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 عددة السنوات المشاريع المت–ورقة تقييم المشروع 

 ندتايل

 
 الوكالة  عنوان المشروع)أوال(

 )IBRD(البنك الدولي للتعمير واإلنشاء  خطة إزالة الواد المستنفدة لألوزون
 

  2006 :السنة )ODPطن  (7 أحدث بيانات المادة )ثانيا(
 :الكلوروفلوروكربون

453.7 
 :رابع كلوريد الكربون

 :بروميد الميثان  صفر: الهالونات صفر
141.1 

 صفر :كلوروفورم الميثيل

 
  2006 :السنة )ODPطن ( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )ثالثا(

 مذيباتال التبريد الهالونات الرغاوي اإليروصوالت المواد
عامل 

تصنال
 يع

أجهزة 
ستنشاق اال

المزودة 
مقياس ب

للجرعات 
MDI 

االستخدامات 
 المعملية

بروميد 
 الميثيل

تخفي
ف 
 تبغال

إجمالي االستهالك 
 القطاعي

الحجر الصحي وما قبل    الخدمة التصنيع  
 )QPS(الشحن 

تطبيقات آخرى 
 QPSغير 

  

 453.7               453.7         الكلوروفلوروكربون
 0                         رابع كلوريد الكربون 

 0                         الهالونات

 464.4   141.1 323.3                   لبروميد الميثي

 0                         كلوروفورم الميثيل

 
 

الموافقة الشمولية :توصيات األمانة) خامسا(

 

 009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  بيانات المشروع)رابعا(

CFC   066 3   777 2   291 2   346 1   121 1  912 704 96 

CTC   7.5  7.5  7.5  1.1  1.1  1.1  1.1  .1  

الحد األقصى من 
االستهالك 
طن (المسموح به 

ODP( 

  

TCA   34 34 34 4.5  4.5  4.5  4.5  4.5 
تكاليف 
540 000 المشروع  380 194 5   846 011 4  400 315 1  400 330 1  600 851  000 550  000 550   000 5 تكاليف المشروع  

 IBRD )دوالر أمريكي(
تكاليف 
27 000 الدعم   494 459  066 353  386 118  736 111  644 68  500 49   500 49   650   

تكاليف 
540 000 المشروع   380 194 5  846 011 4 400 315 1  400 330 1  600 851  000 550   000 550   000 5 إجمالي التمويل   

الموافق عليه من 
حيث المبدأ 

 )دوالر أمريكي(

  
تكاليف 
27 000 الدعم   494 459  066 353  386 118  736 111 644 68  500 49   500 49   650   

تكاليف 
540 000 المشروع إجمالي التمويل  0  0  0  851 600  1 330 400  1 315 400  4 011 846  5 194 380  

المفرج عنه من 
قبل اللجنة 

دوالر (التنفيذية 
 )أمريكي

  
تكاليف 
27 000 الدعم   494 459  066 353  386 118  736 111 644 68  0 0 0 

تكاليف 
550 000        المشروع إجمالي التمويل      

المطلوب للسنة 
دوالر (الحالية 

 )أمريكي

  
تكاليف 
49 500       الدعم       
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 وصف المشروع
 

  معلومات أساسية

ند ووافقت، لتايل CFCوافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الخامس والثالثين على الخطة الوطنية إلزالة   .1
 2009 إلى 2001الفترة ما بين  دوالر أمريكي يتم صرفها في 14 728 626من حيث المبدأ، على إجمالي تمويل 

 من مواد الكربون الكلورية الفلورية في المجموعة األولى من ODP طن 3 066إلزالة االستهالك المتبقي من 
 من رابع كلوريد ODP طن 7.52و) TCA(رابع كلورو اإليثان –-1.1.1 من ODP طن 34المرفق ألف، و

 للبنك 2006 إلى 2001لة لبرامج العمل السنوية للفترة من ومنذ موافقتها، تم تسليم ست شرائح ممث .الكربون
وفي كل برنامج من البرامج السنوية المستكملة، قامت .  دوالر أمريكي13 243 626الدولي، مع إجمالي صرف 

إلى ما دون األهداف المحددة في ) ODS(خطة اإلزالة النهائية بنجاح بتخفيض استهالك المواد المستنفدة لألوزون 
 من قدرات  طن1.193 هو 2005المتحقق منه في عام ) CFC(كان استهالك الكلوروفلوروكربون  .تفاقاال

  . بشكل كاملCTC وTCA وقد تمت إزالة (ODP) استنفاد األوزون
 

  تقديم المشروع
 

باالتساق مع المشروع، يقوم البنك الدولي بالتسليم إلى االجتماع الثالث والخمسون طلب اإلفراج عن   .2
 دوالر 49 500 دوالر أمريكي وتكاليف الدعم المرتبطة بقيمة 550 000 من التمويل البالغ 2007ريحة عام ش

 .2007، وبرنامج العمل المقترح لعام 2006يتكون التقديم من تقرير تمهيدي حول تنفيذ برنامج عمل . أمريكي
بنك  مستوى الرضاء عن طريق ال متوقفًا على التحقق من2007وبناء على االتفاق، الذي يجعل صرف عام 

، يقوم البنك الدولي بإرفاق مراجعة تحقق 2005ند لهدف االستهالك الخاص بها لعام الدولي للتأكد من تحقيق تايل
 ومراجعات التحقق من 2007علًما بأن برنامج العمل السنوي لعام . 2005 لعام CTC وTCA وCFCلواردات 

  . يمكن توفيرها عند الطلب غير مرفقة، لكن2005الواردات لعام 
 من خطة اإلزالة الوطنية في 2007يوضح الجدول التالي البيانات الرئيسية لبرنامج العمل السنوي لعام   .3
  .2006ند وعالقتها بتلك الخاصة بعام تايل

 ندتايل البلد
  ندلتايل ODSمشروع إزالة  :عنوان المشروع

 )NCFCP(الخطة الوطنية إلزالة الكلوروفلوروكربون 
2007 سنة الخطة

5 عدد السنوات المكتملة
3 عدد السنين المتبقية بموجب الخطة

 2006السقف الخاص باستهالك عام 
طن (من المواد المستنفدة لألوزون 

ODP(  
 2006الخطة السنوية لعام 

  ن المواد الكيميائية  م  ODP طن 1 121
)CFCs (في المجموعة األولى من المرفق ألف  

  TCA من ODPن  ط4.5
  CTC من ODP طن 1.13

 1 126.63 :المجموع
 2007السقف الخاص باستهالك عام 
طن (من المواد المستنفدة لألوزون 

ODP(  
 2007الخطة السنوية لعام 

  في المجموعة األولى من المرفق ألف) CFCs( من المواد الكيميائية ODP طن 912
  TCA من ODP طن 4.5

  CTC من ODP طن 1.13
 ODP طن 917.63 :وعالمجم

إجمالي التمويل المتفق عليه من حيث 
 CFCالمبدأ بالنسبة لخطة إزالة 

  دوالر أمريكي14 728 626

إجمالي التمويل المفرج عنه حتى 
 2006كانون األول /ديسمبر

  دوالر أمريكي13 243 626

مستوى التمويل المطلوب للخطة 
 2007السنوية لعام 

  دوالر أمريكي550 000
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  2006تقرير تمهيدي حول برنامج العمل السنوي لعام 
 

 أن االستهالك 2005أظهر التحقق من واردات المواد المستنفدة لألوزون عن طريق االتفاق الخاص بعام   .4
 من مواد (ODP)  من قدرات استنفاد األوزون طن1 193 :ند كان كالتالي لهذه المواد الكيميائية في تايلالفعلي

كانت جميع هذه المستويات أقل من أهداف عام  .CTC وTCAلورية الفلورية، وصفر من مواد الكربون الك
 4.5، و)CFCs( لمواد الكربون الكلورية الفلورية ODP طن 1 364 كما هي محددة في االتفاق، وهي 2005
 .اليعلى التو) CTC( من رابع كلوريد الكربون ODP طن 1.13و) TCA( من كلوروفورم الميثيل ODPطن 

 من ODP طن 453.7 : مرة آخرى استهالك أقل من األهداف2006وقد أظهرت النتائج التمهيدية لبرنامج عمل 
CFCوصفر بالنسبة ل ،TCAو ،CTC طن 121.1 في مقابل األهداف ODP من CFCطن 4.5، و ODP من 
TCAطن 1.13، و ODP من CTC.  بالنسبة 2006عام يخطط البنك الدولي إلى إجراء تحقق من نتائج برنامج 

  .2008للتقديم في عام 
 
ند، والتي ياسات المنفذة من قبل حكومة تايل في االستفاة من الس2006استمر تنفيذ خطة اإلزالة لعام   .5

تُفرض من قبل وزارة )  في المائة من سعر االستيرادCFCs) 30 الضرائب غير المباشرة على (1) :تشمل
 وعمليات الفحص (3)، و)2004(اد المستنفدة لألوزون في قطاع التصنيع  حظر استخدام المو(2)المالية، و

 حظر واردات أجهزة االستنشاق المزودة بمقياس (4)، و)2004(اإلجبارية لوحدات تكييف الهواء المتحركة 
 تدريب موظفي الجمارك وتوفير أجهزة التعرف (5)، و)2005(للجرعات والمعتمدة على الكلوروفلوروكربون 

، وافق مجلس الوزراء 2005شباط /باإلضافة إلى ذلك، في فبراير .على إدارة الجمارك) RI(ازات التبريد على غ
على إطار قانوني ُمقترح من قبل وزارة التجارة لحظر استيراد البراّدات المعتمدة على الكلوروفلوروكربون 

)CFC.( عتمدة على الكلوروفلوروكربون في وقد تم نشر إخطار وزارة التجارة بحظر استيراد البراّدات الم
  .2006أيار / ودخل في حيز التنفيذ منذ مايو2006آذار / مارس20الجريدة الملكية في 

 
 ناتًجا بشكل جزئي عن حمالت الوعي العام الحالية التي 2005 في عام CFCيعتبر تحقيق تخفيض في   .6

 تأثيرات استخدام غازات (2)يائية اآلخرى، و الملوث بالمواد الكيمCFC-12 تأثيرات استخدام (1)تركز على 
 غير المعتمد على MAC في نظام CFC-12، خاصة فيما يتعلق باستخدام MACتبريد غير مالئمة في أنظمة 

المعتمدة ) MAC( الحاجة إلى والميزة في إعادة تهيئة نظام تكييف الهواء المتحرك (3)الكلوروفلوروكربون، و
أسهمت حمالت الوعي العام هذه في زيادة  .HFC-134a يعتمد على MACم للتحول إلى نظا CFC-12على 

 المعتمدة MAC في أنظمة CFC-12 لعدم استخدام MACالوعي لدى اصحاب المركبات وفنيي ورش خدمة 
  . الخاصة بهمCFC-12 المعتمدة على MAC وإعادة تهيئة أنظمة HFC-134aعلى 

 
على إدارة ) RIs( وحدة من أجهزة التعرف على الغازات 202، تم توزيع MACولتنفيذ برنامج فحص   .7

 وحدة فحص 2 000 جهاز إضافي للتعرف على غازات التبريد لعدد 368وحدات النقل البري وسوف يتم توريد 
 على وحدات الفحص الخاصة أمًرا ضرورًيا لنجاح اإلزالة المستدامة لمواد RIsيعتبر توزيع  .خاصة في البالد
  ).CFCs(رية الفلورية الكربون الكلو

 
 3 750 فني من 5 437 وقد تم تدريب MACُعقدت أربع مراحل من ورش العمل العتماد فنيي خدمة   .8

 المتفق عليها بالنسبة لعدد NCFCPند التي تعهدت بها بموجب ، وهو ما يزيد عن التزامات تايلMACورشة 
   ).MAC( ورشة خدمة لوحدات تكييف الهواء المتحركة 2 750

 
ُأستكملت أغلبية مشاريع التحويل الصناعي، باستثناء القليل منها في قطاع الرغاوي والمسح الخاص   .9

  .2007 في المعامل، حيث أنه من المخطط استكمالها في عام CTCباستخدام 
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ت ، واإلجراءا2006 من تقديم البنك الدولي على منجزات برنامج المساعدة الفنية لعام 3يحتوي الجدول   .10

 وتقرير األداء المالي الذي قدم 2006 ميزانية عام 5يقدم الجدول . 4المنفذة من قبل الحكمة ُمدرجة في الجدول 
 13,2ومن إجمالي الموافقات البالغة  . واألرقام التراكمية منذ بداية الخطة2006كل من وضع اإلنفاق السنوي لعام 

 5,8 هو 2006كاون األول /ن دوالر من الصندوق المتعدد األطراف، كان الصرف التراكمي في ديسمبرمليو
   . في المائة تقريًبا44مليون دوالر أمريكي، أو 

 

  2007برنامج عمل 

 عمليات لتخفيض االستهالك بشكل أسرع من تلك المحددة في 2007يقترح برنامج العمل السنوي لعام   .11
  . هو موضح في الجدول التالياالتفاق، وكما

 
  )ODPطن  (2007 واالستهالك المستهدف في عام 2006االستهالك الفعلي في عام  

 

 المواد الكيميائية المؤشرات

السنة 
 1السابقة

)2006(  
 

سنة 
 2الخطة

)2007(  
 

 التخفيض

CFCs( 121 1(ون الكلورية الفلورية مواد الكرب  912 209 
 TCA( 4.5 4.5 0(كلوروفورم الميثيل 

الحد األقصى 
المسموح به من 

 CTC( 1.13 1.13 0(رابع كلوريد الكربون  ODSواردات 
 CFCs( 453.67  400 53.67(مواد الكربون الكلورية الفلورية 

 االستيراد TCA( 0 0  0(كلوروفورم الميثيل 
 CTC( 0 0 0(رابع كلوريد الكربون 

 -- -- -- -- اإلنتاج
مواد الكربون الكلورية الفلورية 

)CFCs( 
453.67 400 53.67 

 TCA( 0 0 0(كلوروفورم الميثيل 

إمداد المواد 
المستنفدة 
 لألوزون

 )1(اإلجمالي 

 CTC( 0 0 0(رابع كلوريد الكربون 
      

 CFCs( 0 0 0(مواد الكربون الكلورية الفلورية 
 التصنيع TCA( 0 0  0(كلوروفورم الميثيل 

 CTC( 0 0 0(رابع كلوريد الكربون 
 CFCs( 453.67 400 53.67(مواد الكربون الكلورية الفلورية  الخدمة

مخزون المواد 
 األولية

-- --- --- --- 

مواد الكربون الكلورية الفلورية 
)CFCs( 

453.67 400 53.67 

 TCA( 0 0  0(كلوروفورم الميثيل 

الطلب على 
ODS 

 )2(اإلجمالي 

 CTC( 0 0 0(رابع كلوريد الكربون 
 
 

                                                 
ومع ذلك، يتم إخضاع االستهالك الفعلي للتحقق منها عن . 2006ند في عام  عنها التي تم استيرادها في تايللية للمواد الكيميائية المبلغالكمية الفع 1

 .طريق مراقب مستقل
 .2007الكمية المستهدفة من المواد الكيميائية المبلغ عنها في عام 2
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وستستمر البرامج الجارية . 2008 و2007تهدف الخطة إلى استكمال مشاريع التحويل المتبقية في عام   .12
، وتوزيع األدوات األساسية MAC، واعتماد فنيي MACاآلخرى في عمليات مثل الفحص اإلجباري لمركبات 

ازات التبريد، وتدريب موظفي الجمارك وتوريد أجهزة التعرف على غ) R&R(ومعدات استرداد وإعادة تدوير 
 المستخدم في المعامل في البالد، تم إجراء مسًحا للمعامل CTCومن أجل تحديد الحاجة إلى  .غازات التبريد

 . عن طريق االستعانة باستشاري إلجراء المزيد من عمليات المسح المباشرة2007المستهدفة وسيستمر في عام 
  

، ستقوم وزارة األعمال الصناعية 2007وكأحد اإلجراءات الهامة المتخذة من قبل الحكومة في عام   .13
)DIW ( بالعمل عن قرب مع وزارة التجارة الخارجية)DFT ( وإدارة الجمارك ومكتب مجلس الدولة للتوقيع

وفي  .وكربون من وزارة التجارةعلى وتنفيذ اإلخطار الخاص بحظر واردات البراّدات المعتمدة على الكلوروفلور
للتشجيع على تسجيل أجهزة ) FDA(، عملت وحدة إدارة المشروع عن قرب مع إدارة الغذاء والدواء 2006عام 

عن طريق إعداد ) CFC(غير المعتمدة على الكلوروفلوروكربون ) MDIs(االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات 
  .حالية المعتمدة على الكلوروفلوروكربون الMDIتسجيل تتبع سريع الستبدل منتجات 

  
 دوالر أمريكي من المدخرات المحققة في 258 000 إعادة تخصيص 2007تقترح الخطة الخاصة بعام   .14

مخصصات قطاع اإليروصوالت لتمويل موظفين وأنشطة إضافية للوعي العام بموجب ميزانية وحدة األوزون 
كانون الثاني /ث تم إنهاء عمل وحدة إدارة المشروع في نهاية يناير، حي2009-2007في الفترة ) NOU(الوطنية 

 دوالر أمريكي من الرصيد الخاص بفئة آالت االسترداد وإعادة التدوير 524 398وسيتم إعادة تخصيص . 2007
 لتغطية النقص في الميزانية الخاصة بتوريد األدوات األساسية الناتج عن MAC إلى معدات خدمة MACفي 
 دوالر أمريكي 1 115 دوالر أمريكي إلى 1 030ت سعر الصرف، وقد زات تكلفة األدوات األساسية من تقلبا

   .لكل وحدة
 

  )ODS(مراجعة واردات المواد المستنفدة لألوزون 
 

وقد  .ندمن تايل عن طريق محاسب عام ُمعتمد 2005 لعام CTC وTCA وCFCتمت مراقبة واردات   .15
اءات التحكم في الواردات والصادرات يتم تنفيذه عن طريق الحكومة والتحقق من غطت المراجعة فحًصا إلجر

  .الواردات الفعلية في مقابل نسب الواردات الصادرة من خالل فحص الوثائق المحفوظة من قبل الوزارات المعنية
 

طريق بشكل مشترك عن ) ODS(أو صادرات المواد المستنفدة لألوزون /يتم التحكم في واردات و  .16
ووزارة األعمال الصناعية هي المسؤولة عن تحديد  ).CD(وإدارة الجمارك ) DIW(وزارة األعمال الصناعية 

حصص الواردات وفقًا لألهداف السنوية للحد األقصى من االستهالك المحددة في خطة اإلزالة الوطنية، ويتم 
قام المرجع  . ذات الصلة على الحدودODSدرات تكليف إدارة الجمارك بمهمة إدارة اإلزالة الفعلية لواردات وصا

أوال، على أساس العينة، بمراجعة والتحقق من الحصص المحددة للمستوردين عن طريق مقارنة الحد األقصى من 
بعدئذ  .الكمية المسموح بها في خطة اإلزالة الوطنية والكميات المسموح بها كما هو موضح في تراخيص االستيراد

وثائق المدعمة التي قدمها المستوردين والمصدرين لوزارة األعمال الصناعية عند طلب اإلزالة تم التحقق من ال
، ونسخة من تراخيص DIWتشمل هذه الوثائق الواردات والصادرات الموافق عليها من قبل  .للتحقق من اتساقها

جالت إدارة الجمارك للتأكد من وفيما بعد قام المراجع بفحص س .االستيراد والتصدير، والفواتير، ووثائق الشحن
وفي النهاية تمت مراجعة  . مع تلك التي قد تم تقديمها إلى إدارة الجماركDIWاتساق الوثائق المقدمة إلى 

  .المنهجية المستخدمة من قبل الحكومة في تجميع البيانات
  

ة وتقديمها إلى إدارة توصل المراجع إلى استخدام ست شحنات لمستورد واحد نماذج إزالة واردات مزيف  .17
ومع ذلك، تم حساب . CFC-12 طن متر 142.9الجمارك لتوضيح إزالة الواردات، بما في ذلك ما مجموعه 

وقد أشار تقرير المراجعة أيًضا إلى أنه قد تم توزيع معظم . 2005الكمية في إجمالي واردات البلد بالنسبة لعام 
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CFC-11لمبردات في حين أنه قد تم توزيع  على مالكي المبردات أو شركات خدمة اCFC-12 بشكل رئيسي 
 . وورش خدمة التبريدMACعلى ورش خدمة 

  
 كانت ُمرضية وأن أرقام واردات ODSخلص المراجع إلى أن اإلجراءات المتبعة في مراقبة واردات   .18

ODS طن 102.46 كان 2005 لعام ODP من CFC-11طن 1 091.08، و ODP من CFC-12 بإجمالي ،
 CFC-115 وCFC-114 وCFC-113 وTCA وCTCلم تكن هناك أي واردات من  .ODP طن 1 193.54
كانت جميع الواردات المراجعة أقل من  .CFC-12 من ODP طن 1.44، لكن تم تصدير 2005في عام 

 لمواد الكربون الكلورية الفلورية ODP طن 1 364االهداف المسموح بها كما هي محددة في االتفاق، وهي 
)CFCs(طن 4.5، و ODP من كلوروفورم الميثيل )TCA (طن 1.13و ODP من رابع كلوريد الكربون 
)CTC.( 
  

  تعليقات األمانة وتوصياتها
 

  التعليقـات
 

 2007 وبرنامج العمل المقترح لعام 2006تم إعداد التقارير المرحلية حول برنامج العمل السنوي لعام   .19
الوطنية ) ODS( بإعداد وتنفيذ وإدارة خطط إزالة المواد المستنفدة لألوزون وفقًا للخطوط التوجيهية الخاصة

  .والقطاعية المعتمدة على األداء والتي تمت الموافقة عليها في االجتماع الثامن والثالثون
  

 لتعزيز 2006ند والبنك الدولي في بذل الجهود الجديرة بالثناء في عام استمر كل من حكومة تايل  .20
 في قطاعات TCA وCFCت السياسة لتيسير تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بحظر إجراءا

وباإلضافة إلى ذلك، كانت الجهود  . في الفحص السنوي للمركباتMACالتصنيع، والفحص اإلجباري لنظام 
  .جارية لحظر واردات البرادات المعتمدة على المواد المستنفدة لألوزون

  
 أكثر طموًحا من تلك المحددة في االتفاق، وخطة العمل التي تشمل 2007 المقترحة لعام واألهداف  .21

  .اإلجراءات الحالية والمبادرات الجديدة تتمتع بالمصداقية وستُسهم في تحقيق هذه األهداف
  

لمسؤولية ند نظاًما عامالً للتحكم في حصص استيراد المواد المستنفدة لألوزون بموجب اقدمت حكومة تايل  .22
 عن طريق مراجع مفوض جيًدا قام 2005وقد تم التحقق من الواردات في عام  .المشتركة للعديد من اإلدارات

بفحص مدى مالئمة سياسات وإجراءات التحكم في الواردات المطبقة من قبل الحكومة والسجالت المحفوظة عن 
   .2005 في عام ODSطريق اإلدارات الحكومية ذات الصلة حول واردات 

 
 عن طريق أحد المستوردين، أخذت CFC-12وفيما يتعلق بعمليات االستيراد غير القانونية لمواد   .23

 .الحكومة هذا الموضوع محمل الجد، وجاري القيام بتحقيق موسع عن طريق الجمارك ووزارة األعمال الصناعية
  .2008 و2007ام وفي الوقت ذاته سحبت الحكومة حق االستيراد الخاص بالمستورد لألعو

 
بالنظر إلى المستوى المنخفض لصرف التمويل، أوصى البنك الدولي أن ذلك كانت ناتًجا في األساس عن   .24

الصعوبات الموجودة في توريد أجهزة التعرف على غازات التبريد بالنسبة لوزارة النقل البري وتوزيع معدات 
   ). R&R(االسترداد وإعادة التدوير 

 
  التوصيـات
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 لعام CTC وTCA وCFCفي ضوء النتائج التي توصل إليها التحقق من مستوى الرضاء بأن واردات   .25
ند كانت أقل من أهداف االستهالك المحددة في االتفاق، توصي األمانة بأن تقوم اللجنة التنفيذية  في تايل2005
  :بالتالي

   في CTC وTCA وCFCات أخذ المالحظات، مع التقدير، على مراجعة التحقق من وارد  )أ(  
  ، و2005ند لعام تايل    

 
  ند الوطنية للكلوروفلوروكربون لتايل الخاص بخطة اإلزالة 2007الموافقة على برنامج عمل   )ب(  
   دوالر 49 500 وتكاليف الدعم المصاحبة المقدرة ب550 000على مستوى التمويل المطلوب     
 .أمريكي للبنك الدولي    

----- 


