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 تــن مقــة الراســة ـمـ احــ عــة قــة ولــة تقــع 
ــ، وهــي: الامــن، كفــدان، الــلة  شــال غــب میــة ج
ـ، العقــة،  ــة، عاـن الارثــة، تعــ، رمانــة، زــا، ال
الهاشــة، كفقــد وخــ هــا الــعایة وـسـوج. ولــغ 
ــانة  عــات ال ــع ال ــاني ل اجالــي العــاد ال
 نة، ح ان بلة الامن هي 

مرات اخار مقة ال 
ة وال العاني   وجد مقمات وامانات لل

ــ العــائة  ــات تاجــه مقــة ال وجــد مــاكل وت
ة والة االسارة  ي وضعف الة ال واللث ال
قــة الراســة الــ  عــة ل ادــة وال األهــة االق

ارتفــاع عــد ســان مقــة الراســة ووجــد تاصــل عانــي 
 . في ع الا

ــع القــ  قــة ل ــات هلــة م عــم وجــد م
ــة) فــان هــا  واللــات فــي مقــة الراســة (عــا ال
عــات  ــر هــه ال ــقلي ل ــر ال ــوع ســقم ال ال
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ــولة ـعـ توــ  ـ هــ الهــة ال ــ ملــ المــات الــك لــاه الــب للــات غــب مافــة ـج ع
رــ وهــا: اآلــار اللــة تــ إدارة  ــ اللــ فــي توــ الــاه علــى م ــ. وع الــاه فــي مقــة ال
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قة ع اللل  األهاف ال
عــة  حاــة الاقــع االثــة وال

الهامة. 
حاــة األراضــي الراعــة ـمـ 

السع العاني. 
اســغالل اإلمانــات الاحــة 
ــ قــاع الــاحة فــي مقــة  ل

 . ال
دــة،  ة ال ــ الاــ الــ ت
الســع  الاــ  ــ  وت

ــ ماــ تارــة وصاعــة  ت
جــع مقــة  ــم  حفــة ت
ــ بهــف تــ جــدة  ال
ــة وتــهل الصــل للــ  ال
الافــ وتقلــل تالــف انــاء الــة 
ض  ــة الالزمــة لهــا، للهــ ال

 . ال
األساســة  المــات  ـ  تـف
ـ  ــانة وفــ معاـی عــات ال لل

ة مدة.  ت
ــع فــات  ــة الــة ل ال
ــ انــاء مافــ  ــع ـعـ  ال

جول ماحات اسعاالت االراضي  
القحة في م االار الجهي 

اعاد: اح خال القاروة  
رة زهاء زواو  ر علي ع ال وال اشاف ال

ق ال العاني 
ة  الارخ : جامعة الاح ال

ــ ملــ المــات الــك إلدارة الفاــات اللــة الهــة  ع
ولة ع جع الفاات الل مها.  ال

الثات االابة 
وجد جهة ت عل جع الفاات اللة والل مها. 

 . وجد م یع مافة ماسة ع مقة ال
الثات اللة 

ــ ــل  وجــد انقــاع لمــة جــع الفاــات فــي مقــة ال
ر  تعل سارات جع الفاات او نق عدها.  م

تاك الفاات حل الاوات وفي الارع. 

ــقل هــ  ــ الــ ال قــة الاــع الفــي وع غلــ علــى ال
ي  ــ، وــل االســعال الــ الغالــ فــي مقــة ال
ــ. كــا هــ  ــة الــ ـمـ الانــي فــي مقــة ال ال

اد اللي  االق
ــان علــى الراعــة  ــ ال ع
مــة والعــل  والاـئـف ال

 . داخل ال االخ

عــة،  قــة الــى الــ ـمـ الافــ ال تفـقـ ال
الغــ ـمـ وجــد تعــاد ســاني ــ، وذلــ ــ 
ــ. اال انــه یفــ بهــا مافــ  یــة ج ــ  ارتاهــا ال

ــ،  ــي فــي مقــة ال ال یجــ شــة عامــة للــف ال
اصــة فــي الغالــ، وحفــا صــاء  م الــان حفــا ام اذ ــ
ــ مــ الــاالت تــاج الفــ لعلــة  فــي حــاالت نــادرة. وفــي 
ــح) باســة تــات وــ اللــ مهــا ــل  تفــغ (ن

ــ شــة صــف  قــة تــهل علــة ت غافــة ال
صي. 
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