ودائما ..
عمار يا مصر
توازن البيئة العمرانية والمعمارية
أصد ددلسيد رد ددمليس مليزراليد قر دس يد سدسيس ي222ي ر د د ي1997يبتشد ددلمني ر يإلعالةيد تقدرنيد ىيد بم يد عز دس م يقي
د زعزاسم يتض يقر دس يد ث اف يقداللدسةيد زحام يقدالرلانيقيد زسدفقيقيد زرتزعاتيد عز دس م يقيزرزقع يزنيأراتذةيد عزاسةي
يقد تخطمطيد عز دس ىيقيز سسيد ار يقرمسيد ث اف  .ي
أنيمصلسي سدسيزنيس مليزراليد قر دس يفىيهذديد شانيشئيرزمنيقأنيترتشعسيأ اي فتسةيزاضم يقألربابيلثمسةيضاعي
د تقدرنيفىيد بم يد عز دس م يقد زعزاسم يفتشلمن يهذهيد ار يهقيز هجيرلمليطا زاي الم ا.يبهيتلازنيد فلسيد ت فمذي يقي

يقد زعزاسي يد ذى يدختن يتقدر ه ي .ي
د عازى يزن يأرن يعزن يعا ي مل يللن يعزن يعا يهق يد قد ع يد عز دس ى ي
ي

ييق عقليد ىي سدسيس مليد قر دس ي عسفيزايرمتطسقيد مهيعزنيهذهيد ار ي..يد سدسيمشمسيفىيلمبارتهيد ىيد لرتقسيقد ىي
قد منيتقرمهيقت ظم يأعزانيد ب ا يق ا قني ظا يداللدسةيد زحام يق ا قنيد تخطمطيد عز دس ىيق ا قنيحزام يدألثاسيقي ا قني

د بم يلزايمشمسيد ىي سدسيس مليد رزهقسم يفىيشأنيت ظم يرهاريد تفتمشيد ف ىيعاىيأعزانيد ب ا يقأزسيس مليد قر دس ي
ا بيد حال يد عرلسىيبحظسيد از يص اعاتيث ما يأقيزاقث ي ابم يلدخنيلسلقنيعقدص يد زحافظاتيق سدسيس مليد قر دس ي

بحظسيد تشاسيزبانيدقيد از يأعزانيفىيد زراحاتيد خض دس يد تىيمحقرهايد رهاريدإللدسيي الق يققحلدتيداللدسةيد زحام ي
قيد هم اتيقيد زؤرراتيد عاز يقيهم اتيقشسلاتيد طاعيد عا يق طاعيدألعزانيد عا يقي سسدستيس مليد قر دس يبشأني
حلقليد تسخمصيفىيتعام يد زبا ىيقي مقليدالستفاعيبزلم تىيد اهسةيد لبسىيقيدالرل لسم ي(يأزسيس مليد قر دس يقيد سسدتي
د تا م يأصلستهايحلقز ييليد ر رقسىيعا ي1996ي)ي .ي
حلليد سدسيدختصاصيد ار يفىيبحثيقيلسدر يزايمعتسضيد ت زم يد عز دس م يقيد زعزاسم يفىيد زلنيزنيزشالنيقي

زعق ات يق يد تسدح يلن يزا يزن يشأ هي يد در تها يق يدعالة يد تقدرن يد ى يد بم

يد عز دس م يق يد زعزاسم ي .ي

لزايطابيد سدسيأنيترتزعيد ار يزستمنيعاىيدأل نيلنيشهسي .ي
أسلتيدنيدعسضي دس يد عزسدنيتفاصمنيهذديد سدسيألنيصلقسهيمع ىيد لثمسيقد عزنييد ز قطيبهذهيد ار يمرتقربيعاىي
لنيد زتخصصمنيفىيعاق يد بم يقيد عزسدنيقيد عزاسةيأنيمرهزقديفىيدطاسيزفهق يقدرباتيد ار يبا سأىيد ذىيمرعلي

صفح يد عزسدنيأنيت شسةيأقيمسراقهيزباشسةيد ىيز سسيد ار يد رمليقرمسيد ث اف  .يشلسآي اللتقسيلزانيد ر رقسىيس ملي
د ق در دس يعاىيهذديد تقرمهيد ذىيمؤلليد ايق حني عمشيد لعقةيد ىيتقرمعيد قد عيد رغسدفىيد عز دس ىيالي رىيضسقسةيدعالةي
د تقدرنيد ىيقد ع ايقيب م دت ايد عز دس م يقيد زعزاسم  .ي
يييقلد زآيعزاسيمايزصس.
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