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 االول الفصل 

 دمة واستعراض المراجع قالم

Introduction and review references 

 Introduction :اوال : المقدمة 

حيث  كل ما يتعلق بحبوب  اللقاح في عن يبحث علم حبوب اللقاح 
، وقد بدأت اول دراسة لحبوب اللقاح بعد ظهور  الشكل والتركيب

هناك  ( ، Wodehouse , 1935عام )  Pollen Grainكتاب 
اخذت إذ  ، عالقة وطيدة بين علم حبوب اللقاح وعلم تصنيف النبات

هذه العالقة اتجاهين هما اتجاه مورفولوجي يهتم بدراسة شكل وحجم  
حبوب اللقاح وعدد فتحات االنبات وتوزيعهما فضال عن التركيب 

والتي من خالل يمكن االستفادة منها في  الدقيق لجدار حبة اللقاح 
، اما االتجاه الثاني فهو جيولوجي ، فصل االنواع التابعة للجنس 

ان حبوب اللقاح ومقاومتها الشديدة للعوامل البيئية وقدرتها جدر فيتمثل ب
بجدرانها السليمة في الصخور للعصور  واحتفاظهاعلى التحجر 

 . )1994)سعد ،الجيولوجية المتعاقبة 

 ثانيا : استعراض المراجع  

 الصفات العامة للعائلة المركبة   -1



 

 
 

تسلقات وقد او تكون م  او شجيرات ونادرا اشجار   نباتاتها اعشاب       
االقنية بوجود  وتتميز  حليبي  النباتية  العصير  عادة    يكون  ، الراتنجيه 

بة  مرك  هااالوراق متبادلة متقابلة او بعضا دائرية الترتيب بسيطة او بعض
قاعدة ، واالبعاد  واالنواع كثيرا ما تكون قاعدية وهي متباينة االشكال ، 

او جانبية    شعاعية  االزهار،    االذيناتعديمة  ،  غمدية    الورقة ممتدة او
النورة   ،  يكون النبات وحيد المسكن   ،التناظر ثنائية او وحيده الجنس  

وللنورة نوع  ،    او بعضا عديمة القنابات  قلفية  الزهرية راسية ذات قنابات
،    كليهما (  او  واحد او نوعين من االزهار )االزهار قرصية اوشعاعية

اجزاء    (5-4التويج مؤلف من )،  فقد نهائيا  الزغبي عادتا وقد ي  الكاس
او شبة قمع متطاول او شريطي ذو طرف مفصص   متحدة بشكل انبوب

والمتك متحدة بشكل انبوب ،    فوق تويجية   (5-4او مسنن االسدية من )
مؤلف من مدقه واحده مركبة من كربلتين    التأنيثجهاز    ،لقلم  ايحيط ب

و  الغرفة  وحيد  منخفض  والمبيض  مستقيم متحدتين  واحد  بويض  ذو 
القلم مفرد نهائي ويتفرع عادتا الى فرعين ينتهيان ،  وقاعدي االتصال  

، واالبعاد    والمسيم مختلف االشكال  ،  بمسيمين اثنين ذو سطوح خشنة
 وتحمل الكاس  cypselaالثمرة فقيرة جافة عادتا وحيدة البذره وتدعى  

او الدائم  السويداء  ،  تفقدة  الزغبي  عديمة  مستقيم   البذرة    والجنين 
 . )1987)الموسوي،

 



 

 
 

 ، واهميتة الطبية   Achilleaالجنس  -2

نبات      Achilleaالجنس          بالقيصوم  متعدد  والمعروف  معمر 
كثيرة  وأزهاره  األشكال رائحته عطرية وطعمه مر، يتصف بساق منتصب  

نوًعا موزعة في أوروبا ، وفي المناطق األكثر   140حوالي  العدد ، يضم  
 Nemeth and Bernathدفًئا في آسيا وبعضها في أمريكا الشمالية )

 (Saeidnia et al., 2011؛    2008,

منذ العصور القديمة كنباتات    Achilleaاستخدامت أنواع جنس           
وفقدان  المعدة  وأمراض  الدم  كفقر  األمراض  من  العديد  لعالج  طبية 

( الشهرية  الدورة  انتظام  وعدم   Nemeth andالشهية 
Bernath,2008  ؛Saeidnia et al.2011 الزيوت وتعتبر   )

الجنس انواع  في  لألكس   Achilleaاالساسية  دة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكمضادات 
    Issabeagloo1 et al., 2012كتيريا )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومضادات  للب

Benedec et al.,2013  ،  (Vitalini et al., 2016 . 

 Achilleaالجنس  قاح لدراسات حبوب  -3



 

 
 

جنس         من  أنواع  عدة  لقاح  حبوب  مظهرية  وصفت  دراسة  اول 
Achillea     كانت من قبلWodehouse,1935)   دراستها (  ، ثم تمت

  فمنهمفي مناطق مختلفة من العالم من قبل الكثير من الباحثين 

(Erdtman, 1943 ; Kapidani, 1996 ; Meo and Khan, 
2003 ; Punt and Hoen, 2009 ; Akyalcin et al., 2010 ;  

Akyalcin et al. ,2011 ; Anxhela, et al. ,2016) 

الجنس    لهذا  العراق فالتوجد دراسة  اجراء دراسة اما في  لذا البد من 
 تشمل االنواع المنتشرة في العراق لذا كانت دراستنا تهدف الى : 

 دراسة اشكال واحجام حبوب اللقاح لالنواع المدروسة .  -1
دراسة الصفات الكمية لحبوب اللقاح من حيث ابعاد حبوب  -2

 اللقاح وسمك جدارها وابعاد االخاديد واشواك حبوب اللقاح .
 
 

 

. 
 الثاني الفصل 

 المواد وطرائق العمل 

Materials and working methods 



 

 
 

 

 جمع العينات   -1

اذ تم جمع  اعتمدت الدراسة على العينات المعشبية المودعة معشب جامعة ميسان/كلية العلوم        

 االزهار من العينات الجافة ووضعها في اكياس ورقية بعد تعليمها .   

 

 L.Mلفحص بالمجهر الضوئي -2

   ( 1والموضحة في جدول  قم )  Achilleaانواع تابعة للجنس   ست جرت دراسة حبوب اللقاح   

 ( االنواع التي تم داستها 1جدول )

 االنواع المدروسة  ت

1 aleppicaAchillea  

2 Achillea comterta 

3 Achillea filipendulina 

4 Achillea millefolium 

5 Achillea wilhelmsii 

6 Achillea micrantha 

          

متوك  عوملت  بعدها    ووضعت في انابيب زجاجية بعد تعليمها ،     متوك ازهار كل نوع    جمعت

ويمكن    AL-Mayah (1983)ا   ــــــــهالتي وصف  Acetolysisالحامضــــــية  بالمعاملة    االزهار

   - تلخيصها بما ياتي :

 دقائق . % من هيدروكسيد البوتاسيوم لمدة خمس 10غليت بمحلول  ثمأخذت المتوك   -1

 هرست المتوك خالل منخل دقيق ووضعت في أنابيب اختبار .  -2

دورة في   3000غسلت العينات بحامض الخليك الثلجي ودورت بجهاز الطرد المركزي بسرعة    -3

 الدقيقة ثم سحب الراشح وترك الراسب. 

https://www.google.iq/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=achillea+comterta&tbm=isch&source=univ&ved=2ahUKEwj_-vjz9fHkAhXowsQBHbjjBn8QsAR6BAgHEAE&cshid=1569618910272215
https://www.google.iq/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=achillea+comterta&tbm=isch&source=univ&ved=2ahUKEwj_-vjz9fHkAhXowsQBHbjjBn8QsAR6BAgHEAE&cshid=1569618910272215
https://www.google.iq/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=achillea+comterta&tbm=isch&source=univ&ved=2ahUKEwj_-vjz9fHkAhXowsQBHbjjBn8QsAR6BAgHEAE&cshid=1569618910272215
https://www.google.iq/search?biw=1366&bih=657&q=achillea+wilhelmsii&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjs-PrU9vHkAhWZwcQBHYEWBm8QsAR6BAgIEAE
https://www.google.iq/search?biw=1366&bih=657&q=achillea+wilhelmsii&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjs-PrU9vHkAhWZwcQBHYEWBm8QsAR6BAgIEAE
https://www.google.iq/search?biw=1366&bih=657&q=achillea+wilhelmsii&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjs-PrU9vHkAhWZwcQBHYEWBm8QsAR6BAgIEAE


 

 
 

)  5أضيف    -4 من  مكون  آنيا  محضر  محلول  من  من  9مل  انهيدريد     أجزاء   acetic  استيك 

anhydride    باستعمال حمام مائي المركز(. سخنت األنابيب  الكبريتيك  وجزء واحد من حامض 

 ثم أزيل المحلول  ˚م ودورت بجهاز الطرد المركزي 100دقائق وبدرجة  2 -3 لمدة

غسلت حبوب اللقاح بالماء المقطر ثالث مرات ودورت العينات في جهاز الطرد المركزي بعد    - 5

 كل مرة. 

هالم الكليسرين.    –على شريحة نظيفة وأضيفت أليها قطرة من صبغة السفرانين  وضعت العينات   -6

ثم وضع غطاء الشريحة برفق. وفحصت تحت المجهر بعدها أخذت القراءات لحبوب اللقاح تراوح  

جدول   20-25عددها   في  البيانات  جدولت  النهائي وجرت  المعدل  وأستخرج  نوع،  لكل  لقاح  حبة 

 .   DC-2خاصة، ثم صورت العينات بالكاميرا

 

 :    Achillea( : صور حقلية توضح انواع الجنس 1لوحة )

A) Achillea aleppica 



 

 
 

B) Achillea comterta 

C) Achillea filipendulina 

D) Achillea millefolium 

E) Achillea wilhelmsii 

F) Achillea micrantha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.iq/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=achillea+comterta&tbm=isch&source=univ&ved=2ahUKEwj_-vjz9fHkAhXowsQBHbjjBn8QsAR6BAgHEAE&cshid=1569618910272215
https://www.google.iq/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=achillea+comterta&tbm=isch&source=univ&ved=2ahUKEwj_-vjz9fHkAhXowsQBHbjjBn8QsAR6BAgHEAE&cshid=1569618910272215
https://www.google.iq/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=achillea+comterta&tbm=isch&source=univ&ved=2ahUKEwj_-vjz9fHkAhXowsQBHbjjBn8QsAR6BAgHEAE&cshid=1569618910272215
https://www.google.iq/search?biw=1366&bih=657&q=achillea+wilhelmsii&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjs-PrU9vHkAhWZwcQBHYEWBm8QsAR6BAgIEAE
https://www.google.iq/search?biw=1366&bih=657&q=achillea+wilhelmsii&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjs-PrU9vHkAhWZwcQBHYEWBm8QsAR6BAgIEAE
https://www.google.iq/search?biw=1366&bih=657&q=achillea+wilhelmsii&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjs-PrU9vHkAhWZwcQBHYEWBm8QsAR6BAgIEAE


 

 
 

 الفصل الثالث

 النتائج والمناقشة 

Results and discussion 

 ( . 2( ولوحة رقم )2)سجلت النتائج في جدول رقم     

  Achilleaلقاح الجنس  لحبوب    إشكال  أربعهالدراسة    أظهرتمن حيث شكل حبوب اللقاح فقد        
 .Aفي النوع   oblateومفلطحة  A. comtertaفي النوع   subspherodialحيث كانت شبة كرويه 

filipendolina   ومفلطحة الى كرويه الشكل  oblate- spherodial      النوع  فيA. wilhelmsii 
  Erdtman,1971)ة )دراس  اتفقت مع    هذة الدراسة     لشكل في بقيه االنواع الى كرويه ا ومتطاوله
حول    سبقوه حين اورد نتائج الباحثين الذي  ةاالشكال في معظم االجناس العائلة المركب هذه  الذي اكد

دراسة  ذالك اتفقت كل من  ك  ،  جنس من العائلة المركبة 55نوع تابعة الى 400دراسة حبوب اللقاح  
((Anxhela, et al. ,2016 ودراسة ( Akyalcin et al. ,2011 ( . 

 :الى مجموعتين وهي  اما الحجم فقد قسمت االنواع  

 .A. aleppicaحبوب اللقاح متوسطة الحجم كانت في النوع  :االولى المجمووة

 ( 2)جدول حبوب لقاح صغيرة الى متوسطة الحجم ضمن بقيه االنواع :المجمووة الثانية

على    دباالعتماحيث قسم حبوب اللقاح    (  Erdtman  (1971 ,  هذا التقسيم جاء اعتمادا الى تقسيم
 : ابعادها الى

 تر يمايكروم 25- 10اذا كانت ابعادها تتراوح بين  حبوب لقاح صغيرة الحجم -1

 تر يمايكروم 50- 25حبوب لقاح متوسطة الحجم اذا كانت ابعادها تتراوح بين -2

 متر يمايكرو  100-50حبوب لقاح كبيرة الحجم اذا كانتابعادها تتراوح بين -3



 

 
 

وهذة   تريمايكروم 35ل من قمن حيث ابعاد حبوب اللقاح لالنواع المدروسة فقد كانت جميعها ا      
 الدراسة اتفقت مع كل من 

(Wodehous,1935;Erdtman,1943;Nilsson et al., 1977;Moore et al.,1991; 
yang and Ai, 2002 ;Jafari and Ghanbarian,2007) 

  دها اك  ه الصفة  هذفي جميع االنواع المدروسة     االخاديد فقد كانت حبوب اللقاح ثالثية االخاديد اما     
 (. (Akyalcin et al.,2011و  (Anxhela et al., 2016) ( و   Erdtman,1971)من

ابعاد       يخص  النوع    فيما  في  لالخدود  طول  ادنى  سجل  فقد   بين  A. millefoliumاالخاديد 
(   22-20  )تتراوح من  A. aleppicaاعلى طول لالخدود في النوع  و   تريمايكروم  (16.75-17.5)

واعلى قيمة في النوع    A. millefoliumاما عرض االخدود فكان ادنى قيمه في النوع  ،   تريمايكروم
A. aleppica  (.2)جدول 

المدروسة    الدراسة   أظهرت       االنواع  الداخل في  الجدار  اكبر من سمك  ان سمك جدار الخارجي 
من حيث سمك  ( ،  (Turkmen et al.,  2011ه  ذكر   وهذا ما  األنواع لك لوحظ اختالفات بين  كذا

الداخل فقد كان ادنى معدل سمك في النوع   اما يمايكرو (  2)بلغ  A. wilhelmsiiالجدار  اعلى    متر 
يساوي   فكان  سمك  النوع  يمايكروم(    75.2(معدل  في  الجدار  ،     A. millefoliumتر  اما سمك 

فبلغ اعلى معدل   النوع  يمايكروم  )  4  .75(الخارجي  بلغ    A. millefoliom   تر في  وادنى معدل 
 ( . 2 جدول( A. aleppica ( مايكروميتر في النوع 3.30)

فكان        اللقاح  ما   (2لوحة) اشواك    ي ذ  اما سطح حبوب  وهذا  المدروسة  االنواع  جميع  ه  أكد  في 
Erdtman, 1971)  ، )    تر في النوع  يمايكروم  (2.5)بلغ ادنى معدل لطول الشوكةA.    comterta  

 ( . 2 جدول) A. wilhelmsiiالنوع  ر في يمايكرومت (4.66)واعلى معدل كانت 

 

 



 

 
 

سمك   االنواع المدروسة ت

المنظر 

 القطبي 

Polar 

axis 

(P) 

μm 

سمك المنظر 

 االستوائي

Equatoria

l 

axis  (E) 

μm 

نسبة 

P/E 

× 

100 

طول  شكل حبة اللقاح

 االشواك 

μm 

عدد 

 االخاديد

 طول

 االخدود

μm 

عرض 

 االخدود

μm 

سمك الجدار  

 الداخلي

μm 

سمك الجدار  

 الخارجي

μm 

حجم حبة 

 اللقاح 

1 Achillea aleppica 30)-(28 

29.75 

30)-(28.5 

29.50 
100.8 Prolate  

spheroidal  
 متطاولة الى كروية 

5)-(4.25 

4.5 

3 22)-(20 

20.75 

7.25)-(5.5 

6.25 

2.5)-(2.25 

2.65 

-(3.25

3.5) 

3.30 

Medium 

  متوسطة

2 Achillea comterta -(25

28.75) 

27.18 

-(32.5

36.25) 

34.58 

75.6 Subspheroidal 

  شبة كروية

-(2.25

2.75) 

2.5 

3 -(17.25

18.75) 

17.83 

6.25)-(5 

5.5 

-(2.25

2.75) 

2.45 

4)-(3.75 

3.99 

–Small 

medium 

صغيرة الى 
  متوسطة

3 Achillea filipendulina -(22.5

25) 

23.55 

32.5)-(30 

32.75 
71.9 Oblate  

 مفلطحة

5)-(3.75 

4.58 

3 22.5)-(21 

21.75 

6)-(5.5 

5.95 

2.5)-(2.25 

2.65 

-(3.75

4.5) 

4.10 

–Small 

medium 

صغيرة الى 
 متوسطة

4 Achillea millefolium 35)-(25 

32.75 

-(24.5

34.75) 

31.95 

102.5 Prolate  

spheroidal 
 متطاولة الى كروية 

-(3.75 

4.7) 

4.25 

3 17.5)-(16.75 

17.25 

6.25)-(5.0 

5.75 

3)-(2.25 

2.75 

5)-(3.25 

4.75 

–Small 

medium 

صغيرة الى 
 متوسطة

5 Achillea wilhelmsii 29)-(25 

28.00 

-(22.5
29.75) 

29.00 

96.5 Oblate 

spheroidal 

 كروية-مفلطحة

-(4.0 

5.12) 

4.66 

3 20.75)-(17.5 

19.70 

7.20)-(5.0 

6.00 

2.5)-(2.25 

2.00 

-(3.25

3.95) 

3.75 

–Small 
medium 

صغيرة الى 
 متوسطة

https://www.google.iq/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=achillea+comterta&tbm=isch&source=univ&ved=2ahUKEwj_-vjz9fHkAhXowsQBHbjjBn8QsAR6BAgHEAE&cshid=1569618910272215
https://www.google.iq/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=achillea+comterta&tbm=isch&source=univ&ved=2ahUKEwj_-vjz9fHkAhXowsQBHbjjBn8QsAR6BAgHEAE&cshid=1569618910272215
https://www.google.iq/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=achillea+comterta&tbm=isch&source=univ&ved=2ahUKEwj_-vjz9fHkAhXowsQBHbjjBn8QsAR6BAgHEAE&cshid=1569618910272215
https://www.google.iq/search?biw=1366&bih=657&q=achillea+wilhelmsii&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjs-PrU9vHkAhWZwcQBHYEWBm8QsAR6BAgIEAE
https://www.google.iq/search?biw=1366&bih=657&q=achillea+wilhelmsii&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjs-PrU9vHkAhWZwcQBHYEWBm8QsAR6BAgIEAE
https://www.google.iq/search?biw=1366&bih=657&q=achillea+wilhelmsii&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjs-PrU9vHkAhWZwcQBHYEWBm8QsAR6BAgIEAE


 

 
 

 Achillea( ابعاد وصفات حبوب اللقاح النواع الجنس 2جدول )

 القيم بين القوسين تمثل الحد االدنى واالعلى اما خارج القوس فتمثل المعدل  

6 Achillea micrantha 30)-(25 

27.00 

29)-(24.5 

26.75 
100.9 Prolate  

spheroidal 
 متطاولة الى كروية 

4.5)-(2  

4.15 

3 20.75)-(17 

18.75 

6.75)-(4.5 

6.20 

2.5)-(2 

2.15 

-(3.25

4.5) 

3.95 

–Small 
medium 

صغيرة الى 
 متوسطة
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 :     Achillea( : حبوب لقاح انواع الجنس 2لوحة )

A+B : Achillea aleppica                                            

C+D : Achillea filipendulina 
E+F : Achillea comterta 

G+H: Achillea wilhelmsii 
I+G: Achillea micrantha                                

K+L: Achillea millefolium 
 
 

https://www.google.iq/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=achillea+comterta&tbm=isch&source=univ&ved=2ahUKEwj_-vjz9fHkAhXowsQBHbjjBn8QsAR6BAgHEAE&cshid=1569618910272215
https://www.google.iq/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=achillea+comterta&tbm=isch&source=univ&ved=2ahUKEwj_-vjz9fHkAhXowsQBHbjjBn8QsAR6BAgHEAE&cshid=1569618910272215
https://www.google.iq/search?biw=1366&bih=657&q=achillea+wilhelmsii&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjs-PrU9vHkAhWZwcQBHYEWBm8QsAR6BAgIEAE
https://www.google.iq/search?biw=1366&bih=657&q=achillea+wilhelmsii&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjs-PrU9vHkAhWZwcQBHYEWBm8QsAR6BAgIEAE
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 الرابع الفصل 

 االستنتاجات والتوصيات  

 

 

 
 االستنتاجات 

لولى    -1 مجموعه  مجموعتين  الى  قسمت  اللقاح  حبوب  حجم 

نوع   من  كانت  الحجم  المجموعه    A.aleppicaمتوسطه  اما 

 . الثانيه حبوب لقاح صغيره الى متوسطه الحجم 

سمك   -2 من  اكبر  الخارجي  جدار  سمك  ان  الدراسات  اظهرت 
الجدار الداخل في النواع المدروسه حيث سمك الجدار الداخل 

النوع   في  سمك  معدل  ادنى  كان  بلغ  A.wihelmsiiفقد 
فكان  A.millefolium(مايكرومتر اما اعلى معدل في النوع  ٢)

( اعلى ٧٥.٢السمك  فبلغ  الخارجي  الجدار  اما   ، (مايكرومتر 
)م نبات  ٤.٧٥عدل  في  وادنى   A.millefoliom(مايكرومتر 

 A.aleppica(في النوع  ٣.٣٠معدل بلغ )
 .اغلب حبوب اللقاح ثالثية الخاديد- -3

      A.chilleaحبوب اللقاح ذات اشواك في جميع انواع جنس  -4
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 التوصيات  

باستخدام     -1 اللقاح  حبوب  سطح  على  الزخارف  دراسة 
 .المجهر االلكتروني الماسح 

للجنس  -2 التابع  اللقاح لالنواع  دراسة اشكال وابعاد حبوب 
 . باستخدام المجهر االللكتروني الماسح

دراسة التصنيف الجزيئي لالنواع المدروسة ومعرفة العالقة  -3
 الوراثية بين االنواع . 
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Abstract 

 

      A study of pollen grains of six species belonging to the genus Achillea 
in Iraq , the study showed four forms of pollen grains of the genus, which 
were Oblate-spheroidal , Oblate , subspheroidal and Prolate –spheroidal 
, in terms of the size of the pollen grain, it was medium in the type Achillea 
aleppica and small - medium in other  species, the study also showed 
that the pollen grains were tricolpate and with thorns, and the thickness 
of the outer and inner wall and the length and width of the colpate played 
an important role in separating the Achillea species . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ministry of Higher Education                                                                                              

             Misan University 



 

29 
 

            College of Science 

       Department of Biology 

 

Pollen morphology of Achillea L. (Asteraceae) 

species in iraq 

 

 

A Thesis 

Search provider to the College of Science 

University of Misan 

In partial fulfillment of requirements 

For the degree of B.Sc in Biology 

 

By 

Zahraa Sami Faleh   

 

Supervision 

Instructor 

Sadeq Sabeeh Kareem Altaie 

 

 


