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لتطهير أرض مصر من األلغام " روبوتات"مسابقة لتصنيع   
 

   14:36 2012- 01- 24  |   كتب ـ هانى الموافى

  

أعلــــن الــــدكتور عـــــ�ء خميـــــس، رئيـــــس فـــــرع مصـــــر لجمعيـــــة
ــــــــــاء ــــــــــى الكھرب ــــــــــد مھندس ــــــــــة لمعھ ــــــــــة، التابع الروبوتي
ـــــــالمى ـــــــات الع ـــــم مســـــابقة ،"IEEE" وا(لكتروني ـــــن تنظي ع

ــــــــــــــــــــام ا/رضــــــــــــــــــــية" ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن ا/لغ ."مصــــــــــــــــــــر خالي
  

ــــة ــــة ا/لماني ــــدعمھا الجامع ــــى مصــــر، وت ــــة ف ــــى للجمعي ــــى ا/ول ــــبر المســــابقة ھ وتعت
غـــربىبالقـــــاھرة، وا/مانـــــة التنفيذيـــــة (زالـــــة ا/لغـــــام 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 قادًرا على البحث عن ا/لغام المضادة لIفراد تحت ا/رض وفوق ا/رض 
ــــم تنفجــــر ــــتى ل ــــذخائر ال ــــل ال من مخلفات الحرب وإنتاج خريطة لIلغام المكتشفة، كما  مث
يطلب من المتقدم للمسابقة تصميم الروبوت، بحيث يكون قادًرا على التنقل عبر التضاريس 
.الوعرة التى تحاكى حقل ألغام حقيقيًا

  
 23وتعتبر مصر من أكثر دول العالم تلوثًا با/لغام ا/رضية، حيث تحتوى على ما يقرب من 
 .ون لغم يتركز معظمھا فى الساحل الشمالى وبعض مناطق البحر ا/حمر وخليج السويسملــي
ويشكل وجود ھذا العدد الھائل من ا/لغام تھديًدا خطيًرا لحياة وس�مة البشر ممن يرتادون ھذه 
ــــود ــــوال العق ــــتفادة ط ــــن ا[س ــــر م ــــان مص ــــى حرم ــــوءة، با(ضــــافة إل ــــاطق الموب المن
ـــم ـــة ال ـــد تنمي ـــن عائ ـــية م وارد الطبيعية الھائلة بتلك المناطق التى ھى حاليًا رھينة الماض

ــــام   .لIلغ
  
 

 

   
 

  اضف تعليقك



 : االسم    يجب ادخال اسم  
 

  يجب ادخال عنوان  
 : عنوان التعليق 

 

   

 
 : التعليق

  حرف 500يجب أال يزيد النص عن   يجب ادخال تعليق

  أرسل التعليق 
   

 تعليقات حول الموضوع 

 يوم الحساب

 07:32 2012-01-29 |محمد عبد المنعم عبد الرحمن 

أتمنى على اهللا أن يتبنى أعضاء لجنة الخارجية والدفاع واألمن والقانونية إن جاز التعبير التصعيد فى 

مواجهة محور الشر العالمى الذين زرعوا هذه األلغام ومطالبتهم بتكلفة نزعها والتعويض المناسب عن عدم 

راضى فمجرمى فرنسا يحاربون الحرية بتشريعات ويحرمواالنقاب ويكذبون على األتراك أيضا إستغالل تلك األ 

بتشريعات األرمن إذا يجب علينا إنتزاع حقنا دوليا وتشريعيافأتمنى من مجلس الشعب تبنى هذا الملف 

بجديةوخبرة قانونية 
 

 من افسد شيء فعليه اصالحه حديث شريف

 04:43 2012-01-26 |محمد غزاله 

ان حديث الرسول صلي اهللا عليه وسلم هو القاعده والتي علي اساسها كانت تشريعات العالم ولكن المخلوع 

والحيزبونه كانوا يستخدمون الطائره الرئاسيه لتهريب المال واالثار من مصر وجلب كل ما هو غاال وثمين 

غام بمصر برفعها حيث انهم الي مصر بال جمارك لذلك وجب علي جميع الدول والتي شاركت في وضع االل

هم من انتهك ارض مصر ووضع فيها االلغام 
 

 الى مجلس الشعب

 14:32 2012-01-25 |حمو 

نرجو من نوابنا مطالبة انجلترا والمانيا بالتعويض كما فعلت كل الدول 
 

 رائع

 06:32 2012-01-25 |مصراوى لألعماق 

رائع رائع رائع رائع اهللا يخرب بيتك يا مبارك 
 

 ينصر دينك ياراجل



 20:11 2012-01-24 |السيد الريس 

واهللا انا شايف ان 0هو ده دور الهندسة فى خدمة المجتمع0اخيرا واحد محترم 0واهللا مايجيبها اال رجالها 

ان شاء اهللا هنشوف مصر جديدة 0شكرا لشهدائنا ومصابى ثورتنا0مصر هتتقدم باسرع مما كنا متصورين

وحراميته  جميلة بايدين شبابها وال عزاء لدولة العواجيز ربنا ينتقم من مبارك وعياله
 

فليحمل الوزر أصحابه 

 20:01 2012-01-24 |بو احمد 

إن األلغام فى مصر زرعها االنجليز وااللمان وقد حان االوان ليتحملوا وزر ما زرعوا وعلى الحكومة ان 

تتخذ من االجراءات الدبلوماسية لكى يتحمل االنجليز وااللمان آثار االلغام وما خلفته لهذا الشعب من 

ملة وأثر ذلك على برامج مآسى انسانية فضال عن فوات المنافع االقتصادية على مدار سبعة عقود كا

التنمية فى مصر والحياة المصرية بعامة فإذا لم تفلح الطرق الدبلوماسية فلنذهب الى القضاء الدولى وأن 

أقل القليل والعاجل تقديم خرائط االلغام فورا لمصر 
 

 ياريت

 19:07 2012-01-24 |رضوان صالح 

هذة االبتكارات عن طريق المسابقات الفعليه وتكريم الفائزين فيها ماديا الصراحة اتمنى فال تنشيط مثل 

معنويا بان يقوم الفائز باالشراف بنفسة على المشروع على ارض الواقع
 

 


