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 اإلصابات المرضٌة للجهاز التنفسً

 عند األبقار



 ٌملك الجهاز التنفسً عند األبقار

خصائص تشرٌحٌة وفٌزٌولوجٌة 

نوعٌة، ٌجعلها أكثر الحٌوانات 
، ومن باألمراض  قابلٌة لإلصابة

الخصائص، أن التبادل الؽازي  هذه

لدٌها ٌحدث فً مستوى محدد من 

الرئتٌن بسبب ضٌق المساحة 

فهً ال تتحمل . والسعة فٌها

االرتفاع الشدٌد فوق سطح البحر، 

كما أن الرئة لدٌها مفصصة وذات 

   .أجزاء مستقلة عن بعضها

ولها خاصٌة التمحفظ. 



 مكان فحص الرئة داخل القفص الصدري



  :  Fibrinous pneumoniaذات الرئة الفبريني  
 كامل   رئوٌا   فصا   ٌصٌب العدوى، صفة له مستوطن حاد، تعفنً رئوي التهاب 

 الرئتٌن اإلصابة تشمل وقد الفصٌة الرئة بذات أحٌانا   تدعى لذا منه جزءا   أو

 نتحة تتشكل ما وؼالبا   والقصبات الرئة بذات أحٌانا   فتدعى والقصبات
 .والمنظر القوام فبرٌنٌة التهابٌة

   :األسباب

  اإلجهاد المرتفعة، الرطوبة مع المترافق البرد: السٌئة الصحٌة الشروط ـ1 

  الحظٌرة فً السٌئة الصحٌة والشروط سٌئة صحٌة بشروط الحٌوانات ونقل
  ،(والؽبار المرتفعة الرطوبة اإلزدحام،)

 .الصدر جدار على والرضوض الصدمات -2

 الشحن حمى ٌدعى ما أو الرئوي الشكل النزفً الدموي بالخمج اإلصابة -3

 والكلمٌدٌا بالمفطورات اإلصابة أو اإلنفلونزا فٌروس مع تترافق التً
 .الرضٌعة والعجول الحلوب األبقار عند وخاصة والكلٌبسٌل

 

 



 (اإلصابة باملايكوبالزما)رئة عجل مصاب بذات الرئة الفربيين  



 وتسارع عام وهبوط والقهم بالحمى األعراض تبدأ :اإلكلٌنٌكٌة األعراض

  الجرثومً االلتهاب ففً األوصاؾ، مختلؾ سعال ذلك ٌرافق القلب ضربات

 ،الفٌروسً االلتهاب فً ومتقطعا   جافا   ٌكون بٌنما ومإلما ، رطبا    ٌكون

 نتحة بوجود متعلق وثهدوح لإلصابة ممٌز عرض لٌس األنفً والسٌلن

 أو ٌحًق إلى ٌتحول مصلٌا   ٌكون ما وؼالبا   الرئوٌة، القصبات داخل التهابٌة

 فرقعة أصوات تسمع للرئتٌن اإلصؽاء وعند المسبب، العامل حسب فبرٌنً

 تسمع اإلصابة من المبكرة المرحلة وفً االلتهابٌة، النتحة بوجود تذكر

 بوضوح القلب أصوات تسمع الرئة وتصلد اإلصابة وبتقدم الرئة أصوات
 .الجنبً التجوٌؾ فً السوائل مستوى تحدٌد ٌمكن وبالقرع

 :التشخٌص

 بالعلٌقة، مفاجئ تؽٌٌر سٌئة، تربٌة ظروؾ ، نقل) الحالة تارٌخ استخلص -1
 .(سٌئة جوٌة ظروؾ

 .اإلكلٌنٌكٌة األعراض -2

 للمخبر وإرسالها المصابة الحٌوانات دم أو القشع من عٌنات أخذ -3

 



 :  Aspiration pneumoniaذات الرئة االستنشاقية  
 

 به تصاب الرئة، ذات أشكال من شكل وهو اإلزدراري  الرئة ذات أٌضا   ٌدعى

 النسٌج فً نخر بحدوث وٌتمٌز األبقار، والسٌما الحٌوانات أنواع معظم

 سامة أو مخرشة تكون قد التً الؽرٌبة المواد بعض لدخول نتٌجة الرئوي
 عاما   ارتكاسا   ٌسبب مما والرئتٌن القصبات إلى أحٌانا  

 :األسباب

 (البلع على استطاعتها تفوق بسرعة) بالزجاجة السوائل الحٌوانات تجرٌع -1 

 الرئتٌن داخل السوائل وصب خطؤ المعدي اللً إدخال -2

  بحاالت بها، التحكم على الحٌوان استطاعة وعدم البلع اضطراب -3
 (الحلٌب حمى ـ العام التخدٌر ـ الؽٌبوبة)

 .العسرة الوالدة أثناء الجنٌنٌة السوائل من لكمٌة الحمٌل ابتلع -4

 .الرؼامى نحو خطؤ القًء وابتلع الحٌوان تقًء -5

 محالٌل على الحاوٌة التؽطٌس لسوائل الرؼامى عبر الحٌوان ابتلع -6
 .الخارجٌة الطفٌلٌات لمعالجة

 

 



   :األعراض

 الخاطئ التجرٌع بعد سرٌعا   األعراض تظهر

 التخرٌش، شدٌدة أو السامة للسوائل

 وسعال تام وقهم التنفس بصعوبة وتتمثل

 وبعد خراخر، مع ومإلم ومتواصل قوي

 حرارة درجة ترتفع ٌومٌن او ٌوم

 والنبض التنفس ، (40) الحٌوان

 مخاطً مزدودج انفً وسٌلن سرٌعٌن،

 المواد ببعض أو بالدم مشوب قٌحً

 بخمج اإلصابة تترافق وقد .خطؤ المبتلعة

 التً الممرضة الفلورا نشاط بسبب ثانوي

 إلى الحالة تنتهً وقد الرئتٌن، إلى عبرت

 صدٌدي رئوي التهاب أو حادة، ؼنؽرٌنا

 .بالعضوٌة بارتكاس ٌترافق

 

 



 :المعالجة

 االستجابة ضعؾ بسبب مجدٌة ؼٌر المعالجة تكون الشدٌدة الحاالت فً 

 الطٌؾ واسعة الحٌوٌة الصادات وصؾ وٌمكن الحٌوان، وٌنسق لألدوٌة،

 هذا فً الجٌدة الحٌوٌة الصادات ومن السلفامٌدٌة مركبات مع بالورٌد حقنا

 فً عالٌة بجرعات وذلك (والجنتاماٌسٌن اللٌنكوماٌسٌن األمبسلٌن) المجال

 التالً الٌوم فً طبٌعٌة لجرعة حتى تخفض ثم (هجومٌة جرعة) األول الٌوم

 المرض تطور من وقاٌة نحدث وبهذا أٌام 7 إلى 5 من المعالجة وتستمر
 .األعراض واشتداد

 :المساعدة العلجات

 .مفٌدا   ٌعد الكورتٌزون واستخدام مقشعات ـ القصبات موسعات 

 



 : pneumonia gangrenousaغنغرينا الرئتين  
 

 عن ٌتطور جدا   شدٌد رئوي التهاب

 ٌتطور االستنشاقٌة، الرئة ذات

 للنسج تفسخً تحلل حدوث نتٌجة

 تؤثٌر تحت والقصبٌة الرئوٌة

 اإلصابة تتمٌز .اللهوائٌة الجراثٌم

 لتتحول بسرعة تتطور ثم بالتقٌح
 .ؼنؽرٌنا إلى

 



   :األسباب

 .ومخرشة سامة ؼرٌبة بمواد االستنشاقً الرئة التهاب -1

 الحاطمة المطثٌات تسببه الذي واألؼنام الكباش عند الخبٌث الرأس توذم -2
 .نوفً نوع من

 الرئتٌن منطقة فً النٌكروز بعصٌات والملونة النافذة الخارجٌة الجروح -3
 .األضلع وكسور

 اإلصابة عن الناجمة اآلفات الرئوٌة، الخراجات الفبرٌنً، الرئة التهاب -4
 .العدارٌة بالكٌسات واإلصابة الرئوي التدرن بمرض

 



 :األعراض

 شدٌدة، حمى مع وهمود بالركود فٌصاب للحٌوان العامة الحالة فً اضطراب 

 أنٌن مع التنفس فً ضٌق قشعرٌرة، مع درجة (41-40) الحرارة درجة

 سرٌع والنبض والمتقطع، السرٌع البطنً النموذج من التنفس وٌكون

 السعال وٌشتد الوضع ٌتطور .الؽذاء تناول عن كامل وانقطاع وضعٌؾ،

 أحٌانا ، للخضرة مائل أو رمادي او بنً انفً سٌلن مع مإلما   وٌصبح

 فً وشلل عضلٌة تشنجات ٌشاهد وقد ،جدا   كرٌهة تفسخٌة النفس ورائحة

-3 بعد عادة الحٌوان بنفوق الحالة تنتهً والبلعوم، واللسان الحٌوان مإخرة
 .واستٌاء تحسن بٌن أٌام ثمانٌة حتى تستمر وقد أٌام 4

 :العلج

 عند وٌفضل.بالشفاء توعد وال مضمونة ؼٌر النتٌجة الن العلج من فائدة ال 
 .المسلخ إلى وسوقه الحٌوان تنسٌق التشخٌص تؤكٌد

 



 :pneumonia purulenta( خراج الرئة)ذات الرئة الصديدي 
 

التهاب رئوي شدٌد ٌتمٌز إما بتشكل نتحة مخاطٌة قٌحٌة القوام، أو بتشكل خراج 

لى تذٌفن دموي وسعال شدٌد وهزال إأو أكثر فً النسٌج الرئوي مما ٌإدي 
 .سرٌع بسبب القهم

 

 



 : األسباب

انتقال الجراثٌم القٌحٌة من أماكن مختلفة من العضوٌة إلى الرئتٌن  -1
 .والقصبات بواسطة الدم

 .نزوح جسم ؼرٌب من الشبكٌة إلى الرئتٌن -2

 .التهاب وتعفن الحبل السري والتهاب المفاصل عند الموالٌد -3

التهاب شؽاؾ القلب والتهاب الرحم والتهاب الضرع وبالتالً تذٌفن  -4
 .الدم القٌحً

اإلصابة بالفطر الشعاعً الممتد إلى الرئتٌن، السل أو الفطور  -5

 .الممرضة األخرى

 .التهاب الجهاز اللمفاوي التجبنً -6

حمى الحلٌب ـ اضطراب )التهاب الرئة االستنشاقً كما فً حاالت  -7

 (البلع واستخدام اللً المعدي

 



 :األعراض

 ومؽلقة العدد وقلٌلة الحجم صؽٌرة خراجات عن ناجمة اإلصابة تكون عندما 

 ممٌزة أعراض أٌة الحٌوان على ٌظهر ال فإنه رئوي بالتهاب مترافقة وؼٌر

 فً وهبوط وخفٌؾ، تدرٌجً بشكل الحً الوزن فً وانخفاض الكآبة سوى
 .واللون القوام مصلً انفً سٌلن مع الحلٌب إنتاج

 أحد انفتاح إثر أو منتشر صدٌدي التهاب عن متطورة الحالة كانت إذا أما

 قصٌر متكرر نوبً سعال عام، ارتكاس :األعراض فتصبح الخرارٌج

 الزفٌر ورائحة والقوام، المنظر قٌحً انفً سٌلن مإلم، وؼٌر وخشن

 وهزال وضعؾ الحلٌب، بإنتاج حاد هبوط مرتفعة، الحرارة وتكون ، كرٌهة

 عمٌقا   ٌصبح والتنفس النبض معدل فً زٌادة وتلحظ وخمول، سرٌع
 .بالنفوق ٌنتهً ربما نزٌؾ إلى ٌتطور قد انفً رعاؾ ، ومجهدا  

 إحاطة به تحٌط الخراج حول لٌفٌة محفظة تشكل إثر الذاتً الشفاء ٌحدث قد

 محاصرة بخاصٌة لتمٌزها األبقار عند خاصة بصورة ٌحدث ما وهذا تامة
 .بالتلٌؾ وتحدٌده االلتهاب

 



 :  المعالجة

المعالجة صعبة فً معظم الحاالت، والسٌما فً الحاالت الناجمة عن نزوح 

جسم ؼرٌب من الشبكٌة، وقد حدث بعض الحاالت بتجرٌع مؽناطٌس 
 .مترافق بجرعات عالٌة ومكثفة من الصادات الحٌوٌة والسلفامٌدات

 .أٌام ٌنسق الحٌوان وٌرسل إلى المسلخ  4-3فً حال عدم االستجابة لمدة 

 



 Contagious Bovineالتهاب الرئة والجنب المعدي عند األبقار 
pleuropneumonia : 

 
 اإلصابة بداٌة فً جرثومً دموي بإنتان وٌتمٌز األبقار ٌصٌب معدي مرض

 والتهاب الجنبة فً فٌبرٌنً مصلً والتهاب خناقً رئة التهاب ثم ومن
 .العجول عند المفاصل

 :المسبب العامل

 .مٌكوئٌدس النوع تحت مٌكوئٌدس المفطورة هً

 اإلنتاجٌة ذات األبقار وتعد واألعمار، العروق بكافة األبقار المرض ٌصٌب

 أكثر الحظائر فً المرباة واألبقار للمرض، ؼٌرها من حساسٌة أكثر العالٌة

 فً والتً المرٌضة الحٌوانات تعد .الطلٌقة األبقار من لإلصابة عرضة
   .السعال طرٌق عن المسبب العامل تطرح حٌث العدوى مصدر النقاهة طور

 .الرطب الحار والجو السٌئ واإلٌواء اإلزدحام للمرض وٌمهد

 



 :األعراض

أسابٌع وٌبدأ المرض بارتفاع بدرجات الحرارة وسعال ( 4 -2)فترة الحضانة  

مإلم وتنفس سرٌع وسطحً وسٌلنات أنفٌة وقلة شهٌة وانخفاض أنتاج 
 الحلٌب وبتطور المرض تظهر وذمة فً منطقة البلعوم واللبب 

باإلصؽاء ٌمكن سماع احتكاك ذات الجنب فً المراحل المبكرة من المرض 

وأصوات خراخر فً المراحل األخٌرة من المرض وبالقرع على الرئة 
 .ٌمكن سماع أصوات صماء

فً بعض األحٌان ٌبدو على الحٌوان الشفاء ولكن بعض اآلفات تكون قد 

تكٌست فً الرئة وٌصبح الحٌوان معرضا  لإلصابة إذا ما تعرض للعوامل 

.  المنهكة، حٌث ٌصاب بحالة انتكاسٌة حادة تإدي إلى ارتفاع نسبة الموت

وفً العجول تظهر اإلصابة على شكل حمى وانعدام فً الشهٌة وتضخم 
 .المفاصل المصحوب بالعرج

 



   :تشرٌحٌا  

 أو نرئتٌال بإحدى تكون قد اإلصابة .ٌنٌةرفٌب ترسبات مع الجنبة وسماكة التهاب

 بٌن الحواجز وتمتلئ مختلفة تكبد بمراحل كلٌة أو جزئٌة قساوة شكل على كالهما
 .الرخامً الشكل لرئةا ٌعطً مما فٌبرٌنً مصلً بنتح الرئوٌة الفصوص

 محاطة لتكٌسات باإلضافة والجنبة الرئة بٌن إلتصاقات نجد المزمنة المراحل فً
 .والتامور بالبرٌتون والتهاب الرئة فً الجراثٌم على حاوٌة ضام بنسٌج

 



 الشكل الرخامً للرئتٌن 

 :العلج

 .أٌام 5-3 ولمدة التاٌلوزٌن أو األوكسٌتتراسٌكلٌن مثل الحٌوٌة الصادات باستخدام ٌكون 

 



 :Dictyocaulus viviparousاإلصابة بدودة الرئة 
 

 وهً األبقار الرئوٌة الدودة تصٌب

 على وتتطفل الكبٌرة الدٌدان من

 الهوائٌة والقصبات الرؼامى

 اإلصابة وتنتشر والصؽٌرة الكبٌرة

 العالم فً واسعا   انتشارا الدودة بهذه

 الحرارة درجات بتوفر وخاصة
 .م(20-15) المناسبة

 



   : الحٌاة دورة

 البلوغ الكاملة الدٌدان تطرح

 والقصبات الرؼامى فً والمستقرة

 قبل من بعضها تبتلع التً بٌوضها

 الجهاز داخل وتفقس الحٌوان

 وتطرح األولى الٌرقة إلى الهضمً

 ثم الخارجً الوسط إلى الروث مع

 تنسلخ المناسبة الحرارة بتوفر

 الٌرقة ثم الثانٌة الٌرقة إلى وتتحول

 الخامج الطور تعتبر التً الثالثة

 الدٌدان الرئوٌة داخل القصبات واالسناخ



 تدخل التً الخامجة الثالثة الٌرقة

 مع السلٌم للحٌوان الهضمً الجهاز

 ؼمدها تفقد حٌث والحشائش الؽذاء

 المعوي المخاطً الؽشاء وتعبر

 عن الموضعٌة اللمفاوٌة العقد إلى

 تنسلخ حٌث والدم اللمؾ طرٌق

 تنتقل ثم الرابع الٌرقً الطور إلى

 طرٌق عن الرئوٌة االسناخ إلى

 إلى تنسلخ حٌث الرئوٌة الشعٌرات

 إلى تنتقل ثم الخامس الٌرقً الطور

 خلل وتنمو الصؽٌرة القصبات
 .الجنسً النضج لتبلػ أسبوعٌن

 

 



 :األعراض

السعال مع صعوبة التنفس نتٌجة الوذمات واإلنتفاخات فً الرئة وتإدي ثخانة  

األسناخ الرئوٌة إلى صعوبة التبادل الؽازي واضطراب هذه الجدر بسبب 

إنتقال البالعات والحمضات والعدالت وخلٌا جسمٌة ؼرٌبة إلى لمعة 

األسناخ، حٌث تهدم وتفتت ٌرقات الدٌدان وبالتالً وبسبب هذه اآللٌات 

بالمراحل . ٌحدث انسداد للمسالك التنفسٌة وانتفاخ العقد اللمفاوٌة الموضعٌة

المتقدمة نجد سوائل مصلٌة فً الصدر والرقبة ووذمة رئوٌة وقصور 

ونتٌجة هذه اآللٌات مجتمعة ٌزداد صرؾ الطاقة على عملٌة التنفس . بالقلب

وتكون النتٌجة الطبٌعٌة لهذه االضطرابات المرضٌة والتؽٌرات 

الفٌزٌولوجٌة الحادثة هً انخفاض فً الوزن وفً الحاالت الشدٌدة ٌحدث 
 .النفوق

 



 :المكافحة

 :التالٌة الوقائٌة اإلجراءات تطبق 

 والرطبة الموبوءة المناطق فً الرعاٌة منع

 .تجفٌفها بعد لألبقار الحشائش تقدٌم

 .الصؽٌرة عن الكبٌرة الحٌوانات فصل

 عند الخمج حاالت من للحد واالستراتٌجً المنتظم العلج أسس تطبٌق
 :المصابة الحٌوانات

 .للمرعى الخروج من أسابٌع 9-6-3 بعد :لٌفامٌزول

 .للمرعى الخروج من أسابٌع 13-8-3 بعد : اإلٌفرمكتٌن

 .ٌوما   23 بفوارق مرات 5 ٌعطى :أوكسفٌندازول

 



 التهاب الرئة والقصبات عند العجول واألبقار الفتية 
Bronchopneumonia: 

 
 ٌعد التهاب الرئة والقصبات عند العجول واألبقار الفتٌة من األمراض

التنفسٌة واسعة االنتشار، وخاصة فً أنظمة التربٌة المكثفة حٌث ٌعتبر هذا 

المرض من األهمٌة االقتصادٌة والخسائر الناجمة عنه فً المرتبة الثانٌة 

ٌتمٌز هذا المرض بنسبة إمراضٌة عالٌة قد تصل إلى . بعد إسهاالت العجول

واألبقار الفتٌة التً ال تصاب % 10-5ونسبة الوفٌات تتؤرجح بٌن % 100

فً األشهر الثلثة األولى من عمرها ال تصاب بعد ذلك إال نادرا ، والعجول 

وٌحدث هذا المرض فً . التً تصاب وتشفى ٌمكن ان تصاب مرة أخرى

الخرٌؾ وبداٌة فصل الشتاء والحٌوان المصاب ٌطرح العامل المسبب فً 

الهواء عن طرٌق السعال ولذلك الحٌوانات القابلة لإلصابة والمقٌمة بنفس 
 .الحظٌرة تصاب باستنشاق الرذاذ الملوث أو بالتماس المباشر

 



bronchopneumonia bronchopneumonia 



 :أسبابه
 إلى تإدي التً البٌئٌة العوامل من العدٌد إلى إضافة والجراثٌم الحمات من مجموعة

 .الحٌوان مقاومة إضعاؾ

 حمة ـ النزلة نظٌر حمة اإلصابة حاالت فً عزلت التً الحمات قائمة: الحمات

 إلى باإلضافة اإلصابة حاالت فً مستمر بشكل عزلتا وهاتان ـ التنفسٌة المخلوٌة

 المخاطً المرض وحمة المعوٌة، التنفسٌة الحمة الؽدٌة، الحمة : التالٌة الحمات

 والحمة البقرٌة، الحلئٌة والحمة المعوٌة، والحمة الحموي، لإلسهال المسببة
 .أ النمط الوافدة النزلة حمة التاجٌة،

  من عدٌدة وانواع للدم، المحللة والباستورٌل النفوق، متعددة البستورٌل :الجراثٌم

 التناسلٌة البقرٌة والمفطورة البقرٌة والمفطورة دٌسبار مفطورة مثل  المفطورات
 .والعقدٌات والعنقودٌات الببؽائٌة والمتدثرة القٌحٌة والوتدٌة والٌورٌابلسما

 الحٌوان وتعرض الحظٌرة، فً المناسبة ؼٌر البٌئٌة الظروؾ مثل :البٌئٌة العوامل

 عنه ٌنجم وما الحٌوانات ونقل الشدٌدة، والرٌاح القاسً البرد مثل الجوٌة للتؽٌرات
 .(الحدٌد ونقص A فٌتامٌن نقص) مثل التؽذٌة وسوء للحٌوان، إجهاد من

 



   :األعراض

 العجول فعند الحٌوان وعمر للحٌوان المناعٌة والحالة المسبب بالعامل ترتبط

 والتهاب بالشهٌة وانخفاض الحرارة درجات فً بارتفاع  اإلصابة تظهر
 .لعابٌة وسعال،وسٌلنات العٌن ملتحمة فً والتهاب مخاطً، – نزلً أنؾ

 وضربات التنفس فً تسارع ونلحظ الحالة تتطور المعالجة تتم لم حال فً
 .الملتحمة وكذلك قٌحً إلى ٌتحول البداٌة فً مخاطً سٌلن وحدوث القلب،

 رئوي التهاب إلى المرض ٌتطور أو الشفاء إلى الحٌوان ٌتماثل إما وهنا

 ووهن وهزال انفً وسٌلن سعال مع ٌترافق مزمن وحتى حاد تحت قصبً
 .حرارة وبدون عام

 



   :المعالجة

  الثانوٌة الخمجٌة العوامل عن ناتجة تكون ما ؼالبا   الشدٌدة المرضٌة اإلصابة

 السلفامٌدات مثل الحٌوٌة الصادات استخدام ٌجب لذلك (الجراثٌم)

 ولمدة الورٌد أو بالعضل بالحقن المعالجة وتتم .والبنسلٌنات والتتراسٌكٌنات
 : ٌجب المعالجة نجاح ولضمان.أٌام خمسة

 الرئوي االلتهاب علمات بدء ومع اإلصابة من مبكر وقت فً المعالجة تبدأ أن
 .الجرثومً

 .المناسبة العلجٌة الجرعة تقدٌم

 .أٌام خمسة عن تقل ال المعالجة مدة

 نشوء فً هاما   دورا   تإدي والتً :الضارة البٌئٌة العوامل تؤثٌر من الحد
 .المرض

 



 :الوقاٌة

 :وتتم بتطبٌق اإلجراءات الصحٌة العامة 

وتشمل تربٌة العجول فً حظائر ذات تهوٌة جٌدة وؼٌر مزدحمة وٌجب أن  

تضم حٌوانات بؤعمار واحدةـ، مع تطبٌق إجراءات التعقٌم والتطهٌر 

المستمر للحظائر ومراقبة العلؾ وعدم تقدٌم أعلؾ متعفنة، ونقل الحٌوان 

دون تعرضه لإلجهاد ومكافحة الحشرات والقوارض، وٌمكن استخدام لقاح 
 .ٌضم العوامل الخمجٌة الهامة فً إحداث المرض

 



  
 

شكر لكم 
 
 أ

 حسن إصغائكم
 

 ألطبيب ألبيطري                                       
 ألزرأعنةشادي                                      

 
 
 
 

 
 


