
 1 

 ِحبص١ً عٍّٟ / سابع ٚلب٠ت أِشاض                                                                                                 تبعاٌّحبظشة اٌسب

 أِشاض اٌّحبص١ً ا١ٌٍف١ت
 

         Cotton    Diseasesأِشاض اٌمطٓ -أٚال
ُاػح انغثلل ٔانُتثٛط ٔانن ثٍ ان ثثٙ  وًثا ٔٚتثرم و ْٕٔ يؽصٕل اقرصاد٘ يٓى ؼٛثس ذتثرم و ينٛا ثّ  ثٙ  ث

زٚرثثّ انًتثثرمنض يثثٍ انثثثنٔع  ثثٙ  ثثُاػح انلٚثثٕخ انُثاذٛثثح ٔانصثثاتٌٕ  ػثثطٔج الثثرم او وتثثثح انن ثثٍ وؼهثث  نهؽٛثثٕاٌ 

 يمهٕغح تًٕاد ػهفٛح اخنٖ .

 

 Angular   Leaf   Spot                           ِشض اٌخبمع اٌضاٚٞ -1

 Bacterial   Blight                               خ١ش٠ت(   أٚ )اٌٍفحت اٌبى   

 

 Xanthomonas   malvacearum  ) بىخ١ش٠ب (   اٌّسبب اٌّشظٟ :   

          األعشاض :  
 : ػهٗ انثادعاخ -ي

ح تانًثثا  ذظٓثثن  ثثٙ انث اٚثثح ػهثثٗ افٔعاة انفهنٛثثح ػهثثٗ ْٛ ثثح تنثثغ زأٚثثح داخنٚثثح ئ ير أنثثح  يمرهفثثح افؼعثثاو  ي ثثثؼ  -

 خعنا  غاينح انهٌٕ ذرؽٕل انٗ نٌٕ تُٙ ػُ  ذن و اال اتح .

 ذظٓن يٚعا تنغ لٕدا  ػهٗ انتٕٚنح انعُُٛٛح وصٛنا يا ذؽٛػ تٓا ٔذؤد٘ انٗ يٕخ انثادعج .  -

 :ػهٗ انُثاذاخ انكثٛنج  -ب 

ث اٚح شى ذع  ٔذرؽٕل انٗ ذظٓن ػهٗ افٔعاة تنغ زأٚح غٛن يُرظًح تٍٛ انؼنٔة ٔيؽ دج تٓا  ذكٌٕ ياخٛح  ٙ ان -

نٌٕ تُٙ يؽًن يؽاغح تؽٕاف غاينح ئ ٔعدٚح   ػُ  ذن و اال اتح ذُر ن انثنغ ػهٗ اير اد انؼنٔة اننخٛتٛح نهٕعقح 

 .ٔػُ  ذٕ ن انظنٔف انًطخًح نر ٕع انًنض ذركٌٕ خ ٕغ تُٛح غٕٚهح ػهٗ افٔعاة . 

هح ذؤد٘ انٗ ذكٍٕٚ يُ نح اَفصال  ٙ قاػ ج انتٕٚق ذؤد٘ ذًر  اال اتح انٗ لٕٚق انٕعقح ٔذركٌٕ ػهّٛ تنغ يًاش -

 تانرانٙ انٗ يٕذٓا ٔلنٕغٓا .

ٔػُ  اشر اد اال اتح  Black Armذظٓن تنغ يًاشهح ػهٗ انتاة  ٛ هق ػهّٛ  ٙ ْنِ انًنؼهح  اننعاع افلٕد   -

 ذؽٛػ انثنغ تانتاة ٔذؤد٘ انٗ يٕخ انًُاغق انكاخُح  ٕة يُ نح اال اتح .
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 : ػهٗ انعٕز -ض 

ذظٓن تنغ زأٚح داخنٚح ئ غٛن يُرظًح  ٙ انث اٚح شى ذرؽٕل انٗ نٌٕ تُٙ ياخم انٗ افلثٕد   ترنث و انُثثاخ  ثٙ انؼًثن  -

   Poll   Blightج قهٛط ٔٚ هق ػهٗ ْنِ انًنؼهح يٍ انًنض  نفؽح انعٕز  ذصثػ انثنغ ػهٗ انعٕز غاخن

ذٓاظى انثنغ انًركَٕح ػهٗ انعٕز تؼط   نٚاخ انرؼفٍ يتثثح ذؼفُٓا ٔذهفٓا خصٕ ا  ٙ انعٕ انؽاع اننغة ئ ػُ   -

 ٗ انعٕز .يٓاظًح تؼط انؽ ناخ نهعٕز يتثثح  ٙ اؼ از ظنٔغ ذتٓم  ٙ ػًهٛح ادخال انًتثثاخ انًنظٛح ان

ٔذصثثػ ػهثٗ ْٛ ثح  اإل ثنازاختكرٛنٚح  ٙ انعٕ اننغثة ئ تؼث  َثلٔل انً ثن  ذعث  ْثنِ  إ نازاخذظٓن ػهٗ انثنغ  -

 تهٕعاخ ئ غ ا  ػهٗ انثنغ انن ًٚح .

 
 :١ِّضاث اٌبىخ١ش٠ب

ت بىخ١ش٠ب عص٠ٛت اٌشىً ،سبٌبت ٌصبغت وشاَ ،ِخحشوت بسٛغ ٚاحذ غشفٟ .حشخٟ عٍٝ بمب٠اب إٌببحابث اٌّصابب

أٚ داخً اٌبزٚس أٚ عٍٝ سطحٙب ٚحخخشق أٔسجت اٌببدسة عآ غش٠اك اٌجاشٚا ٚاٌرغاٛس . ٚأ٘اُ ٚسابشً أخشابس اٌٍمابا 

اٌبىخ١ااشٞ اٌش٠اابا اال أااٗ ٠ّىاآ أْ ٠ٕخمااً بٛاسااطت اٌّطااش ،إٌااذٜ أٚ ِاابب اٌااشٞ ٚبصااٛسة ألااً بٛاسااطت اٌحشااشاث 

 ٚاٌح١ٛأبث .   

 
 

 

 

 Seedling  stem   Canker                         ِشض ِٛث اٌببدساث  -2

 Soreshin  ) )                               اٌخٕبق (             أٚ )       

 ُٚر ن ْنا انًنض تصٕعج ٔاظؽح  ٙ افظٕا  اننغثح ٔانرنب انغ قح 

  solani   Rhizoctonia :            اٌّسبب اٌّشظٟ

 األعشاض :

ٓثثا  ثثٕة لثث ػ انرنتثثح يًثثا ٚثثؤد٘ انثثٗ ذؼفُٓثثا ٔيٕذٓثثا ٔخصٕ ثثا  ثثٙ انعثثٕ انثثثاعد ذظٓثثن ػهثثٗ انثثثادعاخ قثثثم خنٔظ -

 اننغة.
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ئ ذكٌٕ افػناض ػهٗ انثادعاخ تؼ  خنٔظٓا  ٕة ل ػ انرنتح  ثٙ انًُ نثح انننٚثثح يثٍ لث ػ انرنتثح ت ثكم ذؼفثٍ  -

 انعٕ انثاعد اننغة . ياخٙ ٚصاؼثٓا ذتٕل افٔعاة ٔذ نٛٓا يغ ذهٌٕ انًُ نح انًصاتح تهٌٕ تُٙ يؽًن ٔخصٕ ا  ٙ 

تعٓثح ٔاؼث ج يثٍ انُثثاخ ئ انثثادعج ئ  اإل ثاتح ٙ انعٕ ان ا ئ ٔػُ يا ذكٌٕ انرنتثح ظا ثح  ذعث  ْثنِ انثنثغ ٔذرؽث د  -

ذؽٛػ تانتاة ت ثكم وايثم ػُث  لث ػ انرنتثح ترثٕ ن انظثنٔف انًطخًثح نهًتثثة انًنظثٙ يًثا ٚتثثة ؼانثح ذؼفثٍ نٓثنِ 

 عاخ .انًُ نح ٔتانرانٙ يٕخ ٔلنٕغ انثاد

 
 ١ِّضاث اٌفطش :

  ن َاقص ْٕٔ يٍ   نٚاخ انرنتح انؼنًٛح ؼٛس ُٚر ن  ٙ ظًٛغ انرنب انلعاػٛثح ذننٚثثا ًُٔٚثٕ ت ثكم عيثٙ 

  زعاػثح َثاذثاخ ؼتالثح  ثٙ ذنتثح يٕتثٕ ج تثّ .ٚؼرثثن يثٍ انف نٚثاخ ػهٗ تناٚا انُثاذاخ ٔنكُثح ٚصثثػ ير فثم قثٕ٘ ػُث

انؼنًٛح وَّٕ ال ٚكٌٕ ظناشٛى  ٙ غٕعِ انمعن٘  انطظُتٙ  ٔنكُّ ٚكٌٕ يظتايا ؼعنٚح  غٛنج انؽعى لٕدا  انهٌٕ 

 .ٚركٌٕ ظتى انف ن يٍ غلل   ن٘ ذٔ ذنالثٛى يرثاػث ج ٔذفنػثاخ ْاٚفٛثح يرثاػث ج ٔيرؼايث ج يثغ تؼعثٓا ؼٛثس ذصثُغ

تؼثط انؽثاالخ  .انٗ ٔظٕد ذمصن ٔاظػ  ٙ يُ نح انرفنع يغ ٔظٕد ؼاظل قثنب يُ نثح انرفثنع  إظا حزأٚح قاخًح 

 Thanatophorus   cucumerisٔذؽد ظنٔف يؼُٛح ٚكٌٕ انف ن غٕعا ظُتٛا تازٚ ٚا 
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 Verticillium   Wiltِشض اٌزبٛي اٌفشحس١ٍٟ        -3
ادٚح وثٛنج ػهٗ يؽصٕل انن ٍ  ْٕٔ ينض يٓى  ٙ انؼناة ٔٚرنول  ٙ يٍ افيناض انرٙ ذتثة ختاخن اقرص

يؽا ظح َُٕٖٛ ت كم عخٛتٙ .ٔق  ذلداد َتثح اال اتح تّ ػُ  زعاػح انن ٍ تصٕعج يترًنج  ٙ َفس انرنتح يثغ ذثٕ ن 

 انظنٔف انثٛ ح انًطخًح نر ٕعِ . 

 +أجسبَ حجش٠ت( )٠ٚىْٛ جشاث١ُ و١ٔٛذ٠ت  dahliae   Verticillium : اٌّسبب اٌّشظٟ

 Verticillium albo-atrum                     () ٠ىْٛ جشاث١ُ و١ٔٛذ٠ت ٚحٛاًِ و١ٔٛذ٠ت 

 ٠ص١ب إٌببث فٟ ج١ّع ِشاحً ّٖٔٛ     األعشاض :  

ذظٓن ػهٗ انثادعاخ تنتٕل ٔاظثػ ػهثٗ افٔعاة انفهنٛثح ٔافٔنٛثح يثغ ذؽثٕل نَٕٓثا انثٗ انهثٌٕ اف ثفن شثى انثٗ انثُثٙ  -

 انثادعاخ .يٕخ ع  ٔذتنػ ذاعوح انتاة ػاعٚا .ٔ ٙ انًُاغق انًٕتٕ ج ق  ٚتثة انًنض تؼ ْا ذ

ييا افػناض ػهٗ انُثاذثاخ انكثٛثنج  رثث ي تثنتٕل ؼثٕاف افٔعاة ٔذهَٕٓثا تهثٌٕ تُثٙ ٚؼنثٓثا ذتثٕل انٕعقثح ت وًهٓثا شثى  -

دا تاذعثاِ افػهثٗ ٔذتثرًن انؼًهٛثح ؼرثٗ لنٕغٓا تؼ  ظفا ٓا .ذث ي ؼانح لنٕغ افٔعاة يٍ انًُ نح انتفهٛح نهُثثاخ  ثؼٕ

 ذتٕل انُثاخ ت وًهّ ٔلنٕغ افٔعاة يغ ظٕٓع يػناض ذنلو ػهٗ انُثاخ .

 رظٓن ػُ  ػًم ين غ غٕنٙ ئ ػنظٙ نتاة َثاخ يصاب ؼٛثس ٚطؼثت ذهثٌٕ  أِب أُ٘ األعشاض ا١ٌّّضة ٌٍّشض -

 يُ نح انن نج يثاشنج .افٔػٛح انُاقهح  ئػٛح انهؽا  ٔانم ة  تهٌٕ تُٙ غايق ذظٓن ذؽد 

 

                
 

يٍ انف نٚاخ انُاقصح انٕػاخٛح ٚكٌٕ انف ن ظناشٛى وَٕٛ ٚح تٛعٕٚح ان كم  غٛنج ٔشفا ح ذؽًم   : ١ِّضاث اٌفطش

ػهٗ ؼٕايم وَٕٛ ٚح ذرفنع يٍ َفس انُن ح ػهٗ انؽايم اننخٛتٙ ٔذؽًم  ٙ َٓاٚرٓا انعناشٛى انكَٕٛ ٚح تصٕعج يفندج 

ييا انصاَٙ  ٛكٌٕ    Microscierotiaؼعنٚح  .ًٔٚكٍ انرًٛٛل تٍٛ انف نٍٚ ت ٌ افٔل ٚكٌٕ ظناشٛى وَٕٛ ٚح يغ يظتاو

 ظناشٛى وَٕٛ ٚح ٔغلل   ن٘  نػ .
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 اٌٛسلت سطح ٝعٍ ٌٍفطشجسبَ حجش٠ت ألا الحع                                                                                             

   

 

 
  Boll Rotsحعفٓ جٛص اٌمطٓ   أِشاض  -4

 

ذتثة ْنِ انًعًٕػح يٍ افيناض ختاخنا وثٛنج لُٕٚا ٔٚمره  ؼعى انمتاخن انرٙ ذتثثٓا تاخرطف 

 انظنٔف انعٕٚح ؼٛس ذكٌٕ اش   ٙ انًُاغق وصٛنج افي اع ٔذاخ اننغٕتح انؼانٛح.

 

 ِسبببث أِشاض حعفٓ اٌجٛص
ييناض ذؼفٍ انعٕز وانف نٚاخ ُْاك انكصٛن يٍ انكاخُاخ انؽٛح ان قٛنح انرٙ ذهؼة دٔعا يًٓا  ٙ إؼ از  

ٔتؼط يَٕاع انثكرٛنٚا.ٔيؼظى ْنِ انكاخُاخ ذؼٛش تصٕعج عيٛح ٔذ خم انٗ داخم انعٕز ػٍ غنٚق انصغٕع أ 

 انعنٔغ انرٙ ذؽ شٓا انؽ ناخ أ ٔلاخم يخنٖ.

 

 ًٚكٍ ذنتٛى يتثثاخ ييناض ذؼفٍ انعٕز انٗ:

 

 Diplodiaػهٗ انُثاخ ٔيُٓا انف نٚاخ االذٛح:  : ْٔٙ انًتثثاخ انرٙ ذؽ ز إ اتح ئنٛح ِسبببث سش١س١ت .1

gossypina    Glomerella gossypii   Fusarium spp   Rhizoctonia solani  ٔانثكرٛنٚا  

Xanthomonas  campestris  malvacearum . 

 

تؼط : ْٔٙ انًتثثاخ انرٙ ذٓاظى انعٕز تؼ  ؼ ٔز إ اتح ئنٛح أ تؼ  يٓاظًرٓا يٍ قثم  ِسبببث ثب٠ٛٔت .2

انؽ ناخ و ٔدج ظٕز انن ٍ ٔغٛنْا يٍ انؽ ناخ انرٙ ذؽ ز ظنٔؼا أ شنٕتا ذؼرثن يُا نا ن خٕل   نٚاخ 

   Rhizopus   Mucor   Curvularia     Alternariaيخنٖ ظؼٛفح انر فم أ يرنيًح ٔيُٓا: 
Aspergillus. 
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 حعفٓ جٛص اٌمطٓ أِشاض

 ث

 اسُ اٌّشض

اٌّسبب ٚ

 اٌّشظٟ

 اث اٌفطش١ِّض األعشاض

ِشض حعفٓ اٌجٛص  1

اٌذ٠بٍٛدٞ 

Diplodia Poll 

Rot 

 

 

Diplodia 

gossypina 
ِٓ اٌفطش٠بث 

 إٌبلصت

حظٙش بمع ب١ٕت صغ١شة فٟ اٌبذا٠ت عٍٝ اٌجٛصة ٚاألٚساق اٌّح١طت بٙب ٚحخسع ٘زٖ اٌبمع بٛجٛد 

ٌىشب١ٍت .٠خحٛي اٌشغٛبت ٌخشًّ ِعظُ اٌجٛصة ثُ حّخذ اٌٝ اٌخخج ٚلذ ٠خمذَ اٌّشض ف١ص١ب األٚساق ا

ٌْٛ اٌجٛص فٟ اٌّشاحً األخ١شة اٌٝ اٌٍْٛ األسٛد ٔخ١جت ٌخشببه اٌخ١ٛغ اٌفطش٠ت ٚحى٠ٛٓ حشٛة 

stroma  حخىْٛ ع١ٍٙب األجسبَ اٌبى١ٕذ٠ت .حجف اٌجٛصة بعذ رٌه ٚحخفخح ٌخخشج ِٕٙب أ١ٌبف ٚبزٚس

 سٛداب  

 

 

 ١ٕذ٠تبىثّش٠ت الجٕس١ت ٠ىْٛ اٌفطش أجسبِب 

حظٙش عٍٝ شىً ٔمبغ صغ١شة ب١ٕت اٌٍْٛ عٍٝ 

اٌجٛصة. ححخٛٞ عٍٝ سبٛساث و١ٔٛذ٠ت 

 حخحشس بٛجٛد اٌشغٛبت ٌخغطٟ سطح اٌجٛصة

 

ِشض حعفٓ اٌجٛص  2

اٌّخسبب عٓ 

اٌفطش 

Glomerella 

 

 

Glomerella 

gossypii 
ِٓ اٌفطش٠بث 

 اٌى١س١ت

 

 

بخمذَ اإلصببت  حظٙش عٍٝ اٌجٛص بمع ب١ٕت ِحّشة صغ١شة وش٠ٚت اٌشىً غبششة ل١ٍال ِٓ اٌٛسػ.

  Acervulusحخحٛي األٔسجت اٌٝ اٌٍْٛ األسٛد ٚحظٙش فٟ ٚسػ اٌبمعت حشاو١ب ثّش٠ت الجٕس١ت 

حجف اٌجٛصة ِٓ اٌمّت ٚحٕفخح ٌغب٠ت ٔصفٙب . عٍٝ ١٘ئت حٍمبث ِخذاخٍتحظٙش اٌبمع اٌمذ٠ّت اٌىب١شة .

 فخظٙش األ١ٌبف ٚاٌبزٚس اٌسٛداب صعبت اٌفصً عٓ اٌجٛصة

 
 

 

٠ىْٛ اٌفطش حشاو١ب ثّش٠ت الجٕس١ت عببسة 

راث   Acervulusعٓ و٠ّٛت و١ٔٛذ٠ت 

حٛاًِ و١ٔٛذ٠ت لص١شة ححًّ جشاث١ُ و١ٔٛذ٠ت 

ٚسد٠ت اٌٍْٛ حظٙشعٍٝ األ١ٌبف ٟٚ٘ ِٓ 

 اٌعالِبث ا١ٌّّضة ٌٍفطش
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 ث
 اسُ اٌّشض

 اٌّسبب اٌّشظٟ
 ١ِّضاث اٌفطش األعشاض

ِشض حعفٓ اٌجٛص  3

اٌّخسبب عٓ 

 اٌفطش 

 ف١ٛصاس٠َٛ

 

Fusarium 

moniliforme  
ِٓ اٌفطش٠بث 

 إٌبلصت

 س بمع ب١ٕت عٍٝ األٚساق اٌّسٕت اٌّح١طت ببٌجٛصة  ٚحخسع بخمذَ اإلصببت ٌخصًظٙٛ

 اٌٝ اٌخخج ٚحٙبجُ اٌعٍبت ِسببت حعفٕٙب ٚححٌٛٙب اٌٝ اٌٍْٛ اٌبٕٟ اٚ األسٛد 

 

 

٠ىْٛ اٌفطش ِجّٛعت ِٓ اٌجشاث١ُ اٌى١ٔٛذ٠ت 

 اٌىب١شة ٚاٌصغ١شة ٚسد٠ت اٌٍْٛ
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اٌّخسبب عٓ 

 بىخ١ش٠ب 

 

 

Xanthomonas 

 campestris 

malvacearum 

 حٕخمً اٌبىخ١ش٠ب اٌٝ اٌجٛص بمطشاث اٌّطش اٚ ححًّ بٛاسطت اٌحششاث

 رغٛس ٚاٌغذد اٌشح١م١ت فخٙبجّٙب ٚحسبب حٍف األ١ٌبف ٚحذخً اٌجٛصة عٓ غش٠ك اٌ 

 ٚحٙبجُ اٌبزٚس أ٠عب ٚحبمٝ ِحٌّٛت ع١ٍٙب اٚ بذاخٍٙب.

 

 

بىخ١ش٠ب عص٠ٛت سبٌبت ٌصبغت وشاَ حخحشن 

 بسٛغ ٚاحذ لطبٟ
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اٌّخسبب عٓ 

 اٌفطش

 اسب١شجٍس

 

 

Aspergillus 

Flavus 

 ١ٌبف ٚاٌبزٚس . ٠ٚفشص اٌفطش سِّٛب ِٓ ٔٛ األ٠ٚسبب اٌفطش حعفٓ األٚساق اٌىشب١ٍت 

 Aflatoxin فٟ اٌبزٚس ف١ؤدٞ اٌٝ خفط ٔٛع١خٙب ٚح٠ٛ١خٙب . وزٌه ٠سبب اٌفطش 

 Yellow spotحٍْٛ األ١ٌبف بٍْٛ اصفش داوٓ ٠طٍك ع١ٍٗ  

 

٠ىْٛ اٌفطش غضي فطشٞ ٚحٛاًِ و١ٔٛذ٠ت ِمسّت 

 sterigmaححًّ فٟ ٔٙب٠بحٙب صٚاشذ اٚ ر١ٔببث 

اٌجشاث١ُ اٌى١ٔٛذ٠ت اٌىش٠ٚت اٌشىً  ححًّ ع١ٍٙب

 ٚاٌصغ١شة اٌحجُ بشىً سالسً
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 Diseases laxF          ىخبْأِشاض اٌ  -ثب١ٔب 
 

  Flax  rust ِشض صذأ اٌىخبْ 

 ذ ذٙ يًْٛح ْنا انًنض نكَّٕ ٚتثة ذهفا نألنٛاف ٔٚنهم وًٛح َٕٔػٛح انثنٔع

 

 Melampsora   lini      اٌّسبب اٌّشظٟ 
 ألعشاض: ا

ٚركٌٕ ان ٕع افٚ ٙ ٔانثكُٙ نهف ن ػهٗ انتثاة ٔافٔعاة ت ثكم ذثنؼثاخ ذاخ نثٌٕ ي ثفن انثٗ تنذنثانٙ 

تهثٌٕ تنذنثانٙ يثكنا خطل انًٕلى   ٔ ٙ انًناؼثم انًرن يثح يثٍ ػًثن انُثثاخ ذظٓثن انثصثناخ انٕٛعٚ ٚثح 

ػهٗ افٔعاة ٔير ثأال نا داوٍ ػهٗ ل ؽٙ افٔعاة ٔيػُاقٓا ٔػهٗ انتٛناٌ ٔذ خن انثصنج شكط يتر ٚ

ػهثثٗ انتثثٛناٌ ٔذؽثثاغ تٓانثثح  ثثفنا  .  ثثٙ ؼانثثح اإل ثثاتح ان ثث ٚ ج ذظٓثثن انثصثثناخ انٕٛعٚ ٚثثح يرؽثث ج يثثغ 

تؼعٓا يؼ ٛح نهُثاخ انًظٓثن انثنذنثانٙ انطيثغ   ػُث  َعثط انًؽصثٕل ذرؽثٕل انثصثناخ انٕٛعٚ ٚثح انثٗ 

اذثاخ انصثغٛنج انثٗ ا ثفناعْا ٔظثؼفٓا   انُث إ ثاتحتصناخ ذٛهٛح ذاخ نٌٕ تُٙ انٗ يلٕد داوٍ . ذتثثة 

ح هثوًثا ٚتثثة انًثنض عدا ج َٕٔػٛثح افنٛثاف ٔق انٗ يٕخ انُثاذاخ ت ثكم يثكثن . اإل اتحذؤد٘ ش ج ٔ

 انؽا م 

    
 

       ١ِّضاث اٌفطش:  
. ًٚكٍ ذًٛٛل ْنا انف ثن ػثٍ غٕٚم دٔعج انؽٛاج ٔٔؼٛ  انؼاخم    نٚاخ انص ي  يٍ انف نٚاخ انثازٚ ٚح 

ق انعناشٛى انرٛهٛح انرٙ ذكٌٕ ير أنح تُٛح انهٌٕ ٔؼٛ ج انمهٛح ٔػ ًٚح انؼُق ي٘ ظانتح ػهٗ انُتثٛط غنٚ

 انُثثاذٙ ٔذصث   ت ثكم يرثٕاز٘ يثغ تؼعثٓا ػهثٗ شثثكم غثنثح ٔاؼث ج ذ ثثّ غثنثح انمطٚثا انؼًادٚثح  ثثٙ

 ييا انعناشٛى انٕٛعٚ ٚح  رظٓن ت كم تٛعٕ٘   ي ٕوح ٔيؼُنح   ٙ.انُثاذ انُتٛط

 


