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ABSTRACT 

Iraqi marshes are one of the most important biodiversity in the world. They had 

many problems: bad environmental conditions, as well as decreasing of the amount 

of water that reaches marshes after restoration, in addition to the increase in the 

source of pollution around the marshes as a result of villages, hospitals, factories 

….etc. All these reasons cause dispersion of pollutants in the marshes. This 

research study the source of pollution such as ( industrial, agricultural, medical, 

political and waste water) in Nassiriya marshes and project them on the digital 

maps to generate a final map represents all the sources of pollutants in this region. 

The research shows the environmental and medical effects of this pollutants and 

comprising them with the Iraqi environmental legislations.  
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 ناصريةوار مدينة الانتاج خرائط رقمية لمصادر التلوث في اه

 "GIS " نيات الرقمية الحديثةقباستخدام الت 

 
 الخالصة

تعددا اواددااع الععامنددة  ددا ااددت  صددالاع التفددال اوقنددالقد عددد ال فيدددة  امددا  الفدد  العانددا  ددا 
الظددعاا الئنقنددة ال ددنقة ا نال ددة التائنددا الاددالقعي املددة عددد ص نددة ال نددالا الااصددلة الن ددال ئعددا ا ددالاي 

التلدداح قدداا  فدداليا اواددااع فتناددة وفتوددالع الدددع  ا صددالاع اغ العاددال ع ددال  ددا منددالاي  صددالاع 
ع  صدالاع خا الت ال  دا   تودئنال  ا عال دا اغنعادال قداا  فداليا اوادااع صدا الد  اا  الد  افتودال

)الصدفال نة تت عد ااا الئقح اعا ة  صدالاع التلداح ال ختلئدة عدد اادااع  انفدة الفالصدعنة    التلاح
( اا ددالي ال  لد  خدعاقي عم ندة  قا دة صدعا الصدقداالع دصعنة ا صدالاع ال االمعا نة االيئنة

اصاو ال  اناالا خالعية ف القنة ت  ا ا نع  صالاع التلاح عد ااااع  انفدة الفالصدعنة ائندالا  دا  
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تال نعات ددال الئنقنددة االصددقنة ا دالعفت ددال  ددع التوددعنعال  الئنقنددة الععامنددة الصددالاعي  ددا اماعي الئنقددة 
 الععامنة 

 
 

 المقدمة
ععاا فظال ال ئنقنال غالنة عد اوا ندة  لد  الصدعنا العدالل دي اادد   ديقال  ت  ا ااااع افاب ال

  تاتداب  فداليا اا  ال فدالا الادالا اودئج الادالاااقداي  دا اا دع ال القنة فالاعي اخالئة تدع ا دي 
  تفدعالت ال ا ااااً االقلة  ا اليناع ال تايفة اال  الاعي ات دت   ديقالت ال الينفندة ال لنقدة ئاللدصدب 

لددا  [9ي 8ي 6[ اودصالا القندالي ال القندة  ف دال ا لدة  دا اافداال ال  دااي ئدالوفدعا افاا ال  ختلئة  ا 

الق العي ال ا عنة الدان ة عد أق دالا اوادااع ائدند   فالصدعاال  فعص دة عدد ق دالعي  امااع  
   صالفدد    ددالقة ااددااع افدداب العددعاا اصئددع  ددعتنا  ددا   ددتفدعال  علاعندداا  ددعب اواددااع القان ددة

 ائئد  اوادااعق ع  عدد الت دعنفال  قدنا   ة غنع اا ااا ال  القة افف 300000اتؤاي قاالد 
 عدد   ا يعنا القااام التعائنة اال ااا التد تت افودالؤاال  لد   دااخا ال ندالا الد   فيددة اوادااع

ال ددااا االقددااام التددد تعتددع  ال نددالا لتفددتع  اواددااع  ددعي اخددع  النصددا  تددت عددت  2003العددالت 
 صالف   لنج عد ال ئعنفال    ال  %60ال  تعالا  ف ال ال  

اعد فئد  الامد  امن د  العاندا  دا ال ودالعنع  لد  قدااا  فيددة اوادااع لخا دة ال دصالا ال قلندنا 
الصف ددال اصددئق   صدداعا لتلدداح تلدد  اواددااع  ددااج صالفدد   قيددال   اددالعي اا  عال ددا يددالئاا اا 

قدعاب االع لندال  ال التلاح الفالتج  ا ئ ئب   ااا اعا ال    ئدة اااال  ئ ئب اف ال امن  غنعاال
ااا دد  الدد   ع ددال  دداي الع ددصعنة اا اا ال نددالا تع دد  الدد  اواددااع  ئالوددعي ااا  عاللاددة   ددئدة

 ل   ال صالف   لنج  لددا تقالد    ديقال   %30اواااع خيع الائالا  الفنة لتفق ع   القت ال ال  
ال نتدة  ص دال   القنة وال عة ال  اعا  اعااج  تص عي تفتودع  لن دال الداامدع النالئ دة اانالصدا او د ال 

تعددع  اددال ا  ال ددالج الدد  ال ددع  اال ددال  اا دديع  وددعا  ااوا  ددا  ددصالا اواددااع الدد  
   الفماح  ا  فاليد ت  عي اخع

ج صالفد  مئدا التائندا  فيدة اواااع  دااالتلاح عد  فئا  العانا  ا الاعا ال  االئقاح قاا 
نقدة اليقاللدب عدد اوادااع قداا ئ الداي عصدم عدد اعا دتج [7] 1981 الاا اا ال تدج  دالت  ص ال عد

 لدد  اليقاللددب  ئنف ددال اوددالع  لل نددالا الععامنددة اعصددم عن ددال  لدد  تددال نع الخدداا  الئنمنالقنددة االصن نالقنددة
ال الق ال  الفئالتنة عد ئع  اواااع عدد افداب العدعاا ا ف دال اداع الق دالع  ال  [1] 1986 لال د ا

ئعددا الاعا ددال  التددد ااعندد  اا    ال لن دد لل نددالا ااع  ان ددال تددال نع الخدداا  الئنمنالقنددة االصن نالقنددة
 عامئددة لفا نددة ال نددالا عددد ادداع ائددا مع  "ئعددا التائنددا"  [2] 2005 صددالظتالتائنددا قنددح اع  

عد ا تخاات تدفندال  التق د    [3]2006 والن ا دالعفة فا نة ال نالا مئا ائعا التائنا  عن ال اع  
 اع الصع الودنة "اوادااع ال عصمندة"ال علا ال  الاغعاعنة عد اعا ة فا نة ال نالا عد اد الفالقد افظت

 لد  اوادااع ئدا صالفد  اغلدب  غنع اا اغلب ااا الاعا ال  لدت تتيدعا الد   صدالاع اداا ال لا دال 
  ااا الاعا ة اد  قالالة ئ نية لتعندنا الاعا ال  تصتئد عدي ئاعا ة افاال ال لا ال  ااخا اواااع

 (GISال  العم نددددة القان ددددة )ئال ددددتخاات التدفندددد التلدددداح عددددد أاددددااع  انفددددة الفالصددددعنة صددددالاع 

(Geographic Information System ) ا يعنا تعننا  صالاع التلاح  دااج صالفد   صدالاع 

 Global Position)  (GPSأا ندتت عصدااال ئاا دية ا دالم ) تلداح ادااج اا  صدالاع تلداح  ندالاي
System)  ج ا ددا  ددت ت دددني  اامددع التلدداح ال عصددااي  لدد  الصدداعي الئ ددالقنة ئال ددتخاات ئعفددال

(GISا ددا  ددت  ) الدد   صددالاع صددفال نة اا معا نددة اا  نددالا صددعا  تصددفنا  صددالاع تلدداح ال نددالا

عدد ال فيددة ائاللتداللد ا يدالج صداعي  صقد اتا ن   ا  تال نع تلد  ال صدالاع  لد  الفظدالت الئنقدد
 تل  ال صالاع االقا  ا تال نعاال   اعؤنة صالعنة ااا قة وصقالب الدعاع عد  عاللاة

 ااااع  انفة الفالصعنة:
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تااا عد  قالعظة اي مدالع خ  دة اادااع عقن دنة تختلدا اداا اوادااع  دا ئع د ال الدئع   دا 
قنح ص نة ال نالا ال غ اعي ئ ال اال صاع ال القد ال ا م ل ال اافاال الفئالتال  ال تااااي عن ال اتددع عدد 
ال فيدددة الافائنددة الوددعمنة  ددا ال قالعظددة االتددد ت  ددا الاددمج اوصئددع  ددا ال  دديقال  ال القنددة عددد 

ل قالعظة قنح ت  ا ال صاع العقن د ل عنوة اؤوج ال صالا الداليفنا عد تلد  ال فداليا ل دال تقتاندج ا
 -ااد : [5]  ا  عاي   صنة اتعتئع  قية ا تعاقة لليناع ال  الاعي

  هور ابو زرك. 1
اافدت  64000ندع ااع ائا مع  عدد فالقندة اوصدالح ودعا  انفدة الفالصدعنة اتئلد    دالقة ال داع 

 دا  ا ال اع  ا فالقندة اوصدالح الد  اا نتصدا ئ داع الق دالع انتغدا   دا ف دع االدةقنح ن تا اا
  غعاايعنا ف ع ال

 . هور الحمار 2
ندع ااع الق الع عد فالقنة الق الع انتغا   ا ف ع االة االئدعا  انددع ودعا  انفدة الفالصدعنة 

الدة اافت  ا ا ة قدا  ا 256000اافت ا 485600قنح تئل    القتج  ا ا ة قا  الئعا  
 العقن د ا تااااً ل اع ائا مع  

 . االهوار الوسطى الجبايش 3
تدع ااااع الائالن  وعا  انفدة الفالصدعنة اتعتئدع ا تدااا ل داعي ائدا مع  االق دالع اتتغدا  اادااع      

 ام ت  ف ال  ا االة   ا يعنا  اي ععال الائالن   ا ف ع الئعا 
 . هور السناف 4
 206000نفة الفالصعنة انتغدا   دا قدا  الئدعا  اتئلد    دالقتج ندع ااع ال فالا افاب وعا  ا    

 اافت قنح ن تا  ا  فيدة الصع الونة افاب م الج  اا الوناا ال  فالقنة صع ة ئفد  عنا 
 . هور العدل 5
نئاأ ااا ال اع  ا فالقنة اليدالع التالئعدة الد  م دالج  داا الودناا الد  القدااا اوااعندة لفالقندة الئ داا     

 ع الئعا  انتغا   ا ان 
 
 

 وصف لمنطقة الدراسة:

 `E 46° 20 فدا ال امدع )توصا ااااع الفالصعنج التد نقااال غعئال صع دة ئفدد  دعنا افالقندة اليدالع 
21.77", N 30°58`26.42" )ئالتادددددالا  اودددددعمال صع دددددة  لدددددد غدددددعب  انفدددددة الئصدددددعا

(E47°7`37.37",N 30°57`9")  االتدددددد تددددددع  فدددددا اافائدددددال  دددددصة قاندددددا ئغدددددااا الئصدددددعا

(E46°55`1.84", N 30°40`35.61" ) ددالقج صئنددعا  ددا اواددااع ئوددصا  ددالت اتئلدد    ددالقت ال  

( Landsatص ال  ا د   لد  الصداعي الااندة ال صدققة  دا الد دع ) يقاالد  تة اوا  نا  عئع

( 250اقاي الصاعنة )الئص دا( للصداعي )( قات ال 2005)  ال لتدية  التاغعاعد ال فالا اوااا  

 E 46°)  ال  افالل  ااااع اخع  غنع تل  العقن نة   ا اداع الغ اصدج   ا العة ال(1) وصا تعي 
25`57.57", N 31°23`57.08" ) الاي نعا  ا اواااع الااق ة االاي نالخا  نالاج  ا ف ع الئا دج

ال تئعل  ا ف دع الغدعاا ود الا  انفدة الوديعا ئ ال دة صنلدا تعا  قندح نئلد  يداا اداا ال داع  دا 
صنلددا  تددع  ددا  15 -10صنلددا  تددع ا ع ددج نتددعااح ئددنا  50قدداالد الغددعب الدد  الافدداب الوددعمد 

الافاب ال  الو الا انصعا  نالاج ال  ااع الق الع ئاا ية ف ع ) ائا لقنج ( الاي نختدعا فالقندة 
اوصالح ائعا ال  ئاا ية ف ع اللعنا نج عد الئ اا ائال  تختلي ال ندالا العائدج ئالل اللقدج ف دئنال عدد 

   ج ال لاقج ئوصا  لقاظلاي تعتئع عنااع الق الع ا
 طريقة العمل:

الدندالت ئ ددئعا  قدلندة  تتالئعدة لتقاندا  صددالاع التلداح ئاا دية ا ددالم  لد   أودت ل  يعنددة الع دا 

(GPS ) فظالت تقانا ال امع الاغعاعد  ( ا الفال eTrex( ال الفد الصفع ائامة )±تدع5  )  االتددالي

صدالاع ق دب يئنعت دال الد   صدالاع تلداح صاع عاتغعاعنة ل صالاع التلداح ا دا  دت تد دنت اداا ال 
اااج اتد ن  ال ال   صالاع تلاح  اللنة الخياعي اا  تا ية الخياعي اا ملنلة الخياعي  ا صالاع 
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أا  اامدع تلاح  نالا اتصفنئ ال ال   صدالاع صدفال نة اا معا ندة اا تاالعندة اا  ندالا صدعا صدقد 
 ددالقنة ال صددققة ل فيدددة اقدداا نال  ادداا ال صددالاع  لدد  الصدداعي الئ ي دع صددقد  قنددح تددت تقانددا

( اصاو ال  ع ت خالعية ف القنة تا   GISالاعا ة ئال تخاات  ئعفال ج فظت ال علا ال  الاغعاعنة )

صا  صالاع التلاح ئالفاا  ال ال ختلئة ال ؤ عي  ل  اواااع عد  انفة الفالصعنة ايئال ت ال  ل  اعا 

(A₀ )   

 .( منطقة الدراسة1) شكل رقم                                           
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 النتائج والمناقشة:
 :  ام ة صاللتاللد تت تد نت  صالاع التلاح ال   تة ام الت عقن نة

 :مياه الصرف الصحيمصادر التلوث الناتجة عن  .أ
االتد تعا  ا  صالاع التلاح واناي الخيداعي  لد  الصدقة العال دة االد  وا اغلدب  ندالا الصدعا 

ال   نالا اواااع ئ دال تق لدج  دا  لا دال    دانة او   دانة الصقد تع   ئااا  عاللاة  ئالوعي 
 ندددالا اوادددااع للودددعب  ددد  ت دددتخات خالصدددة اااا  ل فدددال اا الغاللئندددة العظا فالصدددع  دنلدددة ئدددااخل ال 

تال نعادال  لد  ع دال  دا  ائاللتاللد ع د خيعي ااا  ل  الصقة العال دة لل دصالا ااو تخاات ال فملد 
ا دا  القظدة  قيدال  ال عاللادة عدد   دات  فداليا   (2) ودصاي اللفئالتال  ااوقنالج ال القنة اوخع ا

صدداا  امددع ال قيددة   الئنقنددة الععامنددة التددد تددف  اا ناواددااع فاددااال  خاللئددة للددداافنا االتوددعنعال
ااا تصدداا  ااا تدددع ا ددئا الف ددعصددت 3خددالعح قددااا التصدد نت او ددال  لل انفددة ئ  ددالعة و تدددا  ددا 

ال عاللاة   ا ال قااا  الععامندة الصدالاعي  نالا الخالعاة ئعا اا تصاا ال ال قية  تصال لة ئ ال نؤ ا
  [4]اماعي الئنقة  ا 

 المياه الصناعية والزراعية والطبية:مصادر التلوث الناتجة عن   .ب
اااا تصاا وات ال اما اا اا  فاليا اواااع تعالفد ملة عد ال والعنع الصفال نة ا العة ال  العام عد 

أ  الصقنة ت  ا  عاصم ع النة االنة تئتدا وما  تيلئال  الصدقة ال االا الصقد اا اا  عظت ال فو
العال ة لال  تت التالصنا عدي  ل  ال والعنع الصئندعي االتدد تدؤ ع ععدال  لد   فداليا اوادااع  دا قندح 

(  اادت اداا ال اامدع ادا  ع دا 3) ودصاال ي ص نة ال لا ال  ال يعاقة ا امع دال ائعدااال  دا ال دصالا
اادا نع دد  خلئالتدج  ئالودعي الد   2009نح اداا تدت افودالجا عدد  دالت قلنب الائالن  ااا  ع ا قدا

ااااع الائالن  )اواااع الا ي (  أ دالعة الد   ادمعي م دالج الائدالن  االتدد و ت دتخات  دا مئدا 
اوااللد عد الام  القال ع ااف ال اغلب   لنال  الائ  تتت ئيعا  وااقنة ائيعندة غنع فظال نة  أ ال 

عدا اادت ااخيدع اداا ال صدالاع ئ دئب اقتدااجا  لد  ال لا دال  اليئندة   توئ   اا الوناا العالت عن
   االاانع ئاللاصع افج و تااا  قية  عاللاة ائتااقنة ااخا ال  توئ 
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       .( مصادر التلوث محطات مياه المجاري في اهوار مدينة الناصرية2شكل )             
 

 .عية والطبية في اهوار مدينة الناصرية( مواقع التلوث الصناعية والزرا3شكل )        
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 :تلوث الناتجة عن محطات الغسل والتشحيمالمصادر  .ت
اقا ال صالاع ال   دة  دا  صدالاع تلداح اوادااع اا ندتت غ دا  ختلدا افداال ال دنالعا   لد   ااد
التاللئة عد  ا  عد فئ  ال صالا انتت خما المنا لل نالع اواااع اصال  ناعي تئانا المنا  قالعال 

ئ ختلدا افاا  دال الد   ندالا   ال نؤاي الد  ت دعب اداا المندا   اا  صئنعي تقئع ئاااع اواااعاق
ااداا الد   دعاعي  [4] اتودنع التودعنعال  الئنقندة الععامندة  (4) الودصا ياواااع اال ندالا الااعندة

 اااا غنع  اااا عد ااا ال قيال   ي  مالفصال  للاااا عد  قيال  الغ ا االتوقنت
 الناتجة عن مواقع الطمر الصحي: ث.مصادر التلوث

تعددا  صددالاع التلدداح الفالا ددة  ددا  اامددع الي ددع الصددقد  ددا ال صددالاع الخيددعي ادداا  لدد  الصددقة 
او  ة  أا تت نم  اامع الي ع عد  فاليا اواااع ئصاف ال  اامع غنع فظال ن(5) ي الوصاالعال ة لل صالا

اي لتا ندع الفئالندال  ئدا تفتودع  لد  تتاعع عن ال اات  تيلئدال  الصدقة العال دة  او تاادا   دالقة  قدا
ق ب التوعنعال  الئنقنة   القال  وال عة اتع   ئصاعي  وااقنة ص ال عد  فيدتد الئ اا االق الع  

 التصدد نت قدااا خدالعح ال اامدع تصدداا أا الفئالندال  لداعا ال اامدع أختنددالع  فدا نعا د   ي[4] الععامندة
 االقصد  الع دا  دداللع أا الينفندة  دداللعاال اليئنعندة ال فخئ دال  أختندالع انئ ا   لل اا اا ال د
 لد  اا تصداا   الد  أ صا صل ال  اللنة الااعنة ال نالا عن ال تصاا التد ال اامع اغنعاال اتافب االانع
 ال اا  ا ااخا العقن نة الوااعل  ا ئعناي ال اامع
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 .( موقع محطات الغسل والتشحيم في اهوار مدينة الناصرية4شكل )
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 .( مواقع الطمر الصحي الهوار مدينة الناصرية5شكل )          
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 مصادر التلوث الناتجة عن معامل الطابوق .ج
لتلاح ال ااج اتت نم خياعي ااا الفال  دا  ةعقن نالاع ال ص عال ا اليالئاا عد ال فيدة اقا ال

ا دتخاا ج للدفئي او داا ص صداع عقن دد  عنب  ا ال فداليا ال دصفنة ع دال  داالتلاح ئصافج م
تخاات اليددعا الئااقنددة عددد   لنددة تصددفنع اليددالئاا غنددع الخال ددعة للوددعاي الئنقنددة للامدداا اا دد
 ددعاعي ا ددتخاات الامدداا  الد  [4]اتوددنع التودعنعال  الئنقنددة الععامنددة   (6) ي الوددصااالصدقنة

اغلدب ال عال دا ت دتخات الفظنا القالاي  ل  ص ندة ملنلدة  دا الصئعند  ااداا غندع  تداعع اا اا 
ال  ص نة  اللنة  ا ال لا ال  الغالمندة ا دالعة الد   دصا اغلدب العدال لنا او اا   ال نؤاي الفئي 

   ئاللدعب  ا ااا ال صالفع

 مصادر التلوث الناتجة عن العمليات العسكرية والمخلفات الحربية: .ح
 ااد  ا اخيع افاال ال خلئال   ل  ال صالا اتت  ا عد 

الع لندال  القعئندة التدد ت د   ئدالنال او لقة ااو تاي اال عاا  االدفالئا غنع ال فئلدة فتنادة  1
 عد تل  ال فاليا 

اولغالت ال معا ة عد تل  ال فاليا ا فالج قعب ال  الفنفال   ااولغالت التد تت مع  ال عد تلد    2
 ال فاليا ئعا التائنا االتد غ ع  ئع  ال ئالل نالا 

ال فاليا التدد صالفد   اامدع   دصعنة  دالئدال عدد   دا اوادااع االتدد تدت تدا نعاال عدد  دالت   3
2003  

  2003ا الت  1990لدفالئا غنع ال فئلدة التد الدن  عد القعب  الت ا  4
ئصافج وانا الخياعي ااا  ل  قندالي ال دصالا قندح قدا   ( 7وصا )انت نم ااا الفال  ا ال صالاع 

العانا  ا القاااح ال ؤ ئة  ا افئاالع لاللغالت اوع نة اا الدفالئا غنع ال فئلددة  لد  ال دصالا  دااج 
اغفالت اا قت  اويئالا  ان صا ت  نا ا نع  صالاع التلاح عدد اادااع  انفدة  صالفاا صنالانا اا ع الي

 (  8) ص ال عد الوصا الفالصعنة ئخالعية ااقاي
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 ( معامل الطابوق في اهوار مدينة الناصرية.6شكل )
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 .ةالمنفلقة في اهوار مدينة الناصري( مواقع العمليات العسكرية واالسلحة غير 7شكل )        
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 : مصادر التلوث المتنوعة الهوار مدينة الناصرية(8شكل )
 
 
 

 الستنتاجات ا

 دداج ا ددعا ةااعي ال ددااعا ال القنددة عددد العددعاا ئصدداعي  ال ددة ائعفددال ج أ ددالاي ةفعددال   -1
اواااع ئصاعي خالصدة ةا وتاادا خيدة اا دقة ة دالاي غ دع اوادااع ا دات تخصدن  

   قصة  القنة  الئتة ل  الا ئدالج االقئالظ  ل    القال  اواااع
العدعاا االداي نصداا قدال الً  تلداح التعئدة  دا خدالا تلداح ال دالج الداي نصدا ةلد  افداب -2

  لندال  الصدعا الصدقد اال خلئدال  الصدفال نة  ص نال  صئنعي  دا ال لا دال  الفالتادة  دا

 . ف عي االة االئعا  االتد تااب ئصاعي  ئالوعي ةل   نالا
 قالانة ل ال ئع لنال  الصنا الاالقع ا صالا ال فاليا العنئنة ال منالت الص نع  ا  صالا اااااع  -3

ا تخاات ال  ات االصعا الص عئالقد ي اما أا  ااا الع لندال   لأل  ال  االيناع  ا خالا
  القناي لألاااع  ةل  اا عاع ئاللفظالت
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 ددات اادداا  اامددع للي ددع الصددقد عددد اغلددب ال فدداليا ئصدداعي فظال نددة ااغلددب ال يددال ع  -4
 لصدقنةال نة او تتاعع عن دال ائ دي الودعاي ااد غنع فظتدع عد   ا اواااع اال ااااي 

   ال نؤاي ال  تلاح  نالا اواااع ئ ال ا العة ال  افتوالعاال  ل    القال  اا عة 
تت  ا  صالاع تلاح ال ااج ل فاليا اواااع ئ عال ا اليالئاا ال فتوعي  ل  وصا تا عدال   -5

ال صدداع  ص صداع عقن ددد لتلدداح ال ددااج ا ددال عدد  فدداليا اواددااع اال فدداليا ال قالانددة ل ددال
 ا الاا  الص عئالج اخالصة لل فاليا ال االاعي لالاااع  ا القي الفدااوخع عنت  ا ئ

االصدااعن  االدفالئدا   الا   القعاب عد تلانح ئنقة اااااع ئآوا اايفدالا  دا االغدالت -6
 صدالاع  دا  أا ة المدة  االدااقا غنع ال فئلدة االتد ظا الص ندع  ف دال اقتد  الندات نودصا

   لالاااعا ن صالا ال قلنلل
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