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ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﺘﺼﻨﻴﻊ "روﺒوﺘﺎت" ﻝﺘطﻬﻴر أرض ﻤﺼر ﻤن اﻷﻝﻐﺎم
ﻜﺘب

ـ

ﻫﺎﻨﻰ

اﻝﻤواﻓﻰ

|

2012-01-24

14:36

أعلــــن الــــدكتور عـــــالء خميـــــس ،رئيـــــس فـــــرع مصـــــر لجمعيـــــة
الروبوتيــــــــــة ،التابعــــــــــة لمعھــــــــــد مھندســــــــــى الكھربــــــــــاء
عـــــن تنظيـــــم مســـــابقة  "IEEE"،واإللكترونيـــــــات العـــــــالمى
".مصــــــــــــــــــــر خاليــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن األلغــــــــــــــــــــام األرضــــــــــــــــــــية"
وتعتــــبر المســــابقة ھــــى األولــــى للجمعيــــة فــــى مصــــر ،وتــــدعمھا الجامعــــة األلمانيــــة
غـــربىبالقـــــاھرة ،واألمانـــــة التنفيذيـــــة إلزالـــــة األلغـــــام وتنميـــــة الســـــاحل الشـــــمالى ال
.بــــــوزارة التعــــــاون الــــــدولى ،وتقــــــام ضــــــمن فعاليــــــات يــــــوم الھندســــــة المصــــــرى
وأوضح خميس أن فحوى المسابقة أن يحاول فريق مشارك بناء روبوت بتحكم عن بعد أو ذاتى
التحكم ،بحيث يكون قاد ًرا على البحث عن األلغام المضادة لألفراد تحت األرض وفوق األرض
من مخلفات الحرب وإنتاج خريطة لأللغام المكتشفة ،كما مثــــل الــــذخائر الــــتى لــــم تنفجــــر
يطلب من المتقدم للمسابقة تصميم الروبوت ،بحيث يكون قاد ًرا على التنقل عبر التضاريس
حقيقيًا
ألغام
حقل
تحاكى
التى
.الوعرة
23وتعتبر مصر من أكثر دول العالم تلوثًا باأللغام األرضية ،حيث تحتوى على ما يقرب من
.ون لغم يتركز معظمھا فى الساحل الشمالى وبعض مناطق البحر األحمر وخليج السويسملــي
ويشكل وجود ھذا العدد الھائل من األلغام تھديدًا خطي ًرا لحياة وسالمة البشر ممن يرتادون ھذه
المنــــاطق الموبــــوءة ،باإلضــــافة إلــــى حرمــــان مصــــر مــــن االســــتفادة طــــوال العقــــود
وارد الطبيعية الھائلة بتلك المناطق التى ھى حاليًا رھينة الماضـــية مـــن عائـــد تنميـــة الـــم
.لأللغــــام

اﻀف ﺘﻌﻠﻴﻘك
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ﻴﺠب ادﺨﺎل اﺴم

ﻋﻨوان اﻝﺘﻌﻠﻴق:

ﻴﺠب ادﺨﺎل ﻋﻨوان

اﻝﺘﻌﻠﻴق:
ﻴﺠب أﻻ ﻴزﻴد اﻝﻨص ﻋن  500ﺤرف ﻴﺠب ادﺨﺎل ﺘﻌﻠﻴق
أرﺴل اﻝﺘﻌﻠﻴق

ﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﺤول اﻝﻤوﻀوع
ﻴوم اﻝﺤﺴﺎب
| 29-01-2012 07:32ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤﻨﻌم ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن
أﺘﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﷲ أن ﻴﺘﺒﻨﻰ أﻋﻀﺎء ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ واﻝدﻓﺎع واﻷﻤن واﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ إن ﺠﺎز اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺘﺼﻌﻴد ﻓﻰ
ﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺤور اﻝﺸر اﻝﻌﺎﻝﻤﻰ اﻝذﻴن زرﻋوا ﻫذﻩ اﻷﻝﻐﺎم وﻤطﺎﻝﺒﺘﻬم ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻨزﻋﻬﺎ واﻝﺘﻌوﻴض اﻝﻤﻨﺎﺴب ﻋن ﻋدم
إﺴﺘﻐﻼل ﺘﻠك اﻷ راﻀﻰ ﻓﻤﺠرﻤﻰ ﻓرﻨﺴﺎ ﻴﺤﺎرﺒون اﻝﺤرﻴﺔ ﺒﺘﺸرﻴﻌﺎت وﻴﺤرﻤوااﻝﻨﻘﺎب وﻴﻜذﺒون ﻋﻠﻰ اﻷﺘراك أﻴﻀﺎ
ﺒﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻷرﻤن إذا ﻴﺠب ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻨﺘزاع ﺤﻘﻨﺎ دوﻝﻴﺎ وﺘﺸرﻴﻌﻴﺎﻓﺄﺘﻤﻨﻰ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌب ﺘﺒﻨﻰ ﻫذا اﻝﻤﻠف
ﺒﺠدﻴﺔوﺨﺒرة ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ
ﻤن اﻓﺴد ﺸﻲء ﻓﻌﻠﻴﻪ اﺼﻼﺤﻪ ﺤدﻴث ﺸرﻴف
| 26-01-2012 04:43ﻤﺤﻤد ﻏزاﻝﻪ
ان ﺤدﻴث اﻝرﺴول ﺼﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم ﻫو اﻝﻘﺎﻋدﻩ واﻝﺘﻲ ﻋﻠﻲ اﺴﺎﺴﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﺸرﻴﻌﺎت اﻝﻌﺎﻝم وﻝﻜن اﻝﻤﺨﻠوع
واﻝﺤﻴزﺒوﻨﻪ ﻜﺎﻨوا ﻴﺴﺘﺨدﻤون اﻝطﺎﺌرﻩ اﻝرﺌﺎﺴﻴﻪ ﻝﺘﻬرﻴب اﻝﻤﺎل واﻻﺜﺎر ﻤن ﻤﺼر وﺠﻠب ﻜل ﻤﺎ ﻫو ﻏﺎﻻ وﺜﻤﻴن
اﻝﻲ ﻤﺼر ﺒﻼ ﺠﻤﺎرك ﻝذﻝك وﺠب ﻋﻠﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝدول واﻝﺘﻲ ﺸﺎرﻜت ﻓﻲ وﻀﻊ اﻻﻝﻐﺎم ﺒﻤﺼر ﺒرﻓﻌﻬﺎ ﺤﻴث اﻨﻬم
ﻫم ﻤن اﻨﺘﻬك ارض ﻤﺼر ووﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻝﻐﺎم
اﻝﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌب
| 25-01-2012 14:32ﺤﻤو
ﻨرﺠو ﻤن ﻨواﺒﻨﺎ ﻤطﺎﻝﺒﺔ اﻨﺠﻠﺘرا واﻝﻤﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌوﻴض ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠت ﻜل اﻝدول
راﺌﻊ
| 25-01-2012 06:32ﻤﺼراوى ﻝﻸﻋﻤﺎق
راﺌﻊ راﺌﻊ راﺌﻊ راﺌﻊ اﷲ ﻴﺨرب ﺒﻴﺘك ﻴﺎ ﻤﺒﺎرك
ﻴﻨﺼر دﻴﻨك ﻴﺎراﺠل

| 24-01-2012 20:11اﻝﺴﻴد اﻝرﻴس
واﷲ ﻤﺎﻴﺠﻴﺒﻬﺎ اﻻ رﺠﺎﻝﻬﺎ 0اﺨﻴرا واﺤد ﻤﺤﺘرم 0ﻫو دﻩ دور اﻝﻬﻨدﺴﺔ ﻓﻰ ﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ0واﷲ اﻨﺎ ﺸﺎﻴف ان
ﻤﺼر ﻫﺘﺘﻘدم ﺒﺎﺴرع ﻤﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻤﺘﺼورﻴن0ﺸﻜرا ﻝﺸﻬداﺌﻨﺎ وﻤﺼﺎﺒﻰ ﺜورﺘﻨﺎ0ان ﺸﺎء اﷲ ﻫﻨﺸوف ﻤﺼر ﺠدﻴدة
ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺒﺎﻴدﻴن ﺸﺒﺎﺒﻬﺎ وﻻ ﻋزاء ﻝدوﻝﺔ اﻝﻌواﺠﻴز رﺒﻨﺎ ﻴﻨﺘﻘم ﻤن ﻤﺒﺎرك وﻋﻴﺎﻝﻪ وﺤراﻤﻴﺘﻪ
ﻓﻠﻴﺤﻤل اﻝوزر أﺼﺤﺎﺒﻪ
| 24-01-2012 20:01ﺒو اﺤﻤد
إن اﻷﻝﻐﺎم ﻓﻰ ﻤﺼر زرﻋﻬﺎ اﻻﻨﺠﻠﻴز واﻻﻝﻤﺎن وﻗد ﺤﺎن اﻻوان ﻝﻴﺘﺤﻤﻠوا وزر ﻤﺎ زرﻋوا وﻋﻠﻰ اﻝﺤﻜوﻤﺔ ان
ﺘﺘﺨذ ﻤن اﻻﺠراءات اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ ﻝﻜﻰ ﻴﺘﺤﻤل اﻻﻨﺠﻠﻴز واﻻﻝﻤﺎن آﺜﺎر اﻻﻝﻐﺎم وﻤﺎ ﺨﻠﻔﺘﻪ ﻝﻬذا اﻝﺸﻌب ﻤن
ﻤﺂﺴﻰ اﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋن ﻓوات اﻝﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤدار ﺴﺒﻌﺔ ﻋﻘود ﻜﺎﻤﻠﺔ وأﺜر ذﻝك ﻋﻠﻰ ﺒراﻤﺞ
اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼر واﻝﺤﻴﺎة اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﺒﻌﺎﻤﺔ ﻓﺈذا ﻝم ﺘﻔﻠﺢ اﻝطرق اﻝدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ ﻓﻠﻨذﻫب اﻝﻰ اﻝﻘﻀﺎء اﻝدوﻝﻰ وأن
أﻗل اﻝﻘﻠﻴل واﻝﻌﺎﺠل ﺘﻘدﻴم ﺨراﺌط اﻻﻝﻐﺎم ﻓورا ﻝﻤﺼر
ﻴﺎرﻴت
| 24-01-2012 19:07رﻀوان ﺼﺎﻝﺢ
اﻝﺼراﺤﺔ اﺘﻤﻨﻰ ﻓﻼ ﺘﻨﺸﻴط ﻤﺜل ﻫذة اﻻﺒﺘﻜﺎرات ﻋن طرﻴق اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻝﻔﻌﻠﻴﻪ وﺘﻜرﻴم اﻝﻔﺎﺌزﻴن ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎدﻴﺎ
ﻤﻌﻨوﻴﺎ ﺒﺎن ﻴﻘوم اﻝﻔﺎﺌز ﺒﺎﻻﺸراف ﺒﻨﻔﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸروع ﻋﻠﻰ ارض اﻝواﻗﻊ

