
 البويرة  والرياضية: جامعةة معهد علوم وتقنيات النشطات البدني

 رياضة جماعية _كرة ليد ليسانس تخصصالسنة الثالثة 

 كل التخصصات تربوي تدريب ادارة  اليد الوحدة: كرة

 ةالمستوى: الثالث

 

 في كرة اليد التشكيالت األساسية الهجومية: ةالمحاضرة العاشر

 تغيير المراكز -

 الحجز-

 إحداث التفوق العددي-

 التحركات المخطط لها مسبقا.-

 المراوغات والحركات الجسمية مع سرعة التمرير -

 

 : او اثناء التطبيق الخطيط الهجومي تغير المراكز: -1

إن عملية تبادل أو تغيير المراكز بين العبين اثنين أو أكثر تتم بتقاطع سيييير الط اط التر ضركه ب ا  

كل واحد مع اآلخر وذلك أمام الالعبين المدافعين أو من خالل م فر محاولة السييتغالل الثغراا التر تحد  

ائرأ( إذا كيان خيال من الربيابية بغيية التويييياضيم عله مرميانم أو منياولية اللرأ للزمييل أو العيم اال تليا  اليد 

للتوييياضم أو اسيييتغالل عملية الحيز التر ضالدض ا العم اال تلا  والدخال أو االختران وضملن أن ضتم كل 

 العبر الزواضا مراكزنما. نضتبادالذلك التبادل فر المراكز باللرأ أو بدون كرأ كما ضحد  عندما 

ا خلطلية اليدفيان عن طرضر إ  يام الميدافعين عله القييام إذ إن ال يد  الرئيييييير من عمليية تبيادل المراكز ن

بحركياا بياتييانياا خياطيية اتييية ال ييييغف عله الميدافعين من براي القييام بتغيير المراكز مميا ضالد  إله 

تييييير م مة اليرضر ال ابم فر إحرا  ال د  من براي التويياضم أو االختران أو بعل ال  ان التر تحمل 

  ل من م مة الالعم فر التواضم عله المرمه.اللرأ  ير مراببة مما ضي

أو إ باك المدافعين وتلدضي م فر من قة معينة من ساحة اللعم أو الدفان فر وسف المن قة المحوا أ  

 بين خ ر الرمية الحرأ ومن قة المرمه ومن ثم اسيتغالل الزواضا الغير مراببة فر التوياضم عله المرمه.

ان عملية التقاطعاا اثناي أداي خ  ر تتم بيييرعة تربك المدافعين فر تتبع الم ابمين او اثناي تابع الق   

 ما ضالد  اله احدا  فر اا فر الدفان خواصا اثناي الدفاعاا المتقدمة ااعا ما.

 

 

 

 



 ما يقوم بها العب وسط الدائرة: غالبا الحجــــــز:-2

أفراد اليرضر لييياعد  مالئ  عله الاصيال إله مرمه اليرضر الطويم دون أ   أحد نا عملية ضقام ب ا  

 عربلة من الالعبين المدافعين وذلك بتحدضد حركت م من ببل ن ا الالعم.

الي ضن ضحياولان تقلييل حركية الميدافعين وتحيدضيدنيا وان ضملن  أكثر،أو نا محياولية تعياون بين العبين أو  

 الي من الالعبين من...الزم أحد 

 

إن عمليية الحيز تتم بااسيييي ية بي ن الالعيم الحيابز   أن حركية الحيز إذا تمي  ببيل ا وان في ن ني ا  

الالعم سييا  ض يي ر إله اسييتعمال ضدض  أو سييابي  أو الحام وذلك كما نا معرو   ير صييحي  من 

ية الحيز المني أ ضيد  مما ضيعل  الناحية القااااية وان ذلك ضحد   ا  الالعم المحيا  سيا  ضعيعر بعمل

ضقام بعمليية التطل  من الحيز ضيييييد ني ا الالعيم أن حركية الحيز المييابيية تلان فعيالية وذاا تي ثير 

وبويا أ خاصية إذا بدأ الم ابم ال   ضروم االختران بحركاا سيرضعة و ير ثابتة وذلك بحركة خدان إله 

بعملية الحيز ضقام ببل أداي عملية الحيز بالابا  برب الي ة المعاكية كما أن الالعم الم ابم ال   ضقام  

العم مدافع من اليرضر وحين ضبدأ عمل الحيز ضنتقل بييرعة إله الالعم المعنر بالحيز وضقام بحيز  أما 

بميا ضيييييمه بيالحيز ا ميامر أو الحيز اليياابر أو الحيز بيالع ر وضييم عله الالعيم الحيابز بعيد إتميام 

ضيم عله الالعم الحابز بعد إتمام عملية الحيز بوا أ بيدأ االاتقال إله وضع عملية الحيز بالع ا  و

أو مليان خيالر من الربيابية وضييم إن ضلان ننياك تاافر بين الالعيم الي   ضقام بعمليية الحيز بيابر العبر 

اليرضر كميا ضييم أن ضلان الحيز لبرنية  اي  عمليية الحيز اليييييرضعية تربيك الالعيم الميدافع وضييم أن ال 

ضعيعر الطويم بالحيز إال بعد فااا ا وان وان ضلان الحيز بويا أ بااااية أ  ضيم أن ضييتطدم الالعم 

 الحابز الييم بالحيز بالوا أ القااااية.

 

  إحداث التفوق العددي:-3

أن التيان العيدد  نا  ضيادأ عيدد الالعبين الم يابمين بنيييييبية إله الالعبين الميدافعين فر من قية اليدفيان  

 6مدافعين ضيييد   6دون اق  فر عدد الالعبين المدافعين أ  باكتمال عدد الالعبين المدافعين فر الملعم  

 م ابمين(. 5مدافعين ضد  5 أو م ابمين( 

اسيم  زال  ااا  عندما ضتيان فرضر عددضا  عله فرضر خخر ف ن الالعبين وضرى ضيياي الطياط وعبد اللرضم ب

 حالة اييية سلبيةا. مما ضطلرالم ابمين اليتة ضمتللان فائدأ ايبية 

 1وتتم عملية التيان عند بيام العم الزاوضة عله سيييبيل المثال بالدخال بين العبين مدافعين مدافع      

سييييييييتييبان إله ن   الحركة فر محاولة   ن ان الالعبانكة خدان، فان وضقام بت دد المرمه بحر  2ومدافع 

أن ضغلقيا الثغرأ الااسييييعية بين ميا عن طرضر التقيدم احا ني ا الالعيم لعميل الم يابمية اليدفياعيية وب ي ا ضلان بيد 



ــرعة  احا .  ب ب العم إضييييافر   ــمم بعملية الجال غالبا او تثبيم المدافعي  مع تمرير الكرة بســ تســ

  للزميل(

فالالعبين المدافعين ضياعد احدنم اآلخر ال   بيااب  فر حالة وباد ت دضد عله المرمه، فيقام الالعم  

( لييياعد  فر الدفان وضرفع عن  العمي اللبير، ليقام العم 1( باالاييحاب إله باام الالعم  بم  2 بم  

( 2نا بدو   ضدخل بين المدافع  تيان  بتمرضر اللرأ إله  ميل  اليياعد و 2الزاوضة بعد سيحم المدافع  بم 

( وضمر  إله  ميل  الاسييف أو صييااع ا لعاب وضقام نا بنيع العملية بدو   إله أن توييل اللرأ عند 3و  

العيم الزاوضية ا خير والي   ضلان اتييية ني   العمليية   التيان العيدد  (  ير مرابيم إضييييافية إله وباد 

المدافعين مما ضييياعد كثيرا فر الاصييال إله ال د  بلل مييياحة كبيرأ  ير معييغالة فر الزاوضة من ببل 

هنا ســرعة التحرف في الفراغات الموجودة بي  الالعبي  بســرعة ولفة لفقد  ءواهم شــيضييير وسيي الة  

 االتزان لالعب المدافع ..الاي يضطر زميله  لمساعدته وبالتالي تحدث الفراغات في الدفاع..

مرمه من ببل الالعبين ال يام باإلضييييافة إله سييييرعة فر عملية تتم ن   العملية باباد ت دضد عله ال 

التمرضر واقل اللرأ بين أع يييياي اليرضر ومن المعرو  اا  فر بعه ا حيان ضتم ب ع ن ا النقل فر اللرأ 

بين أع ييياي اليرضر لتويييل اللرأ إله الزاوضة ا خرى الن ال د  فر ن   العملية تحقر من ثاار أو ثال  

 الالعبين ضقام بعملية االختران وتيييل ند . أحد أن تمرضر  فنالحظ 

وضتم فر بعه ا حيان إشيييراك العم اال تلا  ب    العملية وذلك بالحيز أو الطرول إله خف الرمية  

الحرأ واسيتالم تمرضر  من  ميل ل  ليقام نا بدو   بالتوياضم أو بت دضد المرمه أو تمرضر اللرأ إله  ميل 

 أخر.

 

 التحركات المخططة لها مسبقا )لطط اللعب(:-4

نر تحركاا ضقام ب ا كل أو بزي من أع ييياي اليرضر أثناي ال يام المنعم عله ليرضر المنافع، ونر  

حركاا معروفة ومد وسيية بعييلل بيد من الناحيتين النعرضة والعملية، من المد بين والالعبين وتم ميييبقا 

د  من ا خلر فرصييية بغية إحرا  ند  ضيييد اليرضر المنافع إذ أن التد ضم علي ا، أع ييياي اليرضر وال 

مييا اا الالعبين باللرأ وبدوا ا  داي الاابباا ال يامية متير علي ا مييبقا ومد وسية بعيلل بيد ف يال 

عن دبة تابيي  حركة كل العم بغيية اخ  المابع والتابيي  الوييييحي  أو اخ  الاضييييع اليييد والمنياسييييم 

 د ميا  اللرأ والالعم من بداضة ال يمة حته ا اضت ا.للتواضم فيملن أن ضحد 

، فعله اليرن خ ي يةكميا ضييم عله اليرن أن تتقن عيدأ تحركياا مط ف ل يا ميييييبقيا ونر ذاا فيائيدأ  

 مراعاأ عدأ بااعد أثناي المبا اأ فر تنيي  مثل ن   الاابباا ونر  



ا ضييتطدم ا اليرضر فر وب  ال يرو أ ليع بال يرو أ ت بير الطف ال يامية فر كل نيمة منعمة وإام  -

فقف، إذ أن بعه اليرن ال تلي  إله مثل ن   التحركاا أثناي المبا اأ الااحدأ، أكثر من ب يع مراا وبد ال 

 تيتطدم، وذلك حيم طابع المبا اأ.

 الالعبين عله ا بل أحد ضيم أن ضلان نناك إشيا أ معينة متير علي ا بميع أع ياي اليرضر وضييتعمل ا    -

دون إن ضعييييعر   ةااييييييابيليبدأ اليرضر عندنا االاتقال من اللعم الرتيم إله ت بير خ ة معينة وبوييييا أ  

 اليرضر المنافع.

أن ت ثير مثل نل ا تحركاا عله اليرضر المنافع ضبدو اكبرا وبوييييا أ خاصيييية إذا كاا  تدو  بين عدد  -

 العبين(. 4او 2بليل من العبين اليرضر ميماعاا(،  

 ضلان نناك تاافر بين التابي  الدبير الييد للبدا بط ة اللعم واتطاذ الالعبين مراكز اللعم. ضيم أن -

ضت ليم ايياه ني   الحركياا وضعتميد عله د بية إتقيان الالعبين للم يا اا ا سيييياسيييييية وم يا اا اللعبية  -

 ا خرى.

التنيي  وذلك دون أن ضيقد   ضيم أن ضلان اليرضر باد ا عله إضقا  ن   التحركاا إذا حد  أ  طا ئ أثناي -

 اللرأ.

 

 البا ما ض بر الدفان التعليالا المناسبة لل يام فر كرأ اليد ل ا ضيم ان ضلان الالعم الم ابم عله  -

علم بال رضقة الوحيحة الختران أ  دفان وننا تبر  الم ا اا اليردضة التر نر ا ساس لتغير واياه أ   

يرد  حاليا فر اليرن ا و وبية المت ا أ نا ا ساس للنياه  وصع خ  ر نيامر حي  أصب  اللعم ال

الط ف فر كرأ اليد واياه االختران او الق   من بعيد الن القاعدأ ا ساسية فر كرأ اليد نر ان العم 

 اليرد  فر خدمة اللعم اليماعر  

 

 

كرأ اليد ال تلان فعالة   ان عملية اختران الدفان فر المراوغات والحركات الجـسمية مع ـسرعة التمرير-5

اال باباد العبين ضحييينان التحرك اليييرضع وحركاا المراو ة الييييمية المطتلية مع سييرعة التمرضر فر 

الاضيعياا الويعبة التر ضلنان في ا واسيتبان والتنبال بما سيييعل  الدفان إضيافة اله بد ت م عله الق   من 

ية للتمرضر ثم الق   ونا ما ضيم ان ضلان فر كرأ اليد الاضعياا المطتلية الثباا والقيز والحركاا الطداع

الدفان اتزاا   الحدضثة خوييياصيييا عند العم الاسيييف واالعبين الطلييين ا ضمن واالضيييير. ون ا كل  ليقد 

 .واحدا  خلطلة في 

 

 ohamed95@yahoo.frguellil.mا ستاذ  بليل محمد                  

mailto:guellil.mohamed95@yahoo.fr
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 رياضة جماعية _كرة ليد ليسانس تخصصالسنة الثالثة 
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 ة المستوى: الثالث
 

الدفاعية الفردية )تقنيات الالعب الفردية للدفاع   ط الخط الحادية عشر: المحاضرة

 في كرة اليد( 

ان الدفاع الفردي مهم جدا في كرة اليد الحديثة فهو سند كبير للدفاع الجماعي وله دور كبير فاسترجاع  

الصحيحة ويظهر خير مثال على الدفاع  التبوءا مع زيادة قدرة وقطعها خصوصالكرة في غالب األحيان 

لصعوبة قطع  الفردي هو مدافع العب الدائرة الذي يمتاز بالقدرة البدنية والشراسة الدفاعية الكبيرة نظرا 

الكرات الموجهة لالعب الدائرة المهاجم مع تطور قدرات التمرير المخادعة في كرة اليد الحديثة بين االجل 

 االجنحة او اثناء الحجز خاصة.او على مستوى الحوض او من 

تشممممممع امحر ات التي اتوم بها  لالمت اتمدا اتم اار   دتعب اتمدا اتمالتاد مات   رت   ا ت  

مرنع  رت تسممم حع ااف اوع مدال اتمدا اتم اار يح ب سمممت ا ممموط ا  اتوط حا ات ح  ماتمنت ممما ت تتب 

 ت  لم: اتاعا متهتلاحو  ات اتدحب ماح بكاح ام اتاضر اتذي بسمح

اتطمت  اتماال  ات اتدحب لسممممادب رت  مي ت سممممحت اتسممممادب لت ي معتي رر ت ححا ا ت تفتي ي نت  - 1

 اتو اكع مت سحت ع  ة  د اتفعع اتماال  ات اتدحب دن  ص م  إشت ة رائحب.

ر اتو اك لشممكع  مماحد دا ع رال  رت اتماال  ات اتدحب لسح بسممواد اتمدا اتمنتاق ل ابهب تونت مما ر - 2

اتماعف ماح تكاح ت التت  رسممتباة تو التي اتمدا اتمنتاق مافوفت   لمسممتاب يرتح لحن  ملحت اتمنتاق 

 رر فابب ات الب تنفس  اضم دت اتو اك اارترم لط ااي عصحاة ماتو اك اتطافم مات تيبم ماتمتئع.

ن  يدائ  اتوصممابا مع ر رهتمرب اتمدا اتذي رع  اتكاة لإ ااج اتكاة رت  ممح ات  ي نت  ات ب بب مد- 3

 اتومابااي مرهتمرو  ي نت  اتو  حب ات اتدحب اتمفوافب ل ابهب  اع تااع.

 

 أهم أسس الدفاع الفردي: 

 معفب ا  وع اد ات اتدحب اا ت حب. .1

 اتو اك تا تيا. .2

 رهتلاب اتمالتاد اتذي بال د اتمارل. .3

 ملتتهف .ص  اتوصابا لتتح بتع مبود ل ابهوحت: ل رت عف ع  .4

 ص  اتوصابا لح  ماف ة. .5



 ع ر يم تشوحت اتكاةع )رالتامب  ا  حا اتكاة(ع مفنت اتواعر رالد. .6

 ع ر يم  اعب اتكاة ي نت  عحت  اتمدا لمنتمتب اتكاة يم اتوصابا. .7

 رالتامب اتمدا ما ذ اتكاة رن  ي نت  ات ب بب. .8

 ات اتع ض  اتمالتاد ا  تكتز ) دا ات ائاة(. .9

 اتي ات اتدحب يرا ضام ي ا ا  ات فت  دال اتمست .10

الهروب من الحجز اخراج الصدددر وايقاع المهاجمين في خطا المرور بقوة بف ددل سددرعة رد  .11

 الفعل الفردي او مع الزميل

 

 تحركات الالعب المدافع:-أوال

 اتممزرب لتت اي اتيبت ام فتتب اتال ا  اتسابر اتفادي مات متدم. -

 المدافع هي:وهناك تحركات أخرى لالعب 

 اتو اك تألرت  ماتطاف ماتاااع لمحعع متا تيا.  -

 اتو اك إتل اارت  لمحعع ماتل ا اف لإطت  ر مادب داتدحب. -

 اتو اك إتل اارت ع ماتل اتطاف لمحعع ماتل ات تيا لإطت  ر مادب داتدحب. -

 اتو اك اتيبتع يرترتع اتيبتع  افتع اتيبت )ت  با رسوما(. -

 اارت ع ماتل اتطاف لمحع. اتو اك إتل -

التحرك وفق المجموعدة المددافعدة في حداالت الددفداع المتنوعدة وسددددرعدة  سددددنداد الزميدل والتخلص من  -

 الحجز بسرعة ثم القفز للصد او العودة السريع لقطع الكرة المرتقبة عن العب الدائرة.

 

 :مالحظات مهمة حول الدفاع الفردي 

 ضام ة اتعادة لس اع رت بمكت ملسعصا طابق إتل رن هب اتمارل لع  اه اح اتكاة. .1

 ضام ة اتومال  ام اتمكتح اتص حح لحت اتمالتاد ماتمارلع ماتو اك ماق  تك. .2

 ات اتع ض  اتذ اع اتاارحب تمدا. .3

ح دال اتمدما اتمم اار دم   تاك ركمتيم  ل حمب ع ر يم تشمممموحمت اتكاة إ  إ ا لمتح رومسلم ا رت ي مت  .4

 فالو .

 دال اتم اار ي  بها  لتتال ا  اتمضتد اتسابر إ  إ ا لتح روسل ا رت فصاي اابه  دال اتكاة. .5

إلعتد اتمدا اتمالتاد تا تيا يم ت ح ه ي نت  اتال ا  اتسمممابرع تا   رت   ا ت  ام رن هب م ممما  .6

  تفب تعا اابهنت.

ع دال اتمم اار يح بوااار لمحمع ت مته لعم  تهم   اتمم اار تمهمتلامب اتمالمتاد اتمذي بالم د اتمارل مإبهمتام  .7



 ات الب اتوم ت الت اتكاة إتحالت.

القدرة على التحرك السدددريع في كافة االتجاهات ومسدددارات المهاجم واسدددناد الزميل في الوق   .8

 المناسب مع محاولة التنبؤ بعمل الهجوم حسب الخطط الهجومية وحسب الخطط الدفاعية

 االشتراك بالجسم:-ثانياَ 

ا شموااك لتت سمد ل ابه  توفق رر عااد  اتاعا ا  ا رت اتعمع ات اتدم ملصما ة  تصمب احمت بع  

هنا يعمل المدافع بقاعدة اسناد الزميل وتعطيل التمرير بوعاق لإغمق رست اي اتوه   اتسابر ت ته اتمارل.  

 والهجوم في نفس الوق 

ت احب ماتالض لمحع يم دال ااعع إح ا شمموااك لتت سممد بود تمنر ف مم اتمام  رت اتماال  اتط

تمنر اتالض تفواة رؤعومب تاهحمت  لعماحمب ات   ع يم تاو اما دال عحمت  اتمنمتاق لمتتال ا  ا  وحمت يع مام فمذه 

ات ت ي بها  اتمدا اتم اار لتتوصمماو لمت بوفق معااد  اتاعا اتوم ت ح  ت  )ا مموط ا  ات ذع  دواا  

 و ا ا دال اتكاة(.اتمنتاق فول إ ا تد بكت اتمنتاق رس

اهم شديء هنا اال نعطي الفرصدة للمهاجم الن يقوم بخطواته الثالثة قبل القفز   غالق مسدارات الجري: •

للقذف الكرة او لدخول منطقة سددتة متر او لل ددنط من اجل تمرير الكرة واحدات التفوق العددي براحة تم 

خلق مشددداكل حركية تؤدي الى فقط التوازن أي اغالق المسدددارات المناسدددبة وتوقعها اثناء اللعب من اجل 

 الحاالت دفعه للمناطق ال يقة من اجل القذف في وضعية صعبة  أحسنللمهاجم والوقوع في أخطاء وفي 

 (:1تمابت)  

بها  اتمدباح اتمالمتاماح لمتتالض مافم ا لعم  اا ا دنم  فم مد رن همب اتمارل رت االمب ات نمتح 

اتحمحت لمتت مته ات نمتح اتحسمممممت ع مبها  اتمدباح اتمم ااعاح اتااعفاح دنم   ا رن همب اتمارل لمهمتمرمب 

مدبحت اتمالمتاماح اتمذبت بهاراح لمتت ايع م تمك دت طابق )اتاعاو ا دواا ( ل ابهم  ت عمع فؤ   ات

 بض امح إتل اتهحت  ل التي تاوطاص تؤدي لتتوتتم إتل اه ايالد دنصا ات رت. 

مب ما يح بكاح اتاعاو ا دواا  رت اتنمتفحمب ات رنحمب ل ابهمب ت عمع اتمم اار ب ومع فمذا اتماعف 

ام ت ظب اتمنرع ل حث   بؤدي فال  رضممماة اب تلح  مبنب م يح بود  تك رت اتنتفحب اتمكتيحب لشمممكع بهف 

   اتمدا له   اتمسو تع ل ابه    تمكت اتمالتاد رت اتو اك رت  اف  دن  ف مد رن هب اتمارل.اح

 مبمكت ت ابا اتعمع ب:

 ات ته ااي دكسم.  -

 ات تفتي ااي لتتوبتدي.  -

  خراج الكرة عن سيطرة الالعب المنافس:-ثالثاَ 

 اق لمت بستم:تسمح عااد  اتاعا احمت بوعاق لإ ااج اتكاة لتتاعا رت ب  اتمنت

 )ا وط ا  اتكوفحت ماتذ ادحت تص  اتكاة يم ا  و اا  داحالت(. -



 .)ا وط ا  اتكف اتمفوافب إللعتد اتكاة دت اتمدا اتمنتاق رت لع ات ته( -

 وألتسمح هذه القواعد بما يأتي:

 )  ا اتكاة رت ب  اتمدا اتمنتاق يم اتضاب داحالت(. -

 فح ة تااصاي إتل اتسح اة دال اتكاة فم ر تمتب  تك رت  مي:ملالذه ات ابهب تكاح اإلركتيحب اتا

 طب بب اتكاة.  -

 تمابا يم رنتمتب اتكاة. -

 اتوصابا دال اتمارل.  -

 الصد عند التصويب:-رابعاَ 

ل التي اتط اع لتتوصممابا  رت ااع عحت  اتمدا اتم اار ل سممد راعف  ات ته عحت  اتمدا اتمالتاد

يم اتوصمابا دال اتمارل تااا دترام اتشم تدب ماإلصماا  لم بو اا دال دنصما اتطاو رت اتوصمابا 

 اتش ب  رمت بو اا اته  ة دال اتوصا  م ادب  د اعع دتتحب.

مبو اما رت اتمدما اتمم اار ام فمذه ات مت ي دم   اتهحمت  لمسدائم  اتعممع عبمع اتاعمت اتمنمت مممماع مإيممت 

 ص  اتوصابا ام اتاعت اتمنت ا تمترت. بكاح

 التنافس على الكرة:-خامساَ 

 الحالة األولى:  ذا كان الفريق المنافس مستحوذا على الكره بمعنى عدم استحواذ العب معين على الكرة.

 دال  بحع اتمثتي ي نت  اتومابا اتي  رت اتممكت ام فذه ات تتب اتوهتط اتكاه ما  و اا  داحالت.

 لثانية:  ذا لم تكن الكرة تح  سيطرة  ي من الفريقين المتباريين.الحالة ا

دال  ممممبحع اتمثتي تاك اتكااي اتطت احب ي نت  ات ب بب اتمسمممموماة تالت رت اتح  يم لاة ا ت ي رت 

 .ما  و اا  داحالتاتمارل لتت ته  تفب اتاعاع اسح دال اتمدبحت امحعت ر تمتب اتونتاق دال اتكاة 
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