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 ضزه فَ انتاج الفاكيو للصف الثالث شعبة سراعو ًتزبيوهحا

  Vitaceaeالعائلو     Vitis spec.  االسن العلوَ    The Grape  العنب  
يؼزجش اٌؼٕت ِٓ ٔجبربد إٌّطمٗ اٌّؼزذٌٗ ٚإٌّطمٗ رؾذ االعزٛائيٗ ٚيٕزشش اٌؼٕت  فٝ وضيش ِٓ اٌذٚي 

ي األٚي  ِٓ ثيٓ ِؾبطيً اٌفبوٙٗ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ ٚيؼزجش ِؾظٛي  اٌؼٕت  اٌّؾظٛ ؽٛي اٌؼبٌُ 

فبوٙٗ إٌّضسػٗ                                                    أِب فٝ ِظش فيؤخز اٌزشريت اٌضبٔٝ ِٓ ثيٓ ِؾبطيً اٌ

 اعيب اٌظغشٜ ِٕٚٙب أزشش اٌٝ ِٕبؽك صساػزٗ اٌّخزٍفٗ فٝ اٌؼبٌُ :الوٌطن األصلَ للعنب االًرًبَ

وً ِٓ  إٌّيب ٚاٌجؾيشٖ ٚاٌذلٍٙيٗ   ِظش فٝ ظبدفع اٌؼٕت فٝ ِظش ثىّيبد وجيشٖ فٝ ِؾبٚيضس

 ِؼظُ أزبعٗ فٝ االعزٙالن اٌطبصط ٚعضء ثغيؾ يغزؼًّ الٔزبط اٌزثيت  ٚأزبط إٌجيز  هغزٍٙيٚ

ٚٚعذد  ِؼشٚف ِٓ ايبَ لذِبء اٌّظشيِٓٓ ِؾبطيً اٌفبوٙٗ اٌزٝ ظٙشد ِجىشٖ عذا فٙٛ  اٌؼٕت ٚ

 ٚروش اعّٗ فٝ اٌمشاْ ٚفٝ اٌىزت اٌغّبٚيٗ اٌّخزٍفٗ  رٗ فٝ اٌّؼبثذسعِٛب

         اٌزمغيُ إٌجبرٝ  

 لغّيٓ سئيغيٓ ّ٘ب: مغُ اٌٝراٌؼذيذ ِٓ االٔٛاع  اٌزٜ يشًّ  Vitisاٌغٕظ  اٌؼٕت يزجغ 

 أٔٛاع رغزؼًّ الٔزبط االطٛي  -صبٔيبأٔٛاع رغزخذَ ٌالٔزبط اٌضّشٜ                -أٚال

                                                                                         األٔٛاع  اٌزٝ رغزؼًّ ٌالٔزبط اٌضّشٜ  ٚأّ٘ٙب  أٚال

I-  ٝاٌؼٕت االٚسٚثVitis vinefera    ًإٌٛع ِٓ اٌّغبؽٗ إٌّضسػٗ فٝ اٌؼبٌُ %90 يّض ٛ٘ٚ

 اآلرٝ : ِٚٓ أُ٘ خظبئظٗظش غٝ اٌّغزخذَ فٝ ِيئشاٌ

 رغزؼًّ صّبسٖ فٝ أزبط إٌجيز ٚاٌزثيت ٚػٕت اٌّبئذٖ )االعزٙالن اٌطبصط(  -1

ٌٚزٌه اليفؼً صساػزٗ فٝ إٌّبؽك اٌزٝ ِؼظُ أطٕبفٗ رزؤصش عٍجيب ثبٔخفبع دسعخ اٌؾشاسٖ  -2

 شزبء ثبسد أٚ اٌزٝ رزؼشع ٌٍظميغ فزشاد ؽٛيٍٗ فيٙب يغٛد

ٕبؽك اٌزٝ يٛعذ ٌّه ال يفؼً صساػزٗ فٝ اٌٌٚز ؽغبط ٌٍشؽٛثٗ أصٕبء إٌّٛ اٌخؼشٜ ٚاٌضّشٜ -3

رؼفٓ فٝ اٌضّبس ِشبوً فٝ اٌزٍميؼ ٚاالخظبة ِّٚطش ٔظشا ٌؾذٚس أٚ سثيغ ثٙب طيف 

  ٚأزشبس األِشاع اٌفطشيٗ

ٕبؽك اٌزٝ رٕزشش ٌّٚزٌه ال يفؼً صساػزٗ فٝ اٌ ٌفيٍٛوغشا ٚإٌيّبرٛداؽغبط ٌالطبثٗ ثآفخ ا -4

 ٖ ثبٌٕيّبرٛداّٛثٛءٌفيٙب اٌفيٍٛوغشا أٚ األساػٝ ا

 يزىبصش ثغٌٙٛٗ ثبٌؼمٍٗ ٚاٌجزسٖ -5

 ٚال يّىٓ فظٍٙب ثغٌٙٛٗ ٚيغًٙ فظً اٌجزسٖ ػٓ اٌٍت  اٌضّشٖ عٍذح اٌضّبس ٍِزظمٗ ثٍت -6

 رؾًّ اٌضّبس فٝ ػٕبليذ ٚرٕؼظ اٌضّبس فٝ ٚلذ ٚاؽذ  -7

                                                       يزىْٛ اِبَ وً ٚسلزيٓ ِززبٌيزيٓ  ػٕمٛد ص٘شٜ أٚ ِؾالق ٚيٍٝ رٌه ػمذٖ خبٌيٗ  -8

II- ٗأٛاػٗ أُ٘ ِٚٓ  اٌؼٕت األِشيىٝ ٚرٕزشش صساػزٗ  فٝ اٌٛاليبد اٌّزؾذٖ االِشيىي                                                    

A-Vitis labrsca   : ٍٝأُ٘ خظبئظٙب ِب ي ِٓٚ 

 )االعزٙالن اٌطبصط( فمؾ  رغزؼًّ صّبسٖ فٝ أزبط إٌجيز ٚػٕت اٌّبئذٖ -1

ِؼظُ أطٕبفٗ الرزؤصش عٍجيب ثبٔخفبع دسعخ اٌؾشاسٖ ٌٚزٌه رزُ صساػزٗ فٝ إٌّبؽك را اٌشزبء  -2

 اٌجبسد أٚ اٌزٝ رزؼشع ٌٍظميغ  فزشاد ؽٛيٍٗ

ٕبؽك اٌزٝ يٛعذ ثٙب ّال يزؤصشثبٌشؽٛثٗ أصٕبء إٌّٛ اٌخؼشٜ ٚاٌضّشٜ ٌٚزٌه رزُ صساػزٗ فٝ اٌ -3

 طيف ِّطش 

ٕبؽك اٌزٝ ّصساػزٗ فٝ اٌرزُ ٌٚزٌه  ٌالطبثٗ ثبٌفيٍٛوغشا ٚإٌيّبرٛدافٗ ِمبِٚٗ ِؼظُ أطٕب -4

 ثبٌٕيّبرٛدا  ّٛثٛءٌٖرٕزشش فيٙب اٌفيٍٛوغشا أٚ األساػٝ ا

 ػٓ اٌٍت ٍِزظمٗ ِٚٓ اٌظؼت فظٍٙب اٌجزسٖٚ غيش ٍِزظمٗ ٚيغًٙ فظٍٙب ػٓ اٌٍت عٍذح اٌضّبس -5

 اؽذ رٕؼظ اٌضّبس فٝ ٚلذ ٚ رؾًّ اٌضّبس فٝ ػٕبليذ ٚ -6

 ػٕمٛد ص٘شٜ أٚ ِؾالق   اِبَ وً ٚسلٗ يزىْٛ       

B-  Vitis rotundifolia    ٓٚرؼزجش خظبئظٗ ٘ٝ ٔفظ خظبئض ٚ٘ٛ اٌؼٕت اٌّغّٝ ثبٌغىبسي

ٚ٘زٖ  اْ ػبليذٖ اٌضّشيٗ ثٙب ػذد لٍيً ِٓ اٌضّبس ٚالرٕؼظ فٝ ٚلذ ٚاؽذاال   Vitis labrsca   اٌؼٕت

     ِشيىيٓإٌمطٗ اٌزٝ رفشق ثيٓ اٌظٕفيٓ األ
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   األٔٛاع اٌزٝ رغزخذَ الٔزبط االطٛي  صبٔيب 

 األٔٛاع األِشيىيٗ ِمبِٚٗ ٌٍفيٍٛوغشا ٚإٌيّبرٛدا ٚرٕمغُ اٌٝ :

ٚرشًّ وً ٚ٘زٖ اآلفٗ ٌُ رذخً ِظش ؽزٝ اآلْ  (Phylloxera)أطٕبف ِّبِٚٗ ٌٍفيٍٛوغشا  - أ

ِٓ  & Vitis berlandieri   Vitis riparia  ّٕٙبٚوزٌه اٌٙغٓ ثي  

  

   Vitis rotundifolia   & Vitis champiniأطٕبف ِمبِٚٗ ٌٍٕيّبرٛدا ٚرشًّ وً ِٓ    - ة

  :ألٌصف النباتَ

ٚيؾزبط اٌٝ ثشٚدٖ ثغيطٗ فٝ اٌشزبء  أٚسالٗ فٝ اٌشزبء رزغبلؾ لؾ األٚساق باٌؼٕت ٔجبد ِزغٍك ِٚزغ

ٔظشا ٌؼذَ ٚعٛد شىً  ٚيغّٝ ٔجبد اٌؼٕت ثبٌىشِٗ ٌىغش ؽٛس اٌشاؽٗ ٌٍٚؾظٛي اص٘بس ٚاصّبس عيذ

ٚأٚسالٗ ثغيطٗ ساؽيٗ  ٌغبق اٌؼٕت ٌٚىٓ يزٛلف ػٍٝ شىً اٌغٕبدٖ اٌزٝ رؾذد شىً اٌغبقصبثذ 

ِفظظٗ  ٚرزىْٛ فٝ اثبؽٙب أصٕبء ِٛعُ إٌّٛ ثشػّبْ أؽذّ٘ب طغيش يّٕٛ اٌٝ فشع ثغيؾ يغمؾ فٝ 

صبٔٛييٓ ٚرؾبؽ اٌضالصخ ثشاػُ  اٌشزبء ِغ األٚساق أِب اٌجشػُ  اٌضبٔٝ اٌىجيش فبٔٗ يىْٛ ثشػّيٓ عبٔجيٓ

ثؤٚساق ؽششفيٗ ٚرظٙش وجشػُ ٚاؽذ وجيش يغّٝ ثبٌؼيٓ ٚ٘ٝ ثشاػُ خٍيطٗ )رؼطٝ ّٔٛ خؼشٜ 

ِؾّٛال ػٍيٗ اص٘بس( ٌٚىٝ رٕزظ ٘زٖ اٌؼيْٛ اص٘بس صُ رضّش يغت أْ رؾًّ ػٍٝ لظجبد ٔبػغٗ  ػّش 

اٌمظجبد اٌضّشيٗ ؽغت  عٕٗ  ِؾٌّٛٗ ػٍٝ خشت ػّش عٕزيٓ ٚيخزٍف رٛصيغ اٌؼيْٛ اٌض٘شيٗ ػٍٝ

ٚرغّٝ أطٕبف راد  ف ففٝ ثؼغ األطٕبف ِضً ِغىبد اعىٕذسيٗ ٚاٌجٕبرٝ رجذأ ِٓ اٌؼيٓ اٌضبٌضٗ اٌظٕ

فٝ اطٕبف اخشٜ ِضً اٌىٛسٔش األعٛد رجذأ اٌؼيْٛ اٌضّشيٗ ِٓ اٌؼيٓ  ثيّٕبػيْٛ لبػذيٗ خظجٗ 

ِضّشٖ(ٚػٍٝ ػٛء رٛصيغ  )خؼشيٗ غيشؼميّٗ اٌمبػذيٗ اٌؼيْٛ اٌاٌغبدعٗ ٚرغّٝ ثبألطٕبف راد 

ٌٍؾظٛي ػٍٝ أوجش أزبعيٗ الزظبيٗ فبألطٕبف إٌّبعجٗ اٌؼيْٛ ػٍٝ اٌمظجبد يزُ رؾذيذ ٔٛع اٌزشثيٗ 

راد اٌؼيْٛ اٌمبػذيٗ اٌخظجٗ يزُ رشثيزٙب سأعيب أٚ وشدٚٔيب  أِب األطٕبف راد اٌؼيْٛ اٌمبػذيٗ اٌؼميّٗ 

 )خؼشيٗ غيش ِضّشٖ( يزُ رشثيزٙب رمٍيّب لظجيب 

زفزؼ ِؼطيب فشخب رؾًّ ػٍيٗ اٌؼٕبليذ اٌض٘شيٗ  ٚيزغبلؾ اٌجشػّبْ فٝ اٌشثيغ يجؤ اٌجشػُ اٌشئيغٝ فٝ اٌٚ 

اٌضبٔٛييٓ ٚػٕذ ِٛد أٚ ؽذٚس أٜ ػشس ٌٍجشػُ اٌشئيغٝ فمؾ يزطٛس اؽذاّ٘ب ٌيؼٛع اٌجشػُ اٌشئيغٝ 

ٚيؾًّ اٌفشؿ اٌّضّشأوضش ِٓ ػٕٛد ص٘شٜ يىْٛ أوجشّ٘ب  اٌؼٕمٛديٓ اٌغفٍيٓ ثيّٕب رىْٛ اٌؼٕبليذ اٌزبٌيٗ 

 ؽزٝ اٌؼٍٜٛ اٌزٜ يىْٛ أطغش اٌؼٕبليذىزا ألً ؽغّب ٚ٘

 التشىيز ًالعقد:

 اٌٝ :                   اٌغٕت االٚسثٝ يؼطٝ أص٘بسا خٕضٝ ٚرجؼب ٌؾبٌخ األعذيٗ يزُ رمغيُ ٔجبربد اٌؼٕت

ٚ رؼطٝ ؽجٛة ٌمبػ ؽيٗ ٌٙب اٌمذسٖ ػٍٝ اٌزٍميؼ   Upright stamensأص٘بس راد أعذيٗ لبئّٗ  -ا

                                                                                                                                            ٚاالخظبة         

فيٙب رىْٛ ؽجٛة اٌٍمؼ غيش ؽيٗ ٌٚيظ ٌٙب ٚ Reflexed stamens   أص٘بس راد أعذيٗ ِٕؾٕيٗ - -ة

رٝ:                                                                    ألٛعذ أٔٛاع ػذيذٖ ِٓ ؽشق اٌؼمذ وبٚي اٌمذسٖ ػٍٝ اٌزٍميؼ ٚاالخظبة

ؼطٝ صّبسا ثزسيٗ رٚيؾذس اٌؼمذ ٚرزطٛس اٌضّشٖ ٚراريب أٚ خٍطيب  يزُ اٌزٍميؼ اٌؼمذ اٌجزسٜ ٚفيٗ  -1

 ٚيؾذس ٘زا فٝ األطٕبف اٌجزسيٗ 

ٚفيٗ يزُ اٌٍميؼ وّٕشؾ فمؾ أٚ  (parthenocarpy   Stemulative)زٕشيطٝ اٌاٌؼمذ اٌجىشٜ  -2

زطٛس اٌٝ صّبس يٛس اٌّجيغ ٚيؾذس اٌؼمذ طٚال يؾذس اخظبة ٚيز  غزؼًّ ِٕظّبد إٌّٛ وّٕشؾر

                                                     ) Black corinth) فٝ اٌظٕف ثالن وٛسٔشوّب الثزسيٗ 

3- Stenospermocarpy     ٓٚرٕزظ ٚفيٗ يؾذس رٍميؼ ٚاخظبة ٚرىٛيٓ عٕيٓ ٚيؾذس اعٙبع ٌٍغٕي 

 صّشٖ الثزسيٗ وّب فٝ اٌؼٕت اٌجٕبرٝ

   الستعواالت التجاريو لثوار العنب:ا   

 89-88أٔظش اٌىزبة  ص 
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 :تأثيز الوناخ 

ٌٚزٌه رغٛد ساػزٗ  اٌؼٕت االٚسثٝ  ِٓ ِؾبطيً إٌّطمٗ اٌّؼزذٌٗ ٚ اٌّؼزذٌٗ اٌذافئٗ ٚاٌشجٗ اعزٛائيٗ  

رزخٍٍٗ فزشاد ثشٚدٖ  ِّطش ٚشزبء دافٝء عبف رؾذ اٌظشٚف اٌّظشيٗ ؽيش يغٛد طيف ؽٛيً ؽبس

يؾزبط اٌؼٕت  اٌٝ  طيف ؽٛيً ؽبس عبف ٚ شزبء ِؼزذي اٌجشٚدٖ  وبفيٗ ٌىغش ؽٛس اٌشاؽٗ فٝ اٌؼٕت 

دسعٗ  11جش دسعخ دسعٗ ِئٛيٗ ٌّذح شٙشيٓ ٌىغش ؽٛس اٌشاؽٗ ٚرؼز 11رمً فيٗ دسعخ اٌؾشاسٖ ػٓ 

رشغغ رىٛيٓ دسعخ اٌؾشاسٖ  ػٓ رٌه  ٗ اٌزٝ يجذأ فيٙب إٌّٛ اٌخؼشٜ ٚاسرفبع دسعخ ِئٛيٗ ٘ٝ اٌذسع

ٚيّىٓ صساػخ اٌؼٕت فٝ  رىْٛ ِٕبعجٗ ٌالص٘بسدسعٗ ِئٛيٗ    21إٌّٛاد اٌخؼشيٗ ؽزٝ رظً اٌٝ  

 ال ٗ ٚسديئ طفبد صّبسٖ ال ٚإٌّبؽك االعزٛائيٗ ٌٚىٓ رىْٛ ِغزذيّخ اٌخؼشٖ ٚرؼطٝ ِؾظٛال لٍي

فٝ إٌّبؽك راد اٌظيف اٌشؽت  اٌىضيش األِطبس ٌزؼشػٗ ٌؤلِشاع   رٕغؼ صسػخ اٌؼٕت االٚسثٝ

اٌفطشيٗ وّب أْ ٚعٛد اٌشّظ  اٌغبؽؼٗ أصٕبء ّٔٛ ٚرطٛس اٌضّبس رغبػذ ػٍٝ رمٍيً اٌؾّٛػٗ ٚريبدح 

ٌّشبوً اٌّيىبٔيىيٗ ٚاٌفغيٌٛٛعيٗ ٚوزا رغجت اٌشيبػ وضيش ِٓ ا اٌغىشيبد فٝ اٌضّبس ٚرؾغيٓ طفبرٙب  

 عٛاء ٌٍىشِٗ أٚ ٌٍضّبس

 : ًكذا االستخدام التجارٍ الوناسب صفات ثوار العنب ًتأثيز الوناخ علَ تٌسيع ًانتاجية   

رؼزجش دسعبد اٌؾشاسٖ ٚاٌشؽٛثٗ ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌجيئيٗ اٌزٝ رزؾىُ فٝ االصّبس ٚاالعزخذاَ        

أْ االؽزيبعبد اٌؾشاسيٗ ٚاٌشؽٛثٗ رؾذيذ اٌظٕف ِٕٚطمخ صساػزٗ ؽيش  ت  ٚوزإاٌزغبسٜ ٌضّبس اٌؼ

ػٍٝ عشػخ ّٔٛ ٚرطٛس  اِجبشش ارؤصش رؤصيش وّب أْ دسعخ اٌؾشاسٖ  ٌٍظٕف رؾذد ِٕبؽك صساػزٗ 

ٚٔغجخ وً ِّٕٙب ٌآلخش  ِؾزٛيبد اٌضّشٖ ِٓ عىشيبد ٚؽّٛػٗ عشػخ رشاوُ  ٍٗىػيزشرت  باٌضّبس ِّ

أصٕبء ّٔٛ ٚرطٛس  ّٕخفؼٗاٌدسعخ اٌؾشاسٖ  د فٙب ٛغر فٝ إٌّبؽك اٌزٝ غبسٜ فعزخذاَ اٌزاالٚثبٌزبٌٝ 

شاوُ ( فيىْٛ ّٔٛ ٚرطٛس اٌضّشٖ ثطٝء ٚيىْٛ ِؼذي راٌظشٚف إٌّبخيٗ  فٝ اٚسثب)صّشح اٌؼٕت 

رٚ اٌطؼُ يز جاٌضّبس ِٕبعجٗ الٔزبط أػٍٝ عٛدٖ ِٓ إٌاٌغىشيبد ٚرىْٛ  ػٍٝ ؽغبة اٌؾّٛػٗ ػبٌيخ

اٌذٚي االٚسٚثيٗ رٕزظ أفؼً أٔٛاع  ٔغذ أْ ثششؽ رٛافش اٌظٕف إٌّبعت ٌٚزٌهبعجيٓ ٚاٌشائؾٗ إٌّ

أِب ارا رُ صساػخ  Port, Muscatelِضً    Dessert wine   اٌؾٍٛ   ت طٕبػخ إٌجيزٚيٕبعإٌجيز 

زطٛس إٌّٛ ٚاٌاٌؼٕت رؾذ ظشٚف دسعبد ؽشاسٖ ػبٌيٗ أصٕبء ّٔٛ ٚرطٛس صّشح اٌؼٕت  فيىْٛ ِؼذي 

شاوُ اٌغىشيبد فٝ اٌضّشٖ ػبٌٝ عذا ٚرىْٛ اٌؾّٛػٗ ألً ِؼذي رعشيغ عذا ٚثبٌزبٌٝ يىْٛ  ٍضّشٌٖ

ٚرّضً ٔغجخ اٌؾّٛػٗ اٌٝ اٌغىش أّ٘يٗ وجيشٖ فٝ رؾذيذ ٘زٖ اٌضّبس رٕبعت طٕبػخ اٌضثيت ٚ ِبيّىٓ 

ٌٝ دسعبد ا فيؾزبط  ػٕت اٌّبئذٖ اٌّغزخذَ ٌالعزٙالن اٌطبصط)ٔجيز ؽٍٛ أٚ عبف( أِب أزبط ٔٛع إٌجيز 

فش فيٗ اٌظفبد االوٌٛيٗ اٌزٝ ٛؽشاسٖ ِؼزذٌخ  أصٕبء ّٔٛ ٚرطٛس اٌضّشٖ ٚوزا اٌظٕف إٌّبعت اٌّز

يزٛلف ؽؼُ صّبسٖ ػٍٝ ِؼذي رشاوُ اٌغىش ٚاٌؾبِغ ٚيخؼغ ٌشغجخ اٌّغزٍٙه ؽيش ٚيشغجٙب اٌغزٍٙه 

ٌٚزٌه ٝ اٌطؼُ اٌغىشٜ زٍٙه اٌششلٝ يّيً اٌأْ اٌّغزٍٙه االٚسثٝ يّيً اٌٝ اٌطؼُ اٌؾبِؼٝ ثيّٕب اٌّغ

رشاػٝ فيٗ  اٌؼٕت يغت اال٘زّبَ ثغّغ اٌّؾظٛي ػٕذ دسعبد ِؼيٕٗ ِٓ إٌؼظػٕذ اٌشغجٗ فٝ رظذيش 

 ٔغجخ اٌغىشيبد  اٌٝ اٌؾّٛػٗ

 التزبو الوالئوو :

يّىٓ  ٌٍؼٕت أْ يّٕٛ فٝ أٔٛاع اٌزشثٗ اٌّخزٍفٗ ِغ رغٕت األساػٝ اٌضميٍٗ ٚاٌؼؾٍٗ راد ِغزٜٛ    

اٌؼبٌٝ ٚاٌزشثٗ اٌٍّؾيٗ ٚأوجش ِؾظٛي يّىٓ اٌؾظٛي ػٍيٗ ِٓ صساػزٗ فٝ األساػٝ اٌّبء األسػٝ 

ف اٌضّبس ٌؼًّ رٛاصْ ثيٓ إٌّٛ اٌخظجٗ عيذح اٌظشف ٌٚىٓ طفبد اٌضّبس رىْٛ سديئٗ ٌؾبعزٗ اٌٝ خ

ٚأفؼً  ٔٛع ِٓ اٌزشثٗ ٘ٛ اٌزشثٗ ِزٛعطخ اٌخظٛثٗ اٌغيذح اٌظشف ِٚٓ أُ٘  اٌخؼشٜ ٚاٌضّشٜ

% أٚ أوضش ِٓ 51٘ٛ ٔغبؽٗ فٝ رؾًّ ٔغجٗ ػبٌيٗ ِٓ اٌغيش فٝ اٌزشثٗ رظً اٌٝ ِّيضاد اٌؼٕت 

رٕغؼ صساػخ اٌؼٕت فٝ  وشثٛٔبد اٌىبٌغيَٛ  اٌزٝ يظؼت ػٍٝ ِؾبطيً اٌفبوٙٗ االخشٜ رؾٍّٙب  ٌٚزٌه

 ٚإٌّبؽك اٌغذيذٖ ِٕبؽك االعزظالػ  ِضً ِٕبؽك شّبي اٌزؾشيش

               

 


