
 َري ع٢ً امحذ ايظٝذأ

اقرتح إ ٜهٕٛ ٖٓاى ؿٓذٚم َشبٛط بكؿٌ سذٜذ٣ ع٢ً باب نٌ عُاس٠ ٜٚكّٛ 

يًعُاس٠  ايعُاس٠ بايكا٤ ايكُا١َ ؾٝ٘ ٚتكّٛ طٝاس٠ ايكُا١َ ؾ٢ َٝعاد قذد باؿلٛس اٖاىل

  ٚاخزٙ َٔ ايؼدف املؿٛض َٔ نٌ عُاس٠ ًَٜٛٝا

 ٚالبذ إ ٜتطٛع ػدف َٔ نٌ عُاس٠ بايتعإٚ َع طٝاس٠ ايكُا١َ بؿو ايكؿٌ ًَٜٛٝا

َٚٔ مل ًٜتضّ َٔ ايعُاس٠ طٛف تعٌ ايضباي١ عذ٠ اٜاّ اَاّ املٓضٍ ٖٚزا طٛف هعًِٗ 

  ٜتششنٕٛ الصاي١ ايكُا١َ َٔ اَاّ بٝٛتِٗ

 ٖزا دٗذ بظٝط ٚاٌَ ؾ٢ االطتذاب١ بعٕٛ اهلل

 

 قُذ محذٟ قُٛد

 

https://www.facebook.com/photo.php?v=576556752375462 

 ايشابط يف االع٢ً عباس٠ عٔ ؾهش٠ يف دٚي١ ادٓب١ٝ اعتكذ إ ممهٔ تطبٝكٗا يف

  اطهٓذس١ٜ ، اْا نٓت اسطًتٗا َٔ ؾرت٠ ، يهٔ َاسذؾ سد عًٝا

بري دذا اسب اكٝـ إ َٛكٛع ؾشص ٚاعاد٠ تذٜٚش املدًؿات ٜذس عا٥ذ ى نُإ

 احملاؾع١ ، ٜٚٛؾش ؾشق عٌُ نتري ، دٙ يف ساي١ ارا مت عٌُ َؼشٚع وتٟٛ تًو ع٢ً

  ايؿهش٠ ، ؾٗٛ مبجاب١ نٓض َؿكٛد َٚٗذٚس

 . طبعا َٛكٛع ايٓباػني دٙ َٔ االػٝا٤ املضعذ١ دذا طٛا٤ يًُٛاطٓني اٚ املظ٦ٛيني

  : اؿٌ

قٛد َع احملاؾع١ اٚ ؼت اػشاؾٗا قاٚي١ اقٓاع ٖؤال٤ ايٓباػني بايعٌُ بؼهٌ سمسٞ اٚ بع -

 املباػش بشٚاتب فض١ٜ ، َع تٛؾري

 ٚط١ًٝ اْتكاٍ هلِ -1

  ٚدب١ غزا١ٝ٥ -2

  صٟ سمسٞ -3

سٛاؾض فض١ٜ عٝح ٜتظا٣ٚ فُٛع ايشاتب َع اؿٛاؾض مبا ناْٛ وـًٕٛ عًٝ٘ يف  -4

  ع١ًُٝ ايٓبؽ

يؼٛاسع اٚ يف تؼذٜذ ايعكٛبات ع٢ً ع١ًُٝ ايٓبؽ ، اٚ ايكا٤ املدًؿات يف ا -

 . االساكٞ ايؿاك١ٝ ، خاؿ١ كًؿات اهلذّ

تٛؾري َهإ كـف ع٢ً اطشاف املذ١ٜٓ يًكٝاّ بع١ًُٝ ايؿشص ، َٚٔ االؾلٌ االطتعا١ْ  -



 ببعض اـربات َٔ دٍٚ ادٓب١ٝ

اْؼا٤ َـاْع العاد٠ ايتذٜٚش ، اٚ اهاد َـاْع َٓؼا٠ بايؿعٌ ميهٔ االتؿام َعٗا يؼشا٤ َا  -

  مت ؾشصٙ

تشاح اكايف ، ٖٚٛ إ ٜتِ ػشا٤ ايكُا١َ َٔ املٛاطٓني َٔ املٓاصٍ، بؼشط إ ام -

  تهٕٛ َؿشٚص٠ َٚؿـٛي١ عٔ بعلٗا

 املٛاطٔ ٜكذس ٜؿـٌ ايبالطتٝو ٚايـؿاٜح ٚايضداز ، نال ع٢ً سذ٣ ، ٜٚتِ ٜعين

باملشٚس  ايؼشا٤ بايٛصٕ اَا عٔ طشٜل احملاؾع١ َباػش٠ ، اٚ عٔ طشٜل ػشنات خاؿ١ ،

سشؿا ع٢ً  ٚبايطشٜك١ دٟ ْكذس نًٞ املٛاطٔ انجش طٓني يف َٓاصهلِ ،ع٢ً املٛا

ٚطاعتٗا تهًؿ١ ايؿشص تٓدؿض  ؾشص كًؿات٘ ، الْ٘ يف ايٓٗا١ٜ سٝظتؿٝذ ٚاحملاؾع١ ستظتؿٝذ ،

 . دؾع٘ يًُٛاطٔ يف ع١ًُٝ ايؼشا٤ َٚكذاس االنؿاض يف تهًؿ١ ايؿشص ٖٛ ايًٞ سٝتِ

 ٚػهشا

 

Dr Yousry Elbohy 

http://www.udtruckscn.com/products/Garbage-Compress-Container-

Garbage-_1958.html 

 

http://www.kaoussis.gr/sub11.php 

 

http://hlqc8.en.alibaba.com/product/647428077-

213756631/10_15_m3_Waste_Collection_Station_with_Hook_lift_refu

se_truck.html 

 

عالٙ ؾٗٞ تعطٞ ؾهشٙ َبظط٘ عٔ ايذخٍٛ عًٞ املٛاقع ايجالخ املزنٛسٙ ا بشدا٤

 ايٛسٝذ ايزٟ تتبع٘ مجٝع َذٕ ايعامل االٕ ؿٌ َؼهً٘ ػُٝع ايكُاَ٘ بٓعاؾ٘ عٔ اؿٌ

 اجملاٍ اَا عٔ ايتؿاؿٌٝ ٚ نٝؿٝ٘ ايتٓؿٝز ؾال اعتكذ إ( كػط ايكُاَ٘) طشٜل ؿٓادٜل

ًَؿٝني  ٜظُح بزيو ٖٓا ٚ اْا اسسب بايتٛاؿٌ َعهِ يف خذَ٘ َـش عًُا بإ ٖٓاى

 داٖضٜٔ غـٛق َؼهً٘ ايبطاي٘ ٚ ايتعًِٝ ٚ ؾكهِ اهلل

 

 

 



 ّعبذاملٓعِ ايٓب٣ٛ عبذاهلل عبذاملٓع

باملًُه٘ ايعشبٝ٘  مبذُٛع٘ اجملاٍ ايعشب٢ َظاعذ َذٜش عًُٝات ؾ٢ فاٍ ايٓعاؾ٘/اْا بعٌُ

  ايظعٛدٜ٘

 اقرتاس٢ ٖٛ اْؼا٤ ػشن٘ تعٌُ ؾ٢ فاٍ ايٓعاؾ٘ َجٌ َؼشٚع اـذَات ايٛطٓٝ٘

 ٜؽ ٚباق٢ االطتـ َذْٝني ٚايعُاٍ ٜهْٛٛ َٜٔٚهٕٛ االداسٙ ايعايٝ٘ َٔ اجل

ايعظانشاىل بٝكلٛ اؾٝؽ بتعِٗ اىل ُٖا ص٣ االَٔ املشنض٣ ٖٚاٜهٕٛ َشتب٘ 

طٍٛ َذ٠ خذَت٘ ٚيٛ خالق دٝؼ٘ ممهٔ ٜهٌُ ٚسـٌ خذَ٘ ايٓعاؾ٘ ع٢ً  نٜٛع

طاع٘ ؾ٢ ايّٝٛ ٚؾ٢ سًٍٛ  24ايهٗشبا٤ ال٢ْ ساٜهٕٛ ؾ٢ خذَ٘  ؾٛاتري

 ٚاملِٗ ايهالّ نذٙ َٝٓؿعؽ الصّ قاعذٙ ٣٘بتتظشم  يًشاٜٚات اىل

 

 دقُذ لٝب قِ

 ايظالّ عًٝهِ اؼذخ ؿلشاتهِ يٛكع سٌ َٔ ٚد١ٗ ْعش٣ ٚع٢ً قذس تؿهري٣

 املتٛاكع ؾإ٢ْ اس٣ إ ايظبب ايش٥ٝظ٢ ؾ٢ اْتؼاس ايكُا١َ ؾ٢ ايؼٛاسع ِٖ

َٓٗا  ؿًب١ يبٝعٗا ٚاالطتؿاد٠ايٓباػني ٚايذاؾع يذِٜٗ ٖٛ اؿـٍٛ ع٢ً املدًؿات اٍ

املدًؿات ٚريو عٔ طشٜل االعالٕ -ٚاقرتاس٢ ٖٛ تؼذٝع املٛاطٔ ع٢ً ؾـٌ

 َهإ ٜتِ ؾٝ٘ تظًِٝ املدًؿات ايـًب١ ٚاؿـٍٛ ع٢ً َكابٌ َاد٣ ٚاملكابٌ عٔ

 املادٟ ٖزا ٜتِ ؼـًٝ٘ َٔ ايؼشنات ايت٢ تظتػٌ املدًؿات ايـًب١ ؾ٢

اايكُا١َ عا١َ البذ  ٚبايتاىل طٓكطع ايطشٜل ع٢ً ايٓباػني ٚبايٓظب١ ملؼه١ً اعاد٠ايتذٜٚش

 البذ َٔ تٛؾري ؿٓادٜل ؾ٢ نٌ َٓاطل االطهٓذس١ٜ

 

 ٠َٓري عبذ املٓعِ سالٚ

َٓع١ُ  اؿٌ َٔ ٚد١ٗ ْعش٣ ٖٛ ايعٛد٠ يٓعاّ مجع ايكُا١َ َٔ املٓاصٍ ٚيهٔ بطشٜك١

املظؤيني َباػش٠  عذ يؼشسٗا يًظاد٠ٚعٓذ٣ أؾهاس إداس١ٜ يتٓعِٝ ٖزا األَش َظت.. اداسًٜا 

تٛؾري ؾٗذ نبري يًعُاي٘  ٚؾٝ٘ ٖزا اؿٌ ٜكل٢ متاَا ع٢ً ٚدٛد ايكُا١َ بايؼٛاسع.. 

َٚٔ ثِ احملاؾع١ .. َٔ ايؼٛاسع  ٚتٛؾري ْؿكات ايظٝاسات املدتًؿ١ ايت٢ ػُع ايكُا١َ

 ب٘ ع٢ً ٚد٘ األطهٓذس١ٜ اؾٌُٝ ايت٢ ناْت تتُٝض

 



ٟ عُشٚ اٜٗاب َـطـ

-املؼهالت ايت٢ تعا٢ْ َٓٗا َـش ال سـش هلا  -ٚ يهٓٓا يظٓا انجش دٍٚ ايعامل َؼانال    

  ؾٗٓاى دٍٚ طبكتٓا نجريا ناْت تعا٢ْ َٔ اكعاف ٖزٙ املؼهالت طابكا

ٚ ٖٓا طٛف ْكّٛ بعشض فُٛع٘ َٔ املؼهالت ٚ نٝؿ١ٝ سًٗا دٕٚ ؼٌُٝ َٝضا١ْٝ 

 ايذٚي١ ا٣ َبايؼ َايٝ٘

سذخ عٔ اؿٌ املٓطك٢ ملؼه١ً ايكُاَ٘ ٚ ايت٢ اؿبشت َٔ انجش ٚ طٓبذأ ايّٝٛ بايت

 املؼانٌ ايت٢ قذ تؤد٣ اىل ناسث١ ب١ٝ٦ٝ مبـش

ٚ ٜتُجٌ اؿٌ ؾ٢ ادشا٤ مماسط١  -ارا اسدْا سًٗا بايؿعٌ  -اؿٌ ملؼه١ً ايكُا١َ ٜظري يًػاٜ٘ 

تؼاسى ؾٝٗا ناؾ١ ايؼشنات ايت٢ تشغب ؾ٢ ريو طٛا٤ا ناْت َـشٜ٘ اٚ عشبٝ٘ اٚ 

 ع٢ً إ ٜهٕٛ ايتعاقذ َع ٖزٙ ايؼشنات َتلُٓا ع٢ً ايبٓٛد االت١ٝ -ٚسٚبٝ٘ ا

ٜؿلٌ إ ٜهٕٛ ايتعاٌَ َع ػشن١ ٚاسذٙ اٚ اثٓتإ ع٢ً االنجش يتػط١ٝ : اٚال 

ايٛطٔ باطشٙ ٚ ٖٛ يلُإ إ ايتعاقذ قذ مت َع ػشن١ عُالق٘ بايؿعٌ تظتطٝع تطبٝل 

 طٝاطاتٗا

٠ َعكٛي٘ ؾ٢ خاسز نشدٕٚ نٌ َذٜٓ٘ ؽـف َٓح ايؼشن١ قطع٘ اسض مبظاح: ثاْٝا 

الْؼا٤ َـٓع يتذٜٚش ايكُا١َ ع٢ً إ تهٕٛ ٖزٙ االسض بظعش َعكٍٛ ٚ ٜٓبػ٢ ع٢ً 

ايؼشن١ اعذاد ؾرت٠ ص١َٝٓ قذدٙ يالْتٗا٤ َٔ اْؼا٤ املـٓع املؼاس ايٝ٘ ع٢ً إ تؤٍٚ 

 ًَه١ٝ املـٓع ٚ االسض املب٢ٓ يًذٚي١ مبذشد اْتٗا٤ ايعكذ اٚ ؾظد٘

-تكّٛ ايؼشن١ بتذٗٝض نٌ َذٜٓ٘ ع٢ً سذٙ بعشبات مجع قُا١َ : ثايجا  ٚ ؿٓادٜل قُا١َ  

 ٚ عشبات تٓعٝـ ايؼٛاسع ٚ غظًٗا ٚ ايهٓاطني بؼهٌ دٝذ -َػًك٘ 

اال تضٜذ تهًؿ١ ايٓعاؾ١ ايت٢ تتشًُٗا ايٛسذات ايظه١ٝٓ عٔ عؼش٠ دٓٝٗات ػٗشٜا : سابعا 

  يتذاس١ٜ عٔ عؼشٜٔ دٓٝٗا ػٗشٜاٚ االتضٜذ تهًؿ١ ايٓعاؾ١ يًُشالت ٚ ايؼشنات ا -

ٜكّٛ نٌ س٢ ع٢ً سذٙ بتعٝني َشاقب٢ دٛد٠ ملشاقب١ املظت٣ٛ ايعاّ يًٓعاؾ١ : خاَظا 

  ؾ٢ اؿ٢ ٚ االبالؽ ايؿٛس٣ عٔ ا٣ َؼهالت تتعًل بايٓعاؾ١

ؼـٌ ق١ُٝ ايٓعاؾ١ ع٢ً ؾاتٛس٠ ايهٗشبا٤ ٚ ٜظتكطع َٓٗا ْظب١ ايتشـٌٝ اـاؿ١ : طادطا 

 نزا سٚاتب َشاقب٢ اؾٛد٠ املعٝٓني باالسٝا٤ ناتؿام َع ايؼشن١ املٓؿزٙ بؼشن١ ايهٗشبا٤ ٚ

ٜتِ اعؿا٤ ايؼشن١ َٔ ايلشا٥ب ملذ٠ مخع طٓٛات َع ٚكع ػشٚط دضا١ٝ٥ : طابعا 

 نرب٣ ؾ٢ ايعكذ ؾ٢ ساي١ االخالٍ با٣ َٔ ػشٚط٘

ؾ٢ َشس١ً َتكذ١َ ٜتِ ٚكع غشاَات تـاعذ١ٜ ع٢ً املٛاطٓني ايزٜٔ ال : ثآَا 

 ٕ بٛكع ايكُا١َ ؾ٢ ايـٓادٜل املدــ١ يزيوٜكَٛٛ

-ٖزا ٖٛ سٌ َؼه١ً ايكُا١َ ؾ٢ ناؾ١ دٍٚ ايعامل املتكذّ   اال تشاٙ طٗال 



 

  قُذ َـطؿ٢ سَضٟ/ املظتؼاس 

 نٓذس١ٜايش٥ٝع مبشه١ُ دٓاٜات اإلغ

 ايكُا١َ ٚ اؿًٍٛ املبتهش٠

  ـ:املؼه١ً 

ٖزٙ ٚ ايتدًف َٓٗا ٖٛ أِٖ أسالّ املـشٜني عًَُٛا ٚ ايظهٓذسٜني خاؿ١ ، ف.. ايكُا١َ

ايكل١ٝ تعاْٞ َٓٗا مجٝع االسٝا٤ عًٞ َذٟ األعٛاّ املاك١ٝ ، ؾاملـشٜني َتعًكني 

باألَاٍ يف إٔ ٜشٚا ػٛاسعِٗ َٚٝادِٜٓٗ ْعٝؿ١ ، ٚ ٖٞ َؼه١ً تطاسد اؿهَٛات 

ست٢ أْٗا اطتعاْت بؼشنات ايٓعاؾ١ األدٓب١ٝ .ايظابك١، اييت ؾؼًت متاًَا يف َٛادٗتٗا،

ط١ٓ أَاًل يف تكذِٜ ْعِ دذٜذ٠ يتذٜٚش املدًؿات  15 ملذ٠ 2002ٚتعاقذت َعٗا َٓز 

يتؼٌُ ناؾ١ َشاسًٗا ابتذا٤ َٔ مجعٗا يف أَانٔ تٛادذٖا إيٞ ْكًٗا ٚؾشصٖا ثِ 

إعاد٠ اطتدذاّ ايـاحل َٔ املدًؿات ٚإعاد٠ تذٜٚش بعلٗا ثِ ايذؾٔ اآلَٔ يألدضا٤ 

يف عًُٗا بعذ أقٌ  خاب أٌَ اؿهَٛات ، ٚمل تؿًح ٖزٙ ايؼشنات...... يهٔ : املتبك١ٝ

طٓٛات ٚايٓتٝذ١ تشانِ أنٛاّ ايكُا١َ يف ايؼٛاسع ٚصٜادتٗا يف املٓاطل  10َٔ 

  . ايعؼٛا١ٝ٥ اييت اَتألت بتالٍ ايكُا١َ يتٓاؾع االٖشاَات يف أسذاَٗا

 

  ـ:ٚ اؿكٝك١ إٔ ؾؼٌ ٖزٙ ايؼشنات ٜشدع إىل 

ؾرتنٝض ٖزٙ .. ٍ عذّ ٚدٛد َٓع١َٛ قذد٠ ٚ َتطٛس٠ ؾُع ايكُا١َ َٔ املٓاص .1

ٚ َٔ ثِ ؾايؿرت٠ ايض١َٝٓ .. ايؼشنات ع٢ً مجعٗا َٔ أَانٔ ػُٝعٗا بايؼٛاسع 

املظتػشق١ َا بني تٓاَٞ تالٍ ايكُا١َ املًكا٠ َٔ ايظهإ ٚ احملالت بٓٛاؿٞ 

قذ تظتطٌٝ يعذ٠  .. ٚ مجعٗا َٔ ايؼٛاسع َٔ بعذ مبعشؾ١ ايؼشنات.. ايطشقات 

يعاّ بعذّ ْعاؾ١ ايؼٛاسع ٚ اطتُشاس اتظاخٗا ٚ اَتال٥ٗا طاعات نؿ١ًٝ بت١ُٝٓ اإلسظاغ ا

  . بايكُا١َ ٚ َٔ ثِ ٜتعني ايبشح عٔ سٌ عًُٞ هلزٙ املؼه١ً

ٚدٛد ؾ١٦ تتهظب َٔ اطتُشاس ٖزٙ اؿاي١ َٔ ايرتدٟ يف خذَات ايٓعاؾ١ ٚ  .2

ْاٖٝو عٔ سشنتِٗ داخٌ ايؼٛاسع .. ِٖ ايٓباػٕٛ ايزٜٔ ٜضٜذٕٚ األص١َ تؿاقُا 

خؼب١ٝ ق١٦ُٝ ػشٖا دٚاب ؾٝضداد اإلسظاغ ايعاّ بتدًٞ ايذٚي١ عٔ دٚسٖا ٚ بعشبات 

 . إٔ ايؼعب ٚ ْعاؾ١ ػٛاسع ايٛطٔ باتا سٖٔ إساد٠ ٖؤال٤ ايٓباػٕٛ

 

 

  



 اؿٌ املكرتح

 

اؿٌ ايزٟ ْطشس٘ ٖٛ سٌ ٜتلُٔ ؾا٥ذ٠ قذ تؤدٟ إىل اإلطٗاّ يف ؽؿٝـ ظاٖش٠ 

ؿـ بؼبابٓا تهاد إٔ تٛدٟ بِٗ إىل ؾايبطاي١ اييت تع.. أخشٟ ٜعاْٞ َٓٗا فتُعٓا 

ايتًٗه١ بؿكذإ األٌَ يف ايعٝؽ ايؼشٜـ بٌ إٔ بعلِٗ بذأ ٜظًو طبٌ غري ط١ٜٛ 

يًتهظب ٚ ٖٞ قذ تٛدٟ ببعلِٗ إىل غٝاٖب ايظذٕٛ ، ٚ بعلِٗ اطتُشأ االْتعاس 

 . يف املكاٖٞ يؿشؿ١ عٌُ ئ تأتٝ٘ بايطبع ٚ ٖٛ خاٌَ

 

ٜش٠ يٝع اجملاٍ َتظع يعشكٗا يهٔ باختـاس جملشد ٚ ايطشح املعشٚض َٓا ب٘ تؿـٝالت نح

عشض َلُٕٛ ايؿهش٠ ٖٛ تؼػٌٝ ٖؤال٤ ايؼباب يف أعُاٍ مجع ايكُا١َ َٔ املٓاصٍ ٚ 

  ـ:ٚ ٜتعني يزيو تٛؾري .. يهٔ بأطًٛب ؿشٞ َتشلش ٜتظِ باملذ١ْٝ ٚ سؿغ ايهربٜا٤ هلِ 

 

َعذ٠ الطتكباٍ (  تشٜظهٌ) دسادات غاس١ٜ َذف١ بـٓذٚم َشتؿع قهِ اإلغالم  .1

  .. عبٛات ايكُا١َ املٓضي١ٝ ٚ َػطا٠ بأطايٝب متٓع تبعجشٖا يف ايؼٛاسع أثٓا٤ ْكًٗا

ٚ  عذد أيـ داَع قُا١َ ٜظتشظٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ ايؼباب ايعاطٌ عٔ ايعٌُ .2

  . ريو يهٌ َا١٥ أيـ عُاس٠

َٔ عذد  ٚدٛد َٓع١َٛ إداس١ٜ قادس٠ ع٢ً تٓعِٝ ايعٌُ َتُظ١ باملش١ْٚ يف ايتٓؿٝز .3

  . قًٌٝ َٔ املؼشؾني ع٢ً ٖزٙ املٓع١َٛ

 

  . أطًٛب ايتٓؿٝز

 

تٛصع ٖزٙ ايرتٜظهالت ع٢ً ٖؤال٤ ايؼباب يٝلطًع نٌ َِٓٗ ظُع ايكُا١َ َٔ عذ٠  .1

  . عُاسات عظب تٛصٜع دػشايف قذد

ؾٝتٛد٘ ايؼاب بٛط١ًٝ ايٓكٌ املعذ٠ ؾُع ايكُا١َ إىل ايعكاسات اييت نًـ ظُع  .2

َٓٗا ؾٝذذ أطؿٌ نٌ عكاس ؿٓذٚم قُا١َ ٚكع ب٘ ايظهإ قُاَتِٗ ؾٝكّٛ بتؿشٜؼ ايكُا١َ 

سا١ٜٚ مجع ايكُا١َ بذسادت٘ ، ثِ ٜعاٚد املشٚس ع٢ً باقٞ ايعُاسات ٚ  قتٜٛات٘ داخٌ

  . ٖهزا ست٢ متت٧ً سا١ٜٚ دسادت٘

عٓذ اَتال٤ اؿا١ٜٚ ٜتٛد٘ داَع ايكُا١َ بٗا إىل ْكط١ ػُٝع ايكُا١َ سٝح ٜهٕٛ  .3

باْتعاسٙ طٝاس٠ ْكٌ نبري٠ اؿذِ َعذ٠ الطتكباٍ نُٝات نبري٠ َٔ ايكُا١َ َٔ عذ٠ 

ؾٝؿشؽ محٛي١ ساٜٚت٘ ٚ . داَعني يًكُا١َ عظب َٓطك١ ايتذُٝع ٚريو نً٘ ٚؾل ْظل قذد 

  . ٜعٛد يٝذُع َا تبكٞ َٔ باقٞ ايعُاسات احملذد٠ ي٘

أخشٟ ع٢ً إٔ تتششى  عٓذ اَتال٤ ايظٝاس٠ مبا مت مجع٘ َٔ قُا١َ ؼٌ قًٗا .4



ايظٝاس٠ املُت١٦ً إىل َكًب عَُٛٞ ىـف يتذُٝع ايكُا١َ ٚ ؾشصٖا خاسز املٓاطل 

  . اؿلش١ٜ ٚ ايظها١ْٝ ٚ ايـٓاع١ٝ باملذ١ٜٓ

ؾإرا َا انتًُت املٓع١َٛ بإْؼا٤ َـاْع يتذٜٚش ايكُا١َ مبٓاطل مجعٗا ناْت ايؿا٥ذ٠  .5

  . أععِ

 

  . دساط١ َبذ١ٝ٥ يًتهًؿ١

 

 . ًَٕٝٛ دٓٝ٘ يًُشاؾع١ َٔ عا٥ذ ٖزا املؼشٚع 80ؾري دخٌ ال ٜكٌ عٔ طٝتِ تٛ

 

ٚ باؾرتاض إٔ . ؾإرا اؾرتكٓا إٔ نٌ ػاب ٜكّٛ ظُع ايكُا١َ َٔ َا١٥ عكاس ًَٜٛٝا 

ؾإٕ االستٝاز طٝهٕٛ يعذد . ٖزٙ املٓع١َٛ تؼٌُ َا١٥ أيـ عكاس يف اإلطهٓذس١ٜ 

ػاب يٝهْٛٛا سٖٔ  200داٚص يهٌ َا١٥ أيـ عكاس ؾلاًل عٔ عذد ال ٜت أيـ ػاب

  . ؿاالت ايطٛاس٨ يف ساي١ ايػٝاب بعلِٗ

 

ٚ باؾرتاض إٔ نٌ عكاس ب٘ عؼش٠ ػكل طه١ٝٓ ـ ع٢ً أقٌ تكذٜش ـ ٚ نٌ َٓٗا ٜذؾع عؼش٠ 

دٓٝٗات َكابٌ ٖزٙ اـذ١َ ػٗشًٜا تًتضّ بظذادٖا اؼادات ايؼاغًني ، ؾإٕ اؿـ١ًٝ 

  . طتهٕٛ عؼش٠ ًَٕٝٛ دٓٝ٘ ػٗشًٜا

 

دٓٝ٘ ًَٜٛٝا  100تكاكٞ نٌ ػاب َكابٌ دٗذٙ ثالث١ أالف دٓٝ٘ ػٗشًٜا بٛاقع ؾإرا 

يتؼذٝعِٗ ع٢ً ٖزا ايعٌُ ؾإٕ فُٛع سٚاتبِٗ طٝبًؼ ثالث١ َالٜني دٓٝ٘ ػٗشًٜا ٚ 

. ٜتبك٢ يًُشاؾع١ َبًؼ طبع١ َالٜني دٓٝ٘ ػٗشًٜا َٔ إمجايٞ سـ١ًٝ َكابٌ اـذ١َ 

ايعؼٛا١ٝ٥ باحملاؾع١ بٛاقع أسبع١ ٚ مثإْٛ تـشف يف اعُاٍ ايٓعاؾ١ ٚ تطٜٛش املٓاطل 

  . ًَٕٝٛ دًٓٝٗا طًٜٓٛا

 

ٚ ميهٔ تععِٝ ايؿا٥ذ٠ َٔ مجع ايكُا١َ بإْؼا٤ َـاْع يتذٜٚشٖا ٜتِ ؾٝٗا تؼػٌٝ أعذاد 

أخشٟ َٔ ايؼباب ايعاطٌ ٚ ٜظتؿاد َٔ عا٥ذ بٝع ْاتر ٖزا ايتذٜٚش ٚ اطتػالٍ ايـاحل 

ات اطتـالح ايـششا٤ ٚ صساعتٗا ، َٓ٘ نظُاد يف ؽـٝب األساكٞ يف َؼشٚع

ؾلاًل عٔ اْؼا٤ قطات تٛيٝذ طاق١ نٗشبا١ٝ٥ باطتدذاّ ايطاق١ املٓبعج١ َٔ سشم ٖزٙ 

  . ايكُا١َ ايـاؿ١ هلزا ايػشض ٚ اييت ال هذٟ َعٗا ايتذٜٚش

 

  ـ:بايطبع ٖٓايو تهًؿ١ َتُج١ً ؾُٝا ًٜٞ 

ٚ تًو ميهٔ ايتعاقذ ع٢ً .. ػشا٤ عذد ال ٜكٌ عٔ أيـ تشٜظهٌ بتذٗٝضات خاؿ١  .1

ٚ ٖزٙ ( ايـني َجاًل ) ػشا٥ٗا َٔ دٗات تـٓٝعٗا مبـش أٚ اطتريادٖا َٔ اـاسز 



ٚ يف ساي١ .. ايتهًؿ١ ٖٞ أطاغ املؼشٚع ٚ ميهٔ تعٜٛلٗا َٔ ايعا٥ذ ايؼٗشٟ 

االعتُاد ع٢ً املٓتر احملًٞ ؾإٕ ايك١ُٝ ميهٔ طذادٖا ع٢ً أقظاط أٚ تٛؾريٖا 

ٚ ميهٔ تػطٝتٗا يف املش٠ األٚيٞ أٚ ايكظط األٍٚ . ْع اؿشب١ٝ بأطعاس خاؿ١ َٔ املـا

َٔ َٝضا١ْٝ ايٓعاؾ١ باحملاؾع١ ع٢ً إٔ تظذد باقٞ االطتشكاقات ؾُٝا بعذ َٔ 

  . سـ١ًٝ املؼشٚع

أؾشٍٚ َٛسذ ٚ قؿارات ٚ أدٚات ْعاؾ١ ) ػشا٤ َالبع ْعاؾ١ ال٥ك١ يًعاًَني باملؼشٚع  .2

ٚ تًو أٜلًا تؼهٌ دض٤ ك٦ٌٝ َٔ .. يف أعُاهلِ متذ بٗا ايرتٜظهالت الطتدذاَٗا 

  . سـ١ًٝ َكابٌ ايٓعاؾ١

إْؼا٤ َٓع١َٛ سعا١ٜ ؿش١ٝ ٚ ادتُاع١ٝ خاؿ١ يًعاًَني بٗزٙ املٓع١َٛ تؼذٝعًا هلِ  .3

  . ٚ ٖزٙ ايتهًؿ١ أٜلًا َٔ سـ١ًٝ َكابٌ ايٓعاؾ١.. ع٢ً اطتُشاس ايعٌُ بٗا 

 

 أنجش َٔ ؿعٝذ فتُعٞ طُٝا يف ٚ َٔ ثِ ٜتلح إٔ ٖزا االقرتاح وكل لاح يف

فاٍ َهاؾش١ ايبطاي١ ٚ سٌ َؼه١ً ايٓعاؾ١ ٚ أثش ريو بطبٝع١ اؿاٍ يف ؼظني اؿاي١ 

ايـش١ٝ يًظهإ ٚ ؼكٝل َٓاخ ال٥ل يًت١ُٝٓ ايظٝاس١ٝ ؾلاًل عٔ تٛؾري َٝضا١ْٝ ايذٚي١ 

يتعاٌَ َع اييت تٗذس يف ايتعاقذات َع ػشنات ْعاؾ١ أدٓب١ٝ ثبت ؾؼًٗا ٚ إخؿاقٗا يف ا

  .. َٓع١َٛ اجملتُع املـشٟ

 

ٚ ٖزا االقرتاح ؾلاًل عٔ تٛؾريٙ بٓذ ايٓعاؾ١ َٔ َٝضا١ْٝ احملاؾع١ أٚ ٜظتدذّ دض٤ 

.. ك٦ٌٝ َٓ٘ يف ايظ١ٓ األٚيٞ يؼشا٤ املعذات يٝظذد باقٞ مثٓٗا َٔ سـ١ًٝ املؼشٚع 

كؿٓا إيٝٗا ؾإرا َا أ.. ؾإْ٘ طٝذس دخٌ ال ٜكٌ مخظٕٛ ًَٕٝٛ دٓٝ٘ طًٜٓٛا يًُشاؾع١ 

عا٥ذ ٖزٙ املٓع١َٛ عٓذ تطبٝكٗا ع٢ً كًؿات احملاٍ ايتذاس١ٜ ٚ املطاعِ ٚ ايعـري ٚ املـاْع 

ؾإٕ ٖزٙ ايعا٥ذ ميهٔ إٔ ٜـٌ إىل مثإْٛ ًَٕٝٛ دٓٝٗا باعتباسٙ ؿايف دخٌ 

بعذ طذاد األدٛس ٚ أقظاط مثٔ املعذات ٚ أدٚات ٚ َكابٌ ايشعا١ٜ ايـش١ٝ ٚ 

  .. متاز إىل مح١ً دعا١ٝ٥ ق١ٜٛ يًرتٜٚر يًُؼشٚع.. ؾكط ... ملؼشٚع االدتُاع١ٝ يًعاًَني با

 

ٚ ٖزا املؼشٚع وتاز يف األطاغ إىل فُٛع١ عٌُ تلع خطٛات ايتٓؿٝز ٚ تذبش َٛاسدٙ 

فُٛع١ عٌُ َٔ املدًـني يإلطهٓذس١ٜ ٚ املؤَٓني ... املبذ١ٝ٥ ٚ تٓتكٞ ايعاًَني ب٘ 

  . بلشٚس٠ تطٛسٖا ٚ تؿشدٖا

نش٠ ٚسذٖا سغِ إغشا٤ات لاسٗا ًٜضّ يتهاًَٗا دٗذًا إكاؾًٝا َٔ اجملتُع ٚ ٖزٙ ايـ

املذْٞ بتأنٝذ سشؿ٘ عًٞ املؼاسن١ يف ْعاؾ١ ايؼٛاسع ٚاطتعاد٠ سْٚل اإلطهٓذس١ٜ 

ٚمجاهلا، ؾتظِٗ يف ْؼش ايٛعٞ بايٓعاؾ١ بني ايظهإ ٚ تٛؾري طالٍ مجع ايكُا١َ 

ٜٔ ٚ خًل َظابكات ب١ٝ٦ٝ بني املذاسغ ٚ بأَانٔ ايتذُعات ٚ ْؼشٖا بايؼٛاسع ٚ املٝاد



األسٝا٤ ٜتظابل ؾٝٗا ايظهإ ٚ ايٓؼ٧ باملذاسغ يف تؼذري ايؼٛاسع ٚ تضٖريٖا يت١ُٝٓ 

اؿع ايعاّ باؾُاٍ ٚ ايٓعاؾ١ ٚ كشٚس٠ اؿؿاظ عًٝٗا ٚ ٜظًط االعالّ ايل٤ٛ ع٢ً ٖزٙ 

ؾاٍ ؾتٓتؼش املظابكات ٚ ايؿا٥ضٜٔ ؾٝٗا يٝـبشٛا قذ٠ٚ يػريِٖ َٔ ايؼباب ٚ األط

 . عذٟٚ ايٓعاؾ١ بني ايظهإ

ٚ اْتؼاس عذٟٚ ايٓعاؾ١ طٝؤدٟ ٚ ال ػو إىل ت١ُٝٓ ايزٚم ايعاّ ؾٝبذأ ايظهإ 

باالستكا٤ مبؼاعشِٖ ٚ سٛاطِٗ ؾٝبتعذٕٚ عٔ ًَٛثات ايب١٦ٝ األخش٣ ٚ أُٖٗا 

املًٛثات ايظُع١ٝ ٚ ايبـش١ٜ ، ؾٓدشز َٔ أؾل ايشنٝو َٔ ايػٓا٤ ٚ املٛطٝكٞ إىل 

سسب َٔ ايشقٞ املٛطٝكٞ ٚ ايزٚم ايشؾٝع ، ؾٝظتطٌٝ ريو إىل ايشقٞ يف أؾل أ

ؾٓشٔ مًِ .. االٖتُاّ بايٓظل ايعاّ يؿٕٓٛ ايعُاس٠ ٚ اسرتاّ ايكٛاْني املٓع١ُ يزيو 

  ٖزا ٖٛ طشسٓا ٚ اهلل املٛؾل..باإلطهٓذس١ٜ ٚ َـشْا اؾ١ًُٝ 

 

 ٣قُٛد عُشٚ عبذايباس.د

ع٢ً  َٛاطٔ ٜؼعشباْ٘ عٓذ دؾع َبًؼ يًٓعاؾ٘ طٛا٤:اؾاْب االٍٚ :يًُؼهً٘ داْبإ

بٌ ٚؾ٢  ؾاتٛس٠ ايهٗشبا٤ اٚ بٛاطط١ اؿ٢ ؾاْ٘ قذ أخ٢ً َظ٦ٛيٝت٘ عٔ ْعاؾ١ ايؼاسع

 داَع٢ ايكُاَ٘ اٚ:اؾاْب ايجا٢ْ . بعض االسٝإ ٜتعُذ س٢َ ايكُا١َ ؾ٢ ايؼاسع

ٚاراعًُٓا بإ طٔ  ,بال َباالٙ بٓعاؾ١ ايؼاسع َاَ٘ايل ايٓباػني ايزٜٔ ٜؿشصٕٚ

 6000اىل  3000ايهاستٕٛ اٚ ايبالطتٝو اٚ غريٖا ٜرتاٚح طعشٙ بني  ايكُاَ٘ َٔ

دٓٝٗات ٚيزيو لذ إ ٖؤال٤  6اىل  3اْهًٝٛ ايؿشص ٜرتاٚح طعشٙ بني دٓٝٗا ا٣

د َِٓٗ ال نًٝٛ َٜٛٝا ا٣ إ َهظب نٌ ؾش 100نٌ َِٓٗ هُع َاال ٜكٌ عٔ  ايٓباػني

دٓٝ٘ َٜٛٝا ٚيزيو لذِٖ ٜبذا٤ٕٚ عٌُ نٝع ثِ ٜتطٛسٕٚ 600اىل  300 ٜكٌ عٔ

بالطتٝو َظشٚم ثِ عشب٘ عُاس ثِ تشٜظهٌ ثِ طٝاسٙ ْــ ْكٌ ْعشا  ؾش ؿٓذٚم

َعًُني أؿشاب  اـٝايٝ٘ ايت٢ هْٓٛٗا َٔ تًو ايكُاَ٘ ٚ طبعا ٚسا٤ِٖ يًُهاطب

 .َٔ تًو املٗٓ٘ ٚ يزيو ؾؼًت قاٚالت احملاؾع٘ ٚاالَٔ ؾ٢ ايظٝطشٙ عًِٝٗ َالٜني

دؾع  عذّ:اٚال : َؼه١ً ايكُاَ٘ ؾٝذب إٔ ٜؼرتى املٛاطٔ َع احملاؾع٘ ٚؿٌ

طهٓٝ٘ اٚ  املٛاطٔ أل٣ َبايؼ َايٝ٘ عٔ ايٓعاؾ٘ بٌ ع٢ً ايعهع ؾعٓذ قٝاّ نٌ عُاسٙ

بٛاطط١ طٝاسات  األيٛإ يٝتِ مجعٗاقٌ ظُع ايكُاَ٘ َؿشٚصٙ ؾ٢ عذ٠ أنٝاغ كتًؿ١ 

ؾٝعط٢ عٔ نٌ ػك٘ اٚ ،اَاَٗا احملاؾع٘ ٚبذٕٚ ايكا٥ٗا ؾ٢ ايؼاسع َع ْعاؾ١ ايؼاسع

ػك٘  20ايبٛاب ا٣ إ عُاسٙ بٗا  دٓٝٗات ػٗشٜا تظتؿٝذ بٗا ايعُاسٙ أٚ 10قٌ َبًؼ 

َاَ٘ ٚؼٌ َعًُني ؾشص ايل َطًٛب َٓاحملاؾع٘ إ تكّٛ بعٌُ: ثاْٝا دٓٝ٘ ػٗشٜا 200تأخز 

 ٚطٝاسات ٚأؾشاد ايٓعاؾ٘ ادٚات َهاِْٗ يتذ٢ٓ املالٜني َٔ اؾٓٝٗات يًـشف ع٢ً

ايتذشب٘ طٝتباس٣ اؾُٝع  ؾ٢ ايبذاٜ٘ ئ ٜـذم ايبعض ريو ٚ يهٔ عٓذ اطتُشاس



ع٢ً احملاؾع٘ أطتُشاس١ٜ مجع  يٓعاؾ١ ايؼاسع ٚؾشص ايكُا١َ َػًك٘ ؾ٢ أنٝاغ ٚيهٔ

ٚاحملـً٘ إ تهٕٛ مجٝع ػٛاسع  الت أٚ تشاخ٢ايكاَ٘ ع٢ً َذاس ايّٝٛ بذٕٚ عط

ْٚعاؾ١  متٓٝات٢ يهِ بايتٛؾٝل ؾ٢ أعاد٠ سْٚل َع. األطهٓذسٜ٘ ايش٥ٝظٝ٘ ٚايذاخًٝ٘ ْعٝؿ٘

 .األطهٓذسٜ٘

 

 ٣ؾذا٤ غاص

  ايظالّ عًٝهِ ٚسمح٘ اهلل ٚبشنات٘

بل٘ يًكُا١َ مجع ٚسـش نٌ داَعني ايكُا١َ بايؼٛساع ٚٚكعِٗ ؼت َعً٘ ػشن١ قا-1

 . ٚاعادٙ تذٜٚشٖا

 . اعال٤ قذس ٚػإ ايعاًَني ع٢ً ايٓعاؾ٘ ٚاعطا٥ِٗ ايٓظب٘ االع٢ً َٔ االدٛس-2

 . ايشعاٜ٘ ايـشٝ٘ اؾٝذٙ هلِ ٚاْؼا٤ َظانٔ عُشاْٝ٘ الٜٛا٥ِٗ ٚتٛؾري سٝاٙ نشمي٘-3

 متعاعطا٥ِٗ دٚسات تذسٜبٝ٘ ع٢ً َٓاؾع ٚؾؤا٥ذ ايكُاَ٘ ٚتـٓٝؿٗا مبا ىذّ اقتـاد املر-4

. 

ٚدٛد خربا٤ ؾ٢ اعادٙ ايتذٜٚش ٚاطتدذاّ َاٜتبك٢ َٔ ايكُا١َ باؿشم بايكٛغ -5

 . ايهٗشبا٢٥ يتٛيٝذ ايطاق١ ايهٗشب١ٝ

اْؼا٤ َـٓع خاسز نٌ قاؾع٘ العادٙ ايتذٜٚش ٚاالطتعاْ٘ باـربات اـاسدٝ٘ دٕٚ -6

 . اػشانِٗ ؾ٢ املؼشٚع ايك٢َٛ

املٓاٖر ٚاالٖتُاّ بشٜاض االطؿاٍ ٚغشص قِٝ  ٚدٛد تعذٌٜ ع٢ً ٚصساٙ ايتعًِٝ ؾتـشٝح-7

 .االطالّ ؾُٝا ىف ايٓعاؾ٘ ٚاداب املظًِ

( نُا عٗذْا قذميا)ٚدٛد تعذٌٜ ع٢ً ٚصاس٠ ايذاخًٝ٘ يٛدٛد اثٓإ َٔ ايؼشط١ -8

ؾ٢ نٌ ػاسع نذٚس١ٜ ؿؿغ االَٔ َٚٔ ػأِْٗ اؿالح املدايؿات ٚتطبٝل ايكإْٛ 

قا٤ ايكُا١َ اٚط٤ٛ ايظتدذاّ ايؼاسع اٚ اؾٛس ٚاعطا٤ املدايـ غشاَ٘ ؾٛس١ٜ ع٢ً اٍ

  ع٢ً اؿشٜات

 . ايتٛعٝ٘ االعالَٝ٘ غطٛس٠ املٛقـ اصا٤ دٗٛد ايذٚي١ ايظاعٝ٘ الستكا٤ ٚطٔ-9

تطٜٛش ٚؼظني ٚتػٝري عشبات ايكُاَ٘ ٚتٓعٝؿٗا َٜٛٝا ٚاختٝاس ايٛقت املٓاطب ملشٚسٖا -10

 . ؾايؼٛساع مبا ٜتٓاطب َع سشن٘ املشٚس

َكُٝني يًٓعاؾ٘ ؾايؼٛساع رٚ طًط٘ يًشذ ٚايظٝطشٙ ع٢ً املٛاقـ اهلضيٝ٘ ٚدٛد -11

اطتدذاَِٗ يًؿضبا يتٝظري ؼشنِٗ ..)ايت٢ ْـادقٗا َٜٛٝا َٔ َـطاؾني اٚقالت ػاس١ٜ

 (ٚاْتكاهلِ ٚالاص انرب نِ َٔ املشاقب٘

طٔ قإْٛ ؿاسّ يـذ طشقات ممًتهات ايذٚي١ اـاؿ٘ بايٓعاؾ٘  -12



 (...ٚخالؾ٘"عشبات"ؿٓادٜل.)

 . تؿعٌٝ دٚس س٥ظا٤ االسٝا٤ ٚايضاَ٘ بايزٖاب اىل ايعٌُ باملٛاؿالت ايعاَ٘-13

ٚاعالٕ ٖزا .ايػا٤ ايٓكٛد احملـً٘ يًكُاَ٘ امللاؾ٘ ع٢ً ؾاتٛس٠ ايهٗشبا٤-14

 . بايتًؿضٜٕٛ

ٚاالٖتُاّ بِٗ ؿشٝا ( ايعشبٝ٘ ايهاسٚ)بعذ مجع ايعاًَني ع٢ً ايٓعاؾ٘ بايؼٛساع-15

عطا٥ِٗ دٚس٠ بظٝط٘ يتٛكٝح دٚسِٖ ايععِٝ ٚاْؼا٤ َذٕ بايكشب َٔ ٚادتُاعٝ٘ ٚا

َـٓع اعادٙ ايتذٜٚش ٚٚدٛد اـذَات هلِ نا٣ َٛاطٔ عاد٣ ٚاملظاعذٙ ؾ٢ 

ٜتِ ٚقـ ٚدٛد ايعشب٘ ايهاسٚ " . اْذَادِٗ بايذٚي٘ بطشٜك١ تًٝل با٣ َٛاطٔ َـش٣

 "نُعٗش غري ال٥ل باؿلاس٠

 ................ ايًِٗ ٚؾكٓا ملا ؾٝ٘ خري يشؾع٘ َـش

 

 

 ٣ٖا٢ْ ايذَشاٚ

 ٜتِ عٌُ مجعٝات َجٌ اؾُعٝات اـريٜ٘ عٔ نٌ َٓطك١ تهٕٛ َظؤي١ عٔ مل ايكُاَ٘

بِٗ  الٖاىل اعطاِٖ ايكُاَ٘ اـاؿ١َٔ املٓاصٍ نٌ ّٜٛ َٔ ؼت املٓضٌٜ ٜٚكّٛ ا

ؼـٌٝ َبًؼ  ؼت سعاٜ٘ احملاؾع١ ٜٚتِ ٚاؾُعٝ٘ َظؤي٘ عٔ ايكا٥ٗا ؾ٢ املهإ املدـف

َشٙ اخش٣ٛال  ٚاسذ دٓٝ٘ َٔ نٌ ػك١ ػٗشٜا ٚ بضايو ال ْش٣ ايكُاَ٘ ؾ٢ ايؼٛاسع

 ْش٣ االػداق ايزٜٔ ٜٓبؼٕٛ ؾ٢ ايكُا١َ

 

 دخايذ اطعذ عبذ اجملٞ

 .. ٠ ؾُع ايكُا١َْعش١ٜ االْابٝب املػًل

—————————————— 

 : ًْدف ريو ؾُٝا ٢ًٜ

 

ؽـٝف غشؾ١ يًكُا١َ يف نٌ عُاس٠ إ أَهٔ ٚتهٕٛ ايضا١َٝ ؾ٢ ايعُاسات 

 .. اؾذٜذ٠

 

ٜتِ ايكا٤ ايكُا١َ َٔ كاسز خاؿ١ؾ٢ نٌ دٚس َـ١ُُ خـٝـا هلزا ايػشض ؾتظكط 

 .. ؾ٢ اْبٛب١ تـٌ اىل ؿٓذٚم ايتذُٝع داخٌ غشؾ١ ايكُا١َ



 

 طٝاسات اؾُع ؾ٢ َٛاعٝذ ثابت١ َشتني َٜٛٝا ٚتهٕٛ َضٚد٠ بـاؾش٠ خاؿ١ ٚؽشز سمت

 طٛا٤ َٔ غشف ايكُا١َ إ ٚدذت اٚ َٔ.. ايكُاَ٘ َٔ املٓاصٍ يًظٝاسٙ َباػش٠ 

 .. ايلٝك١ تؿلٌ ايظٝاسات ايـػري٠ ٚاملتٛطط١ اؿذِ يتٓاطب ايؼٛاسع.. املٓاصٍ َباػش٠ 

 

 .. ال ٜتِ ػُٝع ايكُا١َ ؾ٢ ؿٓادٜل اال ؾ٢ األَانٔ ايعا١َ َجٌ األطٛام ؾكط

 

 .. تؿشض غشا١َ نبري٠ ع٢ً َٔ ىايـ ايٓعاّ

 

 :- ٖزا اؿٌ طٝشكل ايؿٛا٥ذ ايتاي١ٝ

—————————————- 

 .. اختؿا٤ ايكُا١َ َٔ ايؼٛاسع ْٗا٥ٝا ٚؼكٝل َعٗش سلاس٣ يًُذ١ٜٓ

 

 .. ١َ يًشـٍٛ ع٢ً ايبالطتٝو ٚايهاستٕٛ َٚا ػاب٘اختؿا٤ ؾ١٦ ايٓباػني ؾ٢ ايكُا

 

اطتؿاد٠ ايؼشن١ ايكا١ُ٥ باؾُع َٔ قتٜٛات ايكُا١َ رات ايك١ُٝ ٚايت٢  كُإ

 دخًٗا ع٢ً ايؼشن١ ٚسذٖا مما ٜؼهٌ ساؾضا يًؼشن١ ٜذعٖٛا اىل االيتضاّ طٝعٛد

 .. ٚاؾذ١ٜ ؾ٢ ايعٌُ

  



 دٛسز عادٍ عطا اهلل

 

دٛد ػشن١ َتدــ١ يف ايٓعاؾ١ َجًُا ناْت اْٚٝهع اٍٚ ػ٧ البذ إ ْعشف إ ٚ

يذسد١ إ اٟ ... َٛدٛد٠ ٖٛ اؾلٌ ٚكع َشت بٝ٘ االطهٓذس١ٜ َٔ سٝح ايٓعاؾ١ 

انرب َؼه١ً ٚادٗت اْٚٝهع ايًٞ ... صا٥ش يالطهٓذس١ٜ نإ ٜٓبٗش مبا نإ وذخ 

إ َؿٝؽ كًؿات بٝاخذٖٚا بظبب ... َهظبٗا نإ يف اعاد٠ تذٜٚش املدًؿات 

ال اسٜذ إ اطٌٝ نجري يف  ... االَش ايًٞ ٚؿٌ يظشق١ ايـٓادٜل ْؿظٗا... ْباػني اٍ

  ؼًٌٝ املاكٞ

 : يهٔ اؿًٍٛ تهُٔ يف االتٞ

عًٞ إ تلُٔ احملاؾع١ ٚاالدٗض٠ املع١ٝٓ ...ايتعاقذ َع ػشن١ ْعاؾ١ َجٌ اْٚٝهع  - 1

  ػشِٜ طشق١ ايـٓادٜل َٔ اَاّ نٌ عكاس

َعذْٞ ال ميهٔ ؾتش٘ اال مبعشؾ١ ايؼشن١ املدتـ١  اػرتاط إ ٜهٕٛ ايـٓذٚم -2

ٚاٜلا  ... ظُع ايكُا١َ يتؿشٜػ٘ طبعا َع ٚدٛد ؾتشات خاؿ١ بٛكع ايكُا١َ بذاخً٘ ؾكط

ال ميهٔ ْكً٘ ٜٚهٕٛ ايـٓذٚم َظ٦ٛي١ٝ ساسغ ايعكاس ٚايزٟ َٔ املُهٔ إ 

 ٜشبط ظٓضٜش اٚ اٟ ػ٧ يلُإ عذّ طشقت٘

  ...  ساي١ عذّ ٚدٛد ايـٓذٚمتٛقٝع غشا١َ عًٞ ايعكاس يف - 3

  ؾـٌ املدًؿات َٔ املٓبع ايـًب١ عٔ املانٛالت عٔ االدٗض٠ ٚخالؾ٘ - 4

َتابع١ ادا٤ ايؼشن١ َٔ قبٌ احملاؾع١ ْٚف يف عكذٖا عٓذ اخالٍ ايؼشن١ بتٛقٝتات  - 5

  مجع ايكُا١َ َٜٛٝا بتٛقٝع غشاَات عًٝٗا تٓتٗٞ باْٗا٤ ايتعاقذ َعٗا

ٖالى ايـٓذٚم ٚاطتبذاي٘ بـٓادٜل دذٜذ٠ يضاَا عًٞ ايؼشن١ ٚكع كطط صَين ال -6

  ٚريو سؿاظا عًٞ املٓعش اؿلاسٟ

ْعاؾ١ ايطشم ايعا١َ ٚاؾاْب١ٝ ٖٞ اسذ اعُاٍ ايؼشن١ ٚتٛقٝع غشاَات عًٞ  - 7

املٛاطٓني يف ساي١ ايكا٤ املدًؿات بايطشقات ايعا١َ ٚغري االَانٔ املدــ١ يزيو 

ٚػٗٝض اَانٔ كــ١ بهٌ َٓطك١ اليكا٤ كًؿات ايبٓا٤ ... يبٓا٤ ٜٚؼٌُ ريو ايكا٤ كًؿات ا

 تؼشف عًٝٗا ايؼشن١ ٚاحملاؾع١

  ... ايشقاب١ ايـاس١َ َٔ قبٌ اؾٗات املع١ٝٓ باحملاؾع١ - 8

يهٔ يف ساٜٞ بذٕٚ سقاب١ َٚتابع١ ٚتكِٝٝ ٜؿظذ اٟ ْعاّ ٚال ... ٖزٙ بعض االؾهاس 

 ٜٓذح


