م .مبارك عو�ض عمر بامفتاح
باحث زراعي ورئي�س وحدة بحوث النخيل
باجلمهورية اليمنية
Mobarak1957@yahoo.com

زراعـة النخـيـل
وإنـتـاج الـتــمــور
بالجمهورية اليمنية
تتمتع اليمن بظروف مناخية وجغرافية مالئمة لزراعة النخيل و�إنتاج التمور لذا ا�شتهرت
اليمن بزراعة النخيل و�إنتاج التمور ُ
منذ زمن قدمي ويعترب النخيل من املحا�صيل املهمة باليمن
ويحتل املرتبة الأوىل يف حما�صيل الفاكهه من حيث امل�ساحة حيث ت�شكل امل�ساحة املزروعة
بالنخيل  %25من �إجمايل امل�ساحة املزروعة بالفاكهة.
بلغ �أعداد نخيل التمر باليمن حوايل  4.047.586نخلة (التعداد الزراعي لعام 2000م ــ
الإح�صاء الزراعي ــ وزارة الزراعة والري) ،ن�سبة النخيل املثمر بلغ حوايل  % 67.4والأفحل
( % 3امل�سح امليداين لأ�صناف النخيل عامي  2002 - 2001ــ الهيئة العامة للبحوث والإر�شاد
الزراعي فرع �سي�ؤن ــ وزارة الزراعة والري) يحتل زراعة النخيل باليمن م�ساحة تقدر
بحوايل  23601هكتار وتنتج حوايل  33312طن ًا (كتاب الإح�صاء الزراعي لعام 2001م ــ
وزارة الزراعة والري ) .تنت�شر زراعة النخيل باليمن يف منطقتني رئي�سني هما:
�أو ًال:املناطق احلارة اجلافة وت�شمل :وادي ح�ضرموت .اجلوف� .شبوة .مارب.
ثاني ًا:املناطق احلارة ال�ساحلية وت�شمل� :ساحل ح�ضرموت� .سهل تهامه .ابني .حلج.
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ترتكز زراعة النخيل باليمن يف ٍكل من حمافظتي
ح�ضرموت واحلديدة حيث ي�شكل �أعداد النخيل
يف هاتني املحافظتني حوايل  % 66.7من �أعداد
النخيل وحوايل  % 96.4من �إجمايل امل�ساحة
املزروعة بالنخيل باجلمهورية اليمنية .حتتل
حمافظة ح�ضرموت املرتبة الأوىل من حيث
�أعداد النخيل باجلمهورية حيث ي�شكل �أعداد
النخيل بح�ضرموت حوايل  % 47.22من العدد
الكلي للنخيل باليمن ( التعداد الزراعي عام
2000م ـ وزارة الزراعة والري وكتاب الإح�صاء
الزراعي لعام  2003ـ وزارة الزراعة والري).
ت�ستورد اليمن من التمور من اخلارج حيث بلغ

كمية التمور امل�ستوردة من اخلارج 17640طن ًا
بقيمة �إجمالية تبلغ  1296849 000ريال ميني
عام 2003م بينما بلغت كمية التمور امل�صدرة
�إىل اخلارج يف نف�س العام  79طن ًا بقيمة �إجمالية
تبلغ  5768000ريال ميني (كتاب الإح�صاء
الزراعي عام 2003م ـ وزارة الزراعة والري).

بلغ عدد الأ�صناف املحلية من نخيل التمر ب�أهم
مناطق زراعة النخيل باجلمهورية اليمنية
(�ساحل ووادي ح�ضرموت ،جزيرة �سقطرى
�،سهل تهامة� ,شبوه واملهرة ) حوايل � 352صنف ًا
منها � 49صنف ًا ثمارها ممتازة (،)% 14.12
� 65صنف ًا ثمارها جيدجد ًا (119 ،)% 18.73
�صنف ًا ثمارها جيدة (� 72 ،)%34.29صنف ًا
ثمارها مقبولة ( )% 20.75و� 42صنف ًا ثمارها
رديئة (( )% 12.10درجة جودة الثمار على
�أ�سا�س ذوق الفالح ) ،تتوزع على مناطق زراعة
النخيل ح�سب الظروف اجلوية ال�سائدة ،وهناك
�أ�صناف تنت�شر زراعتها يف �أكرث من منطقة ،وقد
تطلق �أ�سماء متعددة على �صنف واحد �أو ا�سم
واحد على �صنفني خمتلفني �أو �أكرث من ذلك.
كما توجد بع�ض الأ�صناف اجليدة امل�ستوردة
من خارج اجلمهورية تنت�شر يف م�ساحة حمدودة
(برحي ،خال�ص ،مني�شي ،زهدي ,جمهول,
خنيزي ،زغلول� ،سكري ،بومعان ،حياين ،نبوت
161-- 602
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 % 45 ، % 82و ( . % 24امل�سح امليداين لأ�صناف
النخيل–2002-2001الهيئة العامة للبحوث
والإر�شاد الزراعي فرع �سي�ؤن  -وزارة الزراعة
والري).

�سيف ،ل�ؤل�ؤ ,هاليل و�شي�شي).

الو�ضع الراهن لب�ساتني نخيل التمر
باليمن:
معظم ب�ساتني النخيل القدمية باليمن يف معظم
مناطق زراعة النخيل (خ�صو�ص ًا ح�ضرموت,
املهرة و�شبوه) غري منتظمة الزراعة وت�شكل
حوايل  %52.5وهي عبارة عن غابات من �أ�شجار
النخيل ت�ضم جميع الطرز الوراثية من نخيل
التمر وهذه الو�ضعية لب�ساتني النخيل ناجت من
زراعة النخيل بطريقه غري منتظمة وعدم �إزالة
الف�سائل من حول الأمهات بالإ�ضافة �إىل �ضيق
م�سافات الزراعة وهذا �أدى �إىل �ضعف الإنتاجية
واجلودة وكذا �صعوبة خدمة النخلة.

هناك �أ�شجار نخيل بذرية ب�إعداد كبرية ومتفاوتة
يف درجة اجلودة ت�شكل حوايل  %8من �أعداد
النخيل مبناطق امل�سح وهي يف الواقع طرز وراثية
خمتلفة ت�شكل خمزون ًا وراثي ًا بانواع متميزة
منها �أنواع ثمارها ممتازة وحتتاج هذه الأ�شجار
�إىل ت�صنيف ،يطلق على النخيل البذري �أ�سماء
خمتلفة تختلف من منطقة �إىل �أخرى ففي
ح�ضرموت ,املهره و�شبوه يطلق عليها بقلة ويف
�سهل تهامة �شبه �أو مواليد ويف جزيرة �سقطرى
نقا�ضة ,هناك �أ�صناف �سائدة يف مناطق امل�سح
وهي:

يروى معظم النخيل �أن مل نقل جميعه بطريقة
الري التقليدي (ري �سطحي) وهذه الطريقة
ت�ستنزف كميات كبرية من املياه ،م�صدر الري
ال�سائد هو الآبار حيث ي�شكل هذا حوايل % 61.7
يليه مياه العيون وي�شكل حوايل  % 31.7يليه مياه
ال�سيول وي�شكل حوايل . % 6.6

ال�صنف حمراء يف وادي و�ساحل ح�ضرموت,
ال�صنف �سقطري يف حمافظة �شبوة ،ال�صنف
ثعل (منا�صف) يف �سهل تهامة ،جزيرة �سقطره
ال�صنف �صرفانة ويف حمافظة املهرة ال�صنف
(بقال) وبلغت ن�سبة �إنت�شار هذه الأ�صناف يف
تلك املناطق على التويل، % 89 ، % 63 ، % 35 :

عمليات خدمة النخيل املو�سمية (الت�سميد وخف
الثمار) تكاد تكون مهملة من قبل املزارعني
نتيجة لالعتقاد اخلاطئ لديهم ب�أن النخيل ال
يحتاج �إىل الت�سميد ،حيث �أثبتت الدرا�سات ب�أن
وكل من كمية
هناك عالقة طردية بني الت�سميد ٍ
وجودة الإنتاج .علم ًا ب�أن �إنتاج النخلة الواحدة

حوايل  29كيلوجرام ًا (امل�سح امليداين لأ�صناف
النخيل 2001ـ  2004ـ الهيئة العامة للبحوث
والإر�شاد الزراعي فرع �سي�ؤن ـ وزارة الزراعة
والري) وهي �إنتاجية متدنية ويرجع ذلك �إىل:
 1ـ عدم خدمة النخيل وخ�صو�صا الت�سميد.
 2ـعدم �إدخال امليكنة يف خدمة النخيل خ�صو�ص ًا
التلقيح واجلني.
 3ـقلة و ندرة الأيدي العاملة املاهرة يف جمال
خدمة النخيل وارتفاع �أجورها وهذا ناجت
ل�صعوبة العمل يف جمال خدمة النخيل
وهروب ال�شباب من الريف �إىل املدن.
 4ـتزاحم النخيل وهذا �أدى �إىل �صعوبة خدمة
النخيل و تدين الإنتاجية( .امل�سح امليداين
لأ�صناف نخيل التمر عامي  2001ـ  2004م ـ
الهيئة العامة للبحوث والإر�شاد الزراعي فرع
�سي�ؤن ـ وزارة الزراعة والري).
معوقات زراعة النخيل و�إنتاج التمور:
�أو ًال :املعوقات الزراعية والفنية:
 1ـانت�شار الآفات �أهمها عنكبوت الغبار،
احلمرياء ،حفار �ساق النخيل والأر�ضة ويف
الآونة الأخرية ظهرت �آفة الدوبا�س بالنخيل
مبحافظة املهرة ـ وانت�شر ب�شكل �سريع يف
معظم مناطق زراعة النخيل باملحافظة
ويعتقد �أنه �أدخل من املناطق العمانية
احلدودية وتهدد النخيل بح�ضرموت و�شبوة
ومعروف �أن هذه الآفة ت�سبب خ�سائر كبرية
يف �إنتاج النخيل ـ والأمرا�ض �أهمها التفحم
الكاذب ،الق�شريات ،عفن الرطب ،خيا�س
الطلع.
 2ـ قلة البحوث والدرا�سات يف جمال النخيل.
 3ـ الزراعة الكثيفة والع�شوائية.
 4ـ عدم العناية بعمليات الت�سميد واخلف.
 5ـعدم وجود �سدود حديثة وعدم �إ�صالح
ال�سدود التحويلية وهذا �أدى �إىل انخفا�ض
من�سوب املياه ال�سطحية.
 6ـ عدم وجود م�شاتل مركزية.

 7ـندرة ف�سائل الأ�صناف املمتازة وارتفاع
قيمتها.
 8ـ جرف ال�سيول للرتبة و�أ�شجار النخيل.
 9ـ قلة الكادر الفني املتخ�ص�ص يف النخيل.
 10ـ �ضعف �شديد يف اخلدمة الإر�شادية.
 11ـاملخاطر التي تنجم من طلوع النخيل بطرق
بدائية و�أدى ذلك �إىل ارتفاع �أجور الأيدي
العاملة مبجال النخيل.
 12ـ انخفا�ض الوعي ب�أهمية التمور وفوائدها.
ثاني ًا :معوقات الت�سويق واالقت�صاد:
 1ـ �ضعف ت�سويق التمور.
 2ـ عدم وجود معامل لتعبئة وت�صنيع التمور.
 3ـارتفاع تكاليف الإنتاج ويعود ذلك �إىل ندرة
الأيدي العاملة املاهرة بخدمة النخيل وارتفاع
�أجورها وعدم �إدخال امليكنة يف عمليات
خدمة النخيل.
ثالث ًا :املعوقات االجتماعية والب�شرية:
 1ـتفتت امللكية الناجت من التوارث �أدى �إىل عدم
االهتمام بعمليات اخلدمة الزراعية للنخيل.
 2ـعدم وجود عالقات وا�ضحة وحمددة بني
املزارع واملالك.
 3ـانخفا�ض امل�ستوى املعي�شي ل�سكان مناطق
زراعة النخيل.
 4ـعدم توفر اخلدمات االجتماعية (طرقات،

كهرباء ،مياه )..لبع�ض مناطق زراعة
النخيل.
 5ـ الزحف العمراين على مزارع النخيل.
 6ـ عدم توفر قرو�ض مي�سرة للمزارعني.
 7ـعدم وجود جمعيات �أو احتادات ملنتجي
التمور.
مقرتح تطوير �إنتاج التمور:
 1ـو�ضع خطة متو�سطة املدى للبحوث والدرا�سات
منطلقة من الأولويات (درا�سة مكافحة
الآفات والأمرا�ض و�إدخال امليكنة وت�صنيع
التمور ..الخ).
 2ـت�أهيل الكادر الفني (درا�سات عليا ودورات
تدريبية وح�ضور امل�ؤمترات والندوات).
 3ـتن�شيط العمل الإر�شادي وتكثيف احلمالت
الإعالمية وتوعية ال�سكان ب�أهمية التمور
وكذا توعية املزارعني ب�أهمية خدمة النخيل
ومكافحة الآفات.
 4ـ �إقامة احلمالت ملكافحة الآفات والأمرا�ض.
 5ـ�إن�شاء حقول منوذجية �إر�شادية يف جميع
مناطق زراعة النخيل وو�ضع �آلية لإعادة
ت�أهيل ب�ساتني النخيل القدمية.
 6ـ �إقامة اجلمعيات الأهلية ملنتجي التمور تقوم
بخدمة املنتجني وت�سويق متورهم.
 7ـ�إدخال امليكنة يف خدمة النخيل وطرق الري
احلديثة يف ري النخيل.
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 8ـ�إقامة ال�سدود حلجز وتنظيم توزيع مياه
ال�سيول وبالتايل اال�ستفادة منها.
 9ـ�إن�شاء امل�شاتل املركزية لتوفري الف�سائل
املطلوبة للأ�صناف املمتازة.
 10ـ �إدخال �أ�صناف جديدة عالية اجلودة.
 11ـاتخاذ �إجراءات �صارمة ت�ضمن تنفيذ
قوانني احلجر الزراعي وحتد من ا�سترياد
الف�سائل من خارج اجلمهورية بطرق غري
قانونية وكذا الزحف العمراين على ب�ساتني
النخيل.
 12ـتوفري اخلدمات االجتماعية ال�ضرورية
ملناطق زراعة النخيل خ�صو�ص ًا الكهرباء
واملياه وتعبيد الطرقات ..الخ.
 13ـ�إقامة م�صانع لتعبئة التمور وت�صنيع
املنتجات الثانوية للنخلة.
 14ـو�ضع قوانني ت�شجيع اال�ستثمار يف جمال
زراعة و�إنتاج النخيل.
 15ـحماية الرتبة و�أ�شجار النخيل من جرف
ال�سيول وزحف الكثبان الرملية.
جهود الهيئة العامة للبحوث والإر�شاد
الزراعي يف جمال حت�سني �إنتاج النخيل:
احلقيقة �إن الهيئة العامة للبحوث والإر�شاد
الزراعي فرع �سي�ؤن هي �أكرث امل�ؤ�س�سات العلمية
التي قدمت جهود ًا كبرية يف جمال بحوث
ودرا�سات النخيل وميكن �إيجاز الأن�شطة البحثية
والدرا�سات التي قامت الهيئة العامة للبحوث
والإر�شاد الزراعي بتنفيذها كالتايل:
� -1إن�شاء حقل جتميع الأ�صول الوراثية باملزرعة
البحثية بال�سويري التابعة لفرع الهيئة العامة
للبحوث والإر�شاد الزراعي ب�سي�ؤن عام  1996م
وا�ستمر التجميع �إىل  2005حيث مت جتميع 42
�صنف ًا من الأ�صناف املحلية بوادي ح�ضرموت
بالإ�ضافة �إىل �إدخال ع�شره �أ�صناف عاملية
ممتازة لتقييمها حتت ظروف وادي ح�ضرموت
عام 2003م (برحي ،خال�ص� ،سكري� ،سلطانة,
مني�شي ,ل�ؤل�ؤ ,زهدي ,خ�ضراوي ,عنربه و�شي�شي)
و�أطلق عليه حقل املدخر الوراثي للنخيل و�سوف
63 - 62
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ـاجلانب االقت�صادي والت�سويقي (�سعر التمور،
وكلفة الإنتاج).
ح�صر �أهم معوقات زراعة و�إنتاج النخيل
ومقرتحات باجتاهات للتغلب على هذه املعوقات.
 4ـدرا�سة ت�سميد �أ�شجار النخيل بالأ�سمدة
الكيميائية (نيرتوجني وفو�سفور) ملو�سمي
 2003ـ 2003م وكانت النتائج كالتايل:
�أف�ضل املعامالت هي  460جم  N +920جم
ل�شجرة الواحدة حيث �أعطت زيادة يف الإنتاج
عن املقارنة تقدر  21كجم  /نخلة .بينما املعاملة
 460جم P2O5مج � N +460أف�ضل معاملة من حيث
وزن التمرة واللحم.

P2O5

يتم ا�ستكمال هذا املدخر من الأ�صناف املحلية
والأ�صناف العاملية املمتازة يف ال�سنوات القادمة.
 2ـ�إن�شاء وحدة بحوث النخيل مبحطة البحوث
الزراعية ب�سيئون.
 3ـ�إجراء م�سح ميداين لأ�صناف النخيل ب�أهم
مناطق زراعة النخيل (ح�ضرموت� ،سهل
تهامة ,حمافظات كال من :املهرة و�شبوه
وم�أرب واجلوف) للفرتة من � 2001إىل
2006م وتناول امل�سح ثالثة حماور رئي�سية
هي:
ـاجلانب الوقائي (ح�صر �أهم الآفات
والأمرا�ض).
ـاجلانب الب�ستاين (ح�صر الأ�صناف ومميزاتها
الإنتاجية ،عمليات اخلدمة املو�سمية وتقدير
ن�سبة النخيل املثمر وغري املثمر والأفحل).

 5ـتنفيذ برنامج م�شروع حت�سني �إنتاج النخيل
بوادي ح�ضرموت املمول من منظمة الأغذية
والزراعة الدولية (الفاو) و�صندوق الت�شجيع
الزراعي وال�سمكي بوزارة الزراعة والري.
ويتلخ�ص الربنامج يف النقاط التالية:
�إقامة  4حقول �إي�ضاحية يف مزارع الفالحني
باملديريات التالية� :سي�ؤن ،القطن� ،ساه .م�ساحة
احلقل الواحد هكتار.
ـ�إقامة  6حقول �إعادة ت�أهيل �أ�شجار النخيل يف
مزارع الفالحني باملديريات التالية� :شبام،
حري�ضة ،ترمي� ،سي�ؤن .م�ساحة احلقل الواحد
هكتار .ومت يف هذه احلقول زراعة �أ�صناف
نخيل حملية ممتازة وهي جمراف وجزاز
بالإ�ضافة �إىل �أ�صناف نخيل عاملية ممتازة وهي

برحي ،خال�ص� ،سكري و�سلطانة .وكذلك مت
�إدخال �شبكات الري احلديثة بالتنقيط يف هذه
احلقول.
ـ�إقامة خمترب زراعة الأن�سجة للنخيل :مت
جتهيز مبنى املخترب و�سوف ي�ستكمل بقية
ت�أهيل املبنى وكذا توفري الأجهزة واملعدات يف
الأ�شهر القادمة ،و�سوف يقوم املخترب بتكاثر
الأ�صناف املمتازة املحلية النادرة و�إنتاج ف�سائل
نخيل خالية من الأمرا�ض والآفات وتتمتع بقوة
و�سرعة النمو.
ـجتميع بيانات حول قطاع النخيل بح�ضرموت.
بهدف �إعداد وثيقة م�شروع النخيل يف
امل�ستقبل.

تفريد العذوق مع خف الثمار عند التلقيح
بق�ص �أطراف ال�شماريخ بن�سبة .%30
 8ـتقليل خ�سائر التمور املخزونة التي حتدثها
اخلنف�ساء ذات ال�صدر املن�شاري وذلك بو�ضع
التمور داخل �أكيا�س بويل �إيتلني �أو�ضحت
النتائج �إن خنف�ساء  .O.surinamensis Lال
تثقب �أكيا�س البويل �إيثلني املحتوية على متور
حيث ماتت جميع احل�شرات خارج الأكيا�س
يف خالل ع�شرين يوما من تاريخ بدء التجربة،
بينما بقيت احل�شرات داخل الأكيا�س حية
تتكاثر .عند توفر �أي ثقب بالأكيا�س فيمكن
للح�شرات �أن تدخل من خالله وت�صيب

ـ�إعداد كتيب عن �أهم الأ�صناف املحلية بوادي
ح�ضرموت مدعم ًا بال�صور امللونة للثمار بهدف
التعريف مبميزات هذه الأ�صناف.

 11ـدرا�سة ت�أثري طرق خف عذوق النخيل عامي
1991 – 1990م على بع�ض ال�صفات الثمرية
والإنتاجية :مت التو�صل �إىل تقنية خف الثمار
تتلخ�ص يف ق�ص �أطراف ال�شماريخ عند
�إجراء عملية التلقيح بن�سبة . % 30

 13ـدرا�سة مقارنة ثالث طرق لتكيي�س العذوق
عند تلون ثمار النخيل التمر حلمايتها من
الطيور والدبابري وحفظها من التلوث عامي
1987 – 1986م :مت التو�صل �إىل تقنية
لتكيي�س العذوق تتلخ�ص يف ا�ستخدام كل من
الأكيا�س املثقبة وامل�صنعة من :البال�ستيك �أو
امل�صنعة من اجلوت �أو امل�صنعة من خو�ص
النخيل ال�صاوي املروحي.

ـمت تدريب ق�صري خارجي لباحثني خمت�صني يف
املجاالت التالية:
كل من دولة
�أ ـتكاثر النخيل بالأن�سجة يف ٍ
الإمارات العربية املتحدة وعمان.
ب ـ زراعة النخيل يف دولتي ناميبيا وتون�س.

 7ـاختبار طرق خمتلفة ملكافحة ح�شرة احلمرياء
) (Batrachedra amydraula, Meyrickعلى ثمار
الهجري وخف الثمار وت�أثريه على الإنتاجية
واجلودة ملو�سمي  1994 – 93م :مت التو�صل
�إىل تقنية تتلخ�ص يف تكيي�س الطلع ب�أكيا�س
ورقية مثقبة بعد التلقيح مبا�شرة حتى موعد

 10ـدرا�سة بع�ض ال�صفات املورفولوجية الثمرية
واخل�ضرية وبع�ض املميزات لأهم �أ�صناف
النخيل املحلية بوادي ح�ضرموت عام
2001م :الزالت الدرا�سة م�ستمرة .ومت و�ضع
موا�صفات ومميزات لأهم الأ�صناف.

 12ـدرا�سة �أثر الف�سائل املرتوكة حول النخيل
الأم على �إنتاجية الأم القابل للت�سويق عامي
1992 – 1991م :مت التو�صل �إىل تو�صية
تتلخ�ص يف �إزالة جميع الف�سائل من حول
الأمهات.

ـعقد دورات تدريبية للفالحني والفنيني
واملر�شدين والباحثني الزراعيني وقد مت عقد
 4دورات تدريبية يف املجاالت التالية :ب�ست،
عمليات ما بعد احل�صاد وتكاثر النخيل.

 6ـاختبار مبيدات خمتلفة ملكافحة عنكبوت
الغبار على ثمار النخيل ملو�سمي 1986 – 85م
 :مت التو�صل �إىل تقنية تتلخ�ص يف ا�ستخدام
العكار �أو النريون ر�ش عند بدء الإ�صابة
مبعدل � 4سم /3جالون.

با�ستخدام امل�صائد ال�ضوئية خالل الفرتة من
�إبريل �إىل �أغ�سط�س حيث تتكاثر احل�شرات
الكاملة يف هذه الفرتة.

التمور .ويتوفر الغذاء والظروف املالئمة
لتكاثر احل�شرات ف�إنها ت�ؤدي �إىل تلف التمور
وت�صبح غري �صاحلة لال�ستهالك الآدمي.
 9ـ درا�سة مكافحة حفار �ساق النخيل
) (Oryctes rhinoceros L.با�ستخدام مبيد
الفربونيل وامل�صائد ال�ضوئية على �صنف املديني
بوادي ح�ضرموت ملو�سم  2001ـ 2002م :مت
التو�صل �إىل تقنية ملكافحة ح�شرة احلفار

 14ـدرا�سة �إنتاجية �أهم �أ�صناف النخيل املحلية
بوادي ح�ضرموت عام 2002م :بلغت
املتو�سط العام للنخلة للأ�صناف التالية:
املديني  31كجم ،املجراف  56كجم،
اجلهمي  51كجم وهذه الأ�صناف ثمارها
ممتازة� ,أزار 33كجم ،حمراء  33كجم،
عرقدي  42كجم ،وهذه الأ�صناف الثالثة
ثمارها جيدة.
 15ـامل�شاركة يف الندوات واملومترات واملهرجانات
واحلمالت املحلية والعاملية.
الشجرة المباركة مارس 2009

