حصن االخيضر

دظٍ االخٛؼش ْٕٔ :ػثاسج ػٍ دظٍ ستًا كاٌ ٚسرخذيّ انؼسكش إر أٌ تؼغ يؼانًّ ذٕد ٙتزنك
ٔستًا كاٌ يخظظا إلقايح األيشاء ف ّٛإر قذ ادرٕٖ ػهٗ دْانٛض ػذٚذج ػذٚذج ٔيذاسٚة أٚؼا
يؼافا إنٗ يسادح كثٛشج ٔقذ اخرهف انًؤسخٌٕ ف ٙأطم ذسًٛرّ ٔدرٗ ف ٙإيكاَٛح ذذذٚذ صيٍ تُائّ
ٔيٍ تُاِ ٕٔٚد ٙؽشاص تُائّ ٕٔٚد ٙؽشاص تُائّ نهًشاْذ تأَّ يٍ اٜثاس اإلساليٛح انؼشتٛحٔ .قذ
جذد تُائّ ف ٙيُرظف انسثؼُٛاخ يٍ انقشٌ انًاػٔ ٙكثٛشا يا ٚشذادِ انسٕاح نإلؽالع ػهٗ يؼهًّ
ٚثؼذ ػٍ يذُٚح كشتالء يا ٚقاسب  53كٛهٕيرش .
طٕس دذٚثح يٍ انذظٍ:
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حصن االخيضر
اٌ ذاسٚخ ْزا انذظٍ غٛش يؼشٔف تانؼثؾ تانشغى يٍ يظٓشِ انؼخى ٔتُائّ انفخى انز٘ ٚذل ػه ٙاَّ كاٌ نًهك أ
أيٛش ر٘ شأٌ
اخرهف انثادثٌٕ انًذذثٌٕ ف ٙذثثٛد انراسٚخ انذقٛق ٙنهذظٍ ٔنى َجذ أ٘ ركش طشٚخ ػُّ ف ٙكرة انراسٚخ
ٔانجغشافٛح انقذًٚح ،رنك اٌ جًٛغ انز ٍٚػًهٕا ف ٙانثذث ٔانرذش٘ ػُّ نى ٚؼثشٔا ػه ٙأٚح كراتح ذٓذ٘ ان ٙرنك
ٔجم يا ػُـثش ػه ْٕ ّٛكراتاخ ال ذرؼذ٘ تؼغ ذؼأٚز أٔ ركش ألشخاص يشٔا تّ ٔنقذ ذؼاستد آساء انثادثٔ ٍٛرْثٕا
يزاْة شر ٙف ٙذذذٚذ صيُّ ٔذؼ ٍٛٛتاَ. ّٛ

يٍ انذظٌٕ انذفاػٛح انفشٚذج يٍ َٕػٓا ٔقهًا َجذ تُاء تؼظًرّ ف ٙيُطقح يقفشج ٔتؼٛذج ػٍ انؼًشاٌ ْٕٔ يشٛذ
تانذجش ٔانجض ٔتؼغ يٍ أجضائّ تاٜجش ٔانجض ٔٚقٕو ػه ٙيظطثح ؽثٛؼٛح ذشذفغ ػٍ يسرٕ٘ األسع انًذٛطح
تّ قهٛال ،كًا ذٕجذ تقاٚا سٕس يٍ انهِّثٍ ٚذٛؾ تّ يٍ جٓاذّ انجُٕتٛح ٔانششقٛح ٔانغشتٛح ٔ ،ايا انجٓح انشًانٛح
فٛؼرقذ آَى اكرفٕا تٕجٕد ٔاد٘ األتٛغ أ نشتًا كاَد انسٕٛل انقٕٚح انر ٙذجش٘ فْ ٙزا انٕاد٘ قذ جشفد انقسى
انشًان ٙيٍ ْزا انسٕس .
ٚذٛؾ تانذظٍ ٔسٕسِ انذاخهٔ ٙيجًٕػح انثٕٛخ سٕس يٍ انهِّثٍ ؽٕل جذاسِ انشًان 016( ٙو) ٔانجُٕت053 ( ٙ
و ) ٔانششق 511( ٙو) ٔانغشت 346 ( ٙو ) ٔ ،ذذػى ْزا انسٕس أتشاج َظف دائشٚح ٔسٕسِ انذاخه ٙػه ٙشكم
يسرطٛم ؽٕل ػهؼّ يٍ انشًال ان ٙانجُٕب (183.76و) ٔػشػّ يٍ انششق ان ٙانغشب (105.06و) ٔفٔ ٙسؾ
كم ػهغ يٍ أػالػّ األستؼح يذخم كثٛش ٔف ٙكم سكٍ يٍ أسكاٌ ْزا انسٕس األستؼح تشج دائش٘ ٚثهغ قطش كم تشج
يُٓا خًسح أيراس ٔػششج أتشاج َظف دائشٚح ف ٙكم ػهغ يٍ أػالػّ األستؼح قطش كم تشج ( 5.36و ) فٛكٌٕ
يجًٕع أتشاج ْزا انسٕس (44

سًك ْزا انسٕس َذٕ (  4.3و )
تشجا ٔاسذفاع انسٕس (  11و ) ٔٚثهغ ُ

ان ٙاسذفاع ( 16.3و ) أ٘ ان ٙيسرٕ٘ أسػٛح انًجاص انؼهٕ٘ ار اٌ انسٕس ُٚقسى ان ٙجذاس ٍٚادذًْا خاسجٙ
ٔاٜخش داخهٚ ٙطم ػه ٙتادح انذظٍ ٚفظم تًُٓٛا يجاص تؼشع ( 1و ) ٔٚذٔس ْزا انًجاص ػه ٙايرذاد أػالع
انسٕس األستؼح ٔسقف انًجاص يؼقٕد تقثٕ َظف اسطٕأَ ٙقذ ذساقطد ْزِ انؼقائذ ٔنى ٚرخهف يُٓا اال جضء قهٛم
ػه ٙيقشتح يٍ انثاب انشًانٚٔ ٙؼاء تٕاسطح فرذاخ ذًرذ ػه ٙانجذاس انذاخه ٙتاسذفاع (ٚٔ )1.76رظم انًجاص
تذجشج يذٔسج ذقغ فٕق كم تشج يٍ األتشاج
اػذاد:
يُقة اثاس-دسٚ ٍٛاسش خهٛم.

