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احتاد املهٌدسني العرب صادر عي   

         خبصىص  كارثت الفيضاًاث التي مير بها السىداى 

 

نّ سٛبسٛب ػالج نقبح أٔإٚجبد رٕظٛف ٔانز٘ رى  انكٕسَٔب انخطٛشفٙ ظم يب رؼبَّٛ انجششٚخ يٍ ٔثبء 

 .بٌ انصَٕٓٛٙنهقٛبو ثبنزطجٛغ يغ انكٛ ػهٗ انسٕداٌ ٔانعغػ األيشٚكٙ، ٔ اقزصبدٚب يٍ انذٔل انكجشٖ أ

انسٕداٌ ٚزؼشض اٌ  انًؼزبدَّ يٍ أ انفٛعبَبد صذٛخٔشؼجّ انؼزٚز ثكبسثخ ًٚش انسٕداٌ 

يُز ٓب ًثهٚزؼشض انسٕداٌ ننى انزٙ ٔ ، انطجٛؼٛخانذذٔد  ثشكم يزكشس نكٍ ْزا انؼبو رخطذ قٕرٓب نهفٛعبَبد

، رذيٛش نهًذصٕل انزساػٙ  انزساػٛخ  ف نألساظٙٚسهجٛخ كجٛشح يٍ رجش آثبس ذأدذثقذ ٔ، رقشٚجب قشٌ 

إظبفخ انٗ  ،ٔغٛشْب،   ٔانذٔسُزبسٚبيثم انًالسٚب  ٔثئخيشاض ٔاألنألٔاَزشبس قذ ٚذذس ، َفٕق نهذٕٛاَبد 

ٔرعشس أكثش يٍ َصف يهٌٕٛ َسًخ  انًٕاغٍُٛ،يٍ يبئخ دبنخ ٔفبح ٔرششٚذ يئبد االالف يٍ  أكثشٔقٕع 

  .يُزل أنفٔجزئٙ ألكثش يٍ يبئخ أآَٛبس كهٙ ٔ

ٌ انسٕداٌ ثذبجخ انٗ أيٕس كثٛشح نزالفٙ اخطبس انفٛعبَبد يثم ثُبء انجسٕس نهشٔافذ ٔاالَٓبس إ

ٔانكثٛش يٍ انجُٗ انزذزٛخ انًزؼهقخ نجؼط األَٓبس  انذاخهٛخ ٔثُبء سذٔد صغٛشح ٔػًم رطٓٛش ٔرطٕٚش

 .ٔاألَٓبسثبأليطبس 

ٌ ارذبد انًُٓذسٍٛ انؼشة إر ٚؼهٍ رعبيُّ يغ انشؼت انسٕداَٙ ٚذػٕ دكٕيزّ انزٙ قبيذ ثذم إ

ًُٓذسٍٛ انسٕداٍَٛٛ دٔسِ فٙ نكٙ ٚأخز ارذبد انٓب نجًٛغ انًُظًبد انًُٓٛخ ٔانشؼجٛخ ثإجشاء االَزخبثبد 

 . إػبدح االػًبس ٔانجُٗ انزذزٛخك ًجبالد انُٓذسٛخ ان

انذكٕيبد انؼشثٛخ ٔكم انششفبء فٙ انؼبنى نهٕقٕف ثجبَت انسٕداٌ ٔرٕفٛش كم يب  االرذبد كًب ٚذػٕ

 غجٛخثُبء ٔيسزهزيبد يؼذاد ٔأجٓزح ٔيٕاد  : يٍدبنٛبً انزٙ ًٚش ثٓب انذشجخ فٙ انًشدهخ نّ ْٕ ظشٔس٘ 
 .وخالفه 

صذٛخ اَُب ًَش ثأسٕأ يشدهخ يٍ ،  يجشسانغٛش ْزا انصًذ انؼشثٙ َٔزبثغ ٔيغ األسف َشبْذ 

انًُظًبد ٔاالرذبداد انؼشثٛخ ٔ انُٓذسٛخ انؼشثٛخ  انٓٛئبدانًؼبصش نكٍ انًطهٕة يٍ جًٛغ   ربسٚخُب

 .يذُزّدكٕيبرٓب نهٕقٕف يغ انسٕداٌ فٙ  يغ ثبنزٕاصمٔغٛشْب انقٛبو 

 ،،أهتٌا العربيتمحى اهلل محى اهلل السىداى و                        
 األهني العام             

 أ.د.م. عادل إبراهين احلديثي        
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