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! نٝف تتعاًَني َع املطبذ يف املٓعٍ ؟

 

 فتعتين ب٘ نٌِّ ّٜٛ نُا أْٗا.. حنُٔ ْعًُِ دٝساً إَّٔ املطأ٠َ ٖٞ ممًه١ُ ايبٝت ٚنٌّ دع٤ٍ يف املٓعٍ ُٜٗٗا .. غّٝستٞ 

 فال ؼبُّ إال إٔ ٜهٕٛ ْعٝفاً مجٝالً َطتباً أْٝكاً ال ٜٛدس أٟ َتػذٍ عًٝ٘ أٚ َا شاب٘ ،،.. تعتين بطفًٗا ايضػري 

 ..دع٤ُ َٔ ٖصا املٓعٍ ٚايبعض جيعً٘ أِّٖ دع٤ ألْ٘ املهإ ايصٟ ٜهٔ مبجاب١ ايضٝسي١ٝ يف املٓعٍ .. ٚاملطبذ 

 ٚأنجطُ َهإ.. ففِٝ٘ حيفغ املا٤ ٚايػصا٤ بأْٛاع٘ ٚاألطبام اييت ٜتِ ايتٓاٍَٚ َٓٗا ٚخاص١ً سُٝٓا تهٔ ْعٝف١ 

 ٚألْ٘ أنجط َهإ ٜتِ زخٛي٘ ٚظٜاضت٘ َٔ قِبٌ أٌٖ.. فٝ٘ غٛا٥ٌَ ايتٓعٝف ٚايتعاٌَ ايبشطٟ املباشط َع٘ 

 ايبٝت َٜٛٝاً ،،

 فٝهٔ ٖٓا اعتٓا٤ األّ باملطبذ ٜهُُٔ فِٝ٘ اؿطص ٚايٓعاف١ِ املػتُط٠ّ يتبين مبا خييب يف دعبت٘ َٔ يف ايبٝت

 فتسخٌ املطأ٠ ع٢ً املطبذ.. إضاف١ً إىل عهؼِ املطبذ يٝبسٚ بأمجٌِ َٓعط ٚأب٢ٗ ايضٛض٠ .. َٔ األدػاز 



 باْشطاحٍ يًضسض ٚيٓفؼٍ َفتٛس١ يعٌُِ أطٝبِ املأنٛالت ٚأش٢ٗ ايػصا٤ ،،

 يصيو أسببتُ قبٌ إٔ أبسأ بايٛصفات ايػصا١ٝ٥ إٔ أيفتَ ْعطىِ غٝستٞ يًُطبذ ٚنٝف١ٝ تطتٝب٘ ٚتطتٝبِ األزٚات

 عًُاً بأَّْين أؤَٔ إٔ نٌ غٝس٠ تػتدسّ املطبذ ٖٞ أْٝك١ ْٚعٝف١.. املٓعي١ٝ يطاستوِ قبٌ ايبس٤ يف ايعٌُِ فٝ٘ 

 ٚيهٔ َٔ بابِ املع١ًَِٛ ٚايفا٥س٠ِ ٚايتصنري ،،

 ..غّٝستٞ 

 ٚػسَٜٔ نٌَّ أزا٠.. َا أمجٌَ إٔ تشعطٟ بايطاس١ِ عٓسَا تشطعٞ يف ايعٌُِ اهلازئ ٚايٓعٝف عٓس زخٛيوِ املطبذ 

 فال تشعطٟ بايطذط أٚ ايطذٝر أٚ تبعجط تفهريىِ يف َا تطٜسَٜٔ.. ٚعٓضط غصا٥ٞ َطتب يف َهاَْ٘ ايضشٝح 

 يتبسٚ ايطبد١ يف ايٓٗا١ٜ ش١َّٝٗ تأنًٗا ايعني.. اغتعُايِ٘ يف املطبذ أٚ ايطبد١ اييت تٛزَّٜٔ طبدٗا بػٗٛي١ ُٜٚػط 

 ٚتهٔ يف ْفؼِ ايٛقت صش١َّٝ يوِ ٚألٌٖ بٝتوِ ،،.. قبٌَ ايفِ 

 ..غّٝستٞ 

 .. أٍٚ َا ًُٜفت اْتباٖوِ يف املطبذ ايٓعاف١ 

 أٟ نٌّ.. نٓعاف١ األضض١ٝ ٚاجمل٢ًَ ٚاملػػ١ً ٚاألسٛاض ٚطاٚي١ املطبذ إٕ ٚدست ٚايفطٕ ٚايجالد١ 

 فاسطصٞ ع٢ً ايٓعاف١ِ إٔ تهٔ َتٛفط٠ طاملا أْتِ يف املطبذ فتسخًنيَ ٚؽطدنيَ بٓفؼٍ.. دع٤ يف املطبذ 

 ٖاز١٥ َطتاس١ بأَّْوِ ضُٓيت ايٓعاف١ يف نٌّ ش٤ٞ ،،



 !!َا ال ُٜٓضَح يف ْعاف١ِ املطبذ 

 اغتدساّ املٓعفات بإغطاف مما ٜؤزٟ إىل ؽسّش األضض أٚ األغطح ايٓاع١ُ ٚغريٖا أٚ اؾسضإ 

 أٚ صٓع ضا٥ش١ ق١ٜٛ تططَىِ غٝستٞ ٚتططَ أٌٖ ايبٝت أٚ قس تضٌ إىل األطع١ُ ايػري َػًّف١ ناـططٚات

 ٚايفٛان٘ ٚغريٖا ،، 

أٚ اغتدساّ أزٚات ايتٓعٝف اـش١ٓ نايػًه١ أٚ املهٓػ١ أٚ ايفطشا٠ اييت ُٜفطط يف اغتعُاهلا أثٓا٤ ايتٓعٝف 

 فتؤزٟ  إىل ظٗٛض خسٚش أٚ تعتِٝ يًػطحِ ايصٟ مت تٓعٝف٘ ٚدعً٘ ٜبسٚ بًٍٕٛ ميٌُٝ يًػٛاز ،،

 غّٝستٞ ،،

 فٗٞ غتػاعسىِ يف إظٗاض املطبذ بشهٌٍ مجٌٍٝ.. أفطٌ تطتٝب يًُطبذ غأٚضشُ٘ يف صٛض أضفكٗا يوِ 

ٚنصيو سُػٔ اغتدساّ األزٚات املٓعي١ٝ ايصٟ ؼتٜٛ٘ ٚغٗٛي١ ايٛصٍٛ إيٝٗا يف املهإ احملسز .. ٚدصاب 

 اـاص بٗا ،،

 .. ايجالد١ ٚنٝف١ٝ دعًٗا تبسٚ بأفطٌ َٓعط : أٚالً 

 َٔ خالٍ تطتٝب املهْٛات بساخًٗا ٚنٝف١ٝ ٚضع األنٌ بططٜك١ صشٝش١ فٝ٘ ،،

 ايبعض غٝكٍُٛ يٞ أّْ٘ ال ميًو اإلَها١ْٝ بتٛفريِ أشٝا٤ نجري٠ يف َطبد٘ نبعض ايضٛض اييت غتُعطض

 فال ْكضس بعطضِ ايضٛض غ٣ٛ إٔ تبسٚ ثالدتو أٚ َطبدو بططٜك١ أْٝك١ ْعٝف١.. اط٦ُٔ .. فأقٍٛ ي٘ 

 فٝهفٞ ايٓعاف١ ٖٓا ٚايرتتٝب.. ست٢ ٚإٕ مل تطف إيٝٗا بعضِ اؿطنات ايًطٝف١ يف فطشٗا أٚ غري شيو 



ٚٚضع األنٌ بشهٌ صشٞ عٝح ال حيذب اهلٛا٤ ايباضز ايصٟ خيطز َٔ ثكٛب ايجالد١ ايساخ١ًٝ أٚ ٜهٔ ايطعاّ 

 َطتباً بططٜك١ متٓع سسٚخ إظزساّ أٚ عشٛا١ٝ٥ يف ٚضع ايطعاّ ،،

 ٖٓا يف ايضٛض٠ َجاٍ يجالد١ نٝف ٜتِ تًبٝػٗا َٔ ايساخٌ إلعطا٤ َٓعط مجٌٝ هلا َٔ ايساخٌ ٚبٓفؼ ايٛقت

 يتٛفري دٗس تٓعٝف ايجالد١ عٓس اْػهاب ش٤ٞ ع٢ً ضفٛفٗا أٚ دسضاْٗا ،،

 

 

 

 

 



 

 :يٛ ْالسغ يف ايضٛضتني األخريتني 

 ..إٔ ايطعاّ َٛضٛع فٝٗا بططٜك١ َطتب١ ٚال٥ك١ *

 ..ٚاـططٚات َع بعطٗا ايبعض ٚايفٛان٘ نصيو .. عًُب ايعبازٟ ٚايًب١ٓ ٚاؾب١ٓ ٚغريٖا ظاْب بعطٗا*

 " .. سافع١ِ ايطعاّ"األطع١ُ َػًف١ بعًب خاص١ َتٛفط٠ يف ايػٛم ميهٓوِ غٝسٟ شطا٥ٗا ٚاييت تػ٢ُّ بــ *

 ٚفا٥ستٗا نٌّ سفغ ايطعاّ املطبٛر يٛقتٍ َعني أٚ يعس٠ِ أٜاّ أٚ ٚضع ايطعاّ ايصٟ ٜضسض َٓ٘ ضا٥ش١ ق١ٜٛ قس

ٖٚٞ ايططٜك١ ايضشٝش١ يف سفغ األطع١ُ بشهٌٍ عاّ غٛا٤ً ناْت .. تؤثط ع٢ً باقٞ ايطعاّ يف ايجالد١ 

بايجالد١ أّ غريٖا نايشٛضب١ ٚاملأنٛالت املدتًف١ املطبٛخ١ ٚغريِ املطبٛخ١ نطقا٥ل ايبطاطؼ ٚاـٝاض ٚاؿًٜٛات 

 ٚغريٖا ،،



 ْالسغ إٔ أٜطاً ايعضا٥ط ٜفطٌ إ تهٔ َػًف١ نٞ ال تتأثط بأٟ طعِ آخط ٚاملا٤ ي٘ ْفؼ املعا١ًَ ،،* 

ؼت ايفطٜعض َباشط٠ ٜفطٌ ٚضع املأنٛالت أٚ املٛاز اييت قس ال ٜٓاغبٗا غ٣ٛ زضد١ بطٚز٠ عاي١ٝ َجٌ ايعبس٠ *

 ٚايًش١ُ املطاز اغتدساَٗا يف َس٠ ظ١َٝٓ قضري٠ أٚ ايطبٝذ بعس االْتٗا٤ َٓ٘ بعس األنٌ ،،

 :َالسع١ 

 ُٜفطٌ غٝستٞ تػط١ٝ أ١ٜ َأنٛالت أٚ َشطٚبات أٜاً نإ ْٛعٗا يف ايجالد١ أٚ خاضدٗا ست٢ متٓع تأثطٖا بأٟ

 ..ضا٥ش١ غريٖا فتدتًط ضٚا٥ح األطع١ُ ْٚهٗاتٗا فٝبسٚ ايطعاّ ي٘ َصام خمًّط غري دٝس ٚقس خيػط فا٥ست٘ 

ال ٜتِ ٚضع املأنٛالت املطبٛخ١ ظاْب اـططٚات أٚ ايفٛان٘ ايٓكاث١ ايطا٥ش١ نايربتكاٍ أٚ اؾٛاف١ : َجاٍُ شيو 

 .. ٚغريٖا 

 ..ٚنصيو ٚضع ايبٗاضات ظاْب أٟ طعاّ آخط ست٢ ست٢ ال ٜتأثط بايطا٥ش١ فٝؤثط باملصام 

 ..ْٚفؼِ ايش٤ٞ غضٛصِ املا٤ ٚايعضري ٜفطٌ تػطٝتُٗا يف نٌّ ٚضع١ٝ 

 !نٝف ْكّٛ بتٓعٝف ايجالد١ ؟

 :غٝستٞ 

ٖٞ يٝف غػٌٝ ايضشٕٛ شٚ املًُؼ ايٓاعِ ٜتِ ب٘ تًٝٝف ايجالد١ عطص .. أفطٌ ططٜك١ يتٓعٝفِ ايجالد١ 

ٜٚتِ تٓعٝفٗا غايباً بايكًٌٝ َٔ غا٥ٌِ صابِٕٛ اؾًٞ َع ايكًٌٝ َٔ .. ٖٚس٤ٚ زٕٚ ايًذ٤ٛ يف ايعٓف بايتٓعٝف 

" َٚٔ ثِ َػش٘ مبٓسٌٜ ْاعِ أٚ قُاش .. نأْوِ تٛزٜٔ تٓعٝف ايضشٕٛ .. ايهًٛضنؼ يف َا٤ َُصاب فٝ٘ 



ُٜٚفطٌ .. ٜٚتذٓب متاَاً اغتدساّ ايػًه١ يف تٓعٝف ايجالد١ .. ٖٚهصا ست٢ ٜتِ ايتٓعٝف دٝساً " َٓشف١ 

 .. ايتٓعٝف ٚايجالد١ غري َشػ١ً ٚاملأنٛالت خاضدٗا 

ٚال ٜتِ تشػٌٝ ايجالد١ إال بعس ايتأنس َٔ .. ست٢ ال تًتُؼ ايششٓات ايهٗطبا١ٝ٥ باملا٤ فٝؤزٟ إىل َشانٌ 

ْشفإ ايجالد١ متاَاً َٔ املا٤ ،،  

 تٓعٝف ايفطٕ أٚ ايػاظ ،،: ثاْٝاً 

 

ٜتِ تٓعٝف ايفطٕ بٓفؼ ايططٜك١ يف تٓعٝف ايجالد١ باغتدساّ ايًٝف١ ايٓاع١ُ أٚ اـش١ٓ َٚػشٗا بكُاش َبًٌ 

،، 

 غريتؼ )ٜٚفطٌ اغتدساّ غٛا٥ٌ تٓعٝف ايفطٕ اـاص١ فٝ٘ اٚ غٛا٥ٌ تٓعٝف أغطح االملّٓٝٛ َجٌ َٓعف 

ٜٚفطٌ ..  زقا٥ل ايبس٤ بتٓعٝفٗا باغتدساّ ايًٝف١ 5ٚال ٜتِ اإلنجاض َٓٗا فكط ْكط ق١ًًٝ ٚبعس  (أٚ دف 

 اغتدساّ ايًٝف١



 اـاص١ بايػاظ ٚايفطٕ فكط ،،

 : ميهٔ اإلغتفاز٠ َٔ تٓعٝف ايػاظ بايططٜك١ ايضشٝش١  عرب املٛقع أزْاٙ 

http://www.cleanipedia.me 

 

 :ْضا٥ح عا١َ يف تٓعٝف األزٚات املٓعي١ٝ يف املطبذ 

 ٜفطٌ تٓعٝف ايبالغتٝو بايًٝف زٕٚ اغتدساّ ايػًه١ ألْٗا قس تسخٌ شعريات ايػًه١ زاخٌ ايػطح فٝؤزٟ

 ..إىل زخٛي٘ يف ايطعاّ اٚ َا شاب٘ اٚ تػُِ اسٝاْاً 

 

http://www.cleanipedia.me/


أَساً طٜٛالً  ٚؼافعٞ عًٝٗا ٜفطٌ سػٔ  (ايسغت)ست٢ تبكٞ ع٢ً عُط األٚاْٞ ٚايضشٕٛ ٚايطٓادط 

فُجالً ايض١ٝٓٝ بأْٛاعٗا ٚأشهاهلا ٚايطٓادط األملّٓٝٛ َٓٗا ٜفطٌ .. تٓعٝفٗا ٚاغتدساَٗا بايططٜك١ ايضشٝش١ 

 .. تًٝٝفٗا بايػًه١ ايعاز١ٜ أنجط َٔ َط٠ يتبسٚ الَع١ ْٚعٝف١ أنجط 

 

 

 ال تتطططٟ الغتدساّ املالعل أٚ ايػانني يتٓعٝف اؾع٤ املبتكٞ َٔ ع٢ً ايطٓادط ٚايضشٕٛ ٚخاص١ً األملّٓٝٛ

 .. َٓٗا ٚايػتٌٝ ألْٗا غتؤزٟ إىل ظٗٛض خسٚش ٚقس تتًف بعس ٚقت قضري 

ٚإٕ ناْت عايك١ أنجط فٝفطٌ ٚضع َا٤ عًٝٗا ٚتطنٗا ع٢ً ايػاظ .. فإَا إٔ تططسٞ عًٝٗا َا٤ً قًٝالً يتصٖب 

 قًٝالً ست٢ قطب ايػًٝإ يتدطز َعوِ بػٗٛي١ ،،

 ٚإٕ مل تفًشٞ نصيو يف تٓعٝف اؾع٤ املتبكٞ َٔ ايطعاّ بإَهاْوِ اغتدساّ ايػًه١ اـش١ٓ ٚبط١ّٜٚ أنجط َٔ َط٠

 ست٢ تٓعف ،، ٚميٓع اغتدساَٗا يف ايتٝفاٍ أٚ غتٌٝ ،،



 

 

 

 :ٚؾعٌ اإلْا٤ ٜبسٚ ْعٝفاً ال ٜعٗط ايػٛاز عًٝ٘ نأْ٘ دسٜساً ُٜفطٌ 

 ٚضع املا٤ ع٢ً اؾع٤ األغٛز يف اإلْا٤ ٚايكًٌٝ َٔ ًَح ايًُٕٝٛ ٚغًٝ٘ ْضف غاع١ أٚ أنجط ع٢ً ايػاظ 

 بٓاض ٖاز١٥ ست٢ ٜبسٚ غشط٘ أبٝطاً ْاصعاً َٚٔ ثِ تٓعٝف٘ بايشهٌِ املعتاز ،،

 



ُُٜٚٓع شيو يف ايتٝفاٍ أٚ َٔ ْٛع غتٌٝ شٚ ايػطح ايٓاعِ َٔ ٖصا ايٓٛع ألْ٘ قس ٜصٖب بًْٛ٘ أٚ تفكس ايفا٥س٠ َٔ اإلْا٤ 

 ْفػ٘ ألْ٘ قس ٜتفاعٌ َع َٛاز َضاسب١ زاخٌ اإلْا٤ فٝؤزٟ إىل َشانٌ صش١ٝ يف اغتدساَ٘ ،،

 

 

 

 

 

 ٜفطٌ تٓعٝفٗا بايػًه١ ايٓاع١ُ أٚ ايًٝف١ فكط ،، (ايتٝفاٍ ٚايػتٌٝ)أَا األْٛاع املصنٛض٠ غابكاً 

 



 :َا ُٜٓضح تٛفطٙ يف املطبذ  

 

 ٚايصٟ تطتسٜ٘ أثٓا٤ تٓعٝف ايضشٕٛ اٚ ايطبٝذ خاص١ً إٕ نإ ٖٓاى ن١ُٝ نبري٠ َٔ ايضشٕٛ: َطٍٜٛ املطبذ 

 املُطاز تٓعٝفٗا أٚ يسٜوِ ضٝٛف يف ايبٝت أٚ ست٢ ألٌٖ بٝتوِ يتبسٟ أْٝك١ زا٥ُاً ،،

 

 



 يٝؼ َػح ٜسٜوِ.. ٖٚٞ ضطٚض١ٜ ملػح ٜسٜوِ بعس اإلْتٗا٤ َٔ غػٌٝ ايضشٕٛ أٚ أٟ اغتدساّ آخط : املٓشف١ 

 ^_^يف َالبػوِ 

 

 :عٓسَ اغتدساَوِ ايفطٕ أٚعٓسَ ايطبذ ٜفطٌ اغتدساّ 

 

عٓس غػٌٝ ايضشٕٛ صشٝاً يبشط٠ ٜسٜوِ ٚست٢ ال  (قفاظات ايٝسٜٔ ايبالغتٝه١ٝ)ُٜفطٌ اغتدساّ ايهفٛف 

ٚإٕ مل ٜػتطع .. تتعطض ٜسٜوِ يًُٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ نايضابٕٛ ٚايهًٛضنؼ أٚ ست٢ ًَح ايًُٕٝٛ أثٓا٤ ايتٓعٝف 

 إغتدساَٗا ٚمل ٜتعٛز عًٝٗا



 فًٝدفف َٔ اغتدساّ املٛاز ايهُٝٝا١ٝ٥ ملٓع تططض ٜسٜ٘ ،،

 ٜفطٌ يبؼ ايهُاَات عٓس تٓعٝف ايفطٕ أٚ أضض١ٝ املطبذ أٚ ست٢ اؿُاَات ملٓع تػطب ضا٥ش١ املٛاز ايهُٝا١ٝ٥ 

 ..نايهًٛضنؼ ٚاملٓعفات ٚايفالش ٚغريٖا يط٥ٝتوِ اٚ اغتٓشاقٗا 

 

 

 :ٚأخرياً 

 إٕ نإ يسٜوِ غٝستٞ ؼػؼ َٔ اغتدساّ ايهًٛضنؼ يف تٓعٝف ايضشٕٛ عٓس ٚضعٗا َع املا٤

 أٚ املٓعفات األخط٣ ٖٓا ٜفطٌ إٔ تػتدسَٞ ًَح ايًُٕٝٛ بسالً َٔ ايهًٛض يهٔ بٛضع ن١ُٝ ق١ًًٝ ٚعسّ

 إطاي١ ٚضع ًَح ايًُٕٝٛ باملا٤ ألْٗا قس تشسَ َٔ ايًٝف١ أٚ تعٌُ ع٢ً ظٗٛض ْت٤ٛات ع٢ً األضض ٚغريٖا ،،

اـاص بتٓعٝف  (دف  )ٚنصيو ٜفطٌ عسّ اغتدساّ ايفالش أبساً يف املطبذ ٜٚفطٌ اغتبساٍ َػشٛم 

 األضض١ٝ



 أٚ دسضإ املطبذ ٚيهٔ بٛضع ن١ُٝ ق١ًًٝ َٓ٘ ألْ٘ شٚ ضا٥ش١ ق١ٜٛ متاَاً نايفالش ،،

 ُٜٚفطٌ غٝستٞ إٔ ٜتِ تٓعٝف املطبذ أٚالً بأٍٚ شٗطٜاً أٚ ع٢ً األقٌ نٌ ثالث١ شٗٛض نتٓعٝف اؾسضإ ٚاألضض١ٝ

ٚسٛض غػٌٝ ايضشٕٛ ٚايجالد١ ٚاألفطإ ٚغريٖا سطصاً ع٢ً ايضش١ ٚايٓعاف١ يف اغتدساّ األزٚات املٓعي١ٝ 

،، 

 :نٝفٝـــــــــــ١ تــــــــطتٝب األزٚات يف املطبذ : ايطبل ايجاْٞ 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 " :ٚإٕ ناْت بػٝط١ " تأيكٞ يف تطتٝبِ املا٥س٠ : ايطبل ايجايح 

 

 ٚال ُٜشرتط ٚدٛز ايشٛن١ ٚايػهني يف املا٥س٠ فكط يًع١ٜٓ ٚإعطا٤ َٓعط مجٌٝ يًُا٥س٠ ٚملٔ حيب اغتدساَٗا

ٚخاص١ً عٓس ايععمي١ يًطٝٛف ،، 

 ميهٓوِ االغتعاز٠ باملٛاقع اإليهرت١ْٝٚ غضٛص نٝف١ٝ تطتٝب املا٥س٠ إٕ أسببتيت ايتعُل يف شيو ،،


