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:مقدمة                                 
 ثذاَخ الثذ ٌٕب ِٓ اٌزؾذس هٓ ِىػىم اٌغىٓ مبفهىِٗ اٌوبَ مث ٕٔزمً ٌٍؾذَش هٓ اٌغىٓ يف ٘زا 

 .ادلششوم

    الشه ٌٕب أْ أذنُخ وجنبػ اٌوّبسح رىىْ ثمذس ِب حتمك ِٓ اؽزُبعبد ٌإلٔغبْ ورأٌِن وبفخ اٌفشاغبد اٌيت        
 .رؤِٓ ِزـٍجبرٗ وحتمك ٌٗ ا٘زّبِٗ   

فّفهىَ اٌغىٓ َزوذي وىٔٗ وعىد شخض أو رلّىهخ أشخبص ػّٓ رلّىهخ عذساْ أو غشف ثً ٘ى 
أوضش ِٓ رٌه ثىضًن فهى ؽُبح و أؽبعُظ و رفبهً و دنى و رأصًن ِزجبدي و ثمذس ِب أوٌُٕبٖ ِٓ ا٘زّبَ ثمذس 

 .ِب أهـبٔب ساؽخ و ؽؼبسح و أعُبي خاللخ

ٍْ األعبعٍ اٌزٌ ال ثذ ِٓ روشٖ ٘ى  إْ ِىػىم اٌغىٓ أورب ثىضًن ِٓ أْ َزوش ثجؼوخ أعـش وٌىٓ اٌش
هذَ إغفبي ػشوسح رفبهً إٌبط يف ٘زا ادلىػىم وهذَ إٔىبس اإلٔغبْ ٌٍوُش ِٕفشدا ثوُذا هٓ اِخشَٓ 

وٕ٘ب ٔشَذ أْ دنُض ثٌن ِوُشخ اٌفشد ػّٓ األعشح مبب فُهب ِٓ خظىطُخ وؽت وِوُشزٗ ػّٓ رلّىهخ 
 .األعش مبب فُهب ِٓ روبَش ورـىَش فال ثذ ِٓ حتمُك ٘زَٓ اٌششؿٌن األعبعٌُن 

 أذنُزٗ ثً ورنت أْ ٔوـُٗ وبفخ اؽزُبعبرٗ ي وثوذ ٘زٖ اٌٍفزخ اٌظغًنح هٓ اٌغىٓ رنت أْ ٔوٍ ِذ
وِزـٍجبرٗ وممب زنلش ثجبيل أْ اٌغىٓ ٌٓ َظً إىل ِشؽٍخ اٌشلٍ واالسرمبء ادلـٍىة ِٕٗ أداء٘ب إال إرا أثوذٔبٖ 

 . هٕذ االجتبس ثبدلغبوٓ 

ورنت هٍُٕب رمذمي اٌغىٓ ثبدللهش اٌالئك ألٔٗ ِهّب وبْ ؽغُ ادلششوم فئٔٗ َشعُ خـًب يف واعهخ ٘زٖ 
 .اٌجٍذ اٌـُت وَورب هٓ ؽؼبسرٗ ٔبُ٘ه هٓ رأصًنٖ يف ٔفىط األشخبص 

 

 



 :موقع املشروع    

 .َزىػن ادلششوم يف ِٕـمخ ِغبوٓ ثشصح هًٍ األرغشاد اٌزٌ َظً ثٌن عبؽخ اٌوجبعٌُن وإىل اٌزً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وٍ٘ ِٕـمخ عىُٕخ وعىاس٘ب عىين   إْ ٘زٖ ادلٕـمخ ؽُىَخ عذًا عىًُٕب فهٍ روزرب ِٓ ِذَٕخ دِشك وٌىٕهب 
حغًن ِزّشوضح يف ِشوض ادلذَٕخ فهٍ ِٕبعجخ عذًا ٌٍغىٓ ولشَجخ عذًا ِٓ ِشوض ادلذَٓ  

    :حملة عه األرض    

إْ ٘زٖ ادلٕـمخ ٍ٘ ِغزٍّىخ ٌظبحل وصاسح اإلعىبْ ووبٔذ ؿجُوخ األسع لجً االعزّالن صساهُخ وٌىٓ 
وصاسح اإلعىبْ ثذأد ثزٕلُّهب وّغبوٓ هّبٌُخ ومت ختـُـهب و أهّبس٘ب وٌىٓ لجً أْ رىصم هًٍ اٌوّبي 



 ولبَ رلّىهخ ِٓ إٌبصؽٌن ثبٌمذوَ واٌغىٓ هبزٖ ادلٕـمخ والصاٌىا ؽىت ٘زا 1967لبِذ ؽشة هبَ 
اٌىلذ وٌىٓ ٔزُغخ ٌٍغىٓ ؿىاي ٘زٖ اٌفزشح كهشد اٌوذَذ ِٓ ادلخبٌفبد و اٌزوذَبد اٌيت أدد إىل 

 وطىي ٘زٖ ادلٕـمخ إىل ٘زٖ اٌـشَمخ اٌغُئخ

. وروزرب ٘زٖ ادلٕـمخ ثأهنب غًن ِٕلمخ يف ٔغُظ هّشاين خبػن ٌٍزٕلُُ ِن وعىد شبسم سئُغٍ جبىاس٘ب   

:    األرض ختطيطًا     

 ٘ىزبس وٍ٘ ِٕـمخ عىُٕخ ػّٓ عىاس عىين فال ثذ ِٓ إٌبؽُخ 2,7رزشاوػ ِغبؽخ األسع ؽىايل 
اٌزخـُـُخ دساعخ عىاس ٘زٖ ادلٕـمخ ٌٕالؽق وعىد اخلذِبد اذلبِخ وادلىىٔخ ٌٍىؽذح اٌغىُٕخ ِٓ وعىد 

وٌىٓ ال ثذ ٌٕب ِٓ دساعخ ختـُـُخ ثغُـخ . ِذاسط وِغبعذ واٌمًٍُ ِٓ احلذائك واخلذِبد وبفخ 
.ٌٍّٕـمخ رىػؼ ٌٕب ِبُ٘خ اٌفوبٌُبد ووبفخ اٌؼغىؿبد هًٍ ادلٕـمخ   

٘ىزبس  وٍ٘ ػّٓ اٌىضبفخ اٌزخـُـُخ ادلزشاوؽخ ثٌن            /  شخض 327: وضبفخ اٌزغّن ٍ٘ 
  .1.5و اجلذَش ثبٌزوش أْ هبًِ االعزضّبس ٘ى .٘ىزبس /  شخض 350 – 250

ِمغّخ اىل رلّىهخ ِٓ إٌّبرط عُزُ شش٘ب " شمخ عىُٕخ " وؽذح 206هذد اٌىؽذاد اٌغىُٕخ ٘ى 
.الؽمًب   

2 6480َأٌ مبغبؽخ رمبسة  %  24ورشىً ٔغجخ اٌغىٓ ادلىعىدح يف األسع ؽىايل   

2 9720َأٌ مبغبؽخ رمبسة    % 36ورشىً ٔغجخ اخلؼبس ادلىعىدح يف األسع ؽىايل   

2 8100َأٌ مبغبؽخ رمبسة   % 30ورشىً ٔغجخ اٌشىاسم ادلىعىدح يف األسع ؽىايل   

2 2700َأٌ مبغبؽخ رمبسة   % 10ورشىً ٔغجخ ادلّشاد ٌٍّشبح ادلىعىدح يف األسع ؽىايل   

وثغجت ِىلن اٌزغّن اٌغىين ,و روىد ٔغجخ اٌشىاسم اٌىجًنح وىْ االسع رؼُ شبسم سئُغٍ ِب جبىاس٘ب
.وؽبعزٗ جملّىهخ ِٓ اٌفوبٌُبد اٌزغبسَخ مت إؽبؿخ اٌزغّن ثبحملالد اٌزغبسَخ ادلزىػوخ يف اٌـبثك األسػٍ   



 

:الدراسة التصميمية للمشروع   

ثوذ اٌىهٍ دلفهىَ اٌغىٓ وأذنُزٗ وِوشفخ وبفخ اؽزُبعبرٗ وأثوبدٖ وِمبعبرٗ وثوذ اٌذساعخ اٌزخـُـُخ ٌألسع 
واجلىاس وحتذَذ إٌغت وادلغبؽبد اٌالصِخ الثذ ٌٕب ِٓ طُبغخ ادلششوم ثأعٍىة ورىىَٓ زنمك وبفخ 

االؽزُبعبد اٌغبثمخ وَشثؾ ِوهب مجبٌُخ اٌزىىَٓ وؽُىَزٗ ورٕىهٗ فال ثذ ٌٕب ِٓ طُبغخ رىىَٓ َجوذ ادلًٍ وزنًّ 
اٌزشىق الوزشبف ادلضَذ فُٗ وال شنىٕٕب أْ ٔشفغ أْ مجبٌُخ ادلششوم وارفبلُزٗ ِن اجلىاس رىغت ادلششوم 

دتبعىًب ولىح وحتمُمًب ألغٍت اٌفوبٌُبد ادلـٍىثخ فُٗ وٕ٘ب رجذأ هٍُّخ اٌزظُُّ فجذساعخ األسع وعىاس٘ب ٔالؽق 
.  أِىبُٔخ االسرفبم يف عهخ اٌشبسم ورلبساح اجلىاس اٌزٌ َشرفن ثـبثمٌن أو صالصخ ِٓ اجلهخ األخشي      

                                                         وِٓ عهخ أخشي الثذ ِٓ اختبر ِىدَىي هًٍ             
                                                        األسع و٘زا ادلىدَىي َٕـٍك ِٓ فوبٌُخ اٌغىٓ فُغت أْ 

وثوذ اٌذساعخ    \  عُ 60\                                                         َىىْ ِٓ ِؼبهفبد اي 
 وِالءِزٗ ِن أسع ا    5.4 * 5.4                                                          مت اختبر ادلىدَىي 

.                                                                  ادلششوم   

                                                       وٕ٘ب ثذأد هٍُّخ دساعخ اٌزىىَٓ ثوذ اختبر ٘زا       
:                                                         ادلىدَىي مت حتذَذ وؽذح عىُٕخ وبٌزبيل   

 َ 5.4                                                          أخزٔب أسثن ِشثوبد ِزغبوسح ثوذ وً ِٕهب 
 َ  وٍ٘ رشىً شمخ  10.8                                                          رشىً ٌٕب ِشثن ثوذٖ 

اٌجوذ اٌضبٌش  وثبالٔزمبي إىل 2 110َ                                                         عىُٕخ مبغبؽخ 
 ٌالسرفبم مبب َشىً ٌٕب ِىوت                                                              ٔأخز ٘زا اٌجوذ 

َ و٘زا زنمك ٌٕب اسرفبم ؿبثمٍ 10.8                                                         َىىْ ثوذٖ  



 ؿىاثك وثبالٔزمبي إىل اٌىاعهخ شنىٓ اعزخذاَ ٘زٖ األثوبد وإٌغت 3 َ و٘زا ادلىوت زنىٌ 3.6مبمذاس 
. ثزشىًُ ِىدَىي َغبهذٔب يف رشىًُ اٌىاعهخ وّب عُأيت   

 َ حتىٌ                                             10.8أطجؾذ اٌىؽذح ادلوزّذح ٍ٘ ِىوت ثوذٖ 
 ٌىً شمخ وٕ٘ب ٔالؽق                                           2 110َصالس شمك عىُٕخ مبمذاس 

االٔزمبي ثبٌىؽذح ِٓ االجتبٖ األفمٍ إىل اٌشبلىيل وثبختبر ٘زٖ                                          
اٌىؽذح ثذأد رلّىهخ ِٓ اٌزغبسة اٌيت رؤدٌ إىل رـىس اٌزىىَٓ                                      
اٌىزٍٍ مبب زنمك رلّىهخ اٌغبَبد اٌيت حتمك اٌىكُفخ ادلـٍىثخ                                           

:ؤالؽق ِٓ خالي اٌظىس وبٌزبيل   

ثذاَخ االجتبٖ ثبٌزذسط ِٓ اٌشبسم ثبجتبٖ اٌذاخً و٘زا اٌزشىًُ                                             
كهش فُٗ رلّىهخ ِٓ ادلشبوً وادلوـُبد وىعىد رلّىهخ ِٓ                                            
اٌىزً اٌيت حتغت اٌشّظ واٌشَبػ وّب وحتغت اخلظىطُخ                                            
واإلؿالٌخ وثبحلذَش هٓ اٌزغّن وىً أفزبػ اٌزغّن حنى                                             

. اٌشبسم ؤزُغخ حلً ٘زٖ ادلشبوً ٔزظ ٌذَٕب اٌزىىَٓ اٌزبيل   

 

 

 

 

 

 



 ٕ٘ب ٔالؽق أٔٗ مت االخنفبع ثبٌزىىَٓ ٔزُغخ دلب عجك وٌىٓ                                                    
كهش ٌذَٕب رلّىهخ ِٓ ادلشبوً األخشي أذنهب ٘ى وعىد                                                 رلّىهخ 

وجًنح ِٓ اٌىزً راد اٌـىاثك ادلٕخفؼخ اٌيت شنىٓ                                                   اعزغالذلب 
.ثشىً أورب ؤزُغخ ٌزٌه كهش ٌذَٕب اٌزىىَٓ اٌضبٌش   

 

ٕ٘ب ثذأد هٍُّخ احلفبف هًٍ اخلظىطُخ ثبِزذاد رلّىهخ ِٓ                                                   
اٌىزً اٌيت شنىٓ أْ حتظش اٌزىىَٓ ورشىً ػّٕٗ فشاى                                                        

طشَؼ ٌٗ خظىطُزٗ وٌٗ فوبٌُزٗ ودتذ دساعخ اٌىزً حبُش                                                       
ال روُك اإلؿالٌخ فُّب ثُٕهب األِش اٌزٌ شنىٓ أْ سنٍك اٌزٕىم                                                    

واحلُىَخ يف ادلششوم وىْ اٌزشاعبد ٍ٘ هجبسح هٓ رشاعبد                                               
.خؼشاء ِغزخذِخ   

 

أِب يف ٘زا اٌزىىَٓ فجوذ دساعخ هىاًِ اٌزشُّظ و اٌشَبػ                                                       
و اإلؿالٌخ وهىاًِ أخشي مت االٔزمبي إىل ِالؽلخ اٌىاعهبد                                                  
ودساعخ رأصًن٘ب هًٍ ثوؼهب اٌجوغ فُغت دساعخ اٌىعهخ                                                      

وبٍِخ مبب فُهب اٌىاعهخ األِبُِخ واٌىاعهخ اخلٍفُخ وِب ثُٕهّب                                                      
حبُش َلهش اٌىاعهخ وزىىَٓ واؽذ وٕ٘ب ٔمىي أٔٗ دتذ                                                       
دساعخ اٌجوذ اٌضبٌش يف اٌىاعهخ و  لجً أْ َٕزهٍ اٌزىىَٓ                                                      

الثذ ٌٕب ِٓ إرنبد وؽذح ِشزشوخ أو طُغخ ِزىبٍِخ رؼجؾ                                                   
 ادلششوم ويف ٔفظ اٌىلذ حتبفق هًٍ رٕىهٗ و لذ مت اختبر وؽذح رزأٌف 



ِٓ وزٍزٌن مت رىشاس٘ب صالس ِشاد يف ادلغمؾ ِن االخزالف                                                   
يف االسرفبم ؽغت األعظ وادلوبًَن اٌغبثمخ ِن ِالؽلخ                                                   

ِشىٍخ طغًنح وٍ٘ وعىد ممشَٓ طشزنٌن َفظالْ ٘زٖ                                                  
اٌىؽذاد اٌضالس فالثذ ِٓ خٍك ثوغ االٔىغبس                                                         

واحلُُّّخ يف ٘زٖ ادلّشاد ورٌه ِٓ خالي رلّىهخ                                                              
ِٓ اٌربوصاد واالخنّبطبد يف اٌـبثك األسػٍ ِٕهب                                                             

ِب َشىً ممش ثٌن وزٍزٌن ِٕهب هًٍ اسرفبم ؿبثك ِٕهب                                                         
هًٍ اسرفبم ؿبثمٌن ِٕهب ِلٍخ ِٕهب روشَشخ ورٌه مبب                                                        

زنمك اٌزٕىم اٌزٌ أطجؼ ِىعىد يف اٌزىىَٓ ولجً                                                         
االٔزهبء ِٓ دساعخ  اٌزىىَٓ الثذ ِٓ دساعخ رأصًن                                                             

اٌزىىَٓ هًٍ اٌفشاى اٌذاخٍٍ ورىصَن احلذائك                                                            
واسرفبههب ورلّىهخ اٌوٕبطش ادلغزخذِخ يف اٌالٔذ عىُت                                                   

.ورٌه ثبختبر ٔفظ ادلىدًَ ادلزخز يف اٌزىىَٓ   

وٕ٘ب لجً ادلزبثوخ ثزشىًُ اٌىاعهبد الثذ ٌٕب ِٓ اإلشبسح إىل ِشؤخ ادلىدًَ واٌىؽذح اٌغىُٕخ فٕالؽق أٔٗ ثٕفظ 
.ادلىدًَ شنىٕٕب إرنبد رلّىهخ ِٓ إٌّبرط ادلخزٍفخ ثبٌزشىًُ اٌذاخٍٍ ٌزىصَن اٌغشف   

 

 

 

 

 



فُّىٓ فُهب ؽً شمخ هًٍ صاوَخ ال شنىٓ هتىَزهب هًٍ ػٍوٌن ِزوبِذَٓ و٘زا إٌّىرط َغزىهت أسثوخ 
أشخبص وشنىٓ ؽً دنىرط ال شنىٓ هتىَزٗ هًٍ ػٍوٌن ِزىاصٌَن وشنىٓ إرنبد ِغمـٌن أؽذذنب زنىٌ غشفزٌن 

,ٔىَ واالخش صالس غشف ٔىَ   

 

 

 

  

َ حتىٌ صالس غشف ٔىَ وجًنح وِٓ ٕ٘ب رأيت ِشؤخ 140وشنىٓ اٌزىعن مبىدَىي مبب سنٍك ٌٕب شمخ مبغبؽخ 
.اٌىؽذح اٌغىُٕخ وِب ختٍمٗ ِٓ رٕىم يف ادلششوم ومبب زنمك سغجخ هذد ِٓ ؿجمبد اجملزّن   

:و ٘ىزا أطجؼ ٌذَٕب اٌزىصم اٌزبيل ٌٍىؽذاد و إٌّبرط اٌغىُٕخ   

َزغن ألسثوخ أشخبص " ِغٍك ِٓ ػٍوٌن ِزوبِذَٓ " دنىرط َزىػن هًٍ اٌضاوَخ 2 110َ شمخ مبغبؽخ 37
  %.18ثٕغجخ رشىً ؽىايل 

َزغن ألسثوخ أشخبص ثٕغجخ " ِغٍك ِٓ ػٍوٌن ِزىاصٌَن " دنىرط عىٓ ِزظً 110َ2 شمخ مبغبؽخ 111
  % .54رشىً ؽىايل 

َزغن خلّغخ أشخبص ثٕغجخ " ِغٍك ِٓ ػٍوٌن ِزىاصٌَن" دنىرط عىٓ ِزظً 110َ2 شمخ مبغبؽخ 41
  %.20رشىً ؽىايل 

  % . 8 رزىػن هًٍ اٌضاوَخ رزغن ٌغزخ أشخبص ثٕغجخ رشىً ؽىايل 2 150َ شمخ مبغبؽخ 17

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ِغمؾ اٌـبثك االسػٍ

 ِغمؾ اٌـبثك ادلزىشس

 

 

 

 

 

 

 

 



 ِغمؾ ادلشآة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أِب دساعخ رشىًُ اٌىاعهخ فمذ مت االٔـالق فُهب ِٓ اخلـىؽ اٌيت شىٍزهب واعهبد اٌزىىَٓ فجوذ رىىَٓ شجىخ 
وِٓ عهخ أخشي دتذ دساعخ اٌىاعهخ رجوًب " ادلىوت"ادلىدًَ هًٍ اٌىاعهخ ثبالهزّبد هًٍ اٌىؽذح اٌغىُٕخ 

 ٌٍىكبئف ادلىعىدح خٍفهب ألعً اٌفزؼ فزُ رشىًُ ششائؼ مت حتذَذ إٌىافز ثبعزّبم اٌششائؼ و ادلىدًَ 

 

 

 

 



ِن ِشاهبح أْ اٌفزؼ يف ادلـجخ سنزٍف هٓ اٌفزؼ يف غشفخ ادلوُشخ سنزٍف                                        
هٓ اٌفزؼ يف غشفخ إٌىَ وثوذ٘ب مت أخز خؾ اٌغّبء ٌٍىاعهبد وهىغٗ                                     

عُ وِٓ مث مت                                      20ٌُشىً ٌٕب خؾ ِٓ اٌربوصاد هًٍ اٌىاعهخ ِمذاسٖ 
عُ ؽىت                                       20ِوبجلخ اٌىاعهخ وىً مبظفىفخ حتمك ٌٕب اٌزذسط ِٓ اٌربوص 

عُ وبٌشىً اٌغبثك 10 عُ ؽىت 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

ؤزُغخ ٌزٌه َزشىً ٌٕب كً َشعُ ٘زا اخلؾ                                                                    
ٔبرظ هٓ اٌربوصاد ادلزشىٍخ                                                        " خؾ اٌغّبء ٌٍىاعهبد " 

.ممب َوـٍ مجبٌُخ هبٌُخ ورٕىم وجًن يف اٌىاعهخ   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

و٘ىزا دتذ دساعخ ٘زا ادلششوم زلبواًل                                                                          
إرنبد احلٍىي اٌفؼًٍ واٌزؾًٍُ اٌغٍُُ                                                                        

ٌىبفخ اخلـىاد وال ثذ ٌٕب ِٓ روش أٔٗ                                                                           
مت اعزغالي اٌزشاعبد أو األعـؼ إٌبجتخ                                                                          
هٓ ٘زٖ اٌزشاعوبد وأعـؼ خؼشاء                                                                         و 

رشاعبد ِغزخذِخ جبٍغبد راد                                                                            
مجبٌُخ ولُّخ هبٌُخ وثزوش ٘زٖ األشُبء                                                                          
لذ َمىي لبئً دلب را مل َزُ االسرفبم                                                                              

ثىبًِ األسع ؽىت اٌـىاثك اٌوٍُب                                                                             
ودلبرا ٘زا اٌزذسط رو اٌمُّخ االعزضّبسَخ                                                                          

  ادلٕخفؼخ ؟

لذ َىىْ ٘زا ادلششوم ٘ى هجبسح هٓ                                                                       
ِششوم عىين وال شنىٕٕب لىي أْ اٌغىٓ                                                                       

غًن ِىعىد فئرا إٔٔب ٌٓ ٔوُذاخزشام                                                                          
اٌغىٓ ِٓ عذَذ وّب إٔٔب ٌٓ ٔأيت                                                                           
مبىىن ِٓ اٌفؼبء ٌُىىْ ِىبْ ٌٍغىٓ                                                                      
وٌىٓ ألً واعت شنىٓ أْ ٔمذِٗ ٘ى                                                                         
أهبدح طُبغخ اٌغىٓ ثأعٍىة عذَذ                                                                         

َشعُ رٍه اٌىاعهخ ادلششلخ حلؼبسح                                                                            
٘زا اٌجٍذ ٔبُ٘ه هٓ اٌؼغؾ اٌىجًن                                                                           

واخلًٍ اٌزٌ لذ َٕزظ إرا مت صَبدح هذد                                                                           



أفشاد ٘زا اٌزغّن هٓ احلذ اٌوبيل                                                                             
دلوُبس اٌىضبفخ  يف أعظ اٌزخـُؾ                                                                            
اٌوّشاين ممب لذ سنٍف ٔمض يف                                                                               
اخلذِخ واصدؽبَ وجًن وخذِبد                                                                              

أخشي رنت رإُِٔهب ورىجًن ٘ب ممب                                                                                
لذ َىٍف لذ ال َىىْ هًٍ  ِغزىي                                                                           

إلبِخ اٌجٕبء ثً هًٍ ِغزىي                                                                                
اال٘زّبَ ثٗ ِذي فزشح ؽُبح ادلجىن                                                                              
أوضش ممب زنممٗ االعزضّبس ادلشعى ِٓ                                                                           

صَبدح اٌوذد وٕ٘ب ٔوىد ٌفىشح أْ االسرمبء ثبٌغىٓ ٌٓ َزُ إال إرا مت فظٍٗ هٓ هٍُّخ االجتبس ثبدلغبوٓ ال ألىي 
             .     أْ ٔغفً اٌمُّخ االلزظبدَخ ثً أْ ٔشلً ثبٌغىٓ ٌىبفخ اٌـجمبد يف اجملزّن 

 


