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 المعابر البرية :

يتخذذبعض ذذسعفريذذالتيقعفبت اذذوعضذذ عفبذذه, عوذذوعسذذ النقلع ,عض فسذذ  عفب اذذوع
فبذذولعبركذذتااتعفرتخيفيفذذ ع عيبذذحبلعل مذذتعةابذذ عافذذايت عرذذقعييذذالتعوذذوع

هذبفعفب ذ  ععفخل  طعفجل ي ؛عببفع لدناع نعنضععإشالفتعابي  عرذقعيوذ  
عفبي اح عمبثوعهبفعفب او.,ععفبيفتعاق

يبذذذحبعاذذذقع  ذذذوع,ععضذذذببحبلع,فالبتذذذ ف ضهقذذذ ع,ععجيذذحتعيهيذذذهعفببذذذه عضاريذذذر -1
ع,ص ٍ عا اسحتعبرم فبعفحله,دلع.

بكقعه اكع ,قاتعن تذوع,ععفر البعفحله,دي عنكتظعضابفابحتعضاريالتيقل -2
فب كذذذتيقع,عع عفأللضذذذع,عع ,ع ذذذ  عفب ذذذ  لع قذذذوعاذذذقعسرهذذذالعسذذذ ف  ع ذذذ  عفبيذذذ  

 ,قتعات,لكع.عا رتعااعنت ق قعفقوعب ك نعه للعساو 

لذذ علعقذذهعيذذترعإ ذذتف فتعفب بذذ لعفبتذذهق اعورذذكع ت يانذذحبعضكذذكوعابذذر -3
  ,عفبظت,فعفب الئ عفبيتعيترعيبحبع.لعناراعلوبفعخيضععبإل تف فتعفألا   

ضذذه,نعفبتذذهق اع نعفألاذذتع,ععالعي ذذععوبذذ لكعاذذتفتعوذذه عاذذععهذذبفعفر فذذب -4
 ات ربانقع.,علعلكوع,قتعبقعظت,لقعلع تيا س فعميتع عاوعات عمبثوعنرحبعفب

لرذذحبع نعلعوبذذ لعفبيذذ ال عن  ذذبعفبكثذذرعاذذقعفب قذذت,ععإ ذذتف فتعفبتذذ ا  -5
إنع,ععني  عوقع سووعفب تقعفب ظاا  عاقع  وعجتا,زعنرحبعفب اباتعضيذو ب ل
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لسذذذ  عفب بذذذ لعاذذذقعايفذذذادلهاعقبذذذوعناذذذاطع,عع اكذذذقع نعن ذذذا عفبتذذذ ا عورذذذكعفرتابذذذ 
 فحله,دعلببحبع لضوع.

يكذذذ نعا ذذذحبعض ذذذسعفب اذذذ دعض مرذذذ عفببرذذذهعفرذذذتفدعفرذذذت,لعاذذذقععييذذذتر  ع ن -6
   عحه,دهلعلاهعيتا قعبب سعفبتس  عفحملهد لع ,عبت ا, عض سعفب  بذاتع

  ع اااقعفب ب ل.

عنظذرع ستفكذحبعضكذذكوعييذووعن  يروذذالع,وتكذواعورذذكعاذاقرعفجلذذ فزفت -7
 فجلمالكع ث ا عفب ب ل.,ع

قذهعنفذتععورذكعنرذحبع ,عنتو عاقعفإل ذتف فتعفألا  ذ عفبذيتععالعنتضايا -8
 يبحبع.عفر البعل اقعض دهرعحيترعور ور

,ثذذذائاعفبيذذذ ال عقبذذذوع نعنيفذذذوعإ عنا ذذذ ع,ععن اذذذهعاذذذقعفاتمذذذا عل ذذذ  -9
 فب ب ل.

إيفعا ذذتعيمذذوعض ذذسعفألا مذذ عفب از ذذ علت اذذهع نعاذذ  عفريذذال عبذذقع -11
هعقبذذذوع يضذذذاعقذذذهعنفي ذذذ,علعقذذذهعيكرفذذذحبعفبكثذذذرعالحمروذذذلعيذذذ ثتعور وذذذاعل فيذذذهها

 فريال عض  ه .,ص بحبعحمل تحبعإنعاانتع

 يومذاع,ععفبيذ ال ل,ععحيابعااهفلعفبفتقع عفبتكرف عض عفب اوعضاب ائت  -11
  لضوعقهعجي رحبعنتمتععضتحر ع سووعووعف ت الع لضو.
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فباذذذه, عورذذذكعفرذذذهنعبذذذ   عقذذذهع -12
بذبعلمم ذوع نعيذترعحمذ علعيك نعل قعض سعفرخاات عاقعناح ذ عنذ لتعفبيذكق

 , عب ر ع.ألضاببفتع,ععفبيكق

فب قذذ فع ث ذذا عشذذه ع,ععالسذذرتفح عو ذذهعفبت ذذحتلف,ععيذذرلنايذذ رعايذذال عفب -13
 نذذتع,ععاذذه عورذذكعلحرتذذحبجي رذذحبعن ع,ععفحلذذتلعلوذذبفع اذذتعيتحيذذحبعاذذقعو ذذا عفبيذذفتل

 ق نحب.,ععضكااوعنكااحب

لوذذذرعفقذذذوعا ذذذاعلعفب يذذذا ع ث ذذذا عفريذذذر,ععحييذذذقعض ذذذاع نعنتفوذذذ عفألافذذذا  -14
 يم  عبرمكاق .

ع كذذذذاطممالسذذذذ عفبتياكذذذذ ع اذذذذتعي  ذذذذهعبذذذذحبعفب,ععفب قذذذذ فعاذذذذوعلذذذذرت عزا  ذذذذ ل -15
 يكف حبعاقعفركااوعفبيفح  عبرا اد عفريتمت .,ععفحل  ي ل,ع

عكذذذقات ذذذ عااارذذذ لعلذذذ عي,ععف  ذذذوع,قذذذتعفب تيذذذاعضبفنذذذقعلحرذذذ عسذذذ اح  ل -16
ض سذذت ع,قذذتعممكذذقلعضذذوعإنعفبتمتذذععمبذذاعحيت يذذقع,ععمهذذحبع نعنيفذذوعفببرذذهعفرايفذذ د
 فب تياعه ع اتع عساي عفبت,و .

لعيتخبعض ذسع صذحابعفبيذفتع,سذ ر عفقذوعنكرفذ عاذقعفب ذرفنعفرباشذت -17
يبذذذذذحبعضذذذذذ نعييذذذذذتخه عفب اذذذذذوعفبذذذذذولعبيذذذذذ النقعوذذذذذوع سذذذذذاا وعفب اذذذذذوعفخلاصذذذذذ ع,ع

لوذذذذبهعلعإلذذذذتفدعوائرتذذذذقعفب ذذذذائت عحذذذذ عا فذذذذبعفب بذذذذ ل,ععييذذذذتاوعهذذذذ ,علعضابيذذذذ الفت
نتذذذ هعبذذقعهذذذبهع,علعفب تياذذ عن تذذوعاذذذقعفببذذهفئوعفبتفئ ذذ عرذذذقع لفدع نعيارذذوعفبتكرفذذ 
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 جتو  فهتا.,عع تيا ع نعييتخه عس النقعاقعض هعفر فبعضكااوع ت ياهتافب

اذذذذ  عفب تيذذذذاعبرتفكذذذذرعضذذذذ نعن يذذذذهعاذذذذقعسذذذذتو ع,ععقذذذذهعيذذذذهل حبعفبت ذذذذحتل -18
ورذذذذذكعاذذذذذقعييفذذذذذحبحبع ع,ععفبيذذذذذ ال لعلتذذذذذباتعفةثذذذذذالعفرذذذذذهات عبريذذذذذتو لعور ذذذذذحب

 لحرتحب.

 رذذذحتعاذذذاعيتا ذذذقع علحرتذذذحبعاذذذقعفألسذذذتفععفبذذذيتعالعنتذذذ لتع عفبه,بذذذ ع -19
ع لتعور حبعفبكثر.فرايف د عقهعي

عورذذذكعقذذذهلهتاعاذذذقع,فبت اذذذهعكذذذت,للع اذذذتعفبيذذذفتعقبذذذوعفبيذذذ ال علحذذذ  -21
 .عفرايف د عفب  و عإ عفب ص  

عفبيذذفتعقبذوعكذت,للع اذتلعفرذودع,اذا لعفحملذتكعزيذت,ععفإلاذالفتعلحذ  -21
 فبيرع, ث ا 

عقائذذهعوذقعفبتؤيذذ عيمذحتعالعفبذيتعفب  فلذذبع عفبكذم عوذذقعحذا  ع,كذع -22
 .فبكم عحتفل عفألست عتفد لعيا علو علفئعع اتعفرتاب 

عفجلم ذذععييذذرع نعلاأللضذذوعسذذ ال عاذذقع اثذذتعنكذذموعفبتحرذذ عا ذذتعإيف -23
 .عض ضورعاع

ع نعل مذحتلعفألاذانعحذ ف عبب عاقعفألافا عيتو عقهعفب تياعا  عاع -24
 .عفألاتعهبفعألمه  عن  وور
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ع ب ذذذذذذذذذذذذذذذابعض ذذذذذذذذذذذذذذذسع رذذذذذذذذذذذذذذذحت -25
 .عفب تياعو ا عو ورعنا ععفبيت,ععفألافا 

عاياضااتعاقعبي ال فعدف وعضابفائه عفب قتعن ظ ر -26 عقيف ,عل
 .علائه ,ععضيتو عميتعفب تياعجي وع اتلعلكاه ,ععقتف  ,علعحكايات,ع

عفب  ير عفب تقعييتحمر نعالعقهعفبتكععفألافا  -27 ع نعور  اعببفل
 .عور ورعفألاتعيكرفعالعة ثعفب تياعنايرع نع,لعحا  اهترعنتفور

عتقفب ع   عاقعفبي ال ع عفبيفتع ع اص ع,ك   عفحلااوعبرمت   -28
 .هلاعيبحبعا اسب عوقعفبيفتعقبوعفخلاصعفب ب حتعلاستكتلعفب  ير 

عفألش ا عاقعسرهع ,لعفجل ف ع ,لعفب تياع الا ع ,لعفر ح ع  و   -29
عفألش ا عهبهع ييتخهعاقعهرعاتفلا حبعف  وعضوعفب تياعوقعنرو حبعال

 .عرياوهنحب

عايت  عإ عفخل فنعييفوعو هااعضاب ق دعفبي ال عن ,يهعن  وعال -31
عا خفس عيبحبعإ عضادلع   ع , علف ل ع   عض ههاعجتهعهوعن ررعل ل
 .عالع  ع  ت 

عفب ق دعن بئ ,ععلفالسرتفحاتع,قفاتعلنحت -31 عا اسب عنك نعة ثل
عيبحبعلف لعض ضواعاععجتمععفبيتعفبيفر فتعلامجعلعفبيف  ع ,قاتعبه   
 .بر قتع,فستف  لعنيو و
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عفبيرع عفبهفئرعفبتبكر -32 عفرت عجي وع اتعبرتح تعفربكتعفخلت,ج,عل
ع.عفبكت عن فلاعس  ,علعفب والع   ع,قتقعضكااوعيتحكر

 

 


