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 المقدمة
الوراثية اليوم قد أخذت فرصتها في التطبيق في مجال إن الكثير من اإلنجازات 

وخاصة فيي مجيال مفاف ية اتفيات وللي  لهيا أعهرييت عهلييات الهفاف ية العلوم الزراعية 
الكيهيائيييية مييين  يييلبيات فيييي مجيييال اللييي ة العامييية والتليييو  البي يييي وعهيييور ال ييي  ت 

 عييين القيييوش والاييروب التييي  يييدأت الهقاوميية ميين اتفييات لمعيييت الهبيييدات اله تلميية ف يي ا 
يييدات وعهليييات يييداولها ييية للهبها الييدول والهماهييات الدولييية مييول الهواصييمات الممي ييع

، هييذا اب ييباع شفعييم العيياملين فييي مجييال الهفاف يية واعييد التطييور ال اصييت وا ييت دامها
فيييي مجيييال التقمييييات ال يوخييية إليييه ابخيييذ نهيييا مققتيييت هيييذا التقمييييات فيييي مجيييال الت يييوخر 

التيي  ال يوي للكائمات وممها اتفات وعوائلها الغذائية ، ولعت من أهم التطبيقات الوراثية
 :ال مفاف ة اتفات ما يليين في مجأصب م في متماول الهزارعين والعامل

 المحاصيل المقاومة لآلفات 
% ميين اإلنتييا  25زخييد علييه نهييا ييقييدر ال  ييائر التييي ي ييببها اتفييات اله تلميية 

 اصيييت الهقاوميية ل فييات نالقييدر واييالر م ميين لليي  فلييم ي اييه عهلييية يراييية اله العييالهي
 ميي  وديد، مين خ يائراتفيات الذي ي ت قت من ا هتهام والذي يتما ب مع ميا ي دثيت 

 1970مته عام إن  البية ابن ا  التي نارت عن مقاومة م اصيت ال  ر ل فات 
ة فيي شردية ي يجيت ا خت فيات  يين ابصيمال وال ي  ت الهزروعيأكثر من لم يتجاوز 

، كها أن عهلية إنتا  ونار ابصمال الهقاومة لل ارات تل فام ا يتها أو مقاومتها 
مم يا  البر وثيية الهقاومية لل  Sequoiaمن ال  ر اقتلر فقط عليه صيما البطا يا 

، إ  إن م اصييييت ال قيييت ماييييم نعمايييية أكبييير ميييي  أنتجيييم نعييي  ونطا يييات ابورا 
 مراض المبات.ابصمال الهقاومة لل ارات وأ
أصيييبس ا يييت دام ابصيييمال الهقاومييية أميييد ال يييتراييجيات فيييي ال يييموات ابخيييير  

الهههيية فييي مجييال إشار  اتفييات ومفاف تهييا ولليي  لزخيياش  الرقانيية علييه الهبيييدات ويعيياعم 
، ف ييي ا عييين أن نا يييت دام الهبييييدات الايييروب التيييي يتعيييين ا لتيييزام  هيييا عميييد الهفاف ييية

وخمييي  نمقيييات ة يايييفت عمليييراا هامييياا فيييي نجيييا  الزراعييية ا يييت دام ابصيييمال الهقاومييي
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، كيذل  في ن مين العواميت الهايجعة هيا أكثير أمانياا للبي ية ولله يتهل اإلنتيا  ف ي ا عين أن
عله إنتا  المبايات الهقاومة ل فات هو ا  تثهار الهجزي في هذا الهيدان فهث ا قدرت 

س مقاوميية لذنانيية هايييان وزنبييور يكيياليا التراييية التييي أدرخييم إلنتييا  أصييمال ميين القهيي
يين البر يييم ال جييازي  ال مطيية الهمايياري وجنتييا  أصييمال ميين البر يييم ال جييازي الهقيياوم لهز

مليييون  9.3وأصييمال الييذر  الهقاوميية ل مييار  ييا  الييذر  ابوراييي قييدرت  م ييو  رقشالهبيي
 ر مليون شو  3.8 مواليشو ر وفي الهقا ت  لغ التوفير المايج من زراعة هذا ابصمال 

 . 1:  300هي ن بة عائد يبلغ ن و  موخاا و 
  ئد استخدام المحاصيل المقاومةفوا

 ات الوراثييية واله ييت دمة مالييياا إن اله اصيييت الهقاوميية ل فييات والتييي يييم إنتادهييا نالتقمييي
 :ن أن ي قق العديد من الموائد وهييهف
إن ابصييييمال الهقاوميييية هييييي ال ييييت الوميييييد وابمثييييت لهفاف يييية اتفيييية عمييييدما يكييييون  -1

 ابصمال الهتوفر  هي أصمال م ا ة دداا.
 ي هن ال هاية من اتفات عله  ول الهو م. -2
 يأثر اتفة خ ل الطور ابكثر م ا ية. -3
 د عله الطقس.إن مهاية اله لول من اتفة   يعته -4
 يل  التي يلعب معاملتها نالهبيدات.يوفر مهاية لجهيع أدزا  المبات خاصة  -5
 إن اتفات التي يهادم اله لول هي التي يتأثر فقط. -6
 ابصمال أو اله اصيت الهقاومة يتوافق مع نقية  رائق الهفاف ة. -7
خمي   عمد امتماعهيا نالهقاومية لعيد   يموات إليهيؤشي ابصمال الهقاومة ل فات  -8

 أعداش اتفة إله أشنه م توى لها.
أو عامت الهقاومة يفون فعا ا فقط شاخت الم ييج وايذل    يفيون ليت ييأثير إن دين  -9

 في البي ة وعليت ف ن اله اصيت الهقاومة هي صديقة للبي ة.
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وعليت فهي  يير  يامة لسن يان إن ديمات أو عوامت الهقاومة قا لة للت لت ال يوي  -10
 ال يوانات ابليمة.و 

ا ييت دام ابصييمال الهقاوميية  رخقييية  ييير مفلميية وجن الكلميية الومييييد  لهييا هييو ثهييين  -11
 البذور والتي يدخت ضهن يكاليا عهلية الزراعة.

 فاف ة.فاعلية في الهيجعت الدور  الزراعية أكثر  -12
 مفهوم المقاومة وأنواعها 

نأنهيييا كهيييية ال يييواا أو الليييمات الهوروثييية التيييي  ل فيييةرخيييق مقاومييية المبيييات يهفييين يع
ين المبيات  اتفيةيت فم في م توى ال رر الذي ي ببت  للمبيات أو هيي الليمات التيي يهفل

كبيييير  أو الايييما  ممهيييا ي يييم عيييرول قيييد ي يييبب أضيييراراا ناتفيييات  ةمييين يجميييب اإلصيييان
والهقاومييية أي يياا هيييي مجهيييو  اللييمات الهوروثييية والتيييي  لمبايييات أخيييرى مييين نمييس الميييو 

ي يتطيع  وا ييطتها نبييات مييا مين يقليييت امتهالييية نجييا  ا يتعهالت كعائييت ميين قبييت نييو  أو 
والهقاومييية مليييطلس ن يييبي   يعيييرل إ  نالهقارنييية ميييع نباييييات أخيييرى  اتفييياتأنيييوا  مييين 

ا ليية صيما المبيات الوراثيية لل يد يلاع نافت أكبر وعليت ف ن الليما الهقياوم يعميي ق
، وعليت ف ن المبايات الهقاومة هي المبايات ابقت إلصانة  تأخيرها أو التغلب عليهامن ا

ضييرراا أو إصيييانة ناتفيييات مقارنييية نالمباييييات الهوديييوش  فيييي ال قيييت ي يييم نميييس الايييرول 
 :البي ية ، والهقاومة إما أن يكون 

وهيذا الميو  مين الهقاومية ييت فم  : Horizontal Resistanceمقاومة أفقيةة :  (أولا 
إل يعهيييت  Polygenicفييييت عيييد  ديميييات ثانوخييية وهيييي ديميييات متعيييدش  ابصيييول 

الجيمييات ضييهن أصييمال متعييدش  لهييا م ييتوخات مم م يية ميين الهقاوميية مييع يوقييع 
زخيياش  الهقاوميية أو زخيياش  يأثيرهييا عيين  رخييق يييراكم  ليييات الهقاوميية فييي العديييد ميين 

 ابماكن.
وهيذا الهقاومية يييت فم فيهيا دييين  :Vertical Resistanceمقاومةةة عموة ةة : (ثانيةاا 

 يييد ا عييين التغيييير فيييي يكيييرار الجيميييات أي  Monogenicرئييييس أمييياشي ابصيييت 
. إضافة لها  بق ف ن هميا  نعي  واتفة  ين العائتياهر ع قة الجين نالجين 
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د يهفييين المبيييات مييين الهيييروع مييين قييي ل فييياتالايييواهر الهريبطييية نهقاومييية المبيييات 
 :ممهاناتفة اإلصانة 

: و ييهيم نالهقاوميية الكالنيية ولليي  Pseudo-Resistanceالهقاوميية الكالنيية  -1
ي ييم عييرول معيميية ناتفييات لقييدر  المبايييات الهقاوميية علييه مقاوميية اإلصييانة 

عمد زوال يل  الارول مي  يتهفن هذا المبايات ناتفات إ  أنها قد يلاع 
 :من خ ل ما يليناتفات مة اإلصانة من مقاو 

: مثيال للي  ابصيمال لات الم يج Host Avoidanceيجميب العائيت  –  
 لم ودها الهبفر.ناتفات تهفن من يماشي أو يجمب اإلصانة يالهبفر 

: يؤشي نع  العوامت البي ية Induced Resistanceالهقاومة الهؤثر   -ع
قتية وممهيا التغييرات التيي ي يد  فيي إله زخاش  مقاومة المبات نليور  مؤ 

العماصيير الغذائييية الهتييوفر  للمبييات التييي يجعييت المبييات مقاوميياا لسصييانة 
 .نآفة معيمة

: قيد ي يد  أميانياا أن يبقيه Escape By Chanceالهيروع نالليدفة  -ت
نعيي  المبايييات  ييير ملييانة ميين  ييين مجهوعيية ميين المبايييات الهلييانة 

مة مقيقة لسصانة وان عدم إصا تها دا  هذا المبايات قد   يكون مقاو 
 عن  رخق اللدفة فقط.

انة   يتأثر كثيراا : إن المبايات القاشر  عله ي هت اإلصToleranceالت هت  -2
، مي  يمهو المبات نلور   بيعية وخعطي م لول أعله مها من درا  لل 

ن ، إب ك هها  ممس اتفة  ممس الدرديةيعطي اللما ال  اس إلا ما أصي
القدر  عله ي هت اإلصيانة قيد يرديع إليه التيأثير الهتجهيع للعدييد مين صيمات 
المهو المبايي التي يلعب  الباا التعرل عليها. ومن أمثلة هيذا الليمات قيو  
المهييو وقييدر  المبييات علييه يعييوخ  مييا فقييدا ميين نهييو دييرا  يغذييية اتفيية عليييت 

م مزاييييا القيييدر  عليييه والقيييو  الهيفانيفيييية لون يييجة وابع يييا  المباييييية ومييين أهييي
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لتكيييييوخن  ييييي  ت اتفييييية ي هيييييت اإلصيييييانة أنهيييييا   يايييييفت أي ضيييييغط عليييييه 
 :ابمثلة عله ما ت الت هت ما يليف يولودية دديد . ومن 

ليييومن أن أورا  نعييي  ابصيييمال ال  ا ييية مييين البمجييير ال يييفري ييييذ ت  –  
 Myzusن رعة عقب إصا تها نأعداش كبير  ن ار  مزن ال وخ ابخ ر 

persicae (Sulz.) ة  يمهيييا يبقيييه أورا  ابصيييمال الهت هلييية ممتليييب
 ول نم ها.ي م الار 

لييومن أن  ييق المجيليييات ابخ يير يييؤثر فييي نبايييات ال مطيية عيين  رخييق  -ع
امتلييياا علييياريها وجفيييراز نعييي  التوك ييييمات نيييابورا  التيييي يتغيييذى 

ت هلية   عليها مي  يتأثر ابصمال ال  ا ة  هذا  يمها ابصيمال اله
يتييأثر  هييذا ال ييهوم وقييد يردييع لليي  إلييه قليية م ا يييتها لهييذا ال ييهوم أو 

 .يل  ال هوم إله مركبات  ير  امةلقدريها عله ي وخت 
 المحاصيل المقاومة لآلفات 

 :اله اصيت الهقاومة ل فات وممهامن أنوا  
ت يعيد ا يت دام ابصيمال في العديد من ال ا : أصناف مقاومة ألمراض النبات: (أولا 

، خاصيية ابمييراض المايجيية عيين علييه أمييراض المبيياتلوميييد  لل يييطر  الهقاوميية الو يييلة ا
والمايرو ات ومن ابمثلة عله  Soil-borneاله ببات الهرضية التي يعيش في التراة 

صدأ ال بوع التي   يممع في مفاف تها  وى ا ت دام ابصمال الهقاومية لل  أمراض 
ا يلييي ا ييتعراض لييبع  ابمثليية فييي الهييوز. وفيهيياب ييوش  Sigatokaمييرض الييي وكييذل  
 :ممها

 Fungiالفطريات  -1
: إن ال يييطر  علييه أمييراض اللييدأ فييي ال بييوع عيين  رخييق أمييراض صييدأ ال بييوع –  

يعييد ميين أقييدم ابمثليية مييول ا ييت دام ابصييمال الهقاوميية وجن  ييرامج يراييية المبييات 
لييي  بن فطرخيييات الليييدأ قييياشر  عليييه إنتيييا   ييي  ت الترايييية م يييتهر  ل يييد اتن ول

 . موات 5-3دديد  قاشر  عله إصانة ابصمال الهقاومة كت 
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: وي ييببت فطرخييات الترايية والتييي   يهفيين لييذ ول الميوزارخييومي والمري ييليوميأمييراض ا -ع
ال ييطر  عليهييا إ  نا يت دام ابصييمال الهقاوميية ويتيوفر مالييياا العدييد ميين أصييمال 

، وكهثال نجد أن صما الطها ة اليذي مة لمطرخات الذ ولالهقاو الطها ة القطن و 
والييييييييييذي يعمييييييييييي أن هييييييييييذا اللييييييييييما مقيييييييييياوم للييييييييييي  (VFNT)ي هيييييييييت اله تليييييييييير 
V=Verticillium  وF=Fusarium    ونيهييييايوشا يعقييييد الجييييذورN   وموزائييييي

 .T=Tobaco Mosaicالتبغ 
بب العديييد ميين أمييراض : هييذا ابنييوا  ي ييPhytophthoraأنييوا  فطرخييات الجييمس  -ت

ابميراض فيي العدييد مين اله اصييت وقيد ازشاشت  Root rotعمن وخياس الجذور 
، يت الهعهير  كالجيم وأايجار الماكهيةالتي ي ببها هذا المطرخات  و اا فيي اله اصي

بميراض التيي ي يببها إ  إن إنتا  أصمال مقاومة لهذا المطرخات مدل من انتاار ا
إنتيييا  العدييييد ميين ابصيييول الجذرخييية للعديييد مييين أايييجار  ، كيييذل  يييمهييذا المطرخيييات

 الماكهة الهقاومة لهذا المطرخات.
ي مييييي  مييييين إن يرايييييية أصيييييمال مقاومييييية للمايرو يييييات : Virusesالفايروسةةةةةات  -2

ا ييت دام مبيييدات ال اييرات للق ييا  علييه ال اييرات الماقليية للمايرو ييات مهييا ي يياعد فييي 
، ومييين ابمثلييية الماد ييية عييين اف ييية الهتكامليييةا يييت دام ابعيييدا  ال يوخييية فيييي  يييرامج الهف

 :صمال الهقاومة للمايرو ات ما يلياب
: ميييرض يلييييب البمجييير ال يييفري وخ يييببت فيييايروس العييير  Rhizomaniaالهيييرض  –  

، هيذا الهيرض انتاير ن يرعة Necrotic Yellow Vein Virusابصمر الهبقيع 
يتم نقلت  وا يطة فطرخيات في مما ق زراعة البمجر وجن المايروس اله بب للهرض 

التراة وقد يم يطوخر أصمال من البمجر ال فري الهقاومة للمايروس وللماقت واذل  
يييم مهاييية م لييول البمجيير ال ييفري ميين ال  ييائر الكبييير  الييذي كييان ي ييببها هييذا 

 الهرض.
 : هييذا الهييرض ي ييببت فييايروس موزائييي  فييول اللييوخا مييرض موزائييي  فييول اللييوخا -ع

Soybean Mosaic Virus  فيييول واليييذي كيييان مييين العواميييت اله يييدش  لزراعييية
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، إن المايروس اله بب لهذا الهرض يمقيت  وا يطة اللوخا في نع  مما ق العالم
يين  30البييذور إضييافة إلييه إمفانييية نقلييت ميين قبييت  وقييد يييم إنتييا  نييو  ميين مايير  الهز

  يي  ت ميين فييول اللييوخا الهقاوميية للمييايروس واييذل  يهييم ال يييطر  علييه الهييرض
 في أماكن انتاارا.

يعيد ابصيمال الهقاومية أميد أف يت الطرائيق : لديدان الثعبانيةةأصناف مقاومة ل: (ثانياا 
التييي يهفيين ا ييت دامها لهفاف يية الديييدان الثعبانييية ويتييوفر اليييوم العديييد ميين اله اصيييت 

جم والبر يم وال مطة والايعير والايوفان الهقاومة للديدان الثعبانية ممها فول اللوخا وال
، كهيييا والهايييهش وال ه ييييات والعميييب والجيييوزوالبطا يييا والماصيييوليا والبزالييييا والطها ييية 

العديد من ابصول الجذرخة الهقاومة للديدان الثعبانية ومن هذا ابصيول الجذرخية يتوفر 
 لل وخ. Nemaguard rootstocksابصت اله هه 

ابرديت إن ابصيمال الهقاومية لهمليليات  :ابرديتمفصةليات ة لأصناف مقاومة: (ثالثاا 
عاميياا وابمثليية عدييييد  دييداا فيييي مجييال ا يييت دام  150عرفييم وا ييت دمم لهيييا يزخييد عييين 

 :ن مملليات ابردت والتي من أهههاابصمال الهقاومة لل يطر  عله اتفات م
ال  ا ييية وييييؤشي إليييه يقيييزم وميييوت يهيييادم ديييذور العميييب : ماييير  فيلوك ييييرا العميييب -1

اجيرات العمب وقد أشت هذا ال ار  إله يهدييد زراعية العميب فيي فرن يا نعيد أن ييم 
وقيد يهيم ال ييطر  عليه هيذا ال اير   1860نقلها من أمرخفا إله فرن يا فيي أوا يط 

خفيي في فرن ا  تطعيم العمب المرن ي عله ابصول الجذرخة بصيمال العميب ابمر 
، ومميييذ يلييي  المتييير  ييييم إنتيييا  ويطيييوخر العدييييد مييين ابصيييول الهقاومييية لهيييذا ال اييير 

 .يهاالجذرخة الهقاومة لهذا ال ار  لل يطر  عل
: يعييد الييرز وامييداا ميين أهييم اله اصيييت الغذائييية فييي العييالم وقييد  فييات الييرز ال اييرخة -2

وخهيادم هيذا مليون شونم  75 لغم اله امة الهزروعة من الرز عله م توى العالم 
ممهييا ي ييبب خ ييائر كبييير  دييداا فييي  30، اله لييول مييا يقييرع ميين ألييا نييو  ماييري 

هذا اله لول وممها قمياز اليرز البميي وقيد ييم يطيوخر أول صيما مين اليرز الهقياوم 
مين قبيت الهعهيد العيالي لب يو  اليرز فيي الملبيين ومميذ  1973لهذا ال ار  في عام 
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ال ايرخة  أصيمال اليرز الهقاومية ل فيات لل  الوقم  لغم اله امات الهزروعة من
وقييييد يييييم ل ييييد اتن يايييي يي ث ثيييية أنهيييياب ميوخيييية ، مليييييون شونييييم 50نييييأكثر ميييين 
Biotypes  ميييين قميييياز الييييرز البمييييي التييييي يهفمييييم ميييين التغلييييب علييييه الهقاوميييية فييييي

أصييمال الييرز الهقاوميية مهييا يتطلييب ا  ييتهرار فييي عهلييية التراييية إليجيياش أصييمال 
 مقاومة دديد .

ميين اتفييات  Wheat curl mite: يعييد ملييم التمييال ال مطيية تمييال ال مطييةملييم ال -3
 Wheatوللييي  لمقليييت فيييايروس موزائيييي  ال مطييية اله طيييط الهههييية عليييه ال مطييية 

streak mosaic virus  وقيد ييم إنتيا  أصيمال مين ال مطية الهقاومية لهيذا ال ليم
 اشخارواذل  يم عله ال لم والهرض المايرو ي الذي يمقلت ال لم واذل  يم ال يطر  

 يكاليا عهلية ا ت دام مبيدات ا كارو ات.
إن الهييدى الغييذائي أو العييائلي الوا ييع لهييذا : لقواقةةو والبقاقةةاتأصةةناف مقاومةةة ل: (رابعةةاا 

اتفات يجعت من اللعب إيجاش فروقات ضهن المو  العيائلي فيي شردية ي هيت أو مقاومية 
، لييذل  فيي ن الطرخقيية التقليدييية فييي يراييية ابصييمال الهقاوميية لييم انة نييالقواقع والبزاقيياتاإلصيي

 .للقواقع والبزاقات يتهفن من إيجاش أصمال مقاومة
يهفن مرايو المبيات مين إيجياش العدييد مين ابصيمال : ألةغاللأصناف مقاومة : (خامساا 

 :لة ممهاالهقاومة للمبايات الهتطم
: يتييوفر الهقاوميية للهييالو  فييي عييدش ميين اله اصيييت .Orobanche sppالهييالو   -1

الزراعية ممها الباق   والطها ة واع  اله اصيت الليليبية وزهير  الايهس والبيقية 
Vetch لهيييالو  نيييو  اصيييمماا لهقاومييية  53، فميييي البييياق   اختبيييرOrobanche 

crenata  وودييد أن اللييماExpress ميين ي ديييد دييين رئيييس م يييقاوميية أكثرهييا م
، وفيي ملير Orobanche aegyptiacaواميد ييت فم فيي الهقاومية للهيالو  نيو  

. وفييي الطها يية مقاوميية للهييالو  402بيياق   ديييز  انت بييم  يي  ت ميين صييما ال
 Orobanche كيييييييان مقاومييييييياا للهيييييييالو  نيييييييو  Pzu-11وديييييييد أن الليييييييما 
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aegyptiaca مليييون هفتيييار ميين زهييير  الايييهس  60، وفييي رو ييييا يييزر  أكثييير مييين
 الهقاوم للهالو .

: يتوفر الهقاومة لمبات ال ترخفا الهتطمت في نع  أصمال .Striga sppال ترخفا  -2
الذر  الرفيعة التي يتهيز نع ها نعدم إنتادها لهاش  معيمة ي مز إنبات  يذور المبيات 

  المبيات الهتطميت عليه مقاومية وللي  لعيدم قيدر أصيمال أخيرى  الهتطميت فيهيا وديدت
 اختراقها. 

نارخاا مين الههفين ا يت دام أصيمال مقاومية : آلفات الفقريةأصناف مقاومة ل: )ساةساا 
لم يييبة ل فييييات لسصيييانة ناتفيييات المقرخيييية ولكمهيييا يبقييييه م يييألة  ييييير مقبولييية وخاصيييية نا

، إل إن يطوخر صما مقاوم للبائن معماا أن هذا اللما  ير صالس ل  ته   اللبونة
كغذا  لسن ان وال يوانات الدادمة ابخيرى. إ  إن هميا  نعي  أصيمال اليذر  البي يا  

، هذا اللما  ير مقبول ة اريما  م توى التانين في  ذورهاالهقاومة للطيور ولل  نتيج
 .ن اناإلمن قبت 

ق الترايية التقليديية مين ائيليم ييتهفن  ر : آلفةات غيةر الحيويةةلأصةناف مقاومةة : )سابعاا 
أو التليو  ل فات  ير ال يوخة كاريما  شردية ال يرار  أو الهلومية إنتا  أصمال مقاومة 

لهقاوميية لتييأثير نعيي  ، إ  إنهييا يهفمييم ميين إنتييا  نعيي  أصييمال اله اصيييت او يرهييا
 لهبيييييدات Canolaمبييييدات ابش ييييال ممهييييا ميييث ا صييييما مقيييياوم مييين م لييييول الكييييانو  

وم لييولي الييذر  وال مطيية الهقيياومين لهبيييدات  Triazinesبش ييال التانعيية لهجهوعيية ا
واليييييذر  والقطييييين الهقييييياومين لهبييييييدات  Imidazolinonesابش يييييال التانعييييية لهجهوعييييية 
 .Sulfonylureas ابش ال التانعة لهجهوعة

 
 


