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-, ة*ساسأ تاظحالم
 تافآلل ةلما;تملا ةرادألا موهفم .

Basic notes in IPM Concept 
 ةSاقو PQتخم LMNب IJح تافآلل ةدGشرلا ةحفا8ملاB Cس@ ام وأ تافآلل ةلما8تملا ةرادألا موهفم لوح فالخ كانه
 و تاGلGفط نم ةدGفملا تانئا[لل ةSامحلا M\فوت ]ا فدهت تافالل ةلما8تملا ةرادألا نأ دقتعS نم كانهف .تاTنلا
 ةحفا8ملا IJQقhiط LMNب قيسeت نع ةراTع dQ رخا INعمC و ةحفا8ملاC ةGئاGمcGلا تادGبملا لامعتسأ دنع تاسJ\فم
GmJبطتلا و Q]ومشلا موهفملا امأ .ةjiيحلا و ةGئاGمcGلا

Q تافآلل ةلما8تملا ةرادألللIPM  دع سسأ نمظتي هنأفSو ةد 
 Practical ةGلمع تاروانم دامتعأ و ةقGقد تامولعم رفاوت و اGلاع اGعو اهذGفنت بلطتي و ةفلتخم بGلاسأ

Manipulations”" قلعتت سسأ �ع ادامتعأ ةفآلا نا8س ةفاثك ضفخل فدهت Cيبلا ماظنلا لماوع ةفا� ةفرعمI�Q 
�N ةدوجوملا تانئا[لا ةفا� ةسارد �ع MN\كJ\لا نم دCال و .ةحاتملا قرطلا ةفا� لامعتسأ و ،�Qارزلا لوصحملل

Q ماظنلا 
 نم عjنلا اذه حاجن تامزلتسم نم .ةلما8تملا ةرادآلا نمض ةدGفم تانئا� و تافآ M\غ و تافآ نم لوصحملل I�Qيبلا
 و ةفآلا نا8س تافاثك بذCذت �ع رثؤت IJQلا ةGئ�بلا فورظلا و تافآلا ةGتاGحC ةصاخلا تامولعملا رفاوت ةحفا8ملا
 تاسJ\فم و تاGلGفط نم ةjiيحلا ءادعألا ةءافك ةفرعم و ةفآ ل� هT¦س¥ يذلا يداصتقألا رN£لل تاjiتسملا ةسارد

�N
Q ضTةفآلا دادعأ ط. 
 قرطلاC ماملألا بجS ام� ةمواقملا فانصألا و دGمس¥ و ير نم لصاحلا جاتنأ تاGلمعC ةقلعتملا رومألا ةفرعم كلذك
�N اهلامعتسأ نكمIJQ Sلا لئاسولل ةSدGلقتلا و ةi£علا

Q ألا بناوجلا لاغتسا متي نأ و تافآلا نا8س ةرادأSباجGة Cءا�ذ 
 .ةدGفم ةh̄ت ءاGحأ و تاحقلم نم ىرخألا ةدGفملا تانئا[لا وأ ةjiيحلا ءادعألا ةءافك �ع M\ثات اهل نوكS نأ نودC و
 بعصS دق ةGلاع ةSدام تاGنا8مأ و اGقرف المع و ةعونتم تاصاصتخأC اثاحCأ تامولعملا ەذه لثم M\فوت بلطتي
IJ �Nح اهM\فوت

Q Cبطت حاجن نأ دجن كلذل ةمدقتملا لودلا ضعGةحفا8ملا تاق Cةدودحم نوكت دا8ت ةلما8تملا ةرادألا 
 .BQلاعلا دGعصلا �ع ادج
  Basic Elements& Suitable Means for IPM تافآلل ةلما8تملا ةرادألل ةTسانملا لئاسولا و ةGساسألا ±انعلا
 راN±ا اهبحاصت ال IJQلا و ةلوبقملا دودحلا ]ا ةفآلا نا8س ةفاثك لGلقت ]ا تافآلل ةلما8تملا ةرادآلا جمانرب فدهي
�N لوصحملا �ع ةدGفملا تانئا[لا و ةراضلا تانئا[لا نم ددع دوجو لTقت INQعS اذه و ةسوملم

Q ألا و تاقوألا ل�Sنام 
 ةصاخ LMNجتنملا LMNعرازملا لTق نم اهلTقت بعصIJQ Sلا و ”"Dirty Field Technique فGظنلا M\غ لقحلا ةGنقتب
Cلاخ مهلوقح نوكت نأ �ع اوداتعأ نا دعGحألا ةفا� نم ةGءا Cبملا مادختسأGطلا تاذ تادGسـلا فBQ عساولا Broad 

Spectrum Pesticides . 
�N تادGبملا لامعتسا نأ

Q بملا �ع £تقم تافالل ةلما8تملا ةرادألاGةصصختملا تاد “ Selective Pesticides”   
�N ةفآلا نا8س ةفاثك نوكت امدنع طقف اهلامعتسأ و

Q ناروف ةلاح" Outbreak" .اما Cدودحلا ]ا ةفآلا ةفاثك لوصو دع 
 ەذه �ع ةظفاحملا متي هناف ، " Below Economic Thresholdجhحلا يداصتقألا دحلا ىوتسم نود " ةلوبقملا
�N اهتئافك نم لهس@ نأ نكمS ام ل� M\فوت و ةGعGبطلا ءادعألا ةءافك ةعCاتم قhiط نع تاjiتسملا

Q ضTنا8س ةفاثك ط 
 :dQ ةلما8تملا ةرادألل ؤوفك جمانرب قيبطت لTق اهرفاوت بجاولا ةGساسألا لماوعلا نم .ةفآلا

 ةGعGبطلا ةمواقملا لماوعل ةضGفتسم ةسارد نم دCال :Natural Control Factors ةGعGبطلا ةمواقملا لماوع -1
 Determinant ةددحم لماوع" �ع لمتش¥ و ةفآلا نا8س ةفاثcل ىدملا لjiط ضفخلا �ع دعاس¥ IJQلا

Factors" و dQ ف\MNiواiلا و ةرارحلا ا� ةhiن و  ءوضلا و حاjلا ع\J¯ةمظنم لماوع "و ، ة Regulant Factors " و 
 .ةGعGبطلا ءادعألا و ءاذغلا� ةjiيحلا لماوعلا لمش¥

 ةiروN£لا تاTلطتملا نم دعت ثGح :Efficient Method for Sampling تانيعلا ذخأل ةوؤفك ةقhiط دSدحت -2
 ذخأ ماظن نوكS نأ بجS و ،ةjiيحلا ءادعألا و تافآلل ةGنا8سلا ةفاثcلا تاjiتسم دSدحت اهئوض �ع متي و
�N دوجوملا عقاولل الثمم تانيعلا

Q ح ، لقحلاGطلا دمتعت ثhiئاوشعلا ةقGة �N
Q تانيعلا ذخأ”  “Random 
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Sampling �N
Q حألا مظعمGل و ناTطلا دمتعت تالاحلا ضعhiةتباثلا ةق �N

Q تانيعلا ذخأ " Point Sampling" 
�N اهنا8س تافاثك بذCذت و تانئا[لا ةعCاتم متي ثGح

Q و دحاو نا8م Cطلا امأ ،ةفلتخم تاقوأhiةرمتسملا ةق 
Sequential Sampling” " رارمتسأ متحتفiلا تانيع ذخأ ةcنا8سلا ةفاثGاملاط ة CقGلا تcب ةروصحم ةفاثLMN 

 .اGلعلا و اGندلا دودحلا
 اهب¦س¥ IJQلا رN£لا تاjiتسم دSدحت ةGلمع دعت :Economic Injury Levels يداصتقألا رN£لا تاjiتسم -3

�N لصفلا بعصS ثGح ةدمتعم و ةقGقد تاGنقت ]ا جاتحت IJQلا ةTعصلا رومألا نم تافآلا
Q ثك\M حألا نمGب ناLMN 

 دحلا ىوتسم دSدحت يروN£لا نم . دحاولا لوصحملا �ع ةفلتخملا تافآلا اهب¦س¥ IJQلا ةلخادتملا راN±ألا
 Economic Injury يداصتقألا رN£لا تاjiتسم وEconomic Threshold Level  رN£لل يداصتقألا جhحلا

Levels  �N
Q غ ةلاحGلاعف باGبطلا ءادعألا ةGعGتسم فلتخت و  .ةjiلا تا£Nلا رIJQ ¥تافآلا اهب¦س Cرمع فالتخأ 

jimJسÛلا رعسلا و GÚQبطلا لمحلا و رN£لا ةعGبط و اSداصتقأ رثؤملا لGجلا و تاTنلا
Q لوصحملل. 

 ةGتاGح كلذك و تافآلا ةGتاGحل ةÝi\تخم و ةGلقح تاساردC ماGقلا نم دCال :Pests Biology تافآلا ةGتاGح -4
 عم اهلاGجأ ددع دSدحت و اهروهظ تقو و اهتJ\ف لوط و ةراضلا راوطلا �ع فرعتلل كلذ و ةGعGبطلا اهئادعأ
�N ةjiيحلا ءادعألا ةءافك ةسارد بجS ام� .ارß\à ±Nألا لاGجألا دSدحت

Q ب ةقالعلا ةسارد و ةفالا ءادعأ نم دحلاLMN 
 روطت �ع ءوض و ة¯jطر و ةرارح نم ةGئ�بلا تاM\يغتلا ةسارد كلذك .اهئادعأ تافاثك و تافآلل ةGنا8سلا ةفاثcلا
�N الثم لاغدلا تاتاTن ةحفا8مل ةGعارزلا تاGلمعلا ضعM C\ثأت ىدم و ةGعGبطلا اهئادعأ و ةفآلا

Q  ءادعلا ةءافك 
 .ةGعGبطلا

�N اهدامتعأ نكمIJQ Sلا لئاسولا -5
Q تافآللل ةلما8تملا ةرادألا Means could be Approved in IPM: تخأ متيGرا 

�N ةTسانملا قرطلا
Q لا و ةحفا8ملاIJQ Sبطت دنع جئاتنلا نسحا �ع لوصحلا نكمGلاسألا نم كانه و .اهقGوهام ب 

 مادختسأ� ي£ع وه ام اهنم و ةGكGناG8ملا قرطلا و ةGئاMNi\فلا قرطلا و ةjiيحلا قرطلا و ةGعارزلا قرطلا� يدGلقت
 و ةفلتخملا قرطلا نم اهM\غ و ةGثارولا قرطلا و عاعشألا و تانومروهلا و تانومروفلا و ةصصختملا تادGبملا
 .تافالل ةلما8تملا ةرادألا قيبطت دنع اهدامتعا نكمIJQ Sلا لئاسولا و قرطلا ەاندأ ل8شلا حضوي
Q �N]اثم ل8شå تادGبملا لمعتس¥ äQل و

Q ال تافآلل ةلما8تملا ةرادألا جماربCلألا نم د\JNما CمTئدLMN ساسأLMN امه 
 ةحفا8م �ع لوصحلا ناC نامSألا و ةGن�تورلا ةلماعملا نم الدC ةحلملا ةجاحلا دنع لامعتسألا أدTم لالحأ

�N ةفGعضلا راوطألا فادهتسأل دGبملاC ةلماعملا تGقوت بجS كلذك.يروM ±N\غ ةفآلل 100%
Q ح ةرودGةفآلا ةا 

 نأ بجS ةرمثملا و ةرهزملا راجشألا �ع تادGبملا لامعتسأف .ةفآلل قيقدلا كولسلا مهف كلذك مهملا نم و
Sنجت بورغلا تقو نوكTح ضرعتل اéêح لسعلا لحن ةGت ثëالخلا ]ا ىوSذ نأ ام� .بورغلا تقو اCاCلا ةTخيط 

Dacus spp بلا عضول اطامطلا لوقح لخدتGت مث ض\Jقتل £علا تقو لقحلا كPN
Q للاGاشحلا �ع لíش 

 �ع %3 ]ا %65 نم نم ةCاصألا للقS نأ نكمS تادGبملاC شíاشحلا ةلماعم ناف كلذل و لقحلل ةرواجملا
 ءاضقل أجلت لئاعلا مد �ع ىذغتت IJQلا ÛðQ ¥ðQ Tsetse fly   Glossina sppلا ةCاCذ نأ ام� .اطامطلا لوقح
 نأف كلذل و جنأ 4-1 اهناصغأ رطق و مدق 9-4 اهعافترأ نوكIJQ Sلا و راجشألل ةGلفسلا ناصغألا �ع ةحار ةJ\ف
 لامعتسأ نكمS ام� .ادج M\بك ل8شå ةفآلا ەذه ةفاثك نم نم للقS نا نكمS راجشألا نم ءازجألا ەذه ةلماعم
 نم صلختلا و اماس ادGبم يوحS معط �ع يوحت دئاصم ]ا ةéêحلا بذجل ةGسeجلا و  ةGئاGمcGلا تاCذاجلا
 .ثانألا نم ةفآلا دارفأ نم ةM\بك دادعأ
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23 تاد0بملا لامعتسأ تاقوعم

  Obstacles of Pesticides Using in IPMتافآلل ةلما>تملا ةرادألا جمارب 4
�N ةGئاGمcGلا تادGبملا لامعتسأ نأ

Q اس ركذ امل اقفو تافالل ةلما8تملا ةرادألا جماربCروهظ بنجت �ع دعاس@ اق 
 ةلما8تملا ةرادألا جمارب نمض ةGئاGمcGلا تادGبملا لامعتسأ تاقوعم ضعC ]ا قرطتلا نم دC ال هنأ الا .تاGبلسلا
 :ةGلاتلا طاقنلاC اهزاجSأ نكمIJQ Sلا و تافالل
�÷اGمcGلا دGبملا لامعتسأ راركت نأ :Pesticides Resistance دGبملا لعف دض ةمواقملا ةلاح روهظ -أ

Q �N
Q 

 لامعتسأ هT¦س@ يذلا ÝQ÷اختنألا طغضلا بøسå دGبملا لعف دض ةمواقملا ةلاح روهظ ]ا يدؤي دق ةحفا8ملا
 ةGقTتم راثأ تاذ تادGبم لامعتسأل ءوجللا مدعو دGبملا سفن لامعتسا راركت لGضفت مدع نأ ألا .دGبملا

Residual Pesticides بملا لامعتسأل ةفاضأGصق تقو نمض د\M و مسوملا لالخ Cطhiدق ةصصختم ةق 
 .ةل8شملا ەذه لثم روهظ بøس@ ال

�÷اGمcGلا دGبملا لامعتسأ يدؤي دق -ب
Q ناثلا تافآلل ناروف ثودح ]ا تافآلل ةلما8تملا ةرادألا جمارب نمضjiة 

Outbreak for Secondary Pests جر وjئرلا تافآلا تافاثك عùسGتسم ]ا ةjiعأ تا� Pests 
Resurgence  åسøثأتلا ب\M بطلا ءادعألا �عGعGكلذ لثم نأ .ةفآلل ة Sنأ نكم Sلصح �N

Q لامعتسأ ةلاح 
 و ةGملعلا LMNتيحانلا نم دراو M\غ اذه و Broad Spectrum Pesticides عساو M\ثأت ىدم تاذ تادGبم
 .ÚQقاو M\غ رمأ دعS تاGبلسلا ەذه لثم روهظ عقوت نأ و ةGلمعلا

 تادGبملا رثؤت ثGح  : Non Target Organismsةفدهتسملا M\غ تافآلا �ع ةGئاGمcGلا تادGبملا M\ثأت -ج
 لصوي نأ نكمS ةSداGتعألا ةقhiطلاC اهلامعتسا نأ و ءاGحألا عاونأ فلتخم �ع هتوافتم تاجردC و ةGئاGمcGلا

 نم عjن 1000 نم براقS ام �ع دGبملا رثؤي نأ نكمS و ةفدهتسملا ةفآلا ]ا دGبملا ةGم� نم طقف 1%
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�N ( تاéêحلا
Q بملا لامعتسأ ةلاحGحلا دéêي( Cلا و تافآ دعت اهضعTال دق رخألا ضع Sو ، تافالا نم دع 

 ءاGحألا LMNب نم و ،تاتاTنلا و تاناويحلا نم عjن 200,000 نم برقS ام �ع M\ثأت هل نوكS  دق تقولا سفنب
 لسعلا لحنك تاحقلملا و تاسJ\فم و تاGلGفط نم ةGعGبطلا ءادعألا تادGبملل ةدSدشلا ةGساسحلا تاذ
 .رويطلا و كامسألا ةصاخ و ةÝi\لا ةاGحلا �ع رثؤي نأ نكمS ام�

 ةداعأ ]ا تدأ و تافآلل ةلما8تملا ةرادألا ةمGق تدادزأ دقف ةiواGمcGلا تادGبملل ةGبلسلا تاM\ثأتلا ەذهل ةجÛGن و
 :Q]اتلا وحنلا �ع هجوتلا اذه نمض ةGعارزلا تافآلا ةحفا8م جمارب و ططخ مسر
 .طقف ةروN£لا دنع ةiواGم[لا تادGبملا مادختسأ .1
 .ةiواGم[لا تادGبملا مادختسأل حيحصلا تGقوتلا .2
 .تافألل ةGعGبطلا ءادعألا �ع اهب ةحفا8ملا رثؤت ال ثGحC ةحGحصلا ß\MNاJ\لا و تادGبملا باختنأ .3
 .انكمم كلذ ناýام ل� امهمادختسأ و ةGتاGحلا و ةGعارزلا ةحفا8ملا IJQقhiط �ع MN\كJ\لا .4
 .تافآلل ةمواقملا فانصألا ةعارز .5
�N ةGئا¯jلا و ةعéiلا تاداþiلا عقوت نكمS ثGحC ةGعارزلا تافآلاC ؤبeتلا جمارب لGعفت .6

Q ق تافالا ةفاثكTل 
 .اهل يدصتلل ةمزاللا تادادعتسألا ةئيهتل ةTسانم ةJ\ف

 .اهتحفا8مC ةê"اTملا نأشå رارقلا ذاختأل ساسأ� ةفآلا ةفاثcل يداصتقألا ىوتسملا دSدحت .7
 

-, تافآلل ةلما;تملا ةرادألل ةحجان ة*ق*بطت جمارب
 ملاعلا .

 نطولا ىوتسم �ع ةلGلق دعت تافآلل ةلما8تملا ةرادالل ةحجانلا ةGقGبطتلا جماÝ\لا �ع ةلثمألا نأ
 ةGلمعل ةمزاللا ةGلاعلا ةSداملا تانا8ملا و ةM\بcلا ةGثحTلا تاTلطتملا بøسå كلذ و ملاعلا و ÝQ÷رعلا
 و BQلاعلا ىوتسملا �ع ةGنقتلا ەذهل LMNحجان LMNجذومن ]ا انه قرطتلا مت�س و اهجمارب قيبطت
 :ÝQ÷رعلا ىوتسملا

23 طقرملا نملا ةXYحل ةلما>تملا ةرادآلا جمانرب .1
 :ا>[\مأ 4

 تÛéêنأ مث وكGسكموين ةSالو ]ا spotted alfalfa aphid طقرملا نملا ةéêح تلخد دقل
Cالو ]ا كلذ دعSدع تاSرا لثم ةدiن و انوزGنروفلا� و ادافGتلقتنأ مث ا Cمظعم ]ا اهدع 
 ل8شå نملا نم عjنلا اذه رثا8تي ، برغلا ]ا قéêلا نم و بونجلا ]ا لامشلا نم تاSالولا
 �ع ةSذغتلا نم جتeي رN£لا.ركSأ ل[ل ةéêح نويلC برقS ام ]ا ەدادعأ لصت ثGح طرفم
 ةGلسعلا ةودنلا زارف إ ]ا ةفاضا  ةM\غصلا تاتاTنلا لتقت تان�سكوت زارفإ و ةGتاTنلا ةراصعلا
 LMNتوÝ\لا ةGم� لقت ثGح ةGقjiسÛلا لوصحملا ةمGق نم للقS امم تاhiطفلا اهيلع ومنت IJQلا

LMN �Nتورا[لا و
Q لا ةراسخلا تردق دق و .فصنلا ]ا س$ردلاIJQ ¥حلا ەذه اهب¦سéêة �N

Q الوSة 
 راN£لا و ةراسخلا ەذه لثم مامأ . hi%Qمأ رالود نويلم Q 46]اوح ]ا اهدحو اGنروفلا�
 LMNلماعلا نم M\بك ددع دوهج تدضاعت و ةGملعلا ثوحTلا فآلا تhiجأ و دوهجلا ترفاضت

�N
Q اقو لاجمSنلا ةTةجردتم رداوك نم تا Cو صاصتخألا Cق دعGمهما Cعوتل ةعساو ةلمحGة 
 انمضتم نا� و ةéêحلا ەذه ةحفا8مل لاعف ةلما8تملا ةرادآلل جمانرب قيبطت نكمأ LMNعرازملا
 :ةGلاتلا طاقنلل
 .Moapa, Cody فانصألا اهنم و ةCاصإلا لمحت اهنكمS تجلا نم فانصأ ةعارز .أ

 .لاغدألا تاتاTن نم صلختلا و دGمسÛلا و يرلل ةدGجلا ةرادألا قhiط نع ةjiق تاتاTن ةh̄Gت .ب
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  Chry نملا دسأ و Syrphids دف" ةCاCذ و  Coccinellidsقيساعدلا لثم تاسJ\فملا عيجش¥ .ج
sopids. 

 . eðQTrioxys,Aphelinusجل ةعCاتلا ةحنجالا ةGئاشغ ةTتر نم ةدروتسملاتاGلGفطلا عــــiزوت و éê) .د
 .Entomophthora Fungi ةéêحلل ةضرمملا تاhiطفلا عيجش¥ .ه
 .ةê"اTملا سمشلا ةعشأل ةéêحلا ضhiعتل و قاروألا نم لGلق كJ\ل رارمتسأC تجلا شح .و
 .تارداTلا ةSامحل تiروفPhorate  يزاهجلا دGبملاC روذTلا ةلماعم .ز
 لامعتسأ متي M\بك قاس * ةéêح 40-20 وأ ةدراS * ةéêح 1-0.5 جhحلا يداصتقألا دحلا زواجت اذأ .ح

 .تاGلGفطلا �ع M\ثأتلا نود ةممسم ةراصعلا لعجS و ةعåé صتمS يذلا نوتمSد يزاهجلا دGبملا
23 نطقلا قرو ةدودل ةلما>تملا ةرادألا جمانرب .2

 .cم 4
 مهأ دحأ و ùðQئرلا لوصحملا دعS يذلا نطقلا لوصحمل ةغلاC اراN±أ ةéêحلا ەذه بøس¥    
�N ةTعصلا ةلمعلا �ع لوصحلل ةGسùئرلا رداصملا

Q روهمجiعلا £م ةh̄Gلشفلا نأ و ة �N
Q ةحفا8م 

�N ةساسحلا زßارملا M\غS دق ةéêحلا ەذه
Q ةعارزلا ةرازو . Cألا نم ةلئاه دادعأ زاجنأ دعCملعلا ثاحGة 

�N
Q ارمßلا زTلعلا ثحBQ احجان نا�ةلما8تملا ةرادالل جمانرب عضو نكمأ تاعماجلا و �N

Q نم دحلا 
 :ةGلاتلا طاقنلا نمضت دق و ةéêحلا ەذه راN±أ

 .ةمئالملا M\غ فورظلل ةéêحلا ىراذع ضhiعت �ع دعاس¥ قزعلا و ةثارحلاC ضرألا ةمدخ .أ
 لوصحم ]ا ةéêحلا لاقتنأ نم لGلقتلا �ع دعاس@ ةéêحلا اهب�صت IJQلا لاغدألا تاتاTن ةحفا8م .ب

 .نطقلا

 متي و ةرواجملا تجلا لوقح صحف متي هنأف ةéêحلا ەذهب تجلا لوصحم ةCاصأ بøسå .ج
 لوصحمل رمتسملا شحلا دعاس@ كلذك . نطقلا لوصحم ]ا ةCاصألا لاقتنأل اعنم اروف اهتجلاعم
�N تجلا ير ةGلمع فاقSأ نأ ام� ، ةéêحلا تاقري نم ةM\بك دادعأ لتق �ع تجلا

Q س@ام رهش Sللق 
 .ةéêحلا رثا8تل مئالم M\غ حبصS ثGح ةéêحلاC هتباصأ نم
 اMi\تكTلا N£حتسمC تجلا و نطقلا لوقح ةلماعم متي ثGح ةéêحلاC كتفت IJQلا ضارمألا éê) .د

Bacillis thuringensisةصاخ و Cحلا نم ةلوزعلا تالالسلاéêاصملا تاCبط ةGعGا. 
 Synthetic ةéêحلل ةGنا8سلا ةفاثcلا نم لGلقتلل ةعنصملا ةSدGثوM\بلا تادGبملا لامعتسأ .ه

pyrethroids. 
�N ةM\بك دادعأC ةمGقعلا روكذلا قالطأ .و

Q اصملا قطانملاCط نع ةhiعت قhiنم ةلئاه دادعأ ض 
 ةصصختم ةGئاGمGك تادGبم لامعتسأ ءارجألا اذه قبس@ و ، عاعشألا نم ةTسانم تاعرج ]ا ىراذعلا
 .ةGعGبطلا تاéêحلل ةGنا8سلا ةفاثcلا نم لGلقتلل

 
 


