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 سلسلة نزار االرشادية المكافحة الكيميائية االستخدام السليم للكيميائيات الزراعية

 

 المقدمة
تعدددل كافحة ادددم كايةفةةسةدددم اةكدددائلكت كايةفةةسةدددةا كا اكمةدددم ان  كم دددة كافئا  دددم  ددد         

 بةلكا وككفلة و نظفةا  ف   بةتةم أحل أمفلة كا اكمم كااليثم وكااي ياط ب كاقةةت   م 
كأل  ا كاادي تاادةا كادل كااع دةم وكاادلاخب اائددا مد كةا   نةدم تدةدل ككدائلكت كاعليل    

كايةفةةسةةا كا اكمةم، خةصم وكن هذه كايةفةةسةةا  ة ة كايثةد    كافئدةرد م دل كابة دم 
وكاصدام كاعة دم اس ندةن وكااةد كنا ة دة م كاددل  دة تندببر  د  ك ددكا م دل كاف اومددةا 

كهددددم  نةكاددددل  ةدددد ةن نددددة كددددناةو   ددددي هددددذه كان ددددد ةذك حددددلا خطددددة  ددددي ككددددائلك  ة اددددذا   
 كالاشةةكا  ي كالكائلكت كان ةم ا يةفةةسةةا كا اكمةما

 أسس االستخدام األمين للكيميائيات الزراعية
 :ةا كا اكمةم ياط ب  دكمةة  ة ي يةن كالكائلكت كأل ة  ا يةفةةسة

 قددل كددبش كةشددةاة ةاددل مي ددم كافبةددلا قررءا ا المةمررة التةارلررة للمءيررا الكيميررائ   أواًل(
 ة ددة ألهفةا ددة  ددي مف ةددم و دددواة  عد ددم  قدددكا كاعي ددم وةاككددم كافع   ددةا كافثباددم م

، خةصم وإن ظ  ا كافبةدلكا وكافدمبدةا كاادةاخدم ادل ك ةكة  دي كألكد ك  ا دح  كافحة ام
  دددآل كت دددةا كا اكمةدددم تبعدددة  كبةدددد وإن كايثةدددد  ن دددة  افةرددد   دددي كاادمةدددب و ددد رد م دددل 

، ةذ ةن كت دةا تئا دب  لا دم كاعي م كاف صقم م ل مب ة كافبةدلا فع   ةا كافلو م  ي 
كبةدددة  ددي حنةكدددةا ة ةاددل كافبةدددلكا كافئا  ددم أو ةادددل  دد و كافناا دددد كاادددةا  ومة ةدددم 

ا ة ادددبع  ووادددج أ ددددكا كافحة ادددم وكا ددديا   ندددر ىقدددة  اةانندددبم ةادددل كانبةتدددةا وحنةكدددة
، اددذك  فدد  كا دددوا   ددلك  ادددكاة مة ددم كافع   ددةا كافددذم اة  ددي لكا كت ددةا كا اكمةددم بةدد

ق دي أو مي م كافبةل  لام و عد م  ة ينبغي  يحظار منل ك ائةب كافبةدل ايكدائلكت كاا
 كافن ايا

 : م كافبةل ي لف ةال تاقةش  ة ي يةن ادكاة مي
ندددبفة هددد   دددذم ا  دددي مي دددم  عد دددم  ددد و كافدددةةة كا عةادددم وصددد ةت ة وككددداعفةالت ة ح -1

، ةذ م دل كالكدم كااددةا  ا فبةدلكافبةل واصة م كا دمم كافنادم وملت كالمافةة مثةدك  
ةن كافصنع ال ىنائلت  ةةة أو أكثد    كاف كة كا عةام افبةلكا  ع   م وتئ د   دع 
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 دد كة حة  ددم أو  انددنم اصدد ةا كافبةددل وم ددل  دد ا ذادد  ىعطددل كافناا ددد ككددفة  
 ه م  كافنادةا كاادةاخدم كاادي تعد ة ا ددمةا أخددت وكاادي تافد    دآل تدةاخة  اافةة

ككددم كافددةةة كا عةاددم وظددذا  تظ ددد كتن كايثةددد  دد  كألكددفةا كاادةاخددم ا فبةددلكا  ددع 
ا ةدد   دد  كافدد كة كا عةاددم كادليددلة وم ةددر  ا ددر ىدددب كخاةددةا كافددةةة كا عةاددم اصدد ات ة 

ةن كددي م كافاصدد   افدلة ا ددفكاادةاخدم كافد دد ة  دد  ابد  كا دددمةا كادصددةنم وكافع
 وكابة ما 

: اددل تيدد ن كألكددعةا  غدخددم ألو  وه ددم وايدد  منددل ك  ددم كافبةددل أو كافدمددب كايةفةددةسي -2
 قةا دددم أو حندددةب م  دددم كافبةدددل م دددل أكدددةل م  دددم و بدددم كادددد  كا كحدددلة أو كااع ةدددد 
كافنائلت م ل كافاةصة   دل أن كاصد اة ادل تئا دبا  فدثي  اد  مدةن ادلينة مبد تي 

ةيندددددةاوااد ةال ةن  4000ةيندددددةاوااد وكاثة ةدددددم اندددددعد  2000كألوادددددل اندددددعد  بةدددددل 
كافبةدل كألو  ىئ دب  نندبم اادد  كافع   ةا كافدذم اة  دي مي ادي كافبةدلي  تقد   ةن

اادد  دةا  فدة  800ااد  ةنفدة كافبةدل كاثدة ي ىئ دب   كادع اادد وكحدلو 100وكحل اي  
ةينددةا  500 فبةددل كألو  واد  دد   ا دد   كاددد  اةينددةاوا 1000ىدعدد  كاي  ددم هنددة 

ااد     ا    كادد  ا فبةدل كاثدة ي وظدذا  ىحد ن كافبةدل كاثدة ي أاد  م  دم  100اي  
    كافبةل كألو ا

 د  مي دم كافبةدل ىفحدد  تاليدل ةا دم  نةكدبم كافبةددل اد دم كافندا ل م  دي كافحة اددم  -3
 و لت  يسفار ايكائلكت م ل كافاص   وكافحةن كاذ  ت  ل  ةر كت ما

 ًا( إتباع األساليا الصحيحة ف  نقل الكيميائيات الزراعية ثاني
م كافبةلكا ال ل  د  ا فةن ملت تنبب  ق  كايةفةةسةةا كا اكمةم اف ةك  خطةدة وخةص

 :ةتبةو  ة ي ي
خدد  مب كت ددة كألصدد ةم و احفددم كاغ ددش، وهددي ااةاددم ىدددب أن تيدد ن كايةفةةسةددةا ةك -1

كاعبدد كا وكددلكةكت ة ابدد  كااافةدد  وظعددل ، وا انكددل وكالرف نددةن  دد  ذادد  ت ادد   ةددلة
 كاان خ ا
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حة ك دةا ال ينق   ع ة أشئةص أو ق  كايةفةةسةةا انةةاكا خةصم وأن ىدب أن تن -2
، وإذك ادم ىحد  ذاد   فحندة   ةددب أن ي  دع حدة   ى صد  أو   كة غذكسةم أو م  ةدم

 كافبةلكا م  كاف كة كألخدتا
افندة ةد وكاناد اكا وكا وكسدل كاادي ىدب أن تي ن كانةةاكا ااةام  ةدلة وخةاةدم  د  ك -3

 ت رد م ل كاعب كا أو تيندهة أو تف ا ةا
ىدددب ككدداعفة   ياددآل وكاةددم  ددل كانددف ت أرنددةا تافةدد  وتن خدد  مبدد كا كافدمبددةا  -4

 كايةفةةسةما
 ىفنع  نعة  اةتة  و ع كايةفةةسةةا  ي كاد ا كأل ة ي  ع كانةسش أو  ع كادمةبا -5
اة كدد ةفم وال ىعدددع كاعبدد كا ةاددل كا ددغ  ىدددب أن ىحدد ن كااافةدد  وكاان خدد  اصدد   -6

 اادنب كم  ة  ة أو مندهة أو تف خق ةا
ىدددب أن تدتددب مبدد كا كافدمبددةا كايةفةةسةددم ةكخدد  كانددةةاة ا ددح   ندداظم وأن تدددظ   -7

  ةلك  افنع حدما ة أو تعد  ة ا  داا
ىددددب أن ىحددد ن كاندددةسش  دددلامة  ائطددد اة  دددة ىقددد ت  نق دددر اةحددد ن حدددذاك  وخددد ة  وك بدددر  -8

  ةفم منل كااة مااص اة ك
 دد  كافنااندد  أن ىدددد  كانقدد  منددل ة تيدد ن كاظدددوف كاد خددم  يسفددم ومددلت كاقةددةت  -9

  ذا   ي أىةت شليلة كاادكاةا
ىددددددب أن  انكدددددل  ددددد  تطدددددة ش كافدمبدددددةا كايةفةةسةدددددم كافدكددددد م  ددددد  حةددددد  مفةةت دددددة  -10

 و  كص ةت ة  ع  ة ه   ند   ي وص  كةصلكا كافئ  يا
، م دل أن تدل   تن خد  كايةفةةسةدةا اصد اة  ةدلة عدلىدب تنظةب وغن  كاندةةاكا ا -11

 ةةه كاغنة  و  كة كاانظةب  ي كاادظم وظعةلك  م   صةةا كافةةه وكااق   كا اكمةدما 
و ي حةام ك نحةب كافدمب م ل كألاع أو ةكخ  كانةةاة ىدب أن ىف ا  عر تدكب 
كة أو ا ددد  أو   دددةاة كائ دددب اةفدددا  كافدمدددب وخغنددد  كاف ادددع كاف ددد ا وتدددل   كافددد  

 ا انظةب  ي كألاعا كافناعف م 
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ةسةددةا ةن كائدد ن كادةددل ى ددف  اقددةا كايةفة الخررزا الةيررد للكيميائيررات الزراعيررة  ثالثررًا(
، مفددددة أ ددددر ىق دددد   دددد  كأل دددددكا كافانددددببم مدددد  ككددددائلكت كا اكمةددددم ألردددد    ادددددة  فحنددددم

 :بةلكاا فكايةفةةسةةا كا ةكلةا واااقةش كائ ن كادةل ىدب ةتبةو  ة ي ي خةصم اةاننبم 
 ىدب أن تئ ن كايةفةةسةةا اص اة  ن ص م و ي  ئة ن  احفم و يسفم ا ةا -1
، وأن تيدد ن ةفةةسةددم ةاددل أشددعم كا ددفآل كافبةشدددةىدددب أن ال تاعدددع كافدمبددةا كاي -2

، وأن ىحدد ن   اددع كافئدد ن اعةددلك  مدد  بددماعةددلة مدد   صددةةا كانةدددكن وكأل ددةك  كادر
 كافنةرش كافنه ام اةانحةنا

، وذك أا ةم  يسفدم أل  د وكان كاي وكافنةرش كانحنةماعةلك  م  كأن ىح ن كافئ ن  -3
 واة  م ا انظةب وكاغن  منل كا دواةا

ت  دددع كافدمبدددةا كايةفةةسةدددم ةكخددد  كافئدددة ن ا دددح   نددداظم ااةددد  ىنددد   مف ةدددةا  -4
 كا ا  وكةخدكا    كافئ ن أو ةةخةا ة منل كااة ما

م أو حة ك دددةا أو واددد ة  دددي ال ىدددد   خددد ن كايةفةةسةدددةا  دددع  ددد كة غذكسةدددم أو م  ةددد -5
  ئ ن وكحلا

ىدددب أن تيدد ن كافئددة ن  ةددلة كاا  خددم وذكا ةا ددةا حدددكاة وار ظددم  يسفددم ائدد ن  -6
 كايةفةةسةةا كا اكمةما

ىدددب أن تيدد ن كافدمبددةا كايةفةةسةددم اعةددلة مدد   انددةو  كألر ددة  وكألشددئةص غةددد  -7
 كافن واة ا

كااع ةفددددةا كائةصددددم ائ   ددددة أن تافدددد  مبدددد ة كافدمددددب كايةفةددددةسي كافئ و ددددم مة ددددم  -8
 وككائلك ةت ةا

مدلت ،  نصدةا  خةصدم و بدةا كايةفةةسةدم م دل ا كمدل ط صدةربو ع مبد كا كافدم -9
 ، وم   كاعب كا كافحن اة و عةادا ةاتيلىآل مفةةا مبةدة     اع  ة

، وكافدمبددةا كااددي ادة ددم مدد  م ددل ك  دددكة ةكخدد  كافئدد ن ت  ددع كافدمبددةا كانددةس م وك -10
تبعل م  اع  ة وم  كابةب كادسةني ا فئ ن مدذا  ت  دع  ةا م كتقةةهة  نئ  م
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كافدمبةا غةد كاقة  م ايشاعة  م  كص   دة  كافدمبدةا كاقة  دم ايشداعة  أو ى صد  
 ادلاكنا

ت  ةد  نا   ةا ةر ةا كاادكسدش مدن   ة كةر دةا وكافدةا وكاد د  و ندا   ةا كاغند   -11
 ومب كا كحاةةرةم  ةاغم ا  دواة و ياآل وكاةما

طعددم  حا ظددم اةكددم كافئدد ن وظنانددة ر  ددع تددن ة  ةشددةاكا كالكددالال  وظةددةن و ددع ا -12
 خط اة كاف كة كاف   ةة  ةرا

 التهيؤ الستخدام الكيميائيات الزراعية رابمًا(
ح هندددةل كاعليددددل  ددد  كة دددددكاكا كاادددي ينبغددددي كاعفددد    ددددة اااقةدددش ككددددائلكت أ دددة  و ددددة 

 :ا يةفةةسةةا كا اكمةم ومفة ي ي
كايةفةةسي كا دوا  وتن ة   نا   ةا ككائلك ر  د  أةوكا  ئا  دم تن ة  كافدمب  -1

، ةم كائةصدم اةافعة  دم  ثد  طكابلادم، كاقندةو، غطدةا كا  در أو كانظدةاةوكافياآل كا كا
 اي  ف، كألحذىم كافيسفم، كاصلاخم اك

ت ة دددم و اددد  أ  ددد ة و ندددا   ةا ككدددائلكت كايةفةةسةدددةا كا اكمةدددم  ثددد  كافدشدددةا،  -2
نكل    صيحةا ة ا عف  وملت ككائلكت كافدشةا وكأل   ة كافعط ظم كافقةيةآل، وكاا
  ي كاعف ا

تدن ة  مفةددم  نةكددبم  دد  كافددةا كانظةددب وكاصددة  ن اةنددائلت منددل كااة ددم أو ا غندد   -3
 اعل كال ا ةا    كاعف ا

اب  كابلا اةاعف  ىدب أن  انكل    م ن مفد كانبةتةا و دح م كةصةام تنا  ب  -4
  وكافاصددد    يسفدددم طال تددددد  مف ةدددم ككدددائلكت كافدمبدددةا كافعة  دددم وحةادددم كااقددد

كايةفةةسةدددم  دددي كااقددد   كافدوخدددم حدددليثة  أو كاعط دددل ، وأن تيددد ن كاظددددوف كاد خدددم 
 يسفدددم طوال تددددد  كاعف ةدددم  دددي حةادددم هبددد ب اخدددةد ا خدددم وكالات دددةو كا دددليل الا دددم 

 كاادكاة و ي كألىةت كاففطدة ا
، أل ر  ي  حة ام كت ةا كانيد كألخةد ةمىدب أن ىح ن ككائلكت كافبةلكا كا اكم -5

، كا ددددواة كاقصددد ت طكت دددةا كا ظةسةدددمكددديد ذو حدددلي  وخندددائلت  قددد   دددي حدددةالا 
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كال  دةا كانحة ي اد ةا، وص   كت م ةال كاادل كالااصدةة  كااددا  وأن تندائلت 
كافبةددلكا ألغدك دد ة كافئصصددم وحنددب كاننددب كاف صددل   ددة و ددي كا اددج كافيسددم 

وكأل  دد ة كافيسفددم الكدداعفةا ةا وأن تيدد ن  اددةس  كافحة اددم  عةاددم و  ةددلة وظةاطدخقددم 
 اب  حلوا أ دكا مبةدة  اةدم كةصةام اةت ما

ةخبددةا أصدداةب كااة ك ددةا وكافنةحدد  اف مددل ة دددكا كافحة اددم ابدد  يدد  ة   دد  تددةاخ   -6
 كابلا م ل كألا ا

  ىدددددب أن يا ك ددددل أكثددددد  دددد  شددددئ  وكحددددل  ددددي   اددددع كافحة اددددم وذادددد   دددد  أ دددد -7
 ما كالكاغةرم وكافنةملة وكاقةةت اةةكعة ةا كا دواخم  ي كااةالا كاطةاس

 الضوابط المتبمة أثنا  استخدام الكيميائيات الزراعية خامسًا(
مةم هنةل كاعليل    كا  كا  كااي ينبغي ةتبةم ة أرنةا مف ةم ككائلكت كايةفةةسةةا كا اك 

 :وخةصم كافبةلكا و ن ة  ة ي ي
 كااع ةفةا كاف   ةة م ل م ب كافدمبةا كايةفةةسةماةتبةو  -1
ىدددددب أن ىحدددد ن كاف ددددادم ن  ددددي كاعفدددد   دددد  كألصدددداةا كابددددةاغة  ومددددلت كالكدددداعة م  -2

 اةألر ة  أو كافد لا
 اآل كا كاةم أرنةا كافحة امكاتلكا كافيا -3
كال انددددةو مدددد  كألكدددد  وكا دددددب وكااددددلخة  أرنددددةا كافحة اددددم أو اعددددلهة ةال اعددددل ة ددددلك   -4

   كا  ر وكأليل  اةافةا وكاصة  ناكافياآل وغن
 ملت ككائلكت كألوك ي كافن اةم  ي كاعف ا -5
ىددددب أن ىحددد ن   ادددع كااا دددةد وخ ددد  كايةفةةسةدددةا كا اكمةدددم اعةدددلك  مددد  كافندددةرش  -6

 كانحنةم وكافدكمي و صةةا كافةةها
 ملت ككان ة  أو شم أو تذو  أو افآل كايةفةةسةةا  ط قة ا -7
 : ا    كاد ا كايةفةةسةةا وتا ةد خط كا     -8

   ا خ كن كاد  ةال  صب حدفر اةافةا كانظةبا –آ 
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خ   مفةم كافدمب كاف صل   ة ا فدشم كا كحدلة  دع ا ةد   د  كافدةا  دي ومدةا  -ب
 خةصا

، وخغند  ومدةا تا دةد كافا د   كافا    كافا دد ةادل خد كن كافدشدم ة ة م -ا
 ملة  دكا وخ ةف  ةا كاغن  ةال كائ كن رة ةما

 م كابةاةم    كافةا اف ا خ كن كافدشماة ة م كايفة -ا
 كل غطةا   هم كافدشم كلك   احفة ا -9
 يام ت غة  كافدشم وتنائلت ةا م كا غ  كافيسفم اعف ةم كاد ا -10
تدددام مف ةدددم كادددد  ا دددح   نددداظم م دددل أن تغطدددل  فةدددع كانبةتدددةا و فةدددع كأل ددد كا  -11

،  دع وادج وكحدل انبادم كا كحدلة  ددتة   ديكاظةهدة ا نبام كا كحلةا وم ل أن ال تدد  ك
ةىقددةف كاعفدد  أرندددةا هبدد ب كادخدددةد كا ددليلة كاندددمم أو كألىدددةت كاففطدددة أو كاظددددوف 

 كاد خم غةد كافيسفما
 ملت كافدوا ةكخ  كافنةرش كافدش شم أل ر ىنبب كاا  ا اةافدمب كايةفةةسيا -12
 ددي ، و ن كادخددةد هةةسددم و ددع كتدددةه كادخددةدة دددكا مف ةددم كاددد  أو كااع ةددد منددل ة تيدد   -13

 د كابةكد أو اعل كاظ دا كاصبة
 كااعة    ع كافدمبةا كايةفةةسةم ىنا  ب كااذاا -14
تدنب  ثد أو كحب كافدمب كايةفةةسي كافدم  أو كافئ ب م ل كادنم أو كافيادآل  -15

، وإذك ةخد   دي كاعدة   ةغند  ة حدةال  ا   ةغان  حةال  اةافةا وكاصدة  ن وإذك حلا ذ
 ةاةقما  15و ةلك  اةافةا  ق  وافلة ال تق  م  ط

 اإلجءا ات الت  يةا اتخاذها بمد االنتها  من استخدام الكيميائيات الزراعية سادسًا( 
كاائ      كافا د   كافابقدي اعدل كادد  وذاد   ا دخغدر  دي ح ددة واة در اعةدلك  مد   -1

  صةةا كافةةها
،  د  تئ د   ن دة  دل ن ة  دي مةم كافدمبةا كايةفةةسةم كا ةاغدمال تاةو  ككاعفة  أو  -2

ح ددددة مفةقدددم  دددي أاع غةدددد  اكمةدددم وظعةدددلك  مددد   صدددةةا كافةدددةها غنددد  وتنظةدددب 
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، تغنددد  كافدشدددةا اعدددل كال ا دددةا  ددد  كافندددا   ةا كافندددائل م  دددي كاعف ةدددمكأل  دد ة و 
 كاعف  ي  ةة  وظعةلك  م  كافدكمي و صةةا كافةةه ومةتتي:

 ن  ة اةافةاات دخغ كافدشم  فة اقي    كافا    رم غ –آ 
و ددددع مفةددددم  دددد  كافددددةا وكاصددددة  ن  ددددي كافدشددددم وكانددددفةد ايفةددددم مة ةددددم  نددددر  -ب

 اةائدوا    خدر ت كافدشما
غن  خ كن كافدشم وكأل  كا كألخدت اةافةا وكاصة  ن   ككطم  دشم ة كادم  دة  -ا

 م ش   ة    تدكبةاا
ةدم  ،  بةدلكا  خاULVغن  كافدشدةا كاادي تدد  ادةاادم كافاندةهي كاصدغد ط -ا

 طكاية كوخ    ةلك  مفة ذمد أميه اةاننبم الكخ  كائ كن وكائدر ت وكان  الاا د
 ت خةج كاف كاع كااي تااةا ةال ت خةجا -ا

 ةمةةة كأل   ة و نا   ةا كافحة ام وكاف كة كافابقةم ةال   كاع أو  ئة ن  يسفما -3
ةسةدةا مةأليدل  تبلي  كافياآل كا كاةم وغن  أ د كا كادندم كافعد دم ا ا د ا اةايةفة -4

، و ددد  كافناانددد  غنددد  كادندددم ل وكألا ددد  اةافدددةا وكاصدددة  ن  ةدددلك  وكا  دددر وكاددددأ
 احة  را

 و ع ال اةا م ل أردكف كااق   وكاف كاو كافدش شم ا ااذيد     ئةردهةا -5
ىفنع  ني أو تن خش أو أك  شيا    كافاةصة  أو امي كااة ك ةا ابد  ك ق دةا  -6

  ادة كأل ةنا
 حماية نحل المسل والكائنات النافمة األخءى سابمًا( 

ةن كالكدددائلكت كأل دددة  ا يةفةةسةدددةا كا اكمةدددم وخةصدددم كافبةدددلكا ياط دددب حفةىدددم كايةسندددةا 
 :افحة ام وخام ذا     خي   ة ي يغةد كافنا ل م اة

  حة ام كت ةا كا ةاة م ل كانبةتةا اب  كاا هةد ةن أ ح ا -1
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كافحة ام التئةذ كاادلك ةد كاي  دم ااق ةد  كا ددا ةخطةا كانّاةاة   ة  ة  اب  ة دكا  -2
وذا  اغ ش أ  كب كائيىدة أرندةا مف ةدم كادد  أو  ق  دة ةادل خدةاا كافنطقدم  دي حةادم 

 ككافدكا كافحة ام افلة أر  ا
ى    ة دكا كافحة ام  ي كاصبةد كابةكد أو منل كاغدوب حال ىح ن كاناد  ةكخد   -3

 خيىةه وال ياعدع ا فبةل  بةشدةا
فة   بةددلكا  ائصصددم غةددد  ددةاة انادد  كاعندد  وكايةسنددةا كانة عددم كألخدددت ككدداع -4

 % حة  ىقا  ح دكا كاَف  وا ة  كاانرةد م ل  ا  كاعن ا50 ث   بةل كابدخف ا 
ى  دد  ككدداعفة  كانددف ت اشددة  ال تع ةدددك  اددلا كة حددةن ألن ةاددةسش كااع ةددد تبقددل  ددي  -5

اي تدفع    اب  كا دغةالا  د  كابة م  لة أر   مفة أ  ة تنق   ع حب ب كا قةد كا
م ددل كأل هددةا ةاددل ةكخدد  كائيىددة وكااددي تنددائلت ةرعددةت كاةداددةاا وخنددبب ذادد  اادد  

 كاةداةا وكاية يا ةكخ  كائ ةما
 


