
  رغبت فى حفر بئر میاة
  

بموقع فى الساحل الشمالى لتقلیل   یستخدم لرى النجیلة والمزروعات
بالمنطقة ان عرق  فاتورة استھالك میاه الشرب وعلمت بالتقصى والسؤال

 المیاة موجود على عمق فى حدود الثالثین مترا رغم انى حفرت بئرا
مماثال فى منطقة ابو تالت شارع االھرام وكانت المیاة على عمق ثمانیة 

ویرجع ھذا طبعا الختالف منسوب المیاة الجوفیة من منطقة الى  امتار فقط
احد مقاولى حفر ابار المیاة وبدأ العمل بالفعل  اخرى المھم انى اتفقت مع

م فوجئت العمل بھمة ونشاط ث واشترطت علیة انھاء العمل سریعا وبدأ
كالمعتاد فى تصرفات  بتوقفھ عن العمل بعد عدة ایام الرتباطھ بعمل اخر

ووعدتھ  الصنایعیة وصغار المقاولین فتحدثت الیھ ورجوتھ انھاء العمل
وفعال بدأ العمل مرة . بمكافأة وبكامل حسابھ بمجرد وصولھ لعرق المیاة 

ن طریق قطعة مرأه وبعد ثالثة ایام انھى العمل وفعال رأیت المیاة ع اخرى
فى تنزیل المواسیر البالستیك داخل البئر بعد ربطھم معا  یحملھا معھ وبدأ

طول المواسیر تأكدت من العمق لحساب  الواحدة تلو االخرى وبحساب
الرؤیة شبھ منعدمة  تكالیف الحفر وكان الظالم بدا فى الشیوع واصبحت
یتم   عن موتور رفعفأعتذر عن تكملة انزال الطلمبة الماصة وھو عبارة

 انزالة فى اخر البئر لیساعد فى رفع المیاة نظرا للعمق الكبیر نسبیا وھو
الثالثون مترا وكانت ھذة المرحلة سھلة یستطیع ان یقوم بھا اى شخص 

بیتم انزال ھذا الموتور او الطلمبة عن طریق حبل  غیر متخصص النھ
لظالم الذى ساد الموقع المرحلة وبسبب ا ونظرا لسھولة ھذة] سلبة[قوى او

المقاول كامل حسابھ  عزمت ان اقوم انا بھذة المھمة وفعال اعطیت
االخر بدأ  باالضافة للمكافأة كما وعدتھ ومشینا كل فى طریقة فالجوع ھو

 وفى السادسة من صباح الیوم التالى فوجئت. فى الشیوع و اصبح لھ صوت
ارة وبعض العمال لنقل بالغفیر یحدثنى بالموبایل ان المقاول ارسل سی

 للغفیر بذلك ولیس فى تفكیرى اى سوء نیة من جھة المقاول معداتھ فأذنت
  0000000000 وكانت المشكلة الكبرى

 
  نستكمل الموضوع

 
بوعدى للمقاول واعطیتھ كامل حسابھ باالضافة  المشكلة الكبرى انى وفیت

صح انعدام الحفر او باال دون اى حساب اخر لضمیر مقاول. للمكافأة 
 ضمیره
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الماصة فوجئت باستحالة  فعندما ذھبت تانى یوم النزال الموتور او الطلمبة
العمق وھو   متر دون استكمال النزول الخر١٢نزولھا وانھا تقف على بعد 

 الثالثون متر وبعد عدة محاوالت وباالستعانة بعامل صیانة باحدى القرى
البالستیك عن بعضھا وادى ھذا السیاحیة المجاورة تبین انفصال المواسیر 

ان المواسیر اصبحت على غیر استقامة واحدة بحیث انھ  االنفصال على
الطلمبة وتتعرقل دون النزول اصبح دیل  عند المنسوب التى تقف عندة

اسفلھا وحدث ترحیل  الماسورة لیس مطابق او متسامت مع راس الماسورة
وكان  . ما حاولنا نزولھابسیط ادى الى اصطدام الطلمبة بھذة الرأس كل

الحل الوحید ھو اخراج المواسیر مرة اخرى وطبعا رفض المقاول العودة 
والنھ كان یعلم بھذة . الخطأ النھ لالسف استلم كامل حسابة  لتصلیح ھذا

من الموقع معتمدا على شھامتى او مبادرتى  المشكلة سارع بنقل معداتة
الموضوع بسیط وعدم  نبالموافقة علىاستكمال العمل على اساس ا

  معرفتى بھذة المشكلة
عندما رفعنا المواسیر تبقى جزء من  المشكلة لیس فى ھذا كلھ المشكلة انھ

المحاوالت من  المواسیر وھى الجزء السفلى ولم نستطع رفعھ رغم كل
انزال جنش بسن مدبب لییعمل كالسنارة قد یخترق الطرف العلوى 

بھ قطعة سیخ قد ینزل الخر الموسیر ومن انزال حبل مربوط  للمواسیر
  ویرفعھا من اسفل

كل ھذة المحاوالت باءت بالفشل واضطریت لالستعانة بمقاول حفر  وطبعا
كثیرین منھم وبعد اشتراطھ مبلغ كبیر یعادل  اخر بعد عدة محایالت مع

المشكلة والتى تغلبنا علیھا  نصف ما استلمھ المقاول السابق لحل ھذة
 . طول عناءوالحمدهللا بعد 

 
 

الموقف بعبره تجعلنا ال نأمن لصنایعى او مقاول  وطبعا نخرج من ھذا
طبیعى النھ من طبیعة عمل المھندس  فاالستالم ثم االستالم وھذا شىء

مشكلة الیعلمھا اال ھو  ولكن االھم التعتقد ان المتبقى سھل قد یكون ھناك
السباكة او  مواسیروھذا ینطبق على معظم البنود خاصة الغیر ظاھرة مثل 

مواسیر الكھرباء فال یمشى الصنایعى او المقاول من الموقع دون تكملة 
اال ویتم مراجعة اعمالھ المكلف بھا وخاصة المخفیة منھا وال تعطیة  عملة

االعمال التى انھاھا اال بعد استكمال االعمال من بعده  كامل حسابھ على
مواقع الكبیرة ھناك استالم نھائى النھ فى ال الصغیرة ھذا بالنسبھ لالعمال

طبعا ال . المروءة او الشھامھ  فالضمیر اصبح منعدم وال تصلح معھم
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مقاول الحفر یعلم  ینطبق ھذا على معظمھم بل قلة منھم النھ لالسف كان
 المشكلة وطبعا المھندس لن یعلم مایدور بھذا العمق وكان سھل على

یة عمالة زائدة رغم انى كنت كریما المقاول حلھا ولكن كان سیكلفھ ھذا یوم
 البدایة من حیث السعر او المكافأة معھ من

 

مابیرجعش عشان  فأحذر قبل ما تدفع وتتحسر الن المقاول اللى بیروح
  ھیصلح خطأه طالما استلم كامل حساب

  
  

المشكلة الكبرى انى وفیت بوعدى للمقاول واعطیتھ كامل حسابھ باالضافة 
اى حساب اخر لضمیر مقاول الحفر او باالصح انعدام  دون. للمكافأة 
 ضمیره

النزال الموتور او الطلمبة الماصة فوجئت باستحالة  فعندما ذھبت تانى یوم
دون استكمال النزول الخر العمق وھو   متر١٢نزولھا وانھا تقف على بعد 

بعامل صیانة باحدى القرى  الثالثون متر وبعد عدة محاوالت وباالستعانة
بعضھا وادى ھذا  السیاحیة المجاورة تبین انفصال المواسیر البالستیك عن

على ان المواسیر اصبحت على غیر استقامة واحدة بحیث انھ االنفصال 
المنسوب التى تقف عندة الطلمبة وتتعرقل دون النزول اصبح دیل  عند

متسامت مع راس الماسورة اسفلھا وحدث ترحیل  الماسورة لیس مطابق او
وكان . كلما حاولنا نزولھا  بسیط ادى الى اصطدام الطلمبة بھذة الرأس

المقاول العودة  و اخراج المواسیر مرة اخرى وطبعا رفضالحل الوحید ھ
بھذة  والنھ كان یعلم. لتصلیح ھذا الخطأ النھ لالسف استلم كامل حسابة 

المشكلة سارع بنقل معداتة من الموقع معتمدا على شھامتى او مبادرتى 
علىاستكمال العمل على اساس ان الموضوع بسیط وعدم  بالموافقة

  لةمعرفتى بھذة المشك
لیس فى ھذا كلھ المشكلة انھ عندما رفعنا المواسیر تبقى جزء من  المشكلة

السفلى ولم نستطع رفعھ رغم كل المحاوالت من  المواسیر وھى الجزء
یخترق الطرف العلوى  انزال جنش بسن مدبب لییعمل كالسنارة قد

 للمواسیر ومن انزال حبل مربوط بھ قطعة سیخ قد ینزل الخر الموسیر
  عھا من اسفلویرف

حفر  وطبعا كل ھذة المحاوالت باءت بالفشل واضطریت لالستعانة بمقاول
اخر بعد عدة محایالت مع كثیرین منھم وبعد اشتراطھ مبلغ كبیر یعادل 

استلمھ المقاول السابق لحل ھذة المشكلة والتى تغلبنا علیھا  نصف ما
 . والحمدهللا بعد طول عناء
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 بعبره تجعلنا ال نأمن لصنایعى او مقاولوطبعا نخرج من ھذا الموقف 

فاالستالم ثم االستالم وھذا شىء طبیعى النھ من طبیعة عمل المھندس 
التعتقد ان المتبقى سھل قد یكون ھناك مشكلة الیعلمھا اال ھو  ولكن االھم

البنود خاصة الغیر ظاھرة مثل مواسیر السباكة او  وھذا ینطبق على معظم
او المقاول من الموقع دون تكملة  یمشى الصنایعىمواسیر الكھرباء فال 

المخفیة منھا وال تعطیة  عملة اال ویتم مراجعة اعمالھ المكلف بھا وخاصة
االعمال من بعده  كامل حسابھ على االعمال التى انھاھا اال بعد استكمال

نھائى  ھذا بالنسبھ لالعمال الصغیرة النھ فى المواقع الكبیرة ھناك استالم
طبعا ال ینطبق . ر اصبح منعدم وال تصلح معھم المروءة او الشھامھ فالضمی

على معظمھم بل قلة منھم النھ لالسف كان مقاول الحفر یعلم المشكلة  ھذا
یعلم مایدور بھذا العمق وكان سھل على المقاول حلھا  وطبعا المھندس لن

ن زائدة رغم انى كنت كریما معھ م ولكن كان سیكلفھ ھذا یومیة عمالة
 البدایة من حیث السعر او المكافأة

استلم بئر المیاه اال  وھو ماجعلنى اھتم بذلك فى المرات الالحقة فكنت ال
لضمان   ساعة لضمان استمرار تدفق المیاة وبالتالى٢٤بعد تشغیلھ ب 

  نجاح البئر
ضعیف  النھ قد یكون العمق الذى وصل الیھ مقاول الحفر بھ عرق میاه

 تدفق المیاة منھالیتحمل استمرار 
 
 

وتتحسر الن المقاول اللى بیروح مابیرجعش عشان  فأحذر قبل ما تدفع
  ھحساب یصلح خطأه طالما استلم كامل

  
تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 

   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة
  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 

 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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