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انٕٛو  :انثالثاء

َشزج رلى ( )6

انرارٚخ 2011 /11 /29 :

َشزج ذثمٛفٛح عٌ يزض

عاػٌٕ األغُاو ٔانًاػش ٔانغشالٌ ٔانظثاء


ذؼزٚف انًزض  :يزض ٚظثثّ فٛزٔص عاػٌٕ انًجرزاخ انصغٛزج يٍ ػائهح انثارايٛكظٕ فزع فٛزٔطاخ انًٕرتٛهَ ْٗٔ ٙفض انُٕع
انفزػ ٙانذ٘ ُٚرً ٙإن ّٛانفٛزٔص انًظثة نًزض عاػٌٕ األتمار .



عزٚمح ػذٖٔ انًزضٚ :رى عزح انًظثة انًزضٗ ػٍ عزٚك إفزاساخ ٔيفزغاخ انحٕٛاَاخ انًصاتح ٔذُرشز تانراليض تٍٛ
انحٕٛاَاخ انًزٚضح ٔانظهًٛح ٔػٍ عزٚك انفى ٔاألَف ٔيهرحًح انؼ. ٍٛ




فرزج انحضاَح  :ذرزأح يا ت 6 – 4 ٍٛأٚاو ٔأحٛاَا ذصم إنٗ  10أٚاو .







األػزاض االكهُٛكٛح :









ذصم َظثح اإلصاتح إنٗ َٔ %100ظثح انُفٕق إنٗ ٔ %50فٗ انحاالخ انحادج جذاً ذصم َظثح انُفٕق إنٗ . %100 -90
ذصم درجح حزارج انجظى إنٗ ( ٔ )42 -41ذظرًز يٍ (  )5 -3أٚاو .
جفاف األَف ٔانفك انؼهٕ٘ ٔفمذاٌ انشٓٛح ٔاَخفاض انحٕٚٛح .
إفزاساخ يائٛح يٍ األَف ٔانؼٔ ٍٛذرحٕل إنٗ إفزاساخ يخاعٛح صذٚذٚح ذظرًز ألكثز يٍ  4أٚاو .
انرٓاتاخ ٔذمزحاخ ف ٙانهثح ٔانرجٕٚف انفًٗ يغ طٛالٌ يفزط نهؼاب .
إطٓال اخضز كز ّٚانزائحح ف ٙانًزاحم األٔنٗ يٍ انًزض .
إطٓال يائ ٙيذيى ف ٙانًزاحم انًرأخزج يٍ انًزض .
انرٓاب رئٕ٘ َٔٓجّ حادج ٔصؼٕتح تانرُفض ٔطؼال شذٚذ .

انرشخٛص انرشزٚحٔ ٙانًخثزٖ :





انرٓاتاخ ٔاَشفح ػهٗ األيؼاء انغهٛظح ذشثّ خغٕط جهذ انحًار انٕحش ٙانًخغظ .
انرٓاتاخ انزئح ٔ انغشاء انثهٕر٘ يغ سٚادج ف ٙحجى انرجٕٚف انصذر٘ .
ذمزحاخ ف ٙانجٓاس انٓضً ٙيٍ انفى ٔحرٗ يا ت ٍٛانكزع ٔانًؼذج انثاَٛح .
فحص يظٕحاخ يٍ األَف ٔانفى ٔفحص انذو تانًخرثز .

انؼالجاخ  :يضاداخ حٕٚٛح يغ خافضاخ نهحزارج نهٕلاٚح يٍ اإلصاتاخ انثإَٚح ٔانًضاػفاخ .
انٕلاٚح  :حمٍ نماح ذحد انجهذ  1طى ػُذ ػًز  3شٕٓر ثى ٚؼاد انرحص ٍٛطُٕٚا ٔٚفضم ذحد جهذ انزلثح ٔ ،خاصح لثم تذاٚح فصم انشراء الٌ
اإلصاتح ذشداد ف ٙاألجٕاء انثاردج .

اإلجزاءاخ انٕاجثح ف ٙحاالخ االشرثاِ تانًزض أٔ ذأكٛذ اإلصاتح :
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

انرثهٛغ انفٕر٘ نًذٚزٚح انثٛغزج انراتؼح نهًحافظح نرٕفٛز انرغؼًٛاخ ٔذُفٛذ اإلجزاءاخ انخاصح تًكافحح انًزض .
إرطال ػُٛاخ تانغزق انظهًٛح نًخرثز انثٛغزج انًزكش٘ انراتغ نٕسارج انشراػح .
ػشل انحٕٛاَاخ انًصاتح ػشالً كايالً نًظافح تؼٛذج ػٍ تمٛح انحٕٛاَاخ  ،يغ إػغاء انًصاتح يُٓا انؼالجاخ انثٛغزٚح انالسيح .
فزض حجز تٛغز٘ شايم ػهٗ لغؼاٌ انًُاعك انًصاتح .
انرحص ٍٛانثٛغز٘ االحرزاس٘ نهحٕٛاَاخ انًخانغح .
ذغٓٛز انًشرػح ٔانرخهص انصح ٙيٍ انُافك ٔيخهفاخ انحٕٛاٌ انًصاب حظة األصٕل .
ػًم االطرمصاءاخ انٕتائٛح نرحذٚذ يذٖ اَرشار انًزض ٔإػذاد انرمارٚز انالسيح .

يغ ذحٛاخ يذٚزٚح تٛغزج انشًال

