
ءادل ينيجلا  جالعلل  ةيريرس  ةبرجت  لوأ  ليصافت  روهظ 
نوتغنتنه

ينيجلا جالعلا  ةيلاعفو  ةمالس  ىدم  مييقتل  اهئارجإل  ططخت  يتلا  ةبرجتلا  ليصافت  مهأ  نع  رويكينوي  ةكرش  نلعت 
". ةدحاو ةرمل   " لقان سوريف  مادختساب  ءاودلا  لاصيإل  ماظن  مادختساب  راضلا  نيتغنتنه  نيتورب  ضفخل   AMT-130

 Guiscardo Urso ةمجرت  Professor Ed Wild ريرحت  2021 ناْسَين 18 ، / ليربإ  
Dr Anna ملقب

Pfalzer
زومت 17، / ويلوي يف  لصألا  يف  روشنم 

2019

نع نطسوب ، يف  ميقأ  يذلا  ةيكيرمألا  نوتغنتنه  ضرم  ةيعمجل  ريخألا  يونسلا  رمتؤملا  يف  رويكينوي  ةكرش  تنلع 
دق انك  دقو  . AMT-130 يبيرجتلا اهجالع  مادختساب  اهئارجإل  ططخت  يتلا  ةيريرسلا  اهتبرجت  نع  ةماه  ليصافت 
نع ةيساسألا  تامولعملا  ةلاقملا  هذه  لوانتتس  كلذل  انه ،  AMT-130 يبيرجتلا جالعلا  نع  ةلاقم  ًاقباس  انرشن 

.وتلل هنع  نالعإلا  مت  امو  ةبرجتلا 

نيتغنتنه نيتورب  ىوتسم  ضفخل  ينيجلا  جالعلا  نع  ةذبن 
روحتملا نيتغنتنه  نيتورب  جاتنإ  ليلقت  ىلإ  فدهي  هنأل  نيتغنتنه ، نيتورب  ىوتسم  ضفخل  ًاجالع   AMT-130 دعي

.نوتغنتنه ءادب  ةباصإلا  ةياهنلا  يف  ببسيو  ةيبصعلا  ايالخلاب  رضي  يذلا  راضلا ،

ايالخلا سوريفلا  جمربي  غامدلا ، ىلإ  هلوصو  درجمب  .غامدلا  ىلإ   AMT-130 ءاود لاصيإل  سوريف  مادختسا  متي 
.نيتغنتنه نيتورب  ىوتسم  ضّفخي  ءيزج  عنصل  ةديدج  تاميلعتب  ةيبصعلا 

هاجتا سكع  دياتويلكوينوجيلوأ  تابكرم  براجت  نع  ةماه  ٍحاون  ةدع  نم  فلتخت   AMT-130 جالع ةبرجت  نأ  الإ 
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/(. 245 ]) زسنياس فيال  فيو   [ شور و اتكرش  ًايلاح  اهيرجت  يتلا  ( ASO  ) خسنلا

.جلاعملا ال ضيرملل  ينيجلا  بيكرتلا  يف  مئاد  رييغت  ثادحإ  وه  هنم  فدهلا  نأ  يأ  ًاينيج ، ًاجالع   AMT-130 دعي
جالع يف  كلذ  نم  ًالدب  متي  لب  .دقتعت  امم  ريثكب  بعصأ  ةمهم  يهو  نيتغنتنه –  ةرفط  ةلازإ   AMT130 جالع لواحي 
نم ( AAV ( ) ونيدأ سويف   ) ةيدغلا تاسوريفلاب  طبترملا  سوريفلاب  فرُعي  راض  ريغ  سوريف  مادختسا   AMT130

ةعومجم نع  ةرابع  ةرفشلا  هذه  نوكتو  .ةيبصعلا  ايالخلا  ىلإ  ةينيجلا  ةرفشلا  نم  يفاضإ  ريغص  ءزج  ةفاضإ  لجأ 
. نيتغنتنه نيتورب  ىوتسم  ضّفخي  ءاود  عنصل  تاميلعتلا  نم 

ءيزجلا نم  ةيفاضإ  خسن  عينصتب  رارمتساب  موقت  اهنإف  ، AMT-130 جالع مادختساب  ةيبصعلا  ةيلخلا  ةجلاعم  درجمب 
نيج ىلع  ةيبصعلا  ةيلخلا  ءاوتحا  رارمتسا  نم  مغرلا  ىلع  كلذل ، نيتغنتنه . نيتورب  ىوتسم  ضفخل  ديدجلا 
جاتنإب هسفن  تقولا  يف  موقتس  اهنأ  الإ  روحتملا ، نيتغنتنه  نيتورب  عنصل  لئاسر  اهلاسرإو  راضلا ، نيتغنتنه 

يه كلذ  ةجيتن  نوكت  نأ  ضرتفملا  نمو  نيتغنتنه . نيتورب  عنص  ةلاسر  فذح  لجأ  نم  ةديدج  تاميلعت  ةعومجم 
عم راضلا ، نيتوربلا  جاتنإ  ليلقت 

؟ ةبرجتلا نع  اذام 
نايب يف  كلذو  اهب  مايقلا  يونت  يتلا  ةبرجتلا  لوح  ةمهملاو  ةيلوألا  ليصافتلا  ضعب  نع  رويكينوي  ةكرش  تنلعأ 

.نآلا ىلإ  هفرعن  ام  مدقن  يلي  اميفو  نوتغنتنه . عمتجمل 

وأ ةراض  ةيبناج  راثآ  كانه  تناك  اذإ  ام  ةفرعم  يأ  لّمحتلا ، ةمالسلا و ىلع  ىلوألا  ةبرجتلا  زيكرت  بصني  فوس 
.AMT-130 جالع يقلتل  ةراس  ريغ 

جالعلا ناك  اذإ  ام  فاشتكا  ينعي  يذلاو  ةبرجتلل -  ةنلعملا  فادهألا  يف  ةيلاعفلا  نيمضتب  رويكينوي  ةكرش  موقت  امك 
كلذ ةيناكمإ  نم  مغرلا  ىلعو  .ماع  ٍلكشب  نوتغنتنه  ءاد  روهدت  ّمدقت /  ءاطبإ  وهو  هب ، مايقلا  هب  ضرتفي  امب  موقي 

.ضرملا روهدت  ّمدقت /  ؤطابت  ىلع  ًاليلد  ةريغصلا  ىلوألا  ةبرجتلا  هذه  رهُظت  نأ  ًادج  دعبتسملا  نم  نأ  الإ  َايرظن ،
يذلاو نيتغنتنه ، نيتورب  جاتنإ  ليلقت  ىلع  ًارداق  جالعلا  ناك  اذإ  ام  رابتخا  يف  نمكي  قيقحتلل  ةيلباق  رثكألا  فدهلاو 

. انه ةروشنملا   HDBuzz ةلاقم يف  اهانركذ  يتلا  تاينقتلا  مادختساب  هسايق  مويلا  انناكمإب 

تايالولا لخادب  نوتغنتنه  ءادل  ةيريرس  براجتزكارم  عقاوم /  يف   AMT-130 جالع ةبرجت  متتس 
تنرتنإلا ربع  روهمجلل  اهنع  نالعإلا  متيس  نكل  اهددعوزكارملا ، عقاوملا /  هذه  ناكم  نآلا  ىلإ  فرعن  ال  ةدحتملا .

ةياهن 2019. لبق  ةبرجتلا  يف  ىضرملا  ليجست  ءدب  يف  رويكينوي  ةكرش  لمأتو  .اهرفوت  دنع 

نم نوناعي  نيذلا  صاخشألا  يأ  نوتغنتنه ، ءادل  ةركبم  ضارعأ  مهيدل  نمم  طقف  ًاضيرم  ةبرجتلا 26  لمشتس 
نم ًايمسر ”  “ صيخشتلا ديكأت  نم  ىلوألا  ةليلقلا  تاونسلا  لالخ  ةيدارإ ) ةيكرح ال  تابارطضا  ةيعيبط (  ريغ  تاكرح 

. ةنس ىلإ 65  نم 25  ىضرملل  يرمعلا  قاطنلا  نوكي  نأ  ىلع  .باصعأ  بيبط  لبق 

.نيكراشملل نيتغنتنه  نيج  يف  رثكأ  وأ   CAG راركت ىندأ 44  دح  ديدحتب  رويكينوي  ةكرش  تماق  ةداعلا ، ريغ  ىلعو 
ام نولمحي  نوتغنتنه  ءادل  ينيجلا  رابتخالا  يف  ةيباجيإ  ةجيتن  نوقلتي  نيذلا  صاخشألا  نم  يلاوح 50 % نأب  ًاملع 

نأ لمتحملا  نمو  .صاخشألا  نم  ليلق  ريغ  ددع  داعبتسا  ىلإ  دييقتلا  اذه  لثم  يدؤي  دق  كلذل  ًاراركت ، نيب 40 و 45 
ضرملا ّمدقتي  نأ  لمتحملا  نم  نيذلا  صاخشألا  وحن  ةبرجتلا  هيجوتل  دييقتلا  اذه  تعضو  دق  رويكينوي  ةكرش  نوكت 

ّمدقت ءاطبإ  يف   AMT-130 جالع ةيلعاف  ضرعل  لضفأ  ةصرف  ىلع  اهلوصح  نامض  يلاتلابو  ربكأ ، ةعرسب  مهيدل 
.ضرملا
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لك ىلع  قبطني  يذلاو  .رطاخم  ىلع  يوطنت  ىربك ، ةيغامد  ةحارج   AMT-130 ءاود مادختساب  جالعلا  بلطتي 
ً.ايلاح اهئارجإل  ططخملا  ينيجلا ” جالعلا   “ مدختست يتلا  تاجالعلا 

جالع مهنم  ًاضيرم  ىقلتي 16  ثيح  .نيتعومجم  ىلإ  يئاوشع  لكشب  مهددع 26  غلابلا  ىضرملا  ميسقت  متيس 
راشي يذلاو  ّدلقم ، جالع  ىضرم  ىقلتيو 10  .ةيلاع  وأ  ةضفخنم  ةعرجب  امإ  ، AMT-130 ءاود مادختساب  لاّعف 

.لوعفملا لماخ  فئازلا ”  “ وأ يمهولا " " لخدتلا ءاودلاب /  ًاضيأ  هيلإ 

، كراشم لكل  طقف  ةدحاو  ةرم  ىرُجي  هنأ  يف   AMT-130 ءاود مادختساب  جالعلل  ةلمتحملا  ةريبكلا  ةدئافلا  لثمتت 
ىلإ نيبقث  نم  ثادحإ  اهيف  متي  ماع  ريدخت  تحت  ىرُجت  ةيغامد  ةحارج  نمضتي  ثيح  ً.اطيسب  ًاءارجإ  سيل  هنأ  الإ 
ءاود ةبيكرت  نقحت  مث  .غامدلا  يف  ةرطسق  بيبانأ  ىمست  ةعيفر  بيبانأ  لاخدإو  ةمجمجلا ، يف  ةريغص  بوقث  ةتس 

.غامدلا يف  بيبانألا  كلت  ربع   AMT-130

يف ةلحض  بوقث  ثادحإ  متيو  ًاضيأ ، مه  ماع  ريدختل  نوعضخيسف  ّدلقملا  جالعلا  نوقلتيس  يذلا  ىضرملا  امأ 
.بيبانأ وأ  نقح  ىلع  ةيلمعلا  يوطنت  نلو  اهزواجت ، متي  نل  نكل  مهمجامجل  ةيجراخلا  ةقبطلا 

 - ةبرجتلا يف  اهتظحالم  متي  تاريثأت  يأ  تناك  اذإ  ام  ةفرعم  يف  ةدعاسملا  وه  ّدلقملا  جالعلا  ةعومجم  نم  ضرغلا 
يذلا يسفنلا  زيزعتلا   ) يمهولا ءاودلا  ريثأت  وأ  هسفن ،  AMT-130 جالع نع  ةجتان  ةراض -  وأ  ةديفم  تناك  ءاوس 

.ةحارجلاو ريدختلل  عوضخلا  نع  ةجتان  وأ  ةيريرس ،) ةبرجت  يف  ةكراشملا  نم  يتأي 

نينرلاب ريوصتلا  نمضتت  تاصوحف  ءارجإ  عم  ًارهش ، ىدم 18  ىلع  فثكم  ٍلكشب  ىضرملا  ةلاح  ةعباتم  متتسو 
لّاعفلا ءاودلا  ةعومجم  نم  ىضرملا  ةوعد  كلذ  دعب  متي  فوس  و  يكوشلا .) لزبلا   ) ينطقلا لزبلاو  يسيطانغملا 

.تاونس ةدمل 5  ةيونس  تارايزل  ةدوعلل 

قيرفو ضيرملا  نوكي  نل  نكل  ضيرملا ، اهيلإ  يمتني  يتلا  ةعومجملاب  ملع  ىلع  باصعألا  ةحارج  قيرف  نوكيس 
ريثأت ليلقت  يف  دعاستو  ةيمعتلا  ةجودزم  نوكتس  ةبرجتلا  نأ  ينعي  يذلاو  .كلذب  ملع  ىلع  نوتغنتنه  ةبرجت 
ناك اذإ  ام  ةفرعم  يف  لثمتملا  يملعلا  اهفده  قيقحت  نم  ةبرجتلا  ّنكمي  امم  لوعفملا ، لماخ  يمهولا  ءاودلا 

ً.الّاعف ناك  اذإ  امو  ًانمآ  ءاودلا 

ةيحارجلا ةيلمعلا  ءارجإ  نم  ًارهش  دعب 18  هنأ  وه  ّدلقملا  جالعلا  ةعومجمل  نيمتنملا  ىضرملل  يباجيإلا  بناجلا  امأ 
لماك جالعل  عوضخلل  مهتوعد  متيس  ةيضرُم ، ةبرجتلا  تانايبل  ةلقتسملا  ةعجارملا  تءاج  لاح  يفو  ةرغصملا ،

.ربكأ ةيناث  ةيحارج  ةيلمع  يف   AMT-130 ءاود مادختساب 

عفانملاو رطاخملا 
نم كلذل  ينيج ، جالع  هنأ  وهو  ربكألا ،** لمتحملا  هبيع  ًاضيأ   AMT-130 جالعل ةلمتحملا  ةيسيئرلا  ةزيملا  لثمت  ** 

.مئاد ريثأت  ةدحاو  ةرم  هب  ةجلاعملل  نوكي  نأ  عقوتملا 
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 ، ينيج رابتخإل  ةيباجيإ  ةجيتن  دعب  ًاركبم  هؤاطعإ  نكمي  ًاجالع  نوكيس  هل ، ططخم  وه  امك  ءيش  لك  راس  نإو 
ءاد روهظ  رخؤي  ىتح  وأ  ضرملا  ّمدقت  ئطبي  نأ  نكمي  ذإ  .ةايحلا  ىدم  رمتست  امبر  دمألا  ةليوط  عفانم  هل  نوكيسو 

.ةرركتم تاعرج  ىلإ  ةجاحلا  نود  نوتغنتنه 

.يلاقتربلا نوللاب  انه  حضوملا  ططخملا ، مسجلا  ىمسي  غامدلا  نم  قيمع  ءزج  يف   AMT-130 ءاود نقح  متيس 
سوريفلا رشنيس  له  نكل  نوتغنتنه ، ءادب  ةباصإلا  نم  ركبم  تقو  يف  غامدلا  نم  ططخملا  مسجلا  ةقطنم  رثأتت 

؟ ىضرملل عفانم  قيقحتل  غامدلا  يف  يفكي  امب  ًاقيمع  نيتغنتنه  نيتوربل  ضفاخلا  جالعلا 

تسيل ذإ  ىرخألا ، يه  دمألا  ةليوط  راثآلا  هذه  لثم  نوكت  دقف  ةراض ، ةيبناج  راثآ  هل  جالعلا  نأ  ّنيبت  نإ  كلذ ، عمو 
ةردقلا روهدت  ىلإ  ام  ببسل  جالعلا  ىدأ  ول  اذام  تحب ، يلايخ  لاثمك  .هيقلت  درجمب  جالعلا  ريثأت  فاقيإل  ةقيرط  كانه 

ىضرملاب لاحلا  يهتني  دق  نايثغلاب ؟ مئادلا  روعشلا  وأ  نوتغنتنه  ءاد  ّمدقت  عيرست  وأ  ةكرحلا ، يف  مكحتلا  ىلع 
نأ الإ  راثآلا ، هذه  لثم  نيسحتل  هعسو  يف  ام  لك  يبطلا  قيرفلا  لذبيس  .تاقاعإ  ىتح  وأ  ةريبك  ضارعأب  نيباصم 

ً.انكمم نوكي  نل  هفاقيإ  وأ  جالعلا  ريثأت  نم  صلختلا 

سيل نيتغنتنه -  نيتورب  يلكش  الك  جاتنإ  ليلقتل  ممصم  هنأ  وه   AMT-130 جالعل ىرخألا  ةمهملا  ليصافتلا  نم 
ّلثمتتو يربلا .” عونلا   “ ءاملعلا هيلع  قلطي  يذلا  ءيربلا  يعيبطلا ”  “ هقيقش ًاضيأ  لب  راضلا ، روحتملا  لكشلا  طقف 

وه ببسي  دق  نوتغنتنه  ءادب  نيباصملا  نيغلابلا  غامد  يف  يربلا  نيتغنتنه  عون  نم  دحلا  نأ  يف  فواخملا  ىدحإ 
دح ىلإ  فواخملا  هذه  يتأتو  .روحتملا  نيتوربلا  ضفخ  نم  عفانم  يأ  ىلع  يطغت  نأ  نكمي  يتلاو  رطاخم ، رخآلا 
، نآلا ىلإ  نكل  رشبلا ، نم  ىضرملا  نع  ةريبك  تافالتخا  اهنم  ٍلكل  يتلاو  نارئفلا ، ىلع  تيرجأ  براجت  نم  ريبك 
ةمهم تاروصت  رهظت  نأ  لمأنو  .ةفورعم  ريغ  ىضرملا  يف  يربلا  نيتغنتنه  نيتورب  عون  ضفخل  ةيلعفلا  راثآلا  ىقبت 

دومعلا يف  ةيودأ  نقح  نانمضتي  نيذللا  نيتغنتنه  نيتورب  ىوتسم  ضفخل  نييراجلا  نيجمانربلا  نم  كلذ  لوح 
ةكرش نم  Precision-HD جمانربو نيتوربلا ، يلكش  الك  ضفخل  شور ، ةكرش  نم   RG6042 جمانرب وهو  يرقفلا ،

.يئاقتنا ٍلكشب  نيتوربلا  نم  روحتملا  لكشلا  ىوتسم  ضفخ  ةلواحم  هيف  متت  يذلا  فيو ،

ول ةيرشب  براجت  يف  همادختساو  ًامدق  يضملاب  هل  حمسيل  نكي  ملو  تاناويحلا ، ىلع   AMT-130 جالع رابتخا  مت 
نكمي يتلا  رارضألاو  عفانملا  نع  انرابخإ  مهنكمي  نم  مه  طقف  رشبلا  نكل  .ةلوبقم  ريغ  رطاخم  فاشتكا  مت 
عقوت ةبرجتلا  هذه  يف  عوطتلا  يف  نوركفي  نيذلا  ىضرملل  نكمي  ةحارجلا ، رطاخم  ىلإ  ةفاضإلاب  .اهرابتخا 
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.ةكراشملا نم  ًايصخش  مهتدافتساب  عطاق  ضارتفا  نود  ةلمتحملا ، رطاخملا  لوح  ةلماش  ةراشتسا  ىلع  لوصحلا 
نوعوطتي نيذلا  كئلوأف  كلذل  نيرخآلا ، نع  ةباين  ةريبك  تايحضت  ميدقتب  نيعوطتملا  ءالؤه  لثم  موقي  فوس  و 

.نوتغنتنه عمتجم  يف  نييدرفلا  لاطبألا  مظعأ  نيب  نم  مه  رشبلا  ىلع  اهعون  نم  ىلوألا  براجتلا  يف  ةكراشملل 

مهم ّمدقت 
لؤافتلاب مستي  يذلا  يعوضوملا ، لمألا  رومألا  يف  رظنلل  لضفملا  انجهن  ىلع  قلطن  ، HDBuzz يف انه 

ضعب انيقلت  نيتغنتنه ، نيتورب  ىوتسم  ضفخ  تاجالع  نع  قباسلا  انريرقت  دعب  .تقولا  سفن  يف  ةيعقاولاو 
ىتح  ) مزاللا نم  رثكأ  نومئاشتم  اننأب  ىري  رخآلا  ضعبلا  امنيب  مزاللا ، نم  رثكأ  نولئافتم  اننأب  ديفت  يتلا  تاقيلعتلا 
ثدحي امل  انروظنم  نأب  كلذ  ينعي  امبر  لب  كلذ .) عم  انيدل  ةلكشم  الو  "، HDBuzzKill  “ لثم تاملك  فذاقت  مت  هنأ 

.ةياهنلا يف  كمكحل  ًاكورتم  كلذ  ىقبي  نكل  بئاصلا ، وه 

” رشعلا ةيبهذلا  دعاوقلا   " ةلاقم كدعاست  دقو  .ةددعتم  رداصم  نم  مهتامولعم  ءاقستسا  ىلع  ءارقلا  لك  عجشن 
لك يف  يقطنملا  كيكشتلا  عم  ةركتبملاو  ةديدجلا  راكفألا  هاجت  ةحتفنم  ةيلقعب  ّيلحتلا  ىلع  ماع 2011 ، ةروشنملا 

كلذ يف  امب  ةيثحبلا ، عيراشملا  يف  نوتغنتنه  ةلئاع  دارفأ  عوطت  حيرص  ٍلكشب  ديؤن  نحن  .ةغراف  ةجض  ّلكشي  ام 
.نوتغنتنه ءاد  ةبراحم  يف  ًايقيقح  ًاّمدقت  اهب  ققحنس  يتلا  ةديحولا  ةقيرطلا  اهنأ  نمؤن  اننأل  ةيريرسلا ، براجتلا 

صاخشألا نم  ةروشملا  بلطو  عفانملاو ، رطاخملا  مييقتب  عوطتلا  يف  ركفي  صخش  يأ  حصنن  هسفن ، تقولا  يفو 
.تاساردلاو براجتلا  هذه  لثم  يف  ةكراشملا  لبق  مهتروشمب ، قثت  نمم  ةمزاللا  ةفرعملاو  ةربخلا  نوكلمي  نيذلا 

قيرطلا ديهمت  ةيناكمإ  حيتت  نيتغنتنه  نيتورب  ىوتسم  ضفخل  ينيج  جالع  ةبرجت  لوأ  يه  : AMT-130 يف انيأر 
دّاور نم  ةعاجش  لقأ  اوسيل  ةبرجتلا  هذه  يف  نيكراشملا  نأب  ىرنو  .ةركتبملاو  ةيروثلا  ةيودألا  نم  ديدج  ليجل 
ةيصخش رطاخمل  مهسفنأ  ضيرعتبف  ً.اماع  نيسمخلا  براقي  ام  ذنم  رمقلا  حطس  مهمادقأ  تأطو  نيذلا  ءاضفلا 

ةقالمع ةزفق  كلذ  ققحي  نأ  لمأ  ىلع  لوهجملا ، وحن  ةريغصلاب  تسيل  ةوطخ  ذخأل  نوكراشملا  عوطتيس  ةريبك ،
.لكك نوتغنتنه  ءاد  عمتجمل 

نيتورب ىوتسم  ضفخ  براجت  نم  اهريغو  ةبرجتلا  هذه  لوح  تادجتسملاو  رابخألا  نم  ديزملا  رشنب  موقنس 
.اهّمدقت عم  نيتغنتنه 

ةيعماجلا ندنل  ةيلك  لبق  نم  دلياو  دإ  روتكدلا  فيظوت  مت  .حلاصملا  يف  براضت  دوجو  مدع  نع  رزلاف  انآ  حّرصت 
وأ يراشتسا  لمعب  ماق  نوتغنتنه : ءادل  تاجالع  ريوطت  يف  مهتدعاسمل  ةيراجتلا  تاكرشلا  نم  ديدعلا  عم  لمعيو 

.23 سوكولو تيلبيرتو  سكينوكوتيمو  رويكينويو  زيسنياس  فيال  فيوو  شور  ةكرش  نم  ًايثحب  ًاليومت  هقيرف  ىقلت 
ةحلصم يأ  هيدل  تسيلو  .ةلاقملا  هذه  عوضوم  رويكينوي ، ةكرش  عم  رجألا  عوفدم  ريغ  ًايثحب  ًانواعت  هقيرف  ىرجأ  امك 

ةلئسألا رظنأ  انب ، ةصاخلا  حاصفإلا  ةسايس  لوح  تامولعملا  نم  ديزمل  .يجالعلا  ... جمانربلا  اذه  جئاتن  يف  ةيلام 
ةرركتملا

سوماقلا
.نوتغنتنه نيج  هجتني  يذلا  نيتوربلا  نيتغنتنه  نيتورب 

لوح ةددحم  ةلئسأ  ىلع  ةباجإلل  ةممصم  نوكت  ةريبك  ةيانعب  اهل  طيطختلا  متي  براجت  ةيريرس  ةبرجت 
رشبلا ىلع  ام  راقع  ريثأت  ةيفيك 

لعفلاب ضارعألا  رهظت  نيح  وأ  نوتغنتنه  ءاد  صيخشت  دعب  ةركبم  ضارعأ 
عونلا وه  نيتعنتنه  نيتورب  نم  يربلا  عونلا  ربتعي  لاثملا ، ليبس  ىلع  روحتم ."  " سكع يربلا  عونلا 

". يحصلا  " وأ يعيبطلا " "
رركتملا  CAG لسلست ىلع  يوتحي  يذلاو  نيتغنتنه ، نيج  ةيادب  يف  يوونلا  ضمحلا  دادتما   CAG راركت
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