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 المقدمة

أول الففة  لتمتاعلى الظارلففرل لظاارع  لوظان فف ي لظاتهلتر ظ رلظاهرة بلوا قلى ال وبوصففالظاهرة بلنها رلر  لالففرا ل
ل.كة لظاالرح لظاتهلتغ ي ر

نلكراتللظلو متلظاهرة بلفهلاكرنلارٍءلا ارفإذ ضفففففففففففففففففر لحراًلفراًلرل معلر  ظإلأولكر ا ظلواةنلإنلو متلظاهرة بلوظ 
تت كلآار ظإللفففففففففيل لى الظالفففففففففكرنلواات ةرت  ظلفظهلةذ لظاحرا لتمتة للفإا رفهلاا ق لاماو بلاكته لنرالفففففففففكرنللنلففففففففف   

ل ة م  .لظاهرة بلكر ا 

ظاةوظ ثلظا ة م  لرللانلوغي ةرلوظا  ر لأ ضفففهلوف ضفففرن ويتضفففملاارللفففةعلأنلام ف ل وبلظاهرة بلظا ة م  لانل ا ظ 
 لعثظلوظاةارف لظالففففكرا  لوظاما ظا  كظهلاوصففففالظاحعثلنهاًلر  لأولغي لر  لواةنلرةعلانلام ف لو ارنلو وحلظاح

للفهلاا ق لظاحعثظلوظارلرل لظان  ي لوظاارع  لواعىلظآلار لظاتهلت ك رلظاحعثلاعىللكرنلظااا ق لظاااكون .

فحعوثلظاحعثلفهلاا ق لغي لظة  لنرالفففففففففففكرنل ظا ة م   وظاةوظ ث ظا ة م   ظاهوظة  ةينظاظ قلذاكلفرنل ه  للوى ا
لظالرةاين.لاى ف ولار علهرة بل ة م  لوظنلحعثلفهلاا ق لظلتو ا رلظرالرنلتمعلكر ا لتقعل عت رلن عبلتهاي ةرل

 

 1الكوارث الطبيعية و عالقتها بالكوارث الطبيعية  مناطق 1شكل 

 ظة لت ظيعلوتهلرال للفففرىرتلظاهلظ ا لحيثلحعثلارلاحنلنصفففعع لةولهرة بل ة م  لاولفففا  لتحعثللفففاو رلتحواتلف
ظات ظة للفهلتلفففففتا لظةذ لظ حعظثلل .نهةا ًلأاها لظااحرفه الفففففتا ل حعظثلوأاو لغي لاتو علحعوا رلى الالفففففتوىل

للظاتهوظاتضفففر لإاالظاع ر ل  الةذظلنرإلضفففرف لإاالظاتهاي لظا فففعيعلىأعتلظاهلظا  ر لفهلأاها ل فعلظاا ر لو ففف رلا و  
ل وبرلو علتحواتلظاهلكر ا لنمعلفقعلأ وظحلظااوظ اينللفوظءلل.ولف وك رإلأ  ظفلأر ىلعظررلظااهر لأولرر رًلارع رإلواظلف رإ

 .اتها بلنررا ر لاار  فهلاظقليو لظرا ر لظولنمعةرلنلةبلظا  ر ل

                                                                 
ل فه ظاليو  ا ك   ى ا ىرا  اه ب ظاص ظا ظاعينظ ترج ل1 لوايعظلىن:ظلاقالل1979ظUN Center For Human Settlementsاص ظ لاصر ظ

لظاةوظ ثلظا ة م  ل لك   لظا اعل ظلى اتهاي  ل1ظلصل2001ل اقظررام لىينللإىرعبلتر  طلظااار علظاااكون ظل لرا لاررلتي ظ
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 وصف الحالة

لىع لتصف يالظاهلظلاارلظع انلظااحرفه لظتلكرف  عونلظلفتمعظعا  و لظا ر لغ ي بظلم ضفتلاحرفه لظإللفكاع ي لت 
تلفاتجلوظاتهلتظر الصفففففففففمون لفهلظراتقر لوظاح ك لراتالءلظا فففففففففوظ حلنراا ر ظلظع لظاهلظااحرفه  فففففففففوظ حلنا ر لظ ا ر ل

ل ربلنمضلأعىلإاالوففاافرلن فتلظاغ ي بلظاتهلةتفها لظات ظ لنا فر لظ ا فر لن ففففففففففففففففف يف لاتيرف لىا فرلت وثلا ةيلف لورلفففففففففففففففففرل 
لنراة  برء ل فف عتلاحرفه لظإللففكاع ي لفهلظ  فف   علذاكلظلظلإضففرف لإاالظاهللكر ا للحوا رلوةولارلظااوظ اينلصففمقإر

لأعتلظرا ر لظاهلا ح رلظاهلظاةيوتلظرة  لنرالكرنلظاارض  لتةعلرلكةي ظلفهلظاقارا لعظررلظااعنلوظ ح رء

حلةرا علظإلعظ ظتلوظااعي يرتلظااما  لوا و لظاعفرظاقصففوىللظرلففتمعظعاحرفظلظإللففكاع ي لأاًلت ل فعلع ر للرالا رأى نل
ظااعاهلوا رفئلظااا ق لظا ففففففففففففارا  لظاملففففففففففففك ي لىالوبلى ال  بلظرلففففففففففففتمرا لنراعفرحلظااعاهلنرانحي بلإرلأنلظااحرفه ل

ل.وت لإنالغلو ظ بلظاتاا  لظااح   لنر ا لا الرىعبلفهلحرلظاا ك  لنهل حلو تلااكنلظاا ك  ظظىتذ تلاتم ض رلااظقل

ا و لظااللواينلوظرات ر لفهلرا عل وظ حلظااحرفه لاامرار لظ ا لنهل حلو تلااكنلوترابلحعوثلأ لر  للو غ 
تالأةهلحلظااات   لانلاا ق لقل ففوظ حل فف قلظااعيا لفهلا ر لظاصفف فلوظ ا رغ لولظرلظنلةذظلا ل ااعلتظر  لظ وضففرحل

لوحعوثلرلرل لفهلظ  وظح.ل. ي 

 لتفاقم الوضعإلى االسباب الحقيقة  نأتي

 انقطاع التيار الكهربائي

 لتلوظاتهلظنرإللففففففكاع ي لظاصففففففحه فففففف ك لظاا ر لوظاصفففففف فلترنم لالاح  لا صفففففف فلوةهل3اح  لظااات  للفهلو علوظاذ 
ات للأاا (160)لن ر  لفم   ل   ورلوا راهن ففففف لوا وتلوظر نر لللفففففيع لوترع لاار علىرارظظا فففففرنةرلااذلى ففففف ينل

لاكمبليوا رل

و علحعثلظنلتو الل.ك  برلهظاالاواعللنرإلضففففففففففففرف  2-1ظااحو لاصففففففففففففع ينلا تغذ  لظاة  برل  لوةارلنار  بلظااح  ل
 لظاتغذ  لوبذاكلتو ظتلاصفرع يرعبلظ حار لناح رتلظاة  برءللنلفةبلظاة  برلهظااحورنلىنلظامارلاتير لظاق رحلظات ر ل

لرر جلظارعا للوأصنحرظاة  برل  لنرااح  ل

لفففففففففففرى لا لتو الاتير لى رلاظررئلوبذاكلتو ظتلظااح  لنراةرارلاتير لظامعظ للظر مارللا لظاذ ت لت فففففففففففغيرلظااواعل
ل.لظاتغذ  لظاة  برل  لاصرع 

لظاة  برءل ظااواعلواةنلنرءتلنراظ ففرلوه تلظااحرورتلالففتا بلحتاللإلصففالحاحرورتللوت لىارت لظنالغل فف ك لتو يع
لل.ظاترلم لصنرحر
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ظ تظرحلالففففتا لاتير لتم رلظااح  لو علتحراظتلام رلا ر لظرا ر للفهورال لت كلظاظت بلكرنلاالففففوبلا ر لظاصفففف فل
للظاته ظ ا ر للا ر لحيثلظن ففففنك لظ ا ر لا تن  لن ففففنك لظاصفففف فلظاصففففحهللظلوذاكلرنت كلظاظت بلفهة  تلن ففففعب

لتا  لفهلظاص ف

 ضعف شبكة الصرف

لاتير لامع لإحال لوترعيعلظا ففففنك لااذللففففاوظتلوظرةتظرءلمراهلتظإللففففكاع ي ل انلضففففمالفهل ففففنك لظاصفففف فلظاصففففحهظ
لاحعوعبظلفضاللىنل يرعبلظاضغطلى ي رلاتير لرلتا ظ لظاةارءلظاارراالنارت الأاحرءلظااعيا ل نهىار ل.ص را 

ظاذ للظاو تلفهلأاالات لاكمبلانلظاا ر ظل300 فففنك لظاصففف فلظاصفففحهلفهلظإللفففكاع ي لرلتلفففتوىبللفففوىلا يونلو
ا يونلرا ًلل140 ففر حلةتة ظ لل200أاًلت لإحال لوترعيعل ففنك لظاصفف فلفهلل غ االيينلات لاكمبظلل4تلففتقةرلف ًل

ل.رال لظامر لظاحراه

ا لتةنلظ  ا لظ ري بلظاتهل ففف عت رلظإللفففكاع ي لةهلظ وااظلذاكلأنلأ ارتل فففنك لظاصففف فلظاصفففحهلنرااغ لته  لاعل
لظاموظلعاار علةهلظامراهظلا راهظلظاااع بظلل10أا ر ظلررصففف لفهللاو كرل لظا وظيعبظلغة ير ظلع برا ظ ظلأةهللففف  ارنظ

ل.ظاظ ةهظلوليع لررة 

لظااحرفظلوكراتلآر لتصف يح حو لظاصف فلظاصفحهظلوأةعلانلرالا رلأنلا فك  لظاصف فللظالفرةعلةراهلظاالفي  ظرت
عرر ل نك لرعيعبلتتارلبلاعلحر لل7٥ظاصحهلتحترجلإاالاة غل ا يونلرا ًلإلصالحلارت الظااح رتلوظاامعظتلوظ 
ل.ظا يرعبلظالكرا  لا احرفه 

 التوسع العمراني هو السبب

اصف فلأة لألفنربلأ ا لظوةذظلانلطلنلفةبلظاتولفعلظاما ظاهلظاةةي لانلكا بلظاضفغوللتمراهأنل فنك لظاصف فلظاصفحهل
لكارل عاارلفرنلظاصفففحهلنرإللفففكاع ي  صفففحهلااذللفففاوظتلا لت ففف علأ لإحال لأولترعيعظلةرل ففف عتلظاصففف فلظا فففنك لظ

لاحعوعبظلوفهلظااقرةرل  عتلظإللكاع ي لن كرليواهلةارءلظام  ظتلانلظامقر ظتلظاارراظ لااذل لي يارل2٥أىار لص را 
للظامقر ظتلانل%ل9٥إنل لةياار لل%٥ظاتهلةايتلرال لظاظت بلظاارضفففف  لةعونل رصفففف ظ أعوظ لفقطظلل4فقطلكرنلت ر صفففف ر

لت كلظامقر ظتل.لعو ظل20 يرعبلظ عوظ لإاالةت كلظا رصلو راوظلل ظلفففففففتغالت لحيثل ونرا غ لانلى  لظاالفففففففنواينلةر و ب
لإرلأا  لف  وظلفه  اوظر  لارف رلظااقرورتلى الظاةا  لظاتحت  لنرإللكاع ي ظ

 



5 
 

وىنللفففففةبله و لظ  ا لن فففففكرلوظضفففففملظآلنظلظ  ا لا لته  لظآلنلفقطظلةرله  تلااذللفففففاوظتلوبوضفففففوحلفهلظامر ل
لاةنلاولفففففالكرنلظاتح كلو ت رلاقتصففففف ظل ظاارضفففففهظلحينلغ قلظامعيعلانلاار علظإللفففففكاع ي لوررصففففف لاا ق لا راهظ

لنمضلظا نكرتظلوظرىتارعلى ال  .ى برتلظا ظطلظاتهلتقو لنلحبلظاا ر لانلظا وظ حى الص را 

تلةةتلت كلظ  ا لفهلةرو لى الاحرفظلظإللكاع ي لظالرةعل ر قلا ع ظلوظايو لنمعلىر لتلةةتلفهل حيرلظاالي  ظل
ل.نمعل يرعبلالن لظ ا ر لاعل يرعبلظاارراظرتلظامقر ي لظاتهلضغ تلى ال نكرتلظاص ف

 توابع ما بعد االمطار

اذلك ظ  لظاتر صلانلظاار ظرتلظاصففف ن لالوةهنرااحرفه ظللظاصفففحهةاركلا فففك ًلتوظرًلظاقرلاينل ففف ك لظاصففف فل:لأوال
 . نلانلظاار ظرتلوظاحاْر لةرا علظااح رتلنرااحرفه لأاا (15)ارلاتجلىا رلت ظة لاحولأ   ظىعبل

نلنراتمرونلاعل9ى  ًللأ  عاو علا حاْربللنها فففففففرء راتلظااحرفه لل1992ىر للفهأاًلليتضفففففففمظلظاا فففففففك  وىنللفففففففةبل
لانلظاامواففف ل (62)لةيلففف لظاامواففف لظرا يك ففف لوب غفففتلتة ظتففًف لانلظاحكواففف ل (30)ولظ ا يك ففف ا يونلعور  ا يونلرا ففًف

وظاحارْبللظاصف ن ىرارلونًلتت لامرار لظاار ظرتل (22)لوظلفتا لظامارلنًلااعبلظااعيا ظااصف ي لوت لظا فرءلظااو علغ بل
لىضو وتحوي  رلظااللارعل ل.

ظااا قفف لظااح  فف لنففرااو علوااعلظااوهظينلانلعرو للأةففراهتو الظاماففرلنففرااو علاتيرفف لظىت ظضلل2012وااففذليوايول
ظو فففففففففففكتلظارلى الظراظرر لظولظاتو اللظاتهوظاحاْر لنرااح رتللظاصففففففففففف ن ظااو علاارلت تبلى الذاكلتةعقلظاار ظرتل

لظاتر لىنلظامار

لظاا ظلفففففالتلظاحكوا  لظاتهلتاتلة ذظلظا فففففهنلو غ لصفففففعو ل ةتر يخل 04/12/14/1  ظ ل ل قلار قلظاو  ظءل   لو غ 
 لةيل  لعوثلكر احو تلااكنلاترابللألففففففففففففف حلفها او عللظاتر يةهياصلى الظاق ر لنرات فففففففففففففغيرللوظاذ  9/12/2014

لوظااتو الىنلظامار (ن 9)لظيذ لوت غيرلاو عحتالظرنلا لتت لظ ًلر وظتلفم  ًلاتالااعياًلظرلكاع ي لنراةرار

صفففففففففرحبلظ ا ر لك ظتلا جظلف ذظلينا للففففففففف نرلى اللإذظلفهكانل لظرلفففففففففكاع ي هلا تلنًلتظنلر و بلظا ققلظا:لثانيا
أو ظقلظااحرصففففففيرلوتنع لإاالت ظ رظلكارلتنا لى الىا   لظاةارءلظاضففففففولهظلوةولارل   على  ًلظ ضفففففف ظ لظاا كرا ك  ظل

نمضلظااحرصفففففففيرلأولانلظاااكنلأنل اوتلظاانرتللفهل%٥0لإااونراتراهليتها لظاااولو قرلظراترجلةالفففففففن ل علتصفففففففرل
 .تارار

لفهلأ ظضفهلأل نلظ ا ر لظا فعيعبلت يعلانلكا  لظاا ر لتحتلظارذو ظلاارلتتلفةبلفهلظرتارقلوىظنلظارذو ظلرصفوصفر
ل.ظرلكاع ي لوظانحي بلوكظ لظا يخظاورًلظانح  لاارل
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لففقوطلىقر ينللظظرا ر نمعل ظإللففكاع ي ل فف عتلاعيا فقعللقر ظتلظإللففكاع ي لتةعألفهلظرا  ر لنلففةبلظ ا ر ىل:ثالثا
صرن ل لل.ةيا  ل ظ  لنلاناوظ اينرااماو بلونربل  قظلارلألظ لىنلاص حلوظ 

لفضفاللىنلأاالىقر لآيرلا لفقوطلنرإللفكاع يل2٥ صفعتلوروعل نرااحرفه ليذك لأنلآر لإحصفرل   أاالىقر لل27 ظ
 .أاال  ظ لإ ظا ل1٥0حق رللفهاررااظلصع ل

 االثار اإليجابية للكارثة

لل700مراهلانلظاظق لظاارلهظلحيثل صرلاتولطلاصيبلظاظ علأ رلانل لظااوظ نلظااص   ات لاكمبلانلظاارءللاو ر
 .ات لاكمبل1000تحعع لظ ا لظااتحعبللظاذ فهلاص ظلويتار صلل يمرلىنلحعلظاظق لظاارلهظل

لا يونلات لاكمبلتصفف ملا  ظى ل3.٥-3ظ ري بلة غتلاحول)لأنلكا  لظرا ر لى الظرلففكاع ي لوحعةرلفهلت كلظااوب )
ا يونلات لاكمبلفهلألففةوحلوظحعلى اللففوظحرلاصفف لل10فعظنلانلظاقاملااالظلفهلحينلوصفف تلإاالحوظاهلل1000

لةففعرلانلظاتظكي لفهلتح  فف لا ففر لظانح لظاتهل لىففذنفف لتصففففففففففففففففف ملا  ففففففففففففففففف بلوظا  ظىفف لوكففرففف لظرغ ظضظ ك  ففرظلوةهلا ففر 
 . ل"ظاات لظااكمب"لاا رل"لوظحعلعور "لتق ينرلملتح   ليتة ا

لول أنلظرا ر لظاتهلحعاتلفهلظرلفففففففففكاع ي لكراتلاتو م ل نلظ ا لا تنطلنرااوظتلظاتهلتحعثلكرلىر ظلورصفففففففففوصفففففففففر
(ل7-3وعظلارلظر صفففففففففرعلظارو  لتحذ لانلةةوبلىوظصفففففففففالةوررءلاصفففففففففحون لنها ر لغ ي بل ةرلحعوا رلفهلفت بلان)

لأةتوب ظل2٥-17"لوتحعثلفهلظاظت بلانل)ظاصففففففف ة  لاو    على  ًل"لكاع ي ظإللفففففففأ ر ظلوارلحعثلفهل اعلةعظ  ل ففففففف  لول(
لظاتم فلى الاع ل وت رل ة  رلنه بم لأ ر لى الظر رظل"لكرللرغلففففي“تلففففاالاوفاة ل لففففا ل علتحعثلل30ظاة م"ظلولففففيت 

 ."اوظتل عيعبظلوأح رارلتحعثلفهلاظقلظامر 

تاا  ل  ظى  للإل را رةعلانلحرلرذ  ظلنحيثليت لىارلتر ينلوحصفففففففففففففففففرعلاا ر لظ ا ر لالفففففففففففففففففعلةذظلظامر لظاارلهظل
لول رح  ظلرل ارلأنلرلرل لةذ لظ ا ر لتظوقلاي ظا  لةارءلظالعوعل اًلير فلكرلارل قرة ً ل.وصارى  

 اتهلاتم ضلا رلانلررابللعلظاا ض فضاللىنلظاضغوطلظ

ذاكللفإن- قر كارل-ل2017جلأاًلإذظلكراتلفت بلظاارءلار ظنللففعلظاا ضفف لاالثللففاوظتلحتالىر لأه  تلظااترلحيثل
 ا  ر لات لاكمبللاو ر.ل24لوفلينا لتهاي ظل عيعظلى الحص لاص لوظالوعظنلانلظاا ر لةاقصل قع لةاحول

لاقلا لةينلحص لاص لوظالوعظنظلكارلأنلتغي لل٥ونمعلظرات رءلانلةارءلظالعلليت لفقعظنل ا  ر ظتلات لاكمبللاو ر
تو عللحيثلظامراهر ظنلظالفففففففعللفهظااارخل علي يعلارر  لظاا ففففففف وحظلوأوا رل يرعبلالفففففففن لالفففففففتو رتلظاحعلظ عاالا ا ر ل

ل.2070-2017ظالاوظتلانللفهلظامراهظاال  لات غيرلظالعللأ رلانلظاحعلظرعاالااالوبلظاا ر ل%10ظاااوذجلالن ل

 

https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2474&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0625%u0633%u0643%u0646%u062F%u0631%u064A%u0629&exp=1576522
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2474&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0625%u0633%u0643%u0646%u062F%u0631%u064A%u0629&exp=1576522
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2472&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0645%u062D%u0627%u0641%u0638%u0629&exp=1576522
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2472&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0645%u062D%u0627%u0641%u0638%u0629&exp=1576522
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ظاظت بللفهلظامفراهأ فرلانلظاحفعلظرعاالااالفففففففففففففففففوبلظاا فر لظاال  لات فففففففففففففففففغيفرلظالففففففففففففففففففعلل%40كافرلتو علظاااوذجلالفففففففففففففففففنف ل
لونحلفففففربلظاتهاي لظااتو على الظا ر  لظاة  وارل  ل2099-2070)لظااراا  ذجليت لتوايعةرلانلظالفففففعظلتو علظاااوللظاته(.
لاقصف ل2040-2017)لظاظت بلظرواالفهل%10ظا ر  ل قع لةاحوللفهر لواقصفر لفهل%30ول16ظا ر  ليت ظوحلةينللفه(ظ

لحرعظل2070-2040)لظاظت بلان لواقصر ل(.2099-2070فالظاظت بلان)%4٥ول30ظا ر  ليت ظوحلةينللفه(ظ

صفففن لانلظارلظ  ظضفففهأنلظلفففتةار لةارءلظالفففعلظااذكو لرال لاالثللفففاوظتللفففيت تبلى  ًلتةوي لاحولا يونلفعظنلانل
ا وبلاصففففففف لظا  ظى  لظاااتر ظلوانلا ل قضفففففففالى الظ رضففففففف لوظا رنقلانلظاا وبلظاغذظل  ظلنارل ظر لاررى لرلت حاعل

لىقنرةرلررص .

لونفرااه لا  يفرعبلظاا  عبلامفععلظالفففففففففففففففففكفرنظلوة لأ ةا لانلتلفففففففففففففففففمينلا يونلاوظ نظلكافرلينكفعلى افرءلريواور فرلكاي ون.
لفليت تبلى الإا رءلةذظلظالعلحعوثل ر  .

لا  ر لات لاكمب.ل40ل صرلاص ظلو قع لةاحوللظاذ حعوعلظاقع للفهت  يعلص فلكا  لظاا ر ظللفهإنلظاحرل كانل

لفهانلاوظ علظاا ر ظلوكذاكلارل لففففترع لل%80تلففففت  كللظاتهةذظليت  بلت ةيعللفففف رلفففف لت  ففففيعلإرنر ي لاحولظا  ظى لول
لظاصارى لوظ غ ظضلظااا ا  ظلفضالإلىنلحتا  لظاتمرونلظاااا لاعلعو لحوضلظااير.

نراتاق طلأولل ظا لنراغا للظا  وأنل لففتةع لةولففي  للظا  ا  قللظإلرنر  ويت  بلذاكلإر ظءلر وظتلىعبظلاا رلظاتغيي ل
 ظى لاوظلفففففففي لاتق يرلظاظر علانلظاتةر ظلوظاتو الفو إظلىنل للفهثلتةونلظاا ر لنرا شلاعلتغ   لظات حلوظااصفففففففر فظلنحي

لظاصفحهوللظاصفارىهظااحرصفيرلظاالفت  ة لا ا ر لةا  ظلكر   لو صفبلظالفك ظلوامرار لوظىرعبلظلفترعظ لا ر لظاصف فل
لوظا  ظىه.

ع لنااليينلت قلظاتهظانحي ظتلظا ففففارا  ظللفهوتضففففااتلظار وظتلأ ضففففرلو الصفففف فلا ر لصفففف فلظا  ظى لناا ق لظاعاترل
لظا  ظى .لفهظراتر لظااكمن ظلة عفلظلتمرعبلحيو  لةذ لظانحي ظتظلوظلتغال لظاا ر لا بلأر ىل

تظفر  فرتلتظميفرلظرىنل  يعللظااافررهأةا ف لتفعةي لظااوظ علظاافرا ف لا تغ فبلى الآافر لظاتغي لكافرليرفبلظنلا فففففففففففففففففي لظاهل
صعظ ل  ظ ظتلفمرا يررعلآا رتلولةرلاعى لظاعو لظاارا  لظالرنق لوظ  اا رلاص لول لا حعلانلظآلار لظال ة  لاتغي لظااارخلوظ 

لأفضففرلا الففتقةرلو ففظرف  لواق لةينلظ   ظفللظااارر  ظا تغي ظتللظاتصففع لفه وروعل فف وطلوانرععلىرعا لا لفف لصففو ب
لى الظاتاويرل ترظيالاقرلظاتةاواور رلوبارءلظاقع ظتلالواةنل اتعلإاالىا  رتلظااراهظااما  ظلحيثلأنلظ ا لرل قتصفففف 

ل.وذاكلنراتمرونلاعلظاق رحلظاررصلظااارر  ظو هبلظاتغي ظتل

ل

 



8 
 

لظارالص ل

ويتضففملاارللففةعلظنلظااحرفه لالففت عف لاال ارتلوذاكلاتوف لكاي لانلاوظصففظرتلظا يلرتلظاالففت عف لاال ارتلوغي ل
لظاالتمعبل

لانلاحو لأةا لى اظار رتلظااللوا لظامارللى ايربل

 ظامقر ظتلظاارراظ لوتلو  لظوضم ر -1
لترعيعةرلوتول م ر -2   نك لظاص فلظاصحهلوض و ب
ىرعبلظلترعا ر -3  تر ينلا ر لظرا ر لظامذن لوظ 

 






