبثبد انزٗ رصيت 

األسًبك َزيجخ انؼذٖٔ انفيزٔسيخ انزٗ يحزًم أٌ يكٌٕ 

 .يصذرْب كبئٍ غبسٖ

ٔفٗ خزبو االجزًبع قبيذ انهجُخ انؼهًيخ انًشكهخ ثجٓبس 

شئٌٕ انجيئخ ثؼزض رقزيز ػهًٗ ػٍ ٔثيقخ انًسح 

 .سبسٗ نهًٕاَٗء انًصزيخانجيٕنٕجٗ األ

 
 



 



 

 

 

 

 

 

إْ ِصو كٌٚخ ثؾو٠خ ِٕن اٌملَ ، ٚأشٙو هؽٍخ ثؾو٠خ 

ؽزشجَٛد فٟ اٌعصو ا١ٌٍٛظ، رغبه٠خ أهٍٍزٙب اٌٍّىخ 

ٍفٓ ِؾٍّخ ثبٌجضبئع  6ؽ١ٓ عٙيد ٚأهٍٍذ 

اٌّصو٠خ، إٌٟ ثالك ثٕظ ـ اٌصِٛبي ؽب١ٌب ـ ٚعبكد 

ِؾٍّخ ثبٌّٕزغبد اٌصِٛب١ٌخ ِٓ عطٛه ٚفالفٗ. ٚفٟ 

اٌّبضٟ اٌمو٠ت وبٔذ ٕ٘بن شووبد ٔمً ثؾوٞ ٠ّزٍىٙب 

هعبي أعّبي ٌُٙ ٍّعخ عب١ٌخ ِٓ أِضبي عجٛك ثبشب 

ػ ٠ؾ١ٟ ثبشب رّزٍه ٍفٕب رغٛة اٌجؾبه ٚعجل اٌفزب

ٚاٌّؾ١طبد رٕمً صبكهاد ِصو ٚٚاهكارٙب، ٚأفوعذ 

هثبثٕخ وبْ ٌُٙ ٍّعخ عب١ٌخ ك١ٌٚخ. ٚا٢ْ ٔغل أْ 

األٍطٛي اٌجؾوٞ اٌزغبهٞ لل رآوً رّبِب، ٚأصجؾذ 

ٚاهكاد ٚصبكهاد ِصو رٕمً عٍٟ ِزٓ ٍفٓ أعٕج١خ أٚ 

ٓ، ِؤعوح، ٚثعل أْ وبٔذ ِصو ٌل٠ٙب عشواد اٌَف

فبهط   ٚصً ثٙب اٌؾبي إٌٟ علح ٍفٓ ال ٠عًّ ِٕٙب

اٌقلِخ ٚاٌجبلٟ لبهثذ عّو٘ب االفزواضٟ، ٚال ٠ّىٓ 

ألٞ ١٘ئخ رص١ٕف أْ رعط١ٙب شٙبكح صالؽ١خ ثعل مٌه. 

ٚأعزمل ثصفخ عبىِخ أْ ا١ٙٔبه األٍطٛي اٌّصوٞ 

اٌزغبهٞ ثلأ ِع إٌغبء ٚىاهح إٌمً اٌجؾوٞ فٟ ِصو، 

 اٌّٛاصالد.ٚضّٙب إٌٟ ٚىاهح إٌمً ٚ

 

 
 صٛهح إؽلٜ ٍفٓ أٍطٛي ؽزشجَٛد

 

إْ إٌمً اٌجؾوٞ ٘ٛ أوجو صٕبعخ فٟ اٌعبٌُ وٍٗ      

% ِٓ اٌجضبئع اٌّزلاٌٚخ عب١ٌّب عجو 58رٕمً ؽٛاٌٟ 

 % ِٓ ١ِ37بٖ اٌجؾبه ٚاٌّؾ١طبد اٌزٟ رغطٟ ؽٛاٌٟ 

   

ٍطؼ اٌىوح األهض١خ. ٚاٌلٚي اٌجؾو٠خ رعوف رّبِب 

ل١ّخ إٌمً اٌجؾوٞ اٌنٞ ٠غٍت ٌٙب ثال١٠ٓ اٌعّالد 

األعٕج١خ، ٚكائّب رٛاٌٟ رط٠ٛو ٍفٕٙب ِٚٛأئٙب ٌززّبشٝ 

ِع ِزطٍجبد ٍٛق إٌمً اٌجؾوٞ اٌعبٌّٟ. ٚأصجؾذ 

اٌَفٓ أوجو اٌعّبئو اٌعبئّخ اٌزٟ ال رَزط١ع أْ رزٕبفٌ 

ً أفوٞ ٍٛاء ثو٠خ أٚ ع٠ٛخ أٚ ٔمً ِعٙب أٞ ١ٍٍٚخ ٔم

ٔٙوٞ، ٚعٍٟ ٍج١ً اٌّضبي ال اٌؾصو رٛعل ؽب١ٌب اٌَفٓ 

اٌعّاللخ ٍٛاء ٍفٓ اٌؾب٠ٚبد، أٚ ٔبلالد اٌجزوٚي، أٚ 

ٔبلالد اٌغبى، ٚونٌه اٌجضبئع اٌصت اٌصٍجخ أٚ 

اٌَبئٍخ، ثً ٚفٟ فالي اٌعشو٠ٓ ٍٕخ لبكِخ ٍزشٙل 

ِٓ اٌجو ِضً  صٕبعخ إٌمً اٌجؾوٞ ٍفٕب ثال طبلُ رلاه

ٍفٓ اٌفضبء. ٚرجعب ٌنٌه أفند اٌلٚي اٌجؾو٠خ فٟ 

رط٠ٛو ِٛأئٙب ٌزَزمجً رٍه اٌَفٓ، ١ٌٌ ٘نا فمظ ثً 

رط٠ٛو اٌع١ٍّبد اٌٍٛع١َز١خ اٌزٟ رزُ كافً اٌّٛأئ ِٓ 

شؾٓ ٚرفو٠غ ٚرقي٠ٓ ٚر٠ّٛٓ، ثؾ١ش رغعً رٍه 

اٌع١ٍّبد آ١ٌخ ؽزٝ ال رؤفن ٚلزب ط٠ٛال وّب وبْ فٟ 

زم١ًٍ ثً ٚاٍزجعبك اٌقطؤ اٌجشوٞ، ٚرَّٝ اٌّبضٟ، ٚاٌ

رٍه اٌّٛأئ ثبٌّٛأئ اٌنو١خ. ٚاٌىالَ ال ٠زٛلف عٕل ٘نا 

اٌؾل فٕٙبن ِب ٘ٛ أفطو ِٓ مٌه ٟٚ٘ اٌّٛأئ 

اٌّؾٛه٠خ اٌزٟ رَزمجً وّب ٘بئال ِٓ اٌجضبئع رمَٛ 

ثزٛى٠عٙب إٌٟ اٌجالك اٌّع١ٕخ ٚفمب ٌزىٌٕٛٛع١ب ِعملح 

ب ثزط٠ٛو ١ِٕبء ث١و٠خ إٌٟ ٌٍغب٠خ، ٚرمَٛ ا١ٌٛٔبْ ؽب١ٌ

١ِٕبء ِؾٛهٞ، ٚونٌه رمَٛ إٍوائ١ً ثزط٠ٛو ١ِٕبء ؽ١فب 

إٌٟ ١ِٕبء ِؾٛهٞ، ٚال ٠غت أْ رزقٍف ِصو عٓ ٘نا 

اٌّضّبه، ثً أْ اٌّٛأئ اٌؾل٠ضخ ٍٛف رجٕٟ إٌٟ كافً 

اٌجؾو ٚرصٍٙب ثبٌجو ِّو ثوٞ ٠زَع ٌٍٛبئً إٌمً ِضً 

عالٚح عٍٟ اٌَىه اٌؾل٠ل٠خ ٚاٌٍٛاهٞ ٚاألٚرٛث١َبد، 

ِقبهط ٌزٍه اٌٍٛبئً ثع١لا عٓ اٌّلْ ؽزٝ ال ٠ؾلس 

 رىلً ِوٚهٞ كافً رٍه اٌّلْ. فّصو ٌٙب ِٛلع فو٠ل 
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ٚربه٠ـ عو٠ك وّب ٚصفٙب اٌف١ٍَٛف اٌواؽً عّبي 

ؽّلاْ "ثعجمو٠خ اٌّىبْ ٚاٌيِبْ". ٚعل٠و ثبٌنوو فٟ 

 7٘نا ا١ٌَبق ِب ٚهك فٟ عو٠لح األ٘واَ ٠َٛ اٌق١ٌّ 

 اٌعبَ اٌّبضٟ عٍٟ ٌَبْ ثٟ ٠ٓ شٛٔظ هئ١ٌٍجزّجو 

ؽ١ش طبٌت اٌؾىِٛخ  China Harbor شووخ

اٌّصو٠خ ثزىض١ف عٙٛك٘ب ٌزط٠ٛو اٌّٛأئ، ٚأزمل 

رل٘ٛه اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ث١ّٕبء اإلٍىٕله٠خ، ٚرعٙل ثبٌعًّ 

 ِع ١٘ئخ ا١ٌّٕبء ٌٛضع فطخ ط٠ٍٛخ اٌّلٜ ٌزط٠ٛوٖ.

غبث١خ عٍٟ وبفخ إْ إٌمً اٌجؾوٞ ٌٗ رؤص١و ثبٌغ اإل٠     

اٌّغزّعبد ٚاٌجٍلاْ، إْ اٌّال١٠ٓ ِٓ األ٠لٞ اٌعبٍِخ 

رعًّ فٟ اٌّغبالد اٌّزعلكح ٌٍٕمً اٌجؾوٞ، فٕٙبن أطمُ 

اٌَفٓ ِٓ اٌضجبط ٚإٌّٙل١ٍٓ اٌجؾو١٠ٓ ٚاٌجؾبهح ِٓ 

وبفخ اٌزقصصبد، ٚاٌعب١ٍِٓ فٟ اٌّٛأئ ٌٍشؾٓ 

ٚاٌزفو٠غ ٚاٌزقي٠ٓ ٚإٌمً، عالٚح عٍٟ اٌعب١ٍِٓ فٟ 

شووبد ٚاٌزٛو١الد اٌجؾو٠خ، ثً ٚاٌّصٕع١ٓ ٌألعٙيح اٌ

اٌزٟ ٠زُ روو١جٙب عٍٟ اٌَفٓ ِٚٓ ٚهائُٙ اٌعٍّبء اٌن٠ٓ 

ثؤثؾبصُٙ ٠زُ رط٠ٛو رٍه اٌّعلاد، صُ رؤرٟ اٌّؤٍَبد 

اٌزع١ّ١ٍخ اٌجؾو٠خ اٌزٟ ٠عًّ ثٙب أٍبرنح ِؾبضوْٚ عٍٟ 

أعٍٝ َِزٛٞ ِٓ اٌىفبءح ٚاٌعٍُ ٚاٌقجوح. ٌٙنا ال ٠ّىٓ 

ثؾو٠خ ِضً ِصو اٌزٟ ٠ؾل٘ب ِٓ اٌشّبي ٚاٌشوق ٌلٌٚخ 

ِئبد األ١ِبي اٌجؾو٠خ ٌٍجؾو اٌّزٍٛظ، ٚاٌجؾو األؽّو 

أْ رزغبً٘ أ١ّ٘خ إٌمً اٌجؾوٞ ٚأال ٠ىْٛ ٌٙب ٚىاهح 

فبصخ ثٗ. ٚاٌَؤاي ٌّبما ٌُ ٠زُ إٌغبء ٚىاهح اٌط١واْ 

ثبٌّضً؟ ًٚ٘ رَزط١ع طبئوح أْ رٕمً ِب رٕمٍٗ ٍف١ٕخ 

أْ رٕمً ِب رٕمٍٗ ٔبلٍخ ثزوٚي  ؽب٠ٚبد عّاللخ؟ أٚ

 .عّاللخ"

  

 
 ٍف١ٕخ ٔبلٍخ ثزوٚي

 

 

 
 ٍف١ٕخ ؽب٠ٚبد

 

ِب كفً ٚىاهح إٌمً ثٙنٖ  إٟٔ أرَبءي ثزعغت شل٠ل 

اٌصٕبعخ اٌضقّخ؟ أال ٠ىف١ٙب ِشبوً اٌَىه 

اٌؾل٠ل٠خ، ِٚزوٚ األٔفبق ٍٚٚبئً إٌمً اٌّزعلكح ِٓ 

ٌٛاهٞ ٚأٚرٛث١َبد، ١ِٚىوٚثبصبد ٚغ١و٘ب ِٓ 

عٍٟ ِب رٕٛء   ٍٚبئً إٌمً اٌقف١ف ٚاٌضم١ً ؟ عالٚح

ثٙب ِٓ اٌّشبوً اٌزٟ رزَجت فٟ وٛاهس ِؤٌّخ، ِضً 

وٛاهس اٌمطبهاد ٚاٌّيٌمبٔبد اٌزٟ أٚكد ثشجبة 

ٚأطفبي ٚش١ٛؿ َٚٔبء، ٚغ١و لبكهح عٍٟ أْ رٍؾك 

 ثبٌزطٛهاد اٌزٟ رزُ ف١ٙب عٍٟ َِزٜٛ اٌعبٌُ.

ٓ وجبه إْ ٌلٜ ِصو وٛاكه ثؾو٠خ فبصخ ِ     

اٌمبكح اٌضجبط ِٓ اٌمٛاد اٌجؾو٠خ ٚاٌجؾو٠خ اٌزغبه٠خ 

اٌن٠ٓ ُ٘ عٍٟ أعٍٟ َِزٜٛ ِٓ اٌىفبءح اإلكاه٠خ 

ٚاٌعٍُ، ٚأصجزٛا وفبءح ؽ١ٓ إٍٔل إ١ٌُٙ هئبٍخ ١٘ئبد 

اٌّٛأئ، ٚغ١و٘ب، ٚأٚضؼ ِضبي عٍٟ مٌه اٌفو٠ك 

ِٙبة ١ِّش اٌنٞ رؾًّ َِئ١ٌٛخ رٕف١ن اٌمٕبح اٌغل٠لح 

ط إٌٟ صالس ٍٕٛاد، ٚرّذ فٟ ٍٕخ اٌزٟ وبٔذ رؾزب

ٚاؽلح، ثىً وفبءح ٚالزلاه ِٓ ٔبؽ١خ اٌزقط١ظ ٚاٌزٕف١ن 

ٚاٌّزبثعخ، ثً ٚإٍٔل إ١ٌٗ اإلشواف عٍٟ رٕف١ن اٌّقطظ 

اٌضقُ ٌزط٠ٛو ِٕطمخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ، ٚاٌٍٛاء ثؾوٞ 

أ.ػ. ِؾّل أؽّل إثوا١ُ٘ ٠ٍٛف هئ١ٌ اٌشووخ 

 ١و.اٌمبثضخ ٌٍٕمً اٌجؾوٞ ٚاٌجوٞ، ٚغ١وُ٘ اٌىض

ٕٚ٘بن ِضً شعجٟ ٠مٛي "إكٞ اٌع١ش ٌقجبىٖ ٚإكٞ  

اٌىزبة ألٍزبمٖ" أٞ ضع اٌوعً ا١ٌٍَُ فٟ اٌّىبْ 

ا١ٌٍَُ. ٌٚىً رٍه األٍجبة ٚغ١و٘ب، أصجؼ إعبكح 

إٔشبء ٚىاهح إٌمً اٌجؾوٞ ضوٚهح وغيء ال ٠زغيأ 

اٌشبٍِخ ٌٍز١ّٕخ فٟ ِصو.  ِٓ اٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ

   ٙل.اٌٍُٙ إٟٔ لل ثٍغذ فبٌٍُٙ فبش

 



 



 

 

 

 

 

جيل جديد من طائرات الجامبو نتاج  

 تعاون روسي صيني

طائرات جامبو  ءعزمت الصٌن و روسٌا على بنا
، حٌث أطلقا جمشابهة لطائرات اإلٌرباص و بوٌن

ا شركة الطائرات التجارٌة الصٌنٌة الروسٌة ًٌ التً  رسم
ملٌار  42الى  35ما بٌن الـتنوي إنفاق مبلغ ٌتراوح 

دوالر أمرٌكً لبناء طائرة ركاب ذات مقصورة 
راكًبا  482واسعة مزدوجة الممرات قادرة على حمل 

 .على متنها

تهدف هذه الشراكة بٌن شركة الطائرات التجارٌة 
ووكالة الطٌران المتحدة  (COMAC) الصٌنٌة
إلى القٌام برحلتها األولى فً عام  (UAC) الروسٌة
م، والدخول فً مجال الخدمات عام 4245م أو 4244
م، ومن المتوقع أن ٌحتكر الثنائً 4242-م4242

سوق طائرات الجامبو  02%و إٌرباص بنسبة  جبوٌن
 م4242طائرة فً حلول عام  00322ٌصل إلىالذي 

وستمتلك جمٌع طائرات الجامبو الثالث سلسلة استٌراد 
وإلكترونٌات عالمٌة توفر المحركات وأنظمة الوقود 

 .الطٌران وأنظمة الطاقة الكهربائٌة وأنظمة دعم الحٌاة

 – 482تتسع لـ هذه الطائرة ذكرت جلوبال تاٌمز أن 
راكًبا، وتتكون من ثالثة مستوٌات )درجات(، و  402

الجدٌر بالذكر أنها ستكون متوفرة بنسختٌن: نسخة 
 452راكًبا، ونسخة بدٌلة صغٌرة تتسع لـ  522تتسع لـ

طن  442باً وسٌكون الحد األقصى لوزن إقالعها راك
كمتغٌر قٌاسى، وهى مدعومة بـ توأم من محركات 

قدم، وستكون  563طن، وجناحٌن بطول  52دفع بقوة 
مزودة بجناح ملتو ألعلى؛ للحد من قوى السحب 

 وتحسٌن كفاءة الوقود، وسٌكون الجناح نفسه مصنوعاً 

 

  

من مواد مركبة، مصنعة فً روسٌا وستقدم محركاتها 
المروحٌة األولٌة من قبل صانعً المحركات الغربٌة، 
مثل: رولز روٌس، برات آند وٌتنً، أو جنرال 

 .لكترٌكإ

 

ألول مرة، علمبء ٌكتشفون جزٌئبث مبء  

 فً كوكب خبرج المجموعت الشمسٍت

 

امزشف اىؼيَبء عضٝئبد اىَبء رزٕ٘ظ ؽ٘ه م٘مت 

خبسط ّظبٍْب اىشَغٜ، ٕٗ٘ دىٞو ػيٚ ٗع٘د م٘مت 

 ثطجقخ عزشار٘عفٞش خبسط اىَغَ٘ػخ اىشَغٞخ.

إّٔ امزشبف ػخٌ، ٝفٞذّب مضًٞشا فٜ ػيٌ ع٘ثٞزشص 

ٗرغَٚ أٝؼـًب ثبىن٘امت اىَؾَظخ ٕٜٗ  –اىغبخِ 

م٘امت رقبسة مزيزٖب أٗ رضٝذ ػيٚ م٘مت اىَشزشٛ فٜ 

ّؾبء ٕٜٗ شبئؼخ فٜ عَٞغ أ –ٍغَ٘ػزْب اىشَغٞخ 

 اىَغشح، ىنِ ال ر٘عذ فٜ ٍْطقزْب اىشَغٞخ.

اىزٛ ٝفظو  –ػيٚ مٍو ال رفشػ مضًٞشا، فٖزا اىن٘مت 

ٗإُ صَجَُذ اٍزالمٔ ىغالف  –عْخ ػ٘ئٞخ  0ٓٓثْْٞب ٗثْٞٔ 

ع٘ٛ إال أُ ثٞئزٔ اىَزطشفخ ال رزٞؼ ىيؾٞبح فشطخ 

ٕ٘ خط٘ح مجٞشح  مٖزا ٝؼذُ  اىْش٘ء. سغٌ رىل فئُ فٌٖ ع٘

اىظشٗف اىفٞضٝبئٞخ ٗاىنَٞٞبئٞخ اىزٜ  فٜ اىزؼشف ػيٚ

رشنو اىؼ٘اىٌ اىغشٝجخ ٗاىزٜ ػيٚ ٍب ٝجذٗ، قذ ال رنُ٘ 

 ثؼذ رىل.غشٝجخ 

ٝق٘ه ٍبسك ٍبسىٜ ٍِ ٍشمض أثؾبس أٍٞظ اىزبثغ  

ٕزٓ اىْزٞغخ ٍضٞشح ألّٖب رظٖش أُ اىغَخ “ى٘مبىخ ّبعب: 

ٕٜٗ  –اىَشزشمخ ىَؼظٌ األع٘اء فٜ ّظبٍْب اىشَغٜ 

َٝنِ اىؼض٘س ػيٖٞب أٝؼـًب  –فٞش دافئخ ؽجقخ اعزشار٘ع

َٗٝنْْب  فٜ أع٘اء م٘مت خبسط اىَغَ٘ػخ اىشَغٞخ،

اُٟ ٍقبسّخ اىؼَيٞبد فٜ أع٘اء م٘مت خبسط 

 فٚ اىَغَ٘ػخ اىشَغٞخ ٍغ ّفظ اىؼَيٞبد اىزٜ رؾذس

 

 

 من هنا وهناك

 )هٌئة تحرٌر النشرة(



 

ٍغَ٘ػبد ٍخزيفخ ٍِ اىظشٗف فٜ اىْظبً اىشَغٜ ظو 

 اىخبص ثْب.

فً  رصد نظبم عبصفت براقت عمالقت 

 الغالف الجوي لنبتون

 
ُسطَذد ػبطفخ ٍزٕ٘غخ غٞش اػزٞبدٝخ ىٖب ؽغٌ 

األسع رقشٝجبً فٜ اىغالف اىغ٘ٛ ىْجزُ٘، ٕٗ٘ أٌٍش قذ 

ؽَّٞش اىؼيَبء ألّٖب رقغ قشة خؾ االعز٘اء ىيؼَالق 

ٍٞو  006ٓٓاىغيٞذٛ. ٝجيغ ؽ٘ه ٕزٓ اىؼبطفخ ّؾ٘ 

مٌ( أٗ ٍب ٝؼبده صيش ّظف قطش ّجزُ٘،  00ٓٓٓ)

دسعخ ؽ٘ىٞخ ٗػشػٞخ. امزُِشفذ  ٖٓػيٚ األقو ٗرَزذ 

جنِّش ٍِ ٕزا اىؼبً ػيٚ ٝذ ؽبىت  ٍُ اىؼبطفخ فٜ ٗقذ 

  Nedثٞشميٜ ّٞذ ٍ٘ىزش-اىزخشط فٜ عبٍؼخ مبىٞف٘سّٞب

Molter ٗرىل ٍِ خاله ط٘س اىزقطٖب ريٞغن٘ة ،

  .Wثظشٛ ػبٍو ثبألشؼخ رؾذ اىؾَشاء فٜ ٍشطذ

M. :إُ  مٞل فٜ ٍّ٘بمٜ ثٖبٗاٛ. ٗٝق٘ه ٍ٘ىزش"

ٍشبٕذح ٕزٓ اىؼبطفخ اىَزٕ٘غخ ػْذ خؾ ػشع 

ٍْخفغ مٖزا ٕ٘ أٍش ٍفبعئ ثشذح، فؼبدح ٍب رنُ٘ ٕزٓ 

اىَْطقخ ٕبدئخ ىيغبٝخ ّٗشبٕذ فقؾ اىغًٞ٘ اىَزٕ٘غخ فٜ 

ّطبقبد خط٘ؽ اىؼشع اىَز٘عطخ، ىزا فئُ اىؾظ٘ه 

ػيٚ ٍضو ٕزٓ اىغؾبثخ اىؼخَخ اىقبثؼخ َْٝٞبً ػْذ خؾ 

 .االعز٘اء ٕ٘ أٍش ٍزٕو"

 

  Imke de Paterٗٝق٘ه اىجشٗفٞغ٘س إٍل دٗ ثبرش

ثٞشميٜ: "ربسٝخٞبً، -ٕٗ٘ أٝؼبً ٍِ عبٍؼخ مبىٞف٘سّٞب

ِٕذد اىغؾت شذٝذح اىزٕ٘ظ أؽٞبّبً ػيٚ ّجزُ٘،  ُش٘

ٗىنْٖب ػبدح مبّذ رز٘اعذ ػْذ خط٘ؽ ػشع أقشة إىٚ 

دسعخ شَبالً أٗ  6ٓإىٚ  0ٔاىقطجِٞ، أٛ ٍب ٝقبسة 

رُشبَٕذ عؾبثخ ٍِ قَْجو ػيٚ خؾ عْ٘ثبً". ٗأػبف: "ىٌ 

ٌّٛ ٍْٖب ػيٚ ٕزا  االعز٘اء أٗ ثبىقشة ٍْٔ، ٗىٌ ٝنِ أ

 اىقذس ٍِ اىزٕ٘ظ".

 

ٗمَب فٜ مو م٘مت، فئُ اىشٝبػ فٜ اىغالف اىغ٘ٛ 

ىيَشٝخ رخزيف عزسٝبً ٍغ خط٘ؽ اىؼشع، ىزىل ػْذ 

ٗع٘د ّظبً عؾبثخ ٍزٕ٘ظ ٗمجٞش َٝزذ ػيٚ ٍذاس اىؼذٝذ 

ٗع٘د ٍب ٝغؼيٖب ٍزَبعنخ  ٍِ خط٘ؽ اىؼشع، ْٝجغٜ

ٍغ ثؼؼٖب اىجؼغ ٍضو دٗاٍخ ٍظيَخ، ٗإال فئُ اىغًٞ٘ 

 عزْفظو. ٗٝؼٞف اىجشٗفٞغ٘س دٗ ثبرش: "رقجغ ٕزٓ

-اىذٗاٍخ اىنجٞشح فٜ ٍْطقخ ْٝؾغش فٖٞب اىٖ٘اء ّ٘ػبً ٍب  

ثذالً ٍِ أُ ٝشرفغ، ّبٕٞل ػِ طؼ٘ثخ  -ثظفخ ػبٍخ

ّٜ ىيذٗاٍخ ؽ٘ٝيخ األٍذ اى ٘اقؼخ َِٝٞ خؾ اىزفغٞش اىفٞضٝبئ

االعز٘اء". قذ ٝنُ٘ اىْظبً ػجبسح ػِ عؾبثخ ػخَخ 

ِٕذد أؽٞبّبً ػيٚ م٘امت  راد ؽَو ؽشاسٛ مبىزٜ ُش٘

أخشٙ مبىؼبطفخ اىؼخَخ ػيٚ صؽو اىزٜ امزشفذ ػبً 

ى٘ ىٌ ٝنِ ّظبً اىؼبطفخ ٍشرجؾ ثبىذٗاٍخ، ٗػيٚ  ٕٓٔٓ

اىشغٌ ٍِ رىل، فبىَشء عٞز٘قغ أٝؼبً أُ اىؼبطفخ 

اىخبسط ثشنو ٍيؾ٘ظ فٜ غؼُ٘ أعج٘ع. عزْزشش ّؾ٘ 

ِٖش رىل ٗع٘د  ٗػيٚ ؽذ ق٘ه اىجشٗفٞغ٘س دٛ ثبرش: "ُٝظ

رغٞٞشاد مجٞشح ىيغبٝخ فٜ دْٝبٍٞنبد اىغالف اىغ٘ٛ 

ىْجزُ٘، ٗسثَب ٝنُ٘ رىل ؽذصبً ىطقظ ٍ٘عَٜ ٝؾذس 

 ."مو ثؼؼخ ػق٘د أٗ ّؾ٘ رىل

 

سفٍنت قبدرة على اإلبحبر فً المٍبه 

 ٌبثالمتجمدة للقٍبم بدور
عزنزَو رغَؼبد اىغفِ اىَغؤٗىخ ػِ اىَشبسف 

اىشَبىٞخ ىشٗعٞب ثغفْٞزِٞ ٍخظظزِٞ ىيؼَو فٞؾٞش 

عزذخو اىغفْٞزبُ اىظبىؾزبُ ىإلثؾبسٗاىؼَو فٜ اىَٞبٓ 

 .اىَزغَذح فٜ رغَؼبد اىغفِ قشٝجب

 فقذ ٗقؼذ ٗصاسح اىذفبع اىشٗعٞخ ٍغ ٍظْغ "أدٍٞشاه

عبُ ثطشعج٘س رٞغنٞٔ فٞشفٜ" ىجْبء اىغفِ اى٘اقغ فٜ 

ارفبقٞخ ػيٚ ثْبء عفْٞزِٞ ىزْفٞز أػَبه اىذٗسٝخ. 

رغيََٖٞب ؽغت اىؼقذ اىَ٘قغ إىٚ اىق٘ح اىجؾشٝخ   ٝفزشع

 .ٕٕٓٓاىشٗعٞخ ػبً 

أعشٝذ ٍشاعٌ ٗػغ أعبط إؽذٙ اىغفْٞزِٞ فٜ وقد 

أثشٝو اىَبػٜ.  اىَظْغ اىَزم٘س فٜ عبُ ثطشعج٘س

رخظض ٕزٓ اىغفْٞخ ألػَبه اىذٗسٝخ ٍزؼذدح األغشاع 

ٍِ فئخ اىغفِ اىظبىؾخ ىإلثؾبس فٜ اىَٞبٓ اىَزغَذح ٍِ 

 .00ٍٖٕٓششٗع 

ارخز قشاس ثْبء ٍضو ٕزٓ اىغفِ اىقبدسح ػيٚ رْفٞز ٍٖبً 

. مبُ ٍِ 0ٍٕٔٓزؼذدح فٜ آُ ٗاؽذ فٜ ٍْزظف ػبً 

ٗثْبء عفْٞخ اىَفزشع آّزاك أُ رغشٛ أػَبه رظٌَٞ 

عزؼَو منبعؾخ اىغيٞذ ٗقبؽشح ثغبّت رْفٞز أػَبه 

 .اىذٗسٝخ ٗرذٍٞش إٔذاف ٍزْ٘ػخ

 

 

 



 

 

 

 

 

رؾزبط عفٓ اٌشوبة ألؽمُ ػٍٝ دسا٠ٗ وج١شح ثى١ف١ٗ 

، فّٓ اٌطج١ؼٟ أْ اٌزظشف ػٕذ ؽذٚس اٌّخبؽش 

ر١مُٕٙ ثٛعٛد ؽبٌخ ؽبسئخ ٠ظبة اٌشوبة ثبٌزػش ػٕذ 

ٌزٌه ،  ٚأْ ؽ١برُٙ ِؼشػخ ٌٍخطش ٚرخزٍف رظشفبرُٙ

٠غت ػٍٟ أفشاد اٌطبلُ اٌزٞ ٠مِْٛٛ ثّغبػذح اٌشوبة 

ؾغُ اٌؾم١مٟ ٌّشىٍخ اٌزػش ٚاٌخٛف إٌبرظ ػٓ اٌإدسان 

 .رفشق اٌؼبئالد

 

 التصرف في الوىاقف الطبرئت والسيطرة على الركبة: 

ؽبلُ اٌغف١ٕخ اٌزؾذس ثضمخ أُ٘ ِب ٠غت أْ ٠زؾٍٝ ثٗ 

ٚ اٌزظشف ثؾضَ ٚثبٌزبٌٟ عٛف ٠ض٠ذ صمخ  ِٚغئ١ٌٛخ

اٌشوبة وزا اٌزؾذس ثٛػٛػ ٚاٌزأوذ أْ وً فشد ٠غزّغ 

األٚاِش اٌظبدسح ٌٗ ٚاٌٛػغ فٟ االػزجبس ثأْ إٌٝ 

اٌشوبة عٛف ٠طٍجْٛ ِؼٍِٛبد وض١شح ٚاالعزؼذاد ٌٍشد 

ػ١ٍٙب ٌزٌه ٠غت ػٍٝ اٌطبلُ اٌزؾذس فمؾ ػٓ ِب 

ػطبء أٞ ِؼٍِٛبد إ٠م١ٓ اٌؼٍُ ٚال ٠غت  فٛٔٗؼش٠

االعزّبع ع١ذاً إٌٟ اإلراػخ ِٚؾزٍّخ ٠ٚىْٛ دائُ اٌز١مع 

اٌذاخ١ٍخ ٚرؼش٠ف اٌشوبة ػٓ اٌّطٍٛة ُِٕٙ ٚاٌزأوذ أْ 

 .اٌّؼٍِٛبد اٌّزاػخ رُ فّٙٙب

خالء ٠غت أْ ٠مَٛ اٌطبلُ ثإػطبء ٚفٝ أصٕبء اإل

٠ك اٌزٞ اٌزؼ١ٍّبد ٚاإلسشبداد ثٛػٛػ ِٚب ٘ٛ اٌطش

رجبػٗ ٚاإلثمبء ػٍٟ اعزّشاس اٌغ١ش ٚػذَ اعٛف ٠زُ 

رٛلف اٌشوبة فٟ أٞ ِىبْ لجً اٌٛطٛي إٌٟ ِىبْ 

 .والرد علي أي سؤال بإجابة بسيطة وواضحة اٌزغّغ،

٘ذٚء  أِب فٟ ؽبٌخ رفشق اٌؼبئالد ٠غت اٌّؾبفظخ ػٍٝ

اٌشوبة ٚاٌؼًّ ػٍٟ رغ١ّغ اٌؼبئالد ٚأ٠ؼب ِغبػذح 

ثطش٠مخ إِٓخ ٚإ٠ظبٌُٙ إٌٟ ر٠ُٚٙ، األؽفبي ٚإسشبدُ٘ 

ٚاإلثمبء ػٍٟ ِّشاد اٌٙشٚة خب١ٌخ ِٓ أٞ ػٛائك 

 ًاٌخبطخ ِض ٚرٌه ٌّغبػذح اٌشوبة رٚٞ االؽز١بعبد

وجبس اٌغٓ ٚاٌؼغضح، وزٌه رؼ١١ٓ فش٠ك ٌٍجؾش ػٓ 

 ألٞ ؽبٌخ االعزؼذادٚ ،اٌشوبة اٌّؾغٛص٠ٓ فٟ وجبئُٕٙ

 ف١زُؽبسئخ وٛعٛد ساوت ِظبة ال ٠غزط١غ اٌؾشوخ 

 رغ١ٙض ٚع١ٍخ ٔمٍٗ ٚ رىْٛ ٚع١ٍخ خف١فخ، وزا ٠غت 

 

 اٌٛػغ فٟ االػزجبس رٛاعذ ساوت فبلذ اٌٛػٟ أٚ عىشاْ 

 أٚ فٟ ؽبٌخ رػش ف١غت اٌزؼشف ػٍٟ و١ف١خ اٌزظشف

فٟ ِضً ٘زٖ اٌؾبالد ٚثبٌزبٌٟ رغغ١ً اإلِىبْ اٌزٞ رُ 

 اٌجؾش ف١ٙب ٌؼذَ رىشاس اٌجؾش ٚإػبػخ اٌٛلذ.

 رذس٠ت أفشاد اٌطبلُ ػٍٟ ثؼغ ِٓ اٌؼشٚسٞ

اٌّظطٍؾبد ٌٍزفبُ٘ ِغ اٌشاوت ثؾىُ اخزالف 

اٌغٕغ١بد ٚاٌضمبفبد ٌٚٙزا فإْ ٚعٛد اٌٍّظمبد 

 .اإلسشبد٠خ ٘بِخ عذاً 

 

 :هسبعدة الركبة في الىصىل إلى أهبكن التجوع

ِٓ اٌؼشٚسٞ رغ١ّغ اٌشوبة فٟ ِىبْ اٌزغّغ ؽزٝ ال 

٠زُ غٍك ِىبْ اٌذخٛي إٌٟ ِىبْ اٌزغّغ، ٚاٌغ١طشح 

رػش فٟ اٌّغّٛػخ ٚٚعٛة رٙذئخ  أٜػٍٝ أٞ ؽبٌخ 

 اٌشوبة اٌّزػٛس٠ٓ ثغشػخ ؽزٝ ال رٕزمً ٌآلخش٠ٓ

وً ) اٌؼذد اٌّخظض ٚأخ١شا اٌزز١ُّ ػٍٟ اٌشوبة ٚأْ

٠فؼً أْ ٠ىْٛ  لذ رُ ؽظشُ٘ ٚ (لبسة /سِبس ٔغبح

ٌىً لبسة أٚ سِبس وشف ثأعّبء األفشاد اٌز٠ٓ ٠غت 

رٛاعذُ٘ ثٗ ٌغشػخ اٌؾظش ٚ ٠غت إغالق غشفخ اٌم١بدح 

 فٛس إرّبَ اٌؾظش.

 

 لركىة عبئوبث النجبة

حبالث الطبرئت وحصر الركبة للتعليوبث أهبكن التجوع 

 قبل ترك السفينت:

اإلراػخ رجذأ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ثإثالؽ اٌشوبة ثٛاعطخ 

اٌذاخ١ٍخ أْ ٠زٛعٙٛا إٌٟ أِبوٓ اٌزغّغ ثغشػخ ِغ 

خز ثطبؽ١ٓ ١ِٚبٖ أاسرذاء عزشح إٌغبح ِٚالثظ دافئخ ٚ

ِؼُٙ، ٚفٟ أِبوٓ اٌزغّغ ٠زُ ششػ رّض١ٍٟ ػٓ و١ف١خ 

اسرذاء عزشح إٌغبح ثطش٠مخ طؾ١ؾخ ٌزٌه ٠غت أْ 

وشف ثأعّبء  ح/ سِبس ٔغب ح٠ىْٛ ٌىً لبسة ٔغب

ٚ رٌه ٌغٌٙٛخ اٌزز١ُّ ػ١ٍُٙ، اٌشوبة اٌّخظض ٌُٙ، 

 ٚإثالؽ غشفخ اٌم١بدح ثؼذد اٌشوبة اٌز٠ٓ غبدسٚا فٟ

 ثٕٙب٠خ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠زُ اٌجؾش ػٓ .اٌمٛاسة /اٌشِبصبد

اٌشوبة اٌز٠ٓ ٌُ ٠زٛاعذٚا فٟ ِشوض اٌزغّغ اٌخبص 

 ثُٙ، ٚرٌه ثّؼشفخ فشق اٌجؾش إٌّٛؽخ ثزٌه.

 

 حاالت المخاطر يالحشود ف دارةإ
 إعداد

 محمد عبد السالم / الربان

 والنقل البحرى لوجيااالكاديمية العربية للعلوم والتكنوب عضو هيئة تدريس



 ترك السفينت:
الخطىاث الفىريت الوتبعت في الحبالث الطبرئت )ترك  

 السفينت(:

 اعزذػبء اٌشثبْ ٚإػطبء إشبسح رشن عف١ٕخ. -

 رؾذ٠ذ ِٛلغ اٌغف١ٕخ. -

 V.H.F" ػٍٝ عٙبص MAY DAYإشبسح " -

 .ِغ رؾذ٠ذ اٌّٛلغ 61ػٍٝ لٕبح 

 إ٠مبف اٌّبو١ٕخ اٌشئ١غ١خ ٚرأ١ِٓ اٌشفبص. -

ٌغف١ٕخ خظٛطب فٟ اإ٠مبف أٞ ػخ ١ٌٍّبٖ ِٓ  -

ِؾبٌٚخ  ،ِٕبؽك إٔضاي لٛاسة ٚسِبصبد إٌغبح

ِذاد لٛاسة إٌغبح ثأغز٠خ ١ِٚبٖ ٚثطبؽ١ٓ إ

 "إرا عّؼ اٌٛلذ".

اٌزأوذ ِٓ رٛاعذ ع١ّغ اٌشوبة فٟ ِشاوض  -

 اٌزغّغ ِٚغ وً ساوت عزشح إٌغبح.

اٌزأوذ ِٓ ع١طشح أفشاد اٌطبلُ ػٍٝ اٌشوبة فٟ  -

 ِشاوض اٌزغّغ.

اٌغف١ٕخ ِٓ  إٔضاي اٌغالٌُ اٌخشج١خ  ػٍٝ عبٔجٟ -

 عطؼ إٔضاي اٌمٛاسة.

"ؽجً اٌشثبؽ" ِٓ  PAINTERرغ١ٙض -

إْ أِىٓ سثبؽ اٌمٛاسة إٌٟ عبٔت ٚاٌمٛاسة 

اٌغف١ٕخ ثٛاعطخ اٌجٛاس٠ُ )سثبؽ ِؾٍٟ( ؽزٝ 

 ٠زُ إٔضاي اٌشوبة ثغالَ.

 إٔضاي لٛاسة ٚصٚاسق إٌغبح إٌٟ اٌجؾش. -

ؽغت رمذ٠ش اٌشثبْ ٠ّىٓ أْ ٠زُ إخالء سوبة  -

عزّشاس اٌطبلُ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌغف١ٕخ فمؾ ِغ ا

 اٌؾبٌخ اٌطبسئخ.

 ههبم العبهلين على سطح السفينت: 

 تىزيع هيئت العبهلين: 

 ِغئٛي األٚي ػٓ رٛص٠غ ٚاعجبد  ٘ٛ سثبْ اٌغف١ٕخ

وً اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ اٌغف١ٕخ، أِب ػبثؾ أٚي اٌغف١ٕخ 

 ثبإلػبفخ إٌٝ أػّبي إٌٛثخ ِغئٛي ػٓ وً األػّبي

 ِٚؼذاد اٌغطؼ ٚاٌغالِخ فٟ ؽ١ٓاٌّشرجطخ ثأعٙضح 

ػٓ وً األػّبي  ٠ْٛىْٛ ِٕٙذط أٚي اٌغف١ٕخ ِغئٌٛ

اٌّشرجطخ ثبٌّبو١ٕبد ثّب فٟ رٌه ِبو١ٕبد اٌغطؼ، أِب 

ّغئٛي ػٓ وً األػّبي اٌّشرجطخ فاٌؼبثؾ اإلداسٞ 

 ثإػذاد ٚرخض٠ٓ األؽؼّخ ٚاألشغبي اٌخبطخ ثبٌشوبة.

 

 التنظين هن أجل السالهت والطىارئ:

 إعشاءاد ٠ىْٛ ِخططب ٌٙب ِغجمب ٠ٚىْٛ ؽبلُ٘زٖ 

اٌغف١ٕخ ػٍٝ ػٍُ ثٙب ٚ٘ٝ رؼ١١ٓ ػبثؾ عالِخ ٠ٚزُ 

، رؼ١١ٓ  (. Safety Off)اخز١بسٖ ِٓ لبئّخ اٌؼجبؽ

، . Fire Off)ػبثؾ اٌؾش٠ك ٚ٘ٛ ػبدح اٌؼبثؾ األٚي 

 ٚأ٠ؼب رؼ١١ٓ إٌّٙذط اٌّغئٛي وّغزشبس فٕٟ ٌؼبثؾ 

 اد اٌّبو١ٕبد.اٌؾش٠ك إرا ِب ٔشت ؽش٠ك فٟ ؽغش 

اإلػذاد ٚإظٙبس لبئّخ رٛص٠غ أفشاد اٌطبلُ ػٍٝ ِشاوض 

، ٚوزٌه (Muster List)إٌّبٚساد ٚاٌزغّؼبد 

فؾض وً أعٙضح اإلؽفبء ٚاإلٔمبر ػٍٝ أٔٙب طبٌؾخ 

ٌٍؼًّ ٚأخ١شا إعشاء ِٕبٚساد رشن اٌغف١ٕخ ِٚىبفؾخ 

اٌؾش٠ك ثّغشد ٚطٛي اٌطبلُ ٌٍغف١ٕخ ؽجمب ٌّزطٍجبد 

( 52،  61األسٚاػ فٟ اٌجؾبس )اٌمبػذح  ِؼب٘ذح عالِخ

 ِٓ اٌفظً اٌضبٌش.

 

 واجببث الوسئىل عن تأكيد السالهت:

٘ٛ ػبثؾ صبٌش اٌغف١ٕخ ٚ٘ٛ ِغئٛي ػٓ ِشالجخ عالِخ 

اٌؼًّ ٌّٕغ أٞ ِخبؽش أٚ ؽش٠ك ٚفمب ٌمٛاػذ اٌؼًّ 

ٚاٌؼب١ٍِٓ ثبٌجؾش ٚ٘ٛ ِغئٛي ػٓ فؾض ٚػجؾ أعٙضح 

اٌٛلب٠خ ٚوً ِب ٠ّٕغ اٌغالِخ ٚٚؽذاد اٌزؾز٠ش ٚأعٙضح 

اٌخطش ٚاٌىٛاسس،.اٌم١بَ ثإعشاءاد رغٕت اٌخطش أصٕبء 

اٌؼًّ ٚاٌطٛاسئ ٚاٌذسا٠خ ثّغججبد اٌؾٛادس ٚ٘ٛ 

اٌّغئٛي ػٓ رؼ١ٍُ ٚرذس٠ت أفشاد اٌطبلُ ف١ّب ٠خزض 

ثبٌغالِخ ٚاٌٛلب٠خ ِٓ اٌّخبؽش وزٌه ٚػغ اٌؼالِبد 

 اإلسشبد٠خ ٚاإلشبساد اٌخبطخ ثبٌغالِخ.

 

 ة:سالهت الركب

ػبدح ِب رىْٛ ٔغجخ إطبثخ األفشاد ػٍٝ عفٓ اٌشوبة 

أوضش ثىض١ش ِٓ عفٓ اٌجؼبػخ اٌؼبِخ ٔز١غخ ٌٍؼذد اٌىج١ش 

ِٓ األفشاد اٌّٛعٛد٠ٓ ػٍٝ اٌغف١ٕخ ٚال خجشح ٌُٙ 

ثبٌجؾش، ٚػبدح ِب ٠ىْٛ رفى١ش اٌشاوت وأٔٗ فٟ إؽذٜ 

اٌفٕبدق ٚال ٠ؼغ فٟ اػزجبسٖ ؽشوخ اٌغف١ٕخ )دسفٍخ 

ٟ ال ٠ّىٓ رغٕجٙب، ٚػٍٝ اٌشثبْ فٟ ؽبٌخ اٌغف١ٕخ( ٚاٌز

اٌطمظ اٌشدٞء أْ ٠ٛعٗ ٔذاء إٌٝ اٌشوبة ثّشاػبح 

اٌؾزس ٚاٌؾذ ِٓ رؾشوبرُٙ ػٍٝ اٌغف١ٕخ ؽزٝ ٠زؾغٓ 

 اٌطمظ.

 ١ٓٚرزٍخض إعشاءاد ِٕغ اٌؾٛادس ٌٍشوبة فٟ اٌزأِ

اٌغ١ذ ِغ اٌزخط١ؾ ا١ٌِٟٛ ٌغالِخ اٌشوبة ِغ ػًّ 

ِؾبػشاد ٚػشع أششؽخ اٌف١ذ٠ٛ اٌخبطخ ثغالِخ 

اٌشوبة ِٛػؾب ف١ٙب ششػ ٌٍؼالِبد اٌزؾز٠ش٠خ ٚػٓ 

أِبوٓ اٌخطش ِٚشاػبح أْ رىْٛ اٌؼالِبد اٌزؾز٠ش٠خ 

 ِٛػٛػخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌجظش.

فٟ ؽبٌخ اٌطمظ اٌشدٞء ٠غت اإلػالْ ػٕٗ ٌزم١ًٍ 

شوبة ِٚغبػذح اٌشوبة فٟ اٌظؼٛد رؾشوبد اٌ

ّٕزظّخ ٌٍؾٛادس اٌٚإٌضٚي وزا اال٘زّبَ ثبٌّشاعؼخ 

اٌزٟ رُ اإلثالؽ ػٕٙب ٚاٌخطٛاد اٌظؾ١ؾخ اٌزٟ رّذ 

 .ٚٚعٛد ِغئٛي ثبٌجش ٌّزبثؼخ اٌشىبٜٚ ٚارخبر اٌالصَ



 



 اااب

 

 

 

 

 اإلبحار عبر المنطقة القطبية الشمالية 
 

، أٔدؿد شؽوخ 7171أغسطس  71فٟ 

"سٛفسزىِٛفٍٛد" اٌزٟ رؼًّ فٟ ِدبي اٌغبؾ اٌطج١ؼٟ 

اٌّسبي "وؽ٠سزٛف ظٚ ِبؼخ١ؽٞ" ثٕدبذ أٚي ؼزٍخ 

 اٌمطجٟطؽ٠ك اٌردبؼ٠خ رٕمً اٌغبؾ اٌطج١ؼٟ اٌّسبي ػجؽ 

 ِٓ إٌؽ٠ٚح إٌٝ وٛؼ٠ب اٌدٕٛث١خ. ٟاٌشّبٌ

 

ٚضالي ؼزٍزٙب، غطذ ٔبلٍخ اٌغبؾ اٌطج١ؼٟ اٌّسبي 

وُ( ِٓ و١ت ؾ٠ال١ٔب ِٓ  ١ِ0،121ال ثسؽ٠ب ) 7،7،2

أؼضج١ً ٔٛفب٠ب ؾ١ٍّ٠ب إٌٝ و١ت ظ٠د١ٕف فٟ شٛوٛرىب، 

إٌمطخ اٌمبؼ٠خ اٌشؽل١خ اٌشؽل١خ، ِّب ٠ثجذ لعؼرٙب ػٍٝ 

 ٛغ ػؽض ػب١ٌخ.اٌؼًّ فٟ ث١ئبد لبس١خ ٚضط

ٚٚفمب ٌٍشؽوخ، ضالي اٌؽزٍخ، ٚظؼذ اٌسف١ٕخ ؼلّب 

سبػخ ٚ  77ٚأ٠بَ فمػ  2ل١بس١ب خع٠عا ٌٍؼجٛؼ ٔسؽ ِٓ 

ظل١مخ. ٚػالٚح ػٍٝ غٌه، أصجر وؽ٠سزٛف ظٞ  71

رمطغ ِبؼخ١ؽٞ أ٠عب أٚي سف١ٕخ ردبؼ٠خ فٟ اٌؼبٌُ 

 خ١ٍع.وسبؼح ىبًِ ظْٚ ِؽافمخ اٌؽزٍخ ثبٌ

زٍخ ِٓ ٘بِؽف١سذ فٟ "وبْ اٌٛلذ اإلخّبٌٟ ٌٍؽ

 ،7إٌؽ٠ٚح إٌٝ ١ِٕبء ثٛؼ٠ٛٔغ فٟ وٛؼ٠ب اٌدٕٛث١خ 

فٟ اٌّئخ أسؽع ِٓ اٌطؽ٠ك  ٠21ِٛب، أٞ زٛاٌٟ 

اٌدٕٛثٟ اٌؼبظٞ ػجؽ لٕبح اٌس٠ٛس. ٚ٘ػا ِب ٠عًٌ ِؽح 

 طؽ٠كاٌأضؽٜ ػٍٝ اإلِىبٔبد االلزصبظ٠خ السزطعاَ 

فٟ ػ١ٍّبد ٔمً اٌسفٓ غاد اٌسؼخ  ٟاٌشّبٌ اٌمطجٟ

 "، ٚفمب ٌّب غوؽرٗ اٌشؽوخ فٟ ث١بْ ؼسّٟ.اٌىج١ؽح 

وؽ٠سزٛف ظٞ ِبؼخ١ؽٞ ٘ٛ األٚي فٟ اٌؼبٌُ، ٚزب١ٌب 

اٌٛز١ع إٌبلً ٌٍغبؾ اٌطج١ؼٟ اٌّسبي إ٠سجؽ٠بو١ٕغ. ٚلع رُ 

ثٕبء اٌسف١ٕخ ٌطعِخ ِشؽٚع ٠بِبي ٌٍغبؾ اٌطج١ؼٟ اٌّسبي 

 ٚٔمً اٌغبؾ اٌطج١ؼٟ اٌّسبي ػٍٝ ِعاؼ اٌسٕخ فٟ 

 

  

 اٌصؼجخ فٟ ثسؽ وبؼا ٚض١ٍح أٚة.ظؽٚف اٌد١ٍع 

٠ٚطٍك ػٍٝ اٌشؽوخ اسُ "وؽ٠سزٛف ظٚ ِبؼخ١ؽٞ"، 

اٌؽئ١س اٌزٕف١ػٞ اٌسبثك ٌشؽوخ "رٛربي"، اٌػٞ ٌؼت 

 ظٚؼا ؼئ١س١ب فٟ رط٠ٛؽ اٌمؽاؼاد االسزثّبؼ٠خ ٚؼاء

ِشؽٚع ٠بِبي ٌٍغبؾ اٌطج١ؼٟ اٌّسبي. وّب لعَ إسٙبِب 

١خ اٌفؽٔس١خ وج١ؽا فٟ رط٠ٛؽ اٌؼاللبد االلزصبظ٠خ اٌؽٚس

 ثشىً ػبَ.

 

 
 

أ٠عب أٚي سف١ٕخ ردبؼ٠خ  ٟ٘وؽ٠سزٛف ظٞ ِبؼخ١ؽٞ 

غ١ؽ ِؽافمخ ػٍٝ اإلغالق الرطبغ ٘ػا اٌطؽ٠ك، ِّب 

٠دؼً ِٓ اٌّّىٓ ٌٍٛصٛي إٌٝ آس١ب ػجؽ ِع١ك ث١ؽ٠ٕغ 

 ٠ِٛب ػجؽ لٕبح اٌس٠ٛس. ٠21ِٛب ِمبثً  71فٟ 

ٚ٘ػٖ اٌسف١ٕخ ٘ٝ االٌٚٝ ِٓ ٔبلالد اٌغبؾ اٌطج١ؼٝ 

اٌزٝ سزٕمً اٌغبؾ اٌطج١ؼٝ ِٓ ِشؽٚع  71بي اي اٌّس

٠بِبي ٌٍغبؾ اٌطج١ؼٝ اٌّسبي ٚرّذ رس١ّزٙب فٝ سبٔذ 

 ١ٔٛ٠ٛ. 2ثطؽسجؽج ٠َٛ 

 

ٚلع أِىٓ رسم١ك ٘ػا اإلٔدبؾ اٌزىٌٕٛٛخٟ ِٓ ضالي 

ِشبؼوخ فؽق رٛربي فٟ رص١ُّ ٘ػٖ اٌد١ً اٌمبظَ ِٓ 

ٔبلالد اٌغبؾ اٌطج١ؼٟ اٌّسبي. ٚردّغ اٌى١ّبد ثى١ّبد 

وج١ؽح ِٓ اٌغبؾ اٌطج١ؼٟ اٌّسبي ػٍٝ ِعاؼ اٌسٕخ، ظْٚ 

اٌسبخخ إٌٝ ِؽافمخ خ١ٍع ِؽافمخ ضالي اٌفزؽح ِٓ ١ٌٛ٠ٗ 

 إٌٝ ٔٛفّجؽ.

 

 

 

 ـكتـــــــرنا لـــــــــــإخ



 

 72.1ٚفٟ ٔٙب٠خ اٌّطبف، سٛف ٠ّؽ ِب ٠مؽة ِٓ   

١ٍِْٛ غٓ ِٓ اٌغبؾ اٌطج١ؼٟ اٌّسبي س٠ٕٛب ػجؽ ١ِٕبء 

 سبث١زب، اٌػٞ أٔشئ ضص١صب ٌٍّشؽٚع.

 

أعماق الصحراء الغربية سياحة في 

"الجارة" اكتشفه األلمان وتعىد رسىماته لـ 

 "الهىلىسيه الرطب" ويربط الفرافرة بأسيىط

اٌّصؽ١٠ٓ ػٓ "اٌدبؼح"، أٔٗ  ألصٝ ِب ٠ؼؽفٗ ثؼط

ِدؽظ وٙف فٟ ِٕطمخ اٌصسؽاء اٌغؽث١خ، غ١ؽ ِعؼو١ٓ 

رسفخ غج١ؼ١خ، ِٓ ؼٚائغ إٌّبغك األوثؽ خبغث١خ فٟ  أٔٗ

وُ خٕٛة شؽق  ٠701مغ ػٍٝ ثؼع  اٌٛازبد، فٙٛ

 01اٌفؽافؽح فٟ ِٕطمخ خج١ٍخ ٚػؽح، ٠ٚصً ػّؽٖ إٌٝ 

١ٍِْٛ سٕخ، ٠ٚؼزجؽ ِٓ أٔعؼ اٌىٙٛف فٟ اٌؼبٌُ، ٠ٚز١ّؿ 

ثٛخٛظ ؼٚاست وٍس١خ ِعالح ِٓ سمفٗ صؼًٛظا ٚ٘جٛغًب 

ػٍٝ شىً أٚؼاق اٌشدؽ، ٚأضؽٜ ػٍٝ شىً أٚؼاق 

ٓ رشجٗ ف ثّؽح اٌطؽشٛف ٠ٚٛخع فٟ سمفٗ "غّٕخ"،

 اٌؽسُ اٌعل١ك ػٍٝ اٌؿخبج.

٠ؼزجؽ وٙف اٌدبؼح اٌػٞ ٠مغ فٟ اٌصسؽاء اٌغؽث١خ 

أؼٚع ِب ٚلؼذ ػ١ٍٗ ػ١ٓ إٔسبْ فٟ ِٕطمخ  اٌّصؽ٠خ،

ب ًِ ٚاٌشّبي ِٕٙب ضصًٛصب، ٠ٚمغ ثبٌمؽة  إفؽ٠م١ب ػّٛ

ِٓ وثجبْ أثٛ ِسؽق اٌؽ١ٍِخ ثبٌمؽة ِٓ ظؼة لع٠ُ 

 ٌٍمٛافً ٠ؽثػ ٚازخ اٌفؽافؽح فٟ اٌصسؽاء اٌغؽث١خ

 ثأس١ٛغ فٟ صؼ١ع ِصؽ.

ػٍٝ ٠ع األٌّبٔٝ  7712ٚرُ اوزشبف اٌىٙف ػبَ 

)خ١ؽ٘ب ؼظ ؼٌٚفؿ( أثٕبء ؼزٍزٗ اٌزٟ سدٍٙب فٝ وزبثٗ 

)ثالثخ أشٙؽ فٝ اٌصسؽاء ا١ٌٍج١خ(، ٚاٌزٟ وبْ اٌٙعف 

اٌٛصٛي إٌٝ ٚازخ )اٌىفؽح ا١ٌٍج١خ(، ٚوبْ غٌه  ِٕٙب

"اٌدبؼح"، ػٕعِب لبظٖ ظ١ٌٍٗ فٝ اٌؽزٍخ إٌٝ ِىبْ ٠ُعػٝ 

ؼسٛث١بد  ٚثٗ وٙف ٠ز١ّؿ ثّب ٠طٍك ػ١ٍٗ خ١ٌٛٛخ١ًب

اٌصٛاػع ٚاٌٙٛاثػ ، إال أْ اٌىٙف ٌُ ٠ٍمٝ غاد اٌٛلذ 

 اال٘زّبَ اٌىبفٟ ِٓ اٌجبزث١ٓ أٚ اٌعاؼس١ٓ ٌّسبٌٚخ

ِؼؽفخ ربؼ٠طٗ أٚ ػٍٝ األلً رفس١ؽ اٌؽسَٛ اٌدؽاف١ز١خ 

 اٌزٟ رؼٛظ ٌٍؼصٛؼ األٌٚٝ ٌإلٔسبْ فٝ إٌّطمخ.

ٌع زسٓ، ِع٠ؽ ا١ٌٙئخ اإلل١ّ١ٍخ ٌزٕش١ػ اٌس١بزخ ٠مٛي ضب 

اٌىٙف ِٓ اٌّؿاؼاد اٌفؽ٠عح ٌس١بزخ  ثبٌٛاظٜ اٌدع٠ع، إْ

اٌٛازبد، ٕٚ٘بن ا٘زّبَ وج١ؽ ِٓ لجً ٚؾاؼح اٌس١بزخ 

اٌدع٠ع، ٌال٘زّبَ  ١٘ٚئبرٙب اٌّطزٍفخ ِٚسبفظخ اٌٛاظٞ

ثبٌىٙف ١ٌىْٛ أزع اٌؼالِبد اٌٙبِخ وّمصع س١بزٝ 

ع ػٛظح اٌس١بزخ اٌّصؽ٠خ ثمٛرٙب، ٌٍّٕطمخ، ٚغٌه ػٕ

 أػبظ وبؼٌٛ ،7،7أٔٗ ػبَ  الًفزب إٌٝ أْ اٌزبؼ٠ص ٠ؤوع

ث١ؽخّبْ، أزع ِغؽِٟ اٌصسؽاء اٌدعظ، اوزشبف 

اٌىٙف ِسبٚالً إٌمبء اٌعٛء ػٍٝ اٌّطؽثشبد اٌجعائ١خ 

اٌزٟ ر١ّؿ زٛائطٗ ِٚعضٍٗ، ٚلع رُ أٚي ِسر أثؽٜ ػٍٝ 

 1،،7اٌؼبَ  أسس ػ١ٍّخ ٌٍؽسَٛ اٌّٛخٛظح ثبٌىٙف فٝ

ػٍٝ ٠ع ِدّٛػخ ِٓ ؼائؼخ ِٓ اٌّزطصص١ٓ فٝ ٘ػا 

 اٌّدبي ِٓ و١ٌٔٛٛب ٚثؽ١ٌٓ ٚاٌمب٘ؽح.

 

٠ٚع١ف ضبٌع أْ وٙف اٌدبؼح غٚ أثؼبظ سسؽ٠خ ٔشأ  

وٕز١دخ غج١ؼ١خ ٌٍّبء إٌمٟ ِٕٚبش اٌصسؽاء اٌدبف 

ضالي ِال١٠ٓ ِٓ اٌس١ٕٓ، ٠ٚطبٌف وً وٙٛف إٌّطمخ 

ؽائؼخ، ز١ث رجعٚ رى٠ٕٛبرٗ ٚشىً ؼسٛث١برٗ اٌ فٟ

األشىبي اٌؽسٛث١خ اٌٙبثطخ ٚاٌصبػعح أشجٗ ِب رىْٛ 

ثشالالد ١ِبٖ ِزدّعح، ٟٚ٘ ٔز١دخ ٌّال١٠ٓ ِٓ األِزبؼ 

اٌّىؼجخ ِٓ ا١ٌّبٖ األؼظ١خ اٌزٟ رسؽثذ ضالي ؼِبي 

اٌصسؽاء ِٕػ ِال١٠ٓ ِٓ اٌس١ٕٓ ٚضٍمذ ٘ػا اٌىٙف 

األؼظٝ ثُ خؽٜ رؽس١جٙب ٚرىث١فٙب ثفؼً اٌسؽاؼح 

ٚرصً اؼرفبػبد اٌزى٠ٕٛبد اٌؽسٛث١خ زست  ،اٌشع٠عح

 ٚصف ؼٌٚفؿ إٌٝ ثالثخ أٚ أؼثؼخ ألعاَ.

 

رّثً اٌؽسَٛ اٌدعاؼ٠خ فٟ اٌىٙف األٔشطخ اٌّؼزبظح 

 إلٔسبْ رٍه إٌّطمخ ِثً اٌص١ع ٚاٌٍؼت، ٚرؽخغ

اٌؽسَٛ إٌٝ ػصؽ اٌٌٙٛٛس١ٓ اٌؽغت، ٠ٚمغ ِعضً 

اٌىٙف ػٍٝ ١٘ئخ فزسخ صغ١ؽح فٝ ِسزٜٛ سطر 

ؽ اٌد١ؽٞ اٌزٟ ٠مغ ثٙب اٌىٙف رؼطٟ ٘عجخ اٌسد

ٌٍؿائؽ ثبٌٙجٛغ فٝ زٛض صغ١ؽ ِٓ اٌسدؽ  أطجبًػب

اٌد١ؽٞ ٠ؤظٜ إٌٝ ِّؽ صغ١ؽ ظ١ك ٠شىً 

ثبٌؽِبي اٌزٟ رؿزف ثفؼً اٌؽ٠بذ ِٓ ضبؼج  ١ٍِئًب ِٙجطًب

اٌىٙف إٌٝ ظاضٍٗ ثسجت ٘جٛغ ِسزٜٛ اٌىٙف فٝ 

 اٌعاضً ػٓ اٌسطر فٝ اٌطبؼج.

 



 



 أااا
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  وجاري إعداد هحاضزة للزباى/ ساهح راشد

 .فً شهز ًىفوبز الوقبل

 

 األعضاء الجدد 

 أسرة إلى باإلنضمام الجدد األعضاء نهنىء
 :وهم للمالحة العربية الجمعية

 البورينى فايق محمد هانى/ اللواء 

 جمعه حسن عرفة عزت/ المهندس 

 معتوق محمود حنفى عادل/ األستاذ 

 الرازق عبد عماد محمد/ الربان 

 شرف حسن عصام/ الربان 

 الشحات زكى محمد/ الربان 
 

  
 

       

    

 

 أًبــــــــاء الجوـــــعيـــت

 

 

 األستاذ الدكتور/ أحمد عبد المنصف

أثناء مثول العدد للطبع فقدت أسرة الجمعية 

العربية للمالحة علماً من أعالمها وهو األستاذ 

الدكتور أحمد عبد المنصف مستشار رئيس 

األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

 تخرج الدكتور أحمد عبد المنصفالبحرى ، وقد 

من الكلية البحرية ثم حصل على  1948سنة 

ثم دبلوم فى القانون  1954لحقوق سنة ليسانس ا

العام وكذلك دبلوم فى األقتصاد ثم درجة 

الدكتوراه فى أقتصاديات النقل البحرى، وهو 

مؤسس معهد أقتصاديات النقل البحرى الذى 

 اصبح فيما بعد كلية النقل الدولى واللوجستيات.

وقد حصل على جائزة الدولة التشجيعية فى أدب 

وكرمه الرئيس الراحل  1968الرحالت سنة 

جمال عبد الناصر فى عيد العلم وله العديد من 

 فى مجال أقتصاديات النقل البحرى.المؤلفات 

 الجليل العالم هذا فقد فى أنفسنا نعزى إذ ونحن

 فسيح هللا يسكنه وأن بالرحمة له ندعو فإننا

 جناته
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