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أجب عن جميع األسئمة اآلتية 
( درجة 15: )السؤال األول إجابة

ىى ذلك النوع من الحشرات التى يمكنيا أن تتكاثر بحيث تؤثر عمى نمو أو إثمار أو جودة أو كمية  :تعريف اآلفة الحشرية 
محصول ما سواء كان ىذا التكاثر يحدث دوريًا فى موسم محدد من كل عام مثل دودة ورق القطن أو فى مواسم دون أخرى مثل دودة ورق 

. غم ضآلة الحدث الذى يحدث مثل جاسيد القطن فى مصرالقطن الصغرى فى مصر أو كان احتمال حدوث التكاثر ر
وقسم اآلفات تبعا لعدد العوائل مع ذكر مثال لكل حالة؟   

  Polyphagous insectsحشرات متعددة العوائل  -
يصيب كل نوع من أنواع الحشرات التابعة ليذه المجموعة أنواع متعددة ومختمفة من العوائل النباتية التى تنتمى بدورىا إلى 

لفة عائالت نباتية مختمفة مثل أنواع الجراد ونطاطات الحشائش والحفار التى تعتبر آفات عامة تتغذى عمى العديد من األنواع النباتية المخت
.  لى محاصيل حقل وفاكية وخضر وزينةوالتى تشتمل ع

  Oligophagous insectsحشرات محدودة العوائل  -2
تصيب األنواع الحشرية التابعة ليذه المجموعة عدد محدود من العوائل يتبع فصيمة نباتية معينة مثل دودة الموز القرنفمية 

Pectinophora gossypiella  ودودة الموز الشوكيةEarias insulana لذان يصيبان لوز القطن وكذلك بعض العوائل األخرى التابعة ال
.  لمعائمة الخبازية

  Monophagous insectsحشرات وحيدة العائل  -3
نجد أن كل نوع من األنواع التابعة ليذه المجموعة قد تخصص عمى نوع واحد من العوائل النباتية ومن األمثمة المعروفة ليذه 

. الذى يصيب قصب السكر Saccharicoccus sacchariالمجموعة حشرة بق القصب الدقيقى 
 تكمم عن أضرار الحشرات ومنافعيا؟ -ب 

نقل كثير من األمراض مثل مرض المالريا الذى ينقمو البعوض ، ومرض النوم الذى تنقمو ذبابة تضر بصحة اإلنسان حيث تعمل عمى  -1
. Tse tse flyتسمى تسى تسى 

تضايق الحشرات اإلنسان والحيوان كما فى حالة الذباب المنزلى والبعوض أو تضع البيض أو اليرقات عمى جسمو كما فى حالة نغف  -2
 .جمد البقر

اإلنسان ومضايقتو مثل البراغيث والقمل والبق كما أنيا تضر بصحة اإلنسان والحيوان الذى تقمق راحتو أيضًا مثل تقوم بإقالق راحة  -3
. أنواع البرغش

وتعانى جميورية مصر العربية من أضرار الحشرات وتخسر من إنتاجيا الزراعى الكثير بسبب اإلصابة وباآلفات الزراعية المختمفة  -4
مميون جنيو سنويًا ، كما تتسبب دودة ورق  100فى مصر والناتجة عن الحشرات بحوالى أكثر من وتقدر الخسائر السنوية 

مميون جنيو والحشرات القشرية والبق  10القطن وديدان الموز فى نصف ىذا المبمغ ، بينما ثاقبات الذرة تسبب خسارة مقدارىا 
الدقيقى وذبابة الفاكية تسبب تمفًا 

في ىذا القسم القميل في العدد والكبير في األىمية كل من المفترسات والمتطفالت والتى تتغذى يندرج  :الحشرات النافعة -5
عمي الحشرات الضارة ومن أمثمتيا خنافس أبى العيد ، بعض أنواع البق ، الخنافس األرضية ، فرس النبى ، أنواع 

شرات الممقحة مثل نحل العسل ، بعض الفراشات عديدة من الزنابير المتطفمة وذبابة التاكينا ويتبع ىذا القسم أيضا الح
وأبو دقيقات ومن المعروف أنو بدون ممقحات ال يمكن أن تنمو أنواع عديدة من المحاصيل كما أن عسل النحل يعتبر 
من األغذية اليامة لإلنسان وتستخدم بعض إفرازات الحشرات في عمل الصبغات والدىانات كما أن الحرير الطبيعي 



 .ن الحريرتنتجو ديدا
 تكمم عن تأثير العوامل الغير حيوية فى تعداد الحشرات؟ - ج

ويشمل الطقس كالحرارة والرطوبة والضوء والتيارات اليوائية واألمطار والضغط الجوى  : Abiotic Factorsعوامل غير حية 
. وعوامل التربة ، ويشمل ذلك نوع التربة وقواميا وخواصيا الطبيعية والكيماوية ووجود الماء بيا وخالفو والعوامل الجغرافية

: وتؤثر درجة الحرارة عمى الحشرات فى النواحى التالية 
. التوزيع الجغرافى لمحشرات فوق سطح األرضتؤثر عمى  -1
 .تؤثر عمى نشاط الحشرات وتكاثرىا وأعدادىا عمى مدار السنة -2
 .تؤثر فى عدد البيض الذى تضعو األنثى -3
 .يتوقف طول أو قصر عمر الحشرة عمى درجة الحرارة -4
 .يزداد نمو الحشرة أو يقل تبعًا لدرجات الحرارة -5
 .تؤثر فى سموك الحشرات وطبائعيا -6
. ؤثر عمى نسبة الموت فى الحشراتت -7

وتتوقف كذلك عمى المحتوى المائى المخزون فى الغذاء % 92-45تختمف نسبة الماء بالحشرات حيث تتراوح ىذه النسبة بين  :الرطوبة 
% 84-83ماء ، ويرقات أبى دقيق الكرنب تحتوى عمى % 47-46يحتوى جسميا عمى  Sitophilus granariesفمثاًل سوسة الحبوب 

. ماء
الخ فيقل . . يؤثر ضوء الشمس عمى نشاط الحشرات وقياميا بالعمميات الغريزية مثل البحث عن الغذاء والتزاوج ووضع البيض  :الضــوء  

مثاًل نشاط بعض الحشرات فى ضوء الشمس كما يختمف بعضيا وال يظير فى ضوء الشمس كالحفار الذى يختفى نيارًا فى األنفاق وكذلك 
التفاح والخوخ ، ويزداد نشاط بعض الحشرات فى الضوء عن الظالم وتبعًا لذلك تزداد كمية ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن حفار ساق 

. عممية التنفس أثناء الضوء
حشرات تقضى األمطار الغزيرة عمى كثير من الحشرات خاصة الحشرات الصغيرة الحجم مثل المن ، كما أن اليرقات والعذارى وال :األمطــار 

. التى تعيش فى التربة قد تموت عندما تصبح التربة ممموءة بالماء أو غدقة
يؤثر الضغط الجوى عمى نشاط الحشرات حيث يزداد نشاط بعض الحشرات بانخفاض الضغط الجوى كما فى بعض أنواع  :الضغط الجوى 

الحشرات مثل الفراشات وأبى دقيقات ، كما أن بعض الحشرات تنشط بارتفاع الضغط الجوى كما أن الضغط المنخفض يزيد من عممية 
تغذية أيضًا كما يساعد انخفاض الضغط عمى خروج الفراشات من العذراء والضغط المرتفع التزاوج بين اإلناث والذكور ويزيد من معدل ال

. يؤخر من فقس بيض دودة الحرير
 :أجب عن إثنين فقط من اآلتى (         درجة 15: )السؤال الثانى إجابة 

 ما المقصود بالمكافحة الحيوية  لآلفات؟تكمم عن أحد وسائميا بالتفصيل؟ -أ
حيوية كثيرة قد تكون مسببات أمراض من البكتريا أو الفيروس أو البروتوزوا أو الفطر ، وقد تكون طفيميات من  لمحشرات أعداء

الحمم أو النيماتودا أو من الحشرات ، وقد تكون مفترسات من أنواع العناكب وأنواع مختمفة من الحشرات ، أو مفترسات من 
والسمك والزواحف والمكافحة الحيوية ىى استحدام ىذه االعداء فى مكافحة الحيوانات األرقى من الحشرات كبعض األمفيبات 

. الحشرات 
: استعمال األنواع المستوطنة من الحشرات المتطفمة والمفترسة 

يوجد عادة فى كل بيئة عدد من أنواع الحشرات المتطفمة والمفترسة ، ويحدث كثيرًا أن ىذه الحشرات المتطفمة والمفترسة 
ال تقوم بالدور المطموب منيا وىو الحد من نشاط اآلفات الحشرية وتقميل أعدادىا بحيث ال يحدث من ورائيا ضرر ، ولكى المستوطنة 

: يستفاد من مثل ىذه األنواع تتبع إحدى طريقتين 
طالقيا فى أماكن أخرى حيث يرجى من ورائيا فائدة أكبر ، وىذه -1 الطريقة غير  جمع أعداد كبيرة من أماكن يكثر وجودىا فييا وا 

. شائعة
طالقيا فى الحقول بأعداد كبيرة وقت اشتداد اإلصابة باآلفة المراد  -2 تربية أعداد كبيرة منيا تربية صناعية تحت ظروف مناسبة ، وا 

من ) Pimpla roboratorفمثاًل قد عممت بعض المحاوالت فى مصر لالنتفاع بحشرة البمبال . مقاومتيا ، وىذا ىو المتبع غالباً 
التى تتطفل عمى يرقات دودة الموز القرنفمية والشوكية ودودة قرون الموبيا ( Ichneumonidaeوعائمة  Hymenopteraة رتب



عائمة  Hymenopteraمن رتب ) Trichogramma evanescens Westwوالذرة األوروبية ، وكذلك الطفيل المسمى 
Trichogrammatidae )ض الحشرات الحرشفية األجنحة، وىو أيضًا طفيل مستوطن يتطفل عمى بع. 

ما المقصود بالمكافحة التشريعية ؟ وما ىى أىم التشريعات المطبقة فى جميورية مصر العربية؟  -ب
وأىم ( الحجر الزراعى بالجمارك)وتشمل القوانين التى تسنيا الحكومات لمكافحة اآلفات الزراعية ولمنع دخول آفات من الخارج 

: العربية ما يمى ىذه القوانين فى جميورية مصر
. القانون الذى يحتم ضرورة جمع لطع دودة القطن فى حقول القطن إجبارياً  -1
 .مايو حتى يمكن القضاء عمى اليرقات والعذارى الموجودة بحقول البرسيم 10القانون الخاص بمنع رى البرسيم بعد  -2
فى الوجو البحرى ومعالجة البذور بالحرارة عمى  فبراير فى الوجو القبمى وأول مارس 15القانون الخاص بوجوب حمج القطن قبل  -3

م لمدة دقائق بعد الحمج مباشرة وذلك لمقضاء عمى اليرقات الساكنة لدودة الموز القرنفمية بعد الحمج مباشرة وخاصة °58-55درجة 
 .بالنسبة لمتقاوى

 .يةالقانون الخاص بمنع استيراد بذور القطن من أمريكا لمنع دخول سوسة الموز األمريك -4
القانون الخاص بحرق أحطاب القطن المشونة فى فبراير فى الوجو القبمى وأول مارس فى الوجو البحرى وذلك لمقضاء عمى يرقات  -5

 .دودة الموز القرنفمية الساكن داخل الموز الجاف
طرق تقدير نسبة اإلصابة الحشرية فى الحبوب المخزونة؟   -ج 

: الغربمة  -1
حبوب باستعمال غرابيل معروفة أقطار فتحاتيا وعد الحشرات التى تتساقط من الغرابل أخذ فكرة قد يمكن عن طريق غربمة ال
. مبدئية عن مدى تواجد ىذه الحشرات

: تكسير الحبوب  -2
تؤخذ عينات صغيرة من الحبوب من أماكن مختمفة ثم تخمط الحبوب ويقوم القائمون بيذه العممية بتكسير الحبوب كل واحدة عمى 

إال أن ىذه الطريقة صعبة . ث يتم تسجيل األطوار المختمفة الموجودة داخل الحبوب وأعداد كل منيا وعدد الحبوب السميمة والمصابةحدة حي
. التنفيذ كما قد يصعب رؤية بيض ويرقات بعض الحشرات

: تقدير كمية غاز ثانى أكسيد الكربون المنبعث من الحبوب  -3
المختمفة تقوم بعممية التنفس وتنتج غاز ثانى أكسيد الكربون ولذلك فإن تقدير كمية الغاز المنبعث من حيث أن الحشرات وأطوارىا 

. الحبوب تعطى فكرة عن نسبة اإلصابة الكمية لمحبوب
: صبغ الحبوب  -4

الزكائب التى وتستعمل عادة مع حبوب المحاصيل النجيمية حيث تؤخذ عينات صغيرة من أماكن مختمفة من كومة الحبوب أو من 
 0.5)دقائق فى صبغة الفوكسين الحامضى  5-2بيا الحبوب ثم تخمط وتنقع فى الماء الدافئ لمدة خمس دقائق ثم تغمس بعد ذلك لمدة 

تخرج الحبوب بعد فترة الصبغ وتغسل بالماء فتظير (. ماء مقطر 3سم 95حمض خميك ثمجى و 3سم50جرام فوكسين حامضى المذابة فى 
. بيض ممونة بمون أحمر واضح يمكن عدىا وتقدير نسبة اإلصابةأماكن وضع ال

: طريقة الشفافية  -5
وتستعمل أيضًا مع حبوب المحاصيل النجيمية حيث تؤخذ عينات صغيرة من أماكن مختمفة من الحبوب ثم تخمط ليكون العدد 

حمض  3سم 20+      جم بمورات فينول  20+ ماء مقطر  3سم20)من محمول يتكون من  3سم20حبة تنقع فى      1000الكمى 
ساعات حيث تصبح الحبوب شفافة يمكن مشاىدة وعد ما بداخميا  4-2تترك الحبوب فى ىذا المحمول لمدة (. جميسرين 3سم10+ الكتيك 

. من أطوار الحشرات وبالتالى يمكن تقدير درجة ونسبة اإلصابة
: طريقة التعويم  -6

قدير نسبة اإلصابة فى بذور البرسيم ، وتعتمد ىذه الطريقة عمى أن الحبوب المصابة تكون أقل وزنًا فتطفو فوق وتستعمل عادة لت
. سطح الماء بينما ترسب الحبوب السميمة وبالتالى يتم تقدير نسبة اإلصابة

: فى تقدير نسبة اإلصابة  Xاستعمال أشعة  -7



لعينات الحبوب وفى ىذه الصور تظير الحبوب المصابة والسميمة وبالتالى  وفييا يمكن باستعمال أجيزة خاصة عمل صور أشعة
ويحتاج تقدير اإلصابة بيذه الطريقة إلى خبرة فنية فى التعامل مع األجيزة وىذه األجيزة ال تستعمل إال فى . يمكن تقدير نسبة اإلصابة

. المطاحن الكبيرة
 (درجة 15: )السؤال الثالثإجابة 
 الرئيسي إلضافة كال من المواد اآلتية لمستحضرات المبيداتما ىو السبب  - أ

وذلك لكي ينتج عند خمطيا بالماء معمقات تكون دائمة لمدة مناسبة حتي يسيل إستعماليا رشا في حالة المواد المبممة والناشرة 
ستعمال أنواع الصابون والزيوت ومن المواد المبممة والناشرة الشائعة اإل. متجانسة تساعد عمي تحسين خاصية البمل واإلنتشار

 الدىنية
وىي المواد تضاف إلي المساحيق القابمة لمبمل لتساعد عمي تكوين معمقات ثابتة منيا عند خمطيا بالماء، ومن المواد المعمقة 

لمعمق بإحاطتيا بيا وىذه المواد تؤثر بزيادة لزوجة الوسط السائل من ناحية وزيادة حجم الحبيبات في ا. امثمتيا الجيالتين والغراء
 والعمل عمي بطء رسوبيا من ناحية أخري

والوظيفة الرئيسية لممادة المستحمبة ىي تقميل الجذب السطحي في السطح الفاصل بين حبيبات الوسط . المواد المستحمبة  
، (وىو الماء) Continuous phaseوالوسط المستمر ( وىو الزيت في مستحمب الزيت والماء) Dispersed phaseالمنتشر 

 .إذا كمما كان الجذب منخفضا كمما كان المستحمب أطول ثباتا
عمي السطح المرشوش فال  Spray residueوىي المواد التي تؤدي إلي زيادة التصاق المتبقي من سائل الرش المواد الالصقة  

 د الزيوت المختمفة كزيت السمكيفقد سريعا بتأثير ماء المطر والندى والعوامل الجوية األخرى، ومن أىم ىذه الموا
عمي السطح المرشوش فال  Spray residueوىي المواد التي تؤدي إلي زيادة التصاق المتبقي من سائل الرش  المواد المنشطة 

 يفقد سريعا بتأثير ماء المطر والندى والعوامل الجوية األخرى، ومن أىم ىذه المواد الزيوت المختمفة كزيت السمك
المكافحة الكيميائية ىي الوسيمة التى تستعمل فييا مواد كيميائية سامة تسمي مبيدات اآلفات  المكافحة الكيميائية :-عرف كال من  

Pesticides في المكافحة ، ويمجأ إلييا اإلنسان عندما تفشل الطرق الطبيعية والتطبيقية األخرى في مكافحة اآلفات أو الحد من أضرارىا .
وتعتبر المكافحة . بأنو كل مادة أو مجموعة مواد تستخدم لمنع أو قتل أو إبعاد أو تقميل ضرر اآلفات أينما وجدتلحشري المبيد ا 

ويعتقد الزراع اعتقادًا كبيرًا في كفاءة ىذه الطريقة ألن نتائجيا أكثر . الكيماوية وسيمة فعالة فى حالة التكاثر المفاجئ لمحشرات
. مباشر وسريع عمي اآلفاتوضوحا ، كما أن تأثيرىا 

لعمل حصر لآلفات  –وىي مشابيات كيماوية لمفرمونات الجنسية لمحشرات وتستخدم في المصائد الجنسية والفرمونية الفرمونات   
. أو تقميل أعداد الحشرات

. وىي مواد تمنع الحشرة من التغذية أو االستمرار في التغذيةمانعات التغذية  
.  ماوية تسبب العقم في الحشرات مثل مركب أمينوبنزينوىي مواد كي المعقمات 
وتستعمل ىذه الطعوم في مقاومة الحشرات التي ال نكون عمميات  استخدام الطعوم  السامة في مكافحة بعض اآلفات الحشرية؟: عمل  -ج

ثل التعفير أو الرش أو التبخير عممية في مقاومتيا وأمثمتيا النمل والذباب المنزلى وذباب الفاكية والحشرات التي تعيش تحت سطح التربة م
.  األراضي المنزرعة كالجراد الصحراوى والنطاطات الديدان القارضة والحفار، وبعض الحشرات القارضة التي تغزو مساحات واسعة من

( درجة 15: )السؤال الرابعإجابة 
أذكر فقط أىم الطرق الخاصة  بتقسيم مبيدات اآلفات؟ -أ

:  عمي حسب نوع اآلفات التي تستخدم ضدىا: أووً 
تقسم المبيدات حسب طريقو دخوليا جسم اآلفة : ثانياً 
أو كيفية تأثيرىا عمي أنسجة جسم اآلفة تقسم المبيدات حسب طريقة : ثالثاً 
تقسم المبيدات كذلك تبعا لتركيبيا الكيماوي ومصدرىا : رابعاً 

 وتنقسم المبيدات من حيث األنواع الحشرية التى تقتميا: خامساً 
نتج عن االستخدام المتكرر والمفرط لممبيدات  العديد من المشاكل أذكر بعضيا؟  -ب 

: Phytotoxicityالتأثير السام عمي النباتات  -1



يؤدي إستعمال بعض المبيدات إلى حدوث أضرار لمنباتات الخضراء وعمى األخص في المحاصيل الحساسة أو الضعيفة النمو 
ىا في آخر أو تحور في أشكاليا أو حدوث ندوب فييا قد يؤدي ب Scorchوتكون ىذه األضرار في صور مختمفة منيا حروق في األوراق 

.  األمر إلى الجفاف ثم السقوط فيموت النبات
: التأثير السام عمى اإلنسان والحيوان -2

قد يحدث تسمم لإلنسان من جراء إستعمالو لممبيدات في أعمال المكافحة قد يتسبب عنيا وفاتو، أاو قد تحدث الوفاة نتيجة تناول 
اإلنسان أو الحيوان لمحاصيل غذائية عوممت حديثا بالمبيدات السامة او قد ينشأ التسمم نتيجة لتراكم جرعات صغيرة من المبيدات عمي 

سان أو الحيوان  فترات في جسم اإلن
:  تراكم المبيدات في التربة -3

تتموث التربة بالمبيدات نتيجة لوضعيا مع البذور أو إضافيا لمتربة مباشرة أو رشيا وتعفيرىا عمي المحاصيل المختمفة مما يؤدي 
فعة وقد ستنخفض نسبة إنبات البذور أو إلي تراكميا في التربة وزيادة تركيزاتيا إلى حد يضر بالنباتات المزروعة أو بحيوانات التربة النا

.  يحدث تشوىا لمنباتات في أجزائيا المختمفة
: األثر السام لممبيدات الحشرية عمى نحل العسل والحشرات الممقحة -4

نشأت عن إستعمال المبيدات الحشرية والفطرية عمي المحاصيل المزىرة أضرار واضحة لنحل العسل والحشرات الممقحة األخرى 
مما أدى إلى ضعف طوائف النحل وموت أفرادىا وغنخفاض معدل التمقيح في األزىار خصوصا في المحاصيل خمطية التمقيح مما يترتب 

صيل الزراعية والبستانية ولذلك يجب العمل عمي تنظيم العالقة بين مربى النحل والزراع إلمكان عميو قمة محصول العسل وضعف المحا
التوفيق والتنسيق بين أعمال مكافحة اآلفات وبين تربية النحل بأمان،  

: التأثير السام عمى األعداء الحيوية -5
فات وأعدائيا الحيوية، إذ ظيرت آفات لم تكن معروفة ترتب عمي إستخدام المبيدات حدوث إختالل في التوازن الطبيعي بين اآل
نتشرت بعض اآلفات بدرجة كبيرة بعد التوسع في إستعمال المبيدات   من قبل وا 

كان من نتائج إستعمال المبيدات عمى نطاق واسع وتكرار إستخدام بعضيا لسنوات عديدة، أن ظيرت : مقاومة الحشرات لفعل المبيدات -6
 أكثر مقاومة أو تحمال لفعل ىذه المبيدات مما أدى إلى ضعف فعاليتيا سالالت من الحشرات

ما ىي أىم االحتياطات الواجب مراعاتيا عند أجراء المكافحة الكيماوية؟  -ج    
.  يجب ان يكون القائمون بأعمال المكافحة أصحاء، وأجساميم خالية من الجروح -1
وقناع واق وقفاز وحذاء من الكاوتشوك أثناء إستعمال محاليل الرش  من قماض متين( أوفرول)من الضرورى ارتداء زى خاص  -2

 . المركزة
 . تستعمل قطعة من الخشب أو فرع شجرة في تقميب محاليل الرش بدال من األيدى -3
 . يجب إستعمال السمك في تنظيف البشابير عند إنسدادىا مع تجنب إستعمال الفم -4
 . دخول ىذه المناطق وتناول ما بيا من محاصيل أو خضر أو فاكية يجب وضع الفتات عمي المساحات المرشوشة لحظر -5
يمنع تناول الطعام والتدخين أثناء العمل واأليدى مموثة وتغسل األيدى والوجو وأجزاء الجسم المختمفة جيدا بالماء والصابون بعد  -6

 . إنتياء العمل وتغير المالبس وغطاء الرأس
تخزن المبيدات في مخازن مستوفاه لمشروط وبعيدًا عن المأكوالت ويراعى عدم دخول المخازن بمجرد فتخيا بل تيوى قميال قبل  -7

 . دخوليا
يجب عدم تغذية اإلنسان أو الحيوان عمي الحشائش النامية في الحقول المعاممة بالمبيدات مثل المموخية والرجمة وغيرىما بل تعدم  -8

 . ال تكون سببا في التسمم ىذه الحشائش حتى
يجب اإلمتناع عن إلقاء بقايا محاليل الرش وغسل األوانى المستعممة في الترع أو قنوات الرى لمنع تموث المياه وقتل األسماك حتى  -9

 . ال تحدث تسمما لمن يتغذى عمييا، بل يفضل أن تمقى متخمفات عمميات المكافحة في أرض الطريق لتجف
عبوات المبيدات في أغراض أخرى تضر بصحة اإلنسان والحيوان مع ضرورة وجود حقيبة إسعاف مع كل  ال تستعمل فوارغ أو -10

                                     . لجنة رش بيا عقاقير اإلسعاف وممح الطعام وكوب ومعمقة
مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح،،،،،،،، 
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