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النظـــــافة العامة
النظافــة أو العــادة الصحيــة ( )Hygieneهــي مجموعــة مــن الممارســات المترافقــة مــع حفــظ الصحــة والمعيشــة
الصحيــة .النظافــة هــي مفهــوم متصــل بالطــب ،فضــا عــن ممارســات العنايــة الشــخصية والمهنيــة المتصلــة
بمعظــم نواحــي الحيــاة ،وإن كانــت علــى األغلــب مرتبطــة بالنظافــة والمعاييــر الوقائيــة .وفــي المجــال الطبــي،
تســتخدم الممارســات الصحيــة لتقليــل اإلصابــة وانتشــار األمــراض.
وتســتخدم كلمــة النظافــة فــي عبــارات متعــددة مثــل نظافــة الجســم ،والنظافــة المنزليــة ،ونظافــة األســنان،
والنظافــة المهنيــة ،بمــا يتعلــق فــي مجــاالت الصحــة العامــة .وممارســات النظافــة الصحيــة تختلــف اختالفــا
كبيــرا ،ومــا يعتبــر مقبــوال فــي إحــدى الثقافــات قــد ال يكــون مقبــوال فــي ثقافــات أخــرى.
فــي بدايــة حديثنــا عــن النظافــة البــد أن نذكــر بــأن ديننــا اإلســامي لــم يتــرك صغيــرة وال كبيــرة إال وضحهــا
لنــا وبينهــا فحثنــا علــي النظافــة

النظافة في اإلسالم
إن موقــف اإلســام مــن النظافــة موقــف مميــز ال نظيــر لــه فــي اي ديــن مــن األديــان .فقــد اعتبــر النظافــة مــن
االيمــان وجعلهــا قربــة وعبــادة وفريضــة مــن فرائضــه.
وقــد حــث ديننــا اإلســامي علــى النظافــة وااللتــزام بهــا فــي أكثــر مــن موضــع فــي الكتــاب والســنة ،فوصــل
بذلــك إلــى أعلــى درجــات الرقــي والتحضــر وســاد العالــم بتعاليمــه .فاإلســام ديــن النظافــة :قــال رســولنا
الكريــم صلــى اهلل عليــه وســلم  " :نظفــوا أفنيتكــم وال تشــبهوا باليهــود"  ،وابســط صــورة حقيقيــة للنظافــة هــو
عمليــة الوضــوء ،فغســل الوجــه وســائر األعضــاء األخــرى ( )5مــرات يوميــا هــي النظافــة بحــد ذاتهــا.
قــال تعالــى { يــا ايهــا الذيــن آمنــوا اذا قمتــم الــى الصــاة فاغســلوا وجوهكــم وايديكــم الــى المرافــق وامســحوا
برؤوســكم وارجلكــم الــى الكعبيــن وإن كنتــم جنبــا فاطهــروا} ( المائــدة.)-6
وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم  ":الطهــور شــطر االيمــان" وفــي حديــث آخــر قــال  ":ان اهلل جميــل يحــب الجمــال،
طيــب يحــب الطيــب ،نظيــف يحــب النظافــة ،فنظفــوا افنيتكــم وال تتشــبهوا باليهــود"رواه الشــيخان
مــن هــذه اآليــات واألحاديــث يتبيــن لنــا اهتمــام اإلســام بالنظافــة  ،إن اهلل تعالــى أمــر بطهــارة الثــوب والبــدن
وغيرهمــا مــن نجاســة الخبــث كالبــول والغائــط ،فقــال ســبحانه وتعالى(وثيابــك فطهــر) وقــال تعالــى (ال تقــم
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النظافة عند المسلم
نظافة الجسد والملبس
عــن جابــر بــن عبــد اهلل رضــي اهلل عنهــا قــال  ” :أتانــا رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فــرأى رجـاً شــعثاً قــد
تفــرق شــعره فقــال  :أمــا كان هــذا يجــد مــا يســكن بــه شــعره ؟ ” ورأى رجـاً آخــر وعليــه ثيــاب وســخة فقــال :
” أمــا كان هــذا يجــد مــا يغســل بــه ثوبــه “ رواه أبــو داود ،وعــزاه الســيوطي فــي الجامــع الصغيــر إلــى المســند
واســناده جيــد
والمســلم يلبــس الثــوب النظيــف ويتخــذه مــن نــوع يتــاءم مــع إمكانياتــه وســعته ،وال يجــوز لــه أن يتخــذ مــن
ثيابــه مجــاالً للخيــاء والكبــر .قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم ” :ال يدخــل الجنــة مــن كان فــي قلبــه مثقال
حبــة مــن كبــر ،فقــال رجــل  :إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوبــه حســناً ،فقــال  :إن اهلل جميــل يحــب الجمــال ،الك ِبــر
بطــر الحــق وغمــط النــاس رواه مســلم “
وقــد حكــم اإلســام بــأن طهــارة ثيــاب المصلــي كطهــارة بدنــه شــرط فــي صحــة صالتــه قــال تعالــى  ” :وثيابــك
فطَّهــر “ ســورة المدثــر
هــذا وقــد رغــب اإلســام المســلم أن يكــون ثــوب صالتــه مــع الجماعــة غيــر ثــوب عملــه ،حرص ـاً علــى تمــام
ـن للمقتــدر أن يكــون لــه ثــوب عمــل وثــوب صــاة ليــوم الجمعــة يلبــس
النظافــة وحســن المظهــر واللقــاء ،وسـ َّ
النظيــف منهمــا ،قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم  ” :مــا علــى أحدكــم إن وجــد ـ أو مــا علــى أحدكــم إن
وجدتــم ـ أن يتخــذ ثوبيــن ليــوم الجمعــة ســوى ثوبــي مهنتــه ” وفــي روايــة عنــه عــن ابــن ســام  :أنــه ســمع
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يقــول علــى المنبــر ” مــا علــى  ..إلــخ ” أخرجــه أبــو داود وقــال عبــد القــادر
االرنــاؤط اســناده صحيــح .

نظافة المسكن
مــن عوامــل انشــراح النفــس المــكان الطيــب الطاهــر النظيــف ومــن أســباب االكتئــاب وخبــث النفــس قــذارة
ه ْد َنــا إِ َلــى إِ ْب َر ِ
ِيل
ـماع َ
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المــكان كمــا أنهــا شــرط لصحــة الصــاة وشــرط إلقامــة بيــت اهلل قــال تعالــى َ
ـم َوإِ ْ
سـ َ
ـجودِ) ،روى الترمــذي أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم
ـن َوا ْل َعا ِكفِيـ َ
ـي لِلطَّا ِئفِيـ َ
أَن ط ِّ
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قــال  " :إن اهلل طيــب يحــب الطيــب ،نظيــف يحــب النظافــة ،كريــم يحــب الكــرم ،جــواد يحــب الجــود ،فنظفــوا
أفنيتكــم " ،وقــد أمــر رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم بنظافــة المســجد ودفــن النجاســات ومــا يلحــق بــه أذى
وبمــا أن األرض جعلــت مســجدا وطهــورا فقــد أصبحــت طهارتهــا الزمــة قــال صلــى اهلل عليــه وســلم (البصــاق
فــي المســجد خطيئــة وكفارتهــا دفنهــا ) رواه البخــاري ومســلم
ومــن نظافــة المــكان خلــع األحذيــة وتنظيفــه مــن الحشــرات وتعطيــره دائمــا وتنظيــف أماكــن قضــاء الحاجــة
ـن أحدكــم فــي مســتحمه فــإن عامــة الوســواس منــه
واالعتنــاء بنظافتهــا .قــال صلــى اهلل عليــه وســلم  ” :ال يبولـ َّ
” رواه الترمــذي وأبــو داوود '.

نظافة الطريق
نظافــة الطريــق دليــل علــى رقــى أهــل البلــد وتعــرف ســمات المجتمــع الخلقيــة مــن نظافــة الطريــق فهــي أبهــج
للنفــس وانقــى للنســيم قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم  ” :اإليمــان بضــع وســبعون شــعبة أو بعــض
وســتون شــعبة ،فأفضلهــا قــول ال إلــه إال اهلل وأدناهــا إماطــة األذى عــن الطريــق ،والحيــاء شــبعة مــن اإليمــان
فأخــره ،فشــكر اهلل لــه
“ رواه مســلم .وقــال  ” :بينمــا رجــل يمشــي بطريــق وجــد غُصــن شــوك علــى الطريــق َّ
ـي أعمــال أمتــي حســنها وســيئها،
فغفــر لــه ” رواه البخــارى ومســلم  ،وقــال عليــه الصــاة والســام ُ ” :عرضــت علـ ّ
فوجــدت فــي محاســن أعمالهــا األذى يمــاط عــن الطريــق ،ووجــدت فــي مســاوئ أعمالهــا النخامــة تكــون فــي
المســجد ال تدفــن رواه البخــارى ومســلم.
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فالتســبب فــي اتســاخ الطريــق وأذى المــارة ســيئة تنقــص مــن درجــة اإليمــان الكامــل وخاصــة التخلــي فــي
ـى
طريــق المـ ّ
ـارة أو ظلهــم .قــال عليــه الصــاة والســام" :أتقــو الالعنيــن  ،قيــل  :ومــا الالعنــان؟ قــال  :الــذي يتخلـ ّ
فــي طريــق النــاس أو ظلهــم " رواه مســلم.
فينبغــى علــى المســلم أن يحافــظ علــى نظافــة الطريــق وأن ال يســاهم فــي إلقــاء النجاســة واألوســاخ فــي
الطريــق ،كمــا يجــب علــى البلديــات والمجتمــع المدنــي أن يســاهم بوضــع صناديــق فــي الطــرق إللقــاء األوســاخ
بهــا .وقــد روى عــن اإلمــام البنــا قولــه اتــرك المــكان كمــا كان أو أنظــف ممــا كان .وجــاء فــي الحديــث " لقــد
رأيــت رجــا يتقلــب فــي الجنــة فــي شــجرة قطعهــا مــن ظهــر الطريــق تــؤذي المســلمين" رواه مســلم.
إذن ،هــذا جــزاء مــن أمــاط األذى عــن الطريــق ،فكيــف بمــن يلقــي القــاذورات متعمــدا علــى قارعــة الطريــق فمــا
عقابــه يــا تــرى؟!
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النظافــة أسلوب حضاري
ال شــك أن الســلوك الجيــد هــو عنــوان التقــدم والحضــارة .ويقــاس تقــدم األمــم بقــدر مــا يتحلــى بــه أبناؤهــا
مــن األخــاق الحميــدة والقيــم الكريمــة ،وقــد قــال الشــاعر احمــد شــوقي:
" إنما األمم األخالق ما بقيت فان هم ذهبت أخالقهم ذهبوا"
ومــن الســلوك البنــاء لإلنســان المتحضــر فــي جميــع مجــاالت الحيــاة ،فــي المدرســة وفــي المنــزل وفــي الشــارع
 ...النظافــة فــي جميــع مناهــج الحيــاة ،فللنظافــة مزايــا ال تعــد وال تحصــى .
النظافــة تنعكــس علــى حيــاة الفــرد والمجتمــع بشــكل مباشــر ،ومــن خاللهــا تقــاس درجــة رقيــه وتحضــره بيــن
الــدول األخــرى

البيئـة النظيفــة
يقصــد بالبيئــة الظــروف الطبيعيــة أو االجتماعيــة التــي نعيــش فيهــا  ،فــاألرض والجــو والمــاء عناصــر أساســية
تشــكل البيئــة .ولكــي نعيــش حيــاة ســعيدة وهانئــة ال بــد أن نحافــظ علــى بيئتنــا ونبقيهــا نظيفــة .ال بــد أن
نــزرع األشــجار ونعتنــي بهــا وال نقطفهــا أو نكســرها  .وال بــد أن نبقــي شــواطئنا نظيفــة وال نجعلهــا مملــوءة
بالمخلفــات وبقايــا األطعمــة .ال بــد أيضــا أن نستنشــق هــواء نظيفــا خاليــا ممــا تنتجــه عــوادم الســيارات ومداخن
المصانــع والحرائــق ،ويجــب علينــا أن نبــذل الغالــي والنفيــس لمحاربــة مــا يلــوث بيئتنــا التــي نعيــش فيهــا.

i

زمالئي األعزاء هل نستطيع أن نساهم في المحافظة على بيئتنا؟ طبعا نستطيع أن نساهم في نظافة
بيئتنا فمن ال يستطيع أن يحافظ على بيته أو مدرسته أو الحي الذي يسكن فيه وال تنس ما قاله خير
البشر محمد '.

إذا فالبــد لنــا أن نهتــدي بهديــه وننهــج بنهجــه فعلينــا المحافظــة علــي النظافــة فــي كل شــيء فالمحافظــة
علــي النظافــة تقنينــا مــن األمــراض وتبعــث بالنفــس الراحــة فــإذا أهملنــا النظافــة كنــا معرضيــن لألمــراض
واألوبئــة  ،واآلن مــع تدخــل وســائل اإلعــام أصبــح مــن أهــم مــا يتطلــع لــه اإلنســان الصحــة وكيفيــة الحفــاظ
علــى صحتــه فاإلنســان الصحــي يســتطيع تحقيــق آمالــه وطموحاتــه وتطويــر نفســه وحياتــه بطريقــة ســليمة
وتفكيــر ســليم فعلينــا بإتبــاع أســاليب الوقايــة الصحيــة وهــي وســيلة لحمايــة أنفســنا مــن بالييــن الكائنــات
الحيــة الميكروســكوبية التــي تحيــط بنــا وتســبب لنــا األمــراض .فالنظافــة الشــخصية تقيــك بنســبة كبيــرة
جــدًا مــن إصابتــك باألمــراض التــي تحــد مــن تقدمــك لألمــام وتطــورك وال ننســى نظافــة المــكان مــن حولنــا
فالمجتمــع النظيــف مــع الوقــت يكــون مجتمــع صحــي ليصبــح مجتمــع متطــور ومتقــدم تتطلــع المجتمعــات
األخــرى لتصبــح مثلــه ،ومــن أهــم ركائــز المجتمعــات المتقدمــة محافظتهــم علــى النظافــة والصحــة فهــي مــن
أساســيات اإلنســان العصــري المتقــدم المتطلــع لألفضــل
ولكي نحافظ علي صحتنا يجب :
 1نرجع ألصول ديننا ونتسم بها
 2العنايــة الشــخصية،فالبد ان يكــون لــكل شــخص أدواتــه الخاصــة ومنها(اســتخدام منظفــات الجســم والعطــور
الخاصة)
 3العناية بنظافة المسكن....بالنظافة اليومية ....تهوية البيت واستخدام المنظفات
 4أداب اآلكل والشــراب ....البــد مــن غســل اليديــن قبــل األكل وبعــده وان ال نجعــل الطعــام مكشــوف وتنظيــف
األســنان بعــد األكل وقبــل النــوم
 5الحرص علي نظافة البيت من الخارج والمحافظة علي األشجار وتقليمها
 6المحافظة على المكان من حولنا فهو ملك الجميع
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 7عدم رمي الفضالت في الشارع ورميها في المكان المخصص لها
 8استخدام المناديل أثناء العطس لكي ال تنتشر العدوى في الهواء الذي يتنفسه من حولك
 9أغسل يديك قبل الطعام وبعده

i

إذا أردت أن تعرف قدر الصحة والعافية فأكثر من زيارة المرضى في المنازل والمستشفيات ..ولذلك
قيل إن الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال يعرفها إال المرضى'.

نظافة الطفل
تعــد النظافــة الشــخصية مــن األمــور الهامــة لصحــة الطفــل  ،ومــن ثــم لنمــوه الســليم فــي كافــة الجوانــب
 ,وهــي تعــد مــن أهــم العــادات الســلوكية التــي يجــب غرســها فــي الطفــل منــذ الصغــر حيــث وتعــد مرحلــة
الطفولــة مــن أكثــر مراحــل العمــر مناســبة لغــرس تلــك العــادات  ،حتــى تصبــح راســخة ويصعــب علــى الطفــل
التخلــي عنهــا  ،وتكــون جــزءا ال يتجــزأ مــن شــخصيته بالمــران والممارســة  ،و األســرة هــي المســئول األول عــن
تكويــن هــذه العــادات .
و لكي تحافظ على نظافتك الشخصية ونظافة بيتك إليك بعض النصائح التالية
 1حافــظ علــى نظافتــك باالســتحمام كل يــوم أو يوميــن حتــى يبقــي جســمك نظيفـاً وال تشــعر برائحــة العــرق
المزعجــة ،وقــم بلبــس المالبــس النظيفــة والمكويــة حتــى يبقــى شــكلك مرتبـاً وجميـاً
 2تنــاول الطعــام النظيــف والغيــر مكشــوف للحشــرات حتــى تحافــظ علــى صحتــك مــن األمــراض والجراثيــم
التــي تنتقــل مــن خــال الطعــام الملــوث .
 3حافظ على غرفتك نظيفة ومرتبة دائماً حتى ال تجلب القاذورات ،الحشرات واألمراض لك .
 4أتــرك منزلــك نظيفـاً دائمـاً وأخــرج القمامــة يوميـاً مــن المنــزل حتــى ال تبقــى أي روائــح كريهــة فــي المنــزل
أو تخــرج الديــدان مــن القمامــة  ،فنظافــة منزلــك دائمـاً تحميــك مــن العيــش فــي بيئــة بهــا أمــراض .
 5حافــظ علــى نظافــة المــكان الــذي تجلــس فيــه ســواء كان شــارع أو محــل أو مطعــم وال ترمــي القمامــة علــى
األرض بــل قــم برميهــا فــي مكانهــا المخصــص حتــى تكــون قــدوة لغيــرك وتحافــظ علــى قريتــك نظيفــة
وجميلــة.

i

ال يوجد:
 xشخص ناجح في حياته غير نظيف
 xال يوجد مشروع ناجح يكون قذر
 xال توجد قرية مزدهرة تكون غير نظيفة

فالنظافــة هــي أســاس كل شــيء ناجــح وجميــل ،لذلــك يجــب عــدم االســتهانة بالنظافــة والتريــب ؛ ألن النظافــة
شــيء عظيــم وكبيــر وحــث عليــه اإلســام أيضــا
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النظافة والصحة
إن تحســين المرافــق الصحيــة ،وإمــدادات الميــاه المأمونــة ،واألغذيــة والنظافــة الشــخصية ،يمكــن أن تســهم
إســهاماً كبيــرًا فــي الحــد مــن المــرض ،وخاصــة األمــراض التــي تنتشــر بواســطة البــراز البشــري.
ويعــد التثقيــفبالنظافــة الصحيــة عنصــرًا هامـاً مــن أجــل تحســين برامــج النظافــة الصحيــة .ويم ّكــن اســتخدام
نهــج التثقيــفبالنظافــة الصحيــة القائــم علــى المهــارات ،ال تقديــم المعلومــات فقــط ،علــي المتدربيــن القيــام
بمــا يلــي:
 Xتحديــد التصرفــات والظــروف البيئيــة التــي يمكــن أن تســبب األمــراض المنتقلــة بواســطة الميــاهوالصــرف
الصحــي (مثــل :حــل المشــكالت ،واتخــاذ القــرار)
 Xإبــاغ رســائل تتعلــق باألمــراض والعــدوى لألســر واألقــران وأفــراد المجتمــع المحلــي (مثــل :مهــاراتالتواصل،
ومهــارات إقامــة العالقات)
 Xتشــجيع اآلخريــن (مثــل األقــران واألشــقاء وأفــراد األســرة) علــى تغييــر العــادات غيــر الصحيــة (مثــلالتفكيــر
النقــدي ومهــارات التواصــل ،ومهــارات إقامــة العالقــات).

النظافة والصحة في الوسط المدرسي
تعتبــر النظافــة والصحــة فــي الوســط المدرســي مــن بيــن االنشــغاالت االساســية وتشــكل كل مــن هذيــن االمــر
اهتمــام الســاعة فــي عصرنــا هــذا الــذي يتميــز بتطــور مذهــل تكنولوجيــا وصناعيــا ومــا ينجــر عنــه مــن آثــار
علــى حيــاة االنســان فالنظافــة بمفهومهــا العالمــي هــي وســيلة مــن وســائل الحمايــة والوقايــة لألشــخاص
واســلوب حضــاري منبثــق أصــا مــن ثقافتنــا االصيلــة " النظافــة مــن االيمــان"
أمــا الصحــة حســب التعريــف الــذي وضعتــه لجنــة مــن خبــراء االدارة للصحــة العامــة فهــي العلــم والفــن الهــادف
الــى صــد عائلــة المرضــى والوقايــة منــه والعمــل علــى إطالــة فتــرة الحيــاة الصحيــة قــدر المســتطاع والتحكــم
فــي انتشــار االمــراض المعديــة وتعليــم االفــراد أصــول الصحــة الشــخصية .وال شــك ان الوقايــة خيــر مــن العــاج،
والوعــي الصحــي الســليم هــو الــدرع االساســي للوقايــة م االمــراض والمحافظــة علــى الصحــة ولهــذا ينبغــي
التســلح بالمعرفــة الصحيــة الســليمة وإتبــاع قواعــد الصحــة العامــة لــدى شــراء الطعــام أو تحضيــره أو حفظــه
او تناولــه

المياه والصرف الصحي في المدارس
تؤثــر العوامــل المتصلــة بالميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة علــى حــق األطفــال فــي التعلــم فــي نــواح
كثيــرة .وفــي األجــواء التــي تكــون فيهــا األحــوال الصحيــة ســيئة ،ال يســتطيع األطفــال تحقيــق إمكاناتهــم فــي
التعلــم.فعلــى ســبيل المثــال ،يصــاب  400مليــون طفــل فــي ســن الدراســة ســنوياً بالديــدان المعويــة ،الذيــن
تظهــر البحــوثأنهــا تســتنزف قدراتهــم علــى التعلــم.

وتركــز اليونيســف وشــركاؤها علــى المــوارد مــن أجــل تحســين صحــة األطفــال فــي ســن الدراســة ،وتبــرز الحاجــة
إلــى تشــجيع المحافظــة علــى النظافــة الشــخصية ،وتطويــر المهــارات الحياتيــة والميــاه والمرافــق الصحيــة
ومرافــقلغســل األيــدي فــي المــدارس.

أهمية المدارس في تبني النظافة
تقــرر المــدارس جزئيــاً صحــة األطفــال ورفاهيتهــم مــن خــال توفيــر بيئــة صحيــة أو غيــر صحيــة .ومــع أن
مرافــقالميــاه والمرافــق الصحيــة فــي المــدارس أصبحــت تعتبــر أساســية فــي تعزيــز ســلوك النظافــة الصحيــة
الجيــدةورفــاه األطفــال ،ال تــزال توجــد فــي مــدارس كثيــرة مرافــق رديئــة للغايــة .وتتبايــن أحــوال المرافــق
الصحيــة مــنغيــر مالئمــة وغيــر كافيــة ،إلــى عــدم وجــود مراحيــض وميــاه مأمونــة للشــرب والنظافــة الصحيــة
علــى اإلطــاق.ويســهم هــذا الوضــع فــي ارتفــاع معــدالت تغيــب وتســرب الفتيــات.
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ويمكــن أن تكــون المــدارس عامــاً رئيســياً للبــدء فــي التغييــر عــن طريــق المســاعدة فــي تطويــر مهــارات
حياتيــةمفيــدة للصحــة والنظافــة .وغالب ـاً مــا يكــون األطفــال حريصيــن علــى التعلــم ومســتعدين الســتيعاب
أفــكار جديــدة.وقــد يــؤدي الســلوك الجديــد الــذي يتعلمــه األطفــال فــي المدرســة المتعلــق بالنظافــة الصحيــة
إلــى اعتمــاد عــاداتإيجابيــة مــدى الحيــاة .وقــد يكــون المدرســون نمــاذج يحتــذى بهــم .إن ســلوك النظافــة
الصحيــة الجديــد فــيالمدرســة قــد يــؤدي إلــى عــادات إيجابيــة مــدى الحيــاة ،ال لألطفــال فقــط ،بــل كذلــك
داخــل المجتمــع المحلــي.ويســتطيع أطفــال المــدارس أن يؤثــروا علــى ســلوك أفــراد أســرهم  -األشــقاء البالغيــن
والصغــار - لذلــك ،فهــميؤثــرون بشــكل إيجابــي علــى المجتمــع ككل .كمــا أن العمــل مــع األطفــال فــي البرامــج
المدرســية أكثــر فاعليــةمــن حيــث التكلفــة مــن العمــل مــع الكبــار.

الفتيات أو 
الً
تــؤدي األعمــال المنزليــة ،مثــل جلــب الميــاه ،إلــى بقــاء فتيــات كثيــرات خــارج المدرســة .وحتــى لــو تمكنــت
الفتيــاتمــن الذهــاب إلــى المدرســة ،فإنهــن ُيرســلن لجلــب المــاء عنــد الحاجــة .كمــا أن معظــم األعمــال
المنزليــة األخــرى -بمــا فيهــا تنظيــف المراحيــض والتخلــص مــن القمامــة  -تقــع علــى عاتــق النســاء والفتيــات.
وعندمــا يمــرضأفــراد األســرة (غالبـاً مــا يكــون ذلــك بســبب أمــراض ترتبــط بالنظافــة الصحيــة) ،فمــن المرجــح
أن تمكــث الفتيــاتفــي المنــزل لرعايتهــم.

إن توفيــر الميــاه مــن أماكــن قريبــة مــن المنــزل يــؤدي إلــى زيــادة وقــت الفــراغ لــدى الفتيــات ويعــزز مــن
دراســتهن .ويحتــاج جميــع األطفــال إلــى بيئــة تعلــم نظيفــة ،لكــن لعــدم وجــود مرافــق صــرف صحــي وعــدم
توفــرالنظافــة الصحيــة فــي المــدارس تأثيــر ســلبي علــى الفتيــات أكثــر منــه علــى الفتيــان .وتحتــاج الفتيــات إلــى
مرافــقصحيــة آمنــة ونظيفــة ومســتقلة وخاصــة فــي مدارســهن.

األمراض المائية :



األمــراض التــي تنقلهــا الميــاه هــي أمــراض ناتجــة عن تلــوث الميــاه بالبكتيريا المســببة لألمــراض والفيروســات.
هــذه البكتيريــا هــي الســبب فــي الكوليــرا -التيفوئيــد -إســهاالت عضويــة وغيرهــم مــن األمراض.

أحتياطات النظافة  :غسل اليدين بالصابون
 Xغســل اليديــن بالمــاء ال يكفــي  :غســل اليديــن فقــط بالمــاء أقــل فعاليــة بكثيــر مــن غســل اليديــن
بالصابــون .غســل اليديــن جيــدا بالصابــون ال يتطلــب ســوى كميــة صغيــرة مــن المــاء والصابــون وذالــك
لتدميــر الشــحوم واألوســاخ التــي تحمــل معظــم الجراثيــم .يجــب تغطيــة اليــد مبتلــة بالمــاء والصابــون؛
تنظيــف جميــع أســطح اليديــن وخاصــة التخليــل ،ظهــر اليديــن ،بيــن األصابــع ،خصوصــا تحــت أظافــر اليديــن
لمــدة  20ثانيــة علــى األقــل ،وشــطف اليديــن بالمــاء (بــدال مــن الشــطف فــي الميــاه الراكــدة) أوجافــة أو
بقطعــة قمــاش نظيفــة أو عــن طريــق التحريــك فــي الهــواء (المصــدر" :اليــوم العالمــي لغســل اليديــن ،دليــل
التخطيــط ،يونيــو .) 2009
 Xغســل اليديــن بالصابــون يمنــع المــرض  :غســل اليديــن بالمــاء والصابــون هــي واحــدة مــن أكثــر الطــرق
فعاليــة لمنــع أمــراض اإلســهال وااللتهــاب الرئــوي ،يســاعد غســل اليديــن أيضا مــن منــع االلتهابــات الجلدية،
والتهابــات العيــن ،والديــدان المعويــة...
ومن الضروري غسل اليدين بالصابون :
> بعد استخدام المرحاض
> بعد تنظيف الطفل
> وقبل تناول الطعام
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واجب عليكم أن تغسلوا أيديكم بالصابون  .،اليد هي الناقل الرئيسي للميكروبات المسببة لألمراض.

 Xإدارة نقــاط الميــاه فــي المــدارس والمنــازل  :حســب نوعيــة التزويــد بالمــاء فــي المــدارس التعليميــة
(العربــات فــي كثيــر مــن األحيــان) ،ونوعيــة الميــاه الموزعــة علــى األرجــح ســيئة فــي كثيــر األحيــان .مــن أجــل
أن تســتهلك الميــاه النظيفــة ،وينبغــي التعامــل معهــا فــي نقطــة االســتخدام (أو عــن طريــق التعقيــم)
 Xالمرحلــة الثانيــة مــن تســيير نقطــة المــاء هــو الحفــاظ علــى نوعيــة الميــاه للحــد مــن مخاطــر التلــوث
(إمــدادات الميــاه مــن خــال حنفيــة)  :وليــس مــن خــال االســتخراج اليــدوي والتنظيــف المتكــرر للخزانيأتــي
المــاء بنوعيــة جيــدة مــن الشــبكة .ثــم يتلــوث مــن قبــل دوائــر مختلفــة التــي تســتخدمه للوصــول إلــى
المســتهلك (حنفيــات الميــاه المدفونــة والغيــر منظفــة ،العربــات ،الــخ .هــذه العــدوى تأتــي عــن طريــق
مختلــف الوســائل المســتخدمة لنقــل الميــاه مــن الخــزان إلــى الوعــاء المنزلــي العائلــي (المعــرض فــي الغالــب
للشــمس ،و الســطل المســتخدم فــي نقــل المــاء المعــرض هــو اآلخــر للشــمس)
فــي موريتانيــا  ،اإلســهال هــو الســبب الرئيســي لوفيــات األطفــال  ....ولكــن إذا تمكنــا مــن الســيطرة علــى
النظافــة ،ســينخفض معــدل الوفيــات فمــن المؤكــد  ،كمــا يقــول أخصائــي الصحــة العامــة  ،األســتاذ أحمــد ولــد
عبــد القــادر ( " .المصــدر  " www.rfi.fr :مــن إدارة النفايــات فــي نواكشــوط  ،اللغــز " بواســطة مانــون ريفييــر
مقالــة نشــرت فــي .2007/09/17
غســل اليديــن بالصابــون يمنــع األمــراض التــي تصــل عــدة مالييــن طفــا ســنويا  :غســل اليديــن بالمــاء
والصابــون هــي واحــدة مــن أكثــر الطــرق فعاليــة لمنــع أمــراض اإلســهال و االلتهــاب الرئــوي (حتــى فــي األحيــاء
غيــر صحيــة و المكتظــة شــديدة التلــوث )  ،فهــي المســؤولة عــن غالبيــة وفيــات األطفــال  .يســاعد غســل
اليديــن أيضــا منــع االلتهابــات الجلديــة  ،والتهابــات العيــن ،و الديــدان المعويــة ....
تخزيــن الميــاه اآلمــن  :ويهــدف التخزيــن اآلمــن للميــاه عنــد نقطــة االســتخدام للحــد مــن مخاطــر

تلــوث الميــاه علــى مســتوى األســرة .ذلــك هــو اســتخدام الحاويــات مــع األغطيــة النظيفــة وذالــك إلعتمــاد نظافــة
جيــدة تمنــع التلــوث أثنــاء جمــع ونقــل وتخزيــن الميــاه فــي المنــزل.
فمــن األفضــل اســتخدام نظــام يســمح بجمــع الميــاه ،وتجنــب االتصــال مــع اليديــن مثــل الصنبــور أو قحافــة ذات
مقبــض طويل.
البد لليدين دائما أن تغسل قبل التعامل مع المياه النظيفة.
الخطــوات التــي يجــب اتباعهــا اعتمــادا علــى نــوع مــن حاويــة التخزيــن (المصــدر :تفشــي وبــاء الكوليــرا فــي
موريتانيــا ،منظمــة الصحــة العالميــة:)2005 ،

مسلكيات النظافة الصحية SOS PE 2014 -

11

iMLgfKRjeJJNljliMLgfKRjeJJN

أهمية المرحاض في النظافة
ينبغــي توفيــر مراحيــض الئقــة ومناســبة ومقبولــة للنــاس تكــون قريبــة مــن مســاكنهم بحيــث يمكــن لهــم
اســتعمالها بســرعة وأمــان وســامة فــي كل األوقــات ،لي ـاً ونهــاراً.
ينبغي تصميم وبناء المراحيض واختيار موقعها بطريقة تكفل مراعاة المواصفات التالية :
 Xيســهل علــى جميــع فئــات الســكان ،بمــن فيهــم األطفــال وكبــار الســن والنســاء الحوامــل واألشــخاص ذوو
اإلعاقــة ،اســتعمالها بأمــان
 Xيجــري اختيــار موقعهــا بمــا يكفــل الحــد مــن المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا مســتعملوها وعلــى األخــص
النســاء منهــم والفتيــات خــال الليــل والنهــار
 Xتتيح إمكانية االختالء بما يراعي عادات مستخدميها
 Xيسهل استعمالها والمحافظة على نظافتها وال تشكل خطرا صحيا على البيئة
 Xإمدادها بالماء لغسل اليدين أو رحض البراز أو كليهما حسب السياق
 Xتتيــح إمكانيــة تخلــص النســاء مــن حفاضاتهــن الصحيــة أو توفــر لهــن إمكانيــة االختــاء لغســل حفاضاتهــن
الشــخصية وتجفيفها
 Xتقلل من احتماالت تكاثر الذباب والبعوض إلى أدنى حد
تــزود بآليــة لشــفط الفضــات العضويــة ونقلهــا والتخلــص منهــا بشــكل مناســب فــي حــال اســتعمال
X
ّ
مراحيــض ثابتــة أو مخصصــة لالســتعمال الطويــل األجــل يلــزم تفريغهــا  -فــي حــال ارتفــاع منســوب الميــاه
حفــر أو أوعيــة مانعــة لتســرب المــاء لتقليــل احتمــاالت تلــوث الميــاه
الجوفيــة أو الفيضانــات ،يجــري إعــداد ُ
الجوفيــة والبيئــة
 Xيخصص مرحاض واحد لعشرين شخصا على أكثر تقدير
توفــر مراحيــض منفصلــة للرجــال والنســاء يمكــن قفلهــا مــن الداخــل فــي األماكــن العامــة ،كاألســواق
ّ X
ومراكــز التوزيــع ومراكــز الصحــة والمــدارس ،الــخ.
 Xال تزيــد المســافة الفاصلــة بيــن المراحيــض والمســاكن عــن  50متــرًا ُينظــم اســتعمال المراحيــض لــكل
عائلــة و/أو حســب الجنــس.
 Xارتياح كافة السكان المتضررين لعملية التشاور وللمراحيض المتاحة ،واستعمالهم لها بصورة مناسبة.
 Xضمان غسل اليدين بعد استعمال المرحاض وقبل تناول الطعام وإعداده

12

مسلكيات النظافة الصحية SOS PE 2014 -

iMLgfKRjeJJNljliMLgfKRjeJJN
i

توصيات عامة لعمال المطاعم

أخي العامل :
إن دورك و مسؤوليتك في الحفاظ على سالمة الغذاء و ضمان الصحة الغذائية في المطاعم هو دور أساسي
و ذلك من خالل السلوكيات التي يجب المداومة عليها
النظافة الشخصية لعمال المطاعم
 Xارتداء المالبس الخاصة بتحضير و تقديم الوجبات .
 Xغسل األيدي باستمرار أثناء تحضير الوجبات .
 Xأو بعد التعامل مع األغذية "النيئة" أو أي مواد ملوثة.
السلوكيات التي يجب تفاديها
 xتعاطي التبغ في المطبخ (التدخين ،الشمة).
 xالبصاق فوق أرضية المطعم .
 xالمضغ أو األكل على مقربة من األغذية غير المغطاة .
 xالعطس أو الكحة على مقربة من األغذية .
 xتقليم األظافر و قص الشعر (الرأس و اللحية ).
 xكل إصابة بجرح أثناء التحضير يجب معالجتها فورا .

قواعد النظافة :
 cالحــرص علــى التنظيــف اليومــي للمطبــخ و قاعــات األكل و غــرف التبريــد و المخــازن و جميــع المرافــق
الضرورية(غــرف المالبــس للعمــال) بوضــع مــواد التنظيــف تحــت تصــرف العمــال .
 cالسهر على نظافة التجهيزات من أواني األكل (األطباق،آالت الغسل) .
 cتنظيف آالت تقطيع اللحم بالماء الساخن و الجافيل.
 cغسل طاولة تقطيع اللحم بالماء الساخن و الجافيل ووضع الملح على طاولة بعد العملية.
 cغســل الطابــور و الحيطــان و النوافــذ و أرضيــة المطبــخ بالمــاء الســاخن و الجافيــل بعــد االنتهــاء مــن كل
عمــل.
 cنظافة غرف التبريد بالماء الساخن و الجافيل باستمرار أرضية و حيطان.

غسل األيدي والحفاظ على الماء ومعالجته
(اإلجابة بصح أو خطأ)

i

أسئلة عامة في غسل األيدي :

 Sلماذا نغسل األيدي؟
 Sما هي األوقات التي يجب فيها غسل األيدي بشكل إجباري؟
 Sكيف نغسل األيدي؟
 Sبماذا نغسل األيدي؟
يجب غسل األيدي بالماء والصابون أو بالماء والرماد في الوقتين األساسيين التاليين :

L

بعد مالمسة البراز

 Sبعد التغوط
 Sبعد غسل البراز عن طفل
 Sبعد معالجة براز مريض
مسلكيات النظافة الصحية SOS PE 2014 -
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قبل مالمسة األغذية

 Sقبل إعداد األطعمة
 Sقبل األكل
 Sقبل إعطاء الطعام لطفل أو مريض

الماء ،حفظه ومعالجته
الماء الشروب
المــاء المأخــوذ مــن اآلبــار المغلقــة ومــن اآلبــار االرتوازيــة هــو المــاء الشــروب ويجــب اســتخدامه للشــرب وللطهي
ولألطفال.
حفظ الماء
حفــظ المــاء مــن أجــل إبقائــه شــروبا يجــب أن يتــم علــى أربعــة محتويــات  :الســحب مــن البئــر ،النقــل ،التخزيــن
واالســتخدام .المــاء الشــروب يجــب حفظــه فــي أوان نظيفــة ومغلقــة .ومــن اجــل ذلــك يجــب غســل األوانــي
كل أســبوع بالصابــون والمــاء الممــزوج بجافــل .يمكــن كذلــك اســتخدام أوراق شــجرة النيــم مــن أجــل تنظيــف
األوانــي وتجنــب ترســب الطحالــب فيهــا.
معالجة الماء
ميــاه اآلبــار المفتوحــة أو مــاء النهــر أو البــرك يجــب أن تعالــج قبــل شــربها أو اســتخدامها فــي الطهــي أو فــي
حاجــات األطفــال خصوصــا أطفــال مــا بيــن 6أشــهر و 24شــهرا.

i

إن البراز يشكل مصدرا للميكروبات وسببا مباشرا لمختلف األمراض .وهكذا ومن أجل تجنب اإلصابة
باإلسهال وبالطفوليات وبالكوليرا وبأمراض أخرى يجب التقيد بالخطوات التالية:

> استخدام طريقة القط في ردم البراز
> بناء مراحيض والسهر على استخدامها من طرف جميع أفراد العائلة خصوصا األطفال السهر على الحفاظ
على نظافتها
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اليوم العالمي للمرحاض
تضــاف الــى األيــام العالميــة التــي تحتفــل بهــا معظــم بلــدان العالــم اليــوم العالمــي للمرحــاض""word toilet day
والتــي نــادت االمــم المتحــدة لالحتفــال بــه ألول مــرة فــي عــام  2013فــي  19نوفمبــر وتســتمر فعاليــات هــذا
اليــوم لمــدة ثالثــة أيــام مــن ( 21 – 19نوفمبــر ) وجــاء اختيــار يومــا عالميــا للمرحــاض لتركــز الضــوء علــى أهميــة
المرحــاض بوجــه خــاص والحمامــات بوجــه عــام فــي حيــاة البشــر.
حيــث توجــد العديــد مــن المشــاكل الصحيــة المرتبطــة بالمراحيــض التــي يغيــب وجودهــا فــي مناطــق متفرقــة
فــي بلــدان العالــم الناميــة لتصــل اعــداد االشــخاص المحروميــن مــن مرافــق الخدمــات الصحيــة األساســية الــى
المالييــن لــذا كان الهــدف مــن اختيــار يومــا عالميــا للمرحــاض فرصــة لزيــادة الوعــي بحاجــة جميــع البشــر
للحصــول علــى خدمــات الصــرف الصحــي التــي لهــا أهميــة قصــوى فــي التنميــة المســتديمة وفــي الكرامــة
االنســانية.
يمــوت أكثــر مــن  800000طفــل دون ســن الخامســة ســنويا نتيجــة االســهال أي اكثــر مــن طفــل فــي الدقيقــة
ويعانــي آخــرون بأعــداد ال يمكــن حصرهــا مــن أمــراض خطيــرة تتــرك آثــارا طويلــة االمــد علــى صحتهــم وعلــى
نموهــم ،ويعــود ذلــك كلــه الــى تدنــي المرافــق الصحيــة وغيــاب النظافــة الصحيــة ،ليضــاف هــدف آخــر ألهــداف
االحتفــال باليــوم العالمــي للمرحــاض هــو نشــر التوعيــة بيــن النــاس حــول خطــورة مشــكالت النظافــة التــي
يعانــي منهــا أغلــب ســكان العالــم.

بيل جيتس ( )Bill Gatesواهتمام خاص
بالمرحاض
ارتبــط اســم "بيــل جيتــس" بالثــورة المعلوماتيــة وأجهــزة الكومبيوتــر ،لنجــده يرتبــط باســم آخــر كثيــر الغرابــة –
مــن وجهــة نظــر الكثيريــن -لعــد ارتباطــه بالمجــال التقنــي والمعلوماتيــة حيــث تعهــدت مؤسســة "بيــل جيتــس"
بتخصيــص مالييــن الــدوالرات لدعــم مخترعيــن يعملــون علــى تصميــم مراحيــض لكــي تكــون فــي متنــاول
الجميــع والعمــل علــى تطويرهــا مــن خــال ايجــاد نظــام بديــل لألنظمــة الخاصــة بطــرد الميــاه التــي تــؤدي
الــى إهــدار الميــاه العذبــة ،مــع التعهــد بتحســين ظــروف النظافــة فــي البلــدان الفقيــرة التــي ال تتوفــر فيهــا
المراحيــض ،حيــث تصــل أعــداد الفقــراء المحروميــن مــن المراحيــض الــى  2,5مليــار شــخص.
كمــا تعتنــي المؤسســة ضمــن خطتهــا للنهــوض بمشــاريع النظافــة والــذي تمــول لــه أبحاثــا فــي ثمانــي مجــاالت
علــى مســتوى العالــم مــن خــال إيجــاد آليــة معالجــة الفضــات وتحويلهــا الــى طاقــة أو ســماد مــع إعــادة تدويــر
الميــاه لتصبــح نظيفــة ويتــم االســتفادة منهــا مــرة أخــرى.
يعتبــر غيــاب المراحيــض ليــس باألمــر المزعــج أو المقــزز فحســب وإنمــا يمثــل بيئــة خصبــة النتشــار االوبئــة
االكثــر فتــكا مــن االيــدز والمالريــا ومــن بينهــا االســهال الــذي يفتــك بــآالف األطفــال دون الخامســة ســنويا
لغيــاب المرافــق والنظافــة الشــخصية وبالتالــي انتشــار وبــاء الكوليــرا .

ما هي معايير خدمات الصرف الصحي
المقبولة؟
إن الهــدف الرئيســي مــن خدمــات الصــرف الصحــي هــو حمايــة صحــة االنســان والحفــاظ علــى البيئــة مــن التلــوث
وبالتالــي االرتقــاء بجــودة حيــاة البشــر وخدمــات الصــرف الصحــي ال بــد وأن تكــون مقبولــة ومناســبة مــع العمــل
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علــى تطويرهــا وتحســينها بشــكل مســتمر لكــي تحقــق لهــا االســتدامة وعــدم توقفهــا عــن االداء والعمــل
ومعاييــر اســتدامتها تتمثــل فــي:
 Xأن تكــون صحيــة فــي كل نقــاط الصــرف الصحــي بــدءا مــن المراحيــض حتــى التخلــص مــن النفايــات وحتــى
مــع إعــادة تدويــر الفضــات  ....أي تجنــب مخاطــر مســببات المــرض معهــا.
 Xتوافــر المــواد الطبيعيــة التــي تضمــن تشــغيل نظــام الصــرف الصحــي بكفــاءة ،وتتمثــل هــذه المــوارد فــي
الميــاه والطاقــة
 Xكفــاءة تشــغيل ومرونــة نظــام الصــرف الصحــي مــع أيــة تغيــرات قــد تطــرأ عليــه مــن تغييــر فــي البنيــة
التحتيــة أو مــع التغييــرات المناخيــة او الكــوارث ،ووجــود اإلدارة البشــرية والفنيــة الناجحــة.
 Xالجانــب المــادي ،وهــي توافــر المخصصــات الماليــة التــي تضمــن بنــاء وصيانــة وتشــغيل خدمــات الصــرف
الصحــي.
 Xالثقافــة االجتماعيــة ،وهــو الوعــي الــذي يتوافــر لألفــراد والمؤسســات بضــرورة وجــود نظــام خدمــي متكامــل
وصحــي يحقــق لهــم الراحــة ويجنبهــم األمــراض ،وضــرورة تضافــر كافــة الجهــود مــن أجــل خلــق ثقافــة
مالئمــة عــن أهميــة خدمــات الصــرف الصحــي المالئمــة وليــس مجــرد وجودهــا فقــط.

أسئلة إختبارية في الصحة والنظافة
المقولـــــة k
يقول الناس إن غسل األيدي بالصابون أو الرماد وسيلة للوقاية من اإلسهال ومن
األمراض األخرى

صح

خطأ

الميكروبــات التــي تســبب هــذا المــرض يتــم القضــاء عليهــا عندمــا نغســل األيــدي بالصابــون أو بالرمــاد.
وفــي حالــة عــدم القيــام بذلــك فــإن األيــدي الوســخة تنقــل الميكروبــات إلــى الجســم أثنــاء لمــس األطعمــة
واســتعمالها .ومــن المهــم كذلــك أن ننبــه إلــى أن غســل األيــدي يســاهم فــي الحــد مــن حــاالت اإلســهال نســبة
 44%تزيد على
المقولـــــة K
يقول الناس إن الماء الذي يبدو نظيفا يكون دائما خاليا من المكروبات

صح

خطأ

مــا دامــت الميكروبــات ال تــرى بالعيــن المجــردة فــإن المــاء قــد يبــدو نظيفــا ولكنــه ملــوث وعندهــا تكــون
معالجــة المــاء هــي الوســيلة الوحيــدة للتخلــص مــن هــذه الميكروبــات
صح

خطأ

صح

خطأ

المقولـــــة l
مياه اآلبار االرتوازية هي مياه خالية من الميكروبات
		
المــاء فــي قــاع البئــر تكــون دون مكروبــات إال أنهــا يمكــن أن تتلــوث عنــد ســحبها أو نقلهــا أو اســتخدامها.
ولذلــك يجــب علينــا إمــا ان نحافــظ علــى نظافتهــا أو نعالجهــا قبــل اســتهالكها
المقولـــــة L
مياه اآلبار المكشوفة جيدة للصحة خاصة بالنسبة لألطفال

أن مــاء اآلبــار المكشــوفة يمكــن أن يــؤدي إلــى أمــراض خاصــة بالنســبة لألطفــال وهي ليســت األفضــل إلعطائها
لألطفــال إال بعــد معالجتها
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المقولـــــة m
براز األطفال ال يشكل خطرا على الصحة

صح

خطأ

بــراز األطفــال يحتــوي علــى مخاطــر علــى الصحــة أكثــر ممــا يتوفــر عليــه بــراز البالغيــن .وهكــذا فــإن أغرامــا
واحــدا مــن البــراز يحــوي علــى  10مليــون مــن الفيروســات ،مليــون مــن البكتيريــا ومئــات اآلالف األخــرى مــن
الطفيليــات المعويــة
المقولـــــة M
عندما يصبح البراز جافا فإنه ال يحتوي على مخاطر على الصحة

صح

خطأ

ان البــراز الجــاف يحتــوي علــى مكروبــات يمكــن أن تعيــش خــال ســنوات ويمكــن أن تكــون ضــارة تمامــا كمــا
هــي الحــال بالنســبة للبــراز الرطــب
صح

المقولـــــة n
قضاء الحاجة في مراحيض مغلقة أو أماكن مغلقة يحد من مخاطر اإلصابة باألمراض
		
انه حين نستخدم مراحيض أو أماكن مغلقة أو طريقة تبرز القط فإن البراز ال يشكل خطرا على السكان

خطأ
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