
يتبرجت PRECISION-HD1 و 2 نم  لامآلل  ةبيخم  جئاتن 
فيو ةكرش  نم 

ىلع ةلحرملا 1/2  براجت  يف   ASO عون نم  اهيءاود  نأب  لامآلل  ةبيخم  ًارابخأ  زسنياس  فيال  فيو  ةكرش  تنلعأ 
.روحتملا نيتغنتنه  نيتورب  ضفخ  يف  حجنت  مل  نوتغنتنه  ءاد  ىضرم 

 
Dr Rachel ريرحت

Harding 2021 ناْسَين 25 ، / ليربإ  
Dr Leora و Dr Rachel Harding ملقب

Fox
رَاذآ 30، / سرام يف  لصألا  يف  روشنم 

2021 
Dr Shaimaa Ibrahim Mohamed El ةمجرت

Jaafary

اهنأ زسنياس  فيال  فيو  ةكرش  تنلعأ  نأ  دعب  عوبسألا  اذه  ةطبحملا  رابخألا  نم  ديزملا  نوتغنتنه  ءاد  عمتجم  ىقلت 
امهرابتخاب موقت  تناك  ( ASOs  ) خسنلا هاجتا  سكع  دياتويلكوينوجيلوأ  تابكرم  نم  نيءاود  ريوطت  فاقيإ  يونت 

طقفراضلا نيتغنتنه  نيتورب  ىوتسم  ضفخ  فدهب  ةيبيرجتلا  تاجالعلا  هذه  ميمصت  مت  دقو  .نوتغنتنه  ىضرم  ىلع 
عقوتملا ريثأتلا  تاجالعلا  هذهل  نكي  مل  ظحلا  ءوسل  نكل  ًاميلس ، نيتوربلل  يحصلا  رخألا  لكشلا  ىلع  ظافحلا  عم 

،ASO عون نم  نيءاودلا  نيذه  ريوطت  يف  ًامدق  يضملا  فيو  ةكرش  يونت  ال  نيتغنتنه . نيتورب  ضفخ  يف  وجرملاو 
رثكأ ثدحتنل  .ةنّسحمو  ةديدج  ةيئايميك  ةبيكرتب  نكل   ASO عون نم  ًاضيأ  ثلاث  ءاودل  ةيريرس  ةبرجتل  ططخت  اهنأ  الإ 

( شور  ) ةكرش نم  ةريخألا  رابخألاب  هلك  كلذ  ةقالعو  فيو ، ةكرشل  ةيلاتلا  ةوطخلاو  ربخلا ، اذه  هينعي  امع 
[. https://en.hdbuzz.net/300]

يتبرجت PRECISION-HD1 و 2؟ نم  فدهلا  ناك  اذام 
امهيلع تقلطأ  ( ASOs  ) خسنلا هاجتا  سكع  دياتويلكوينوجيلوأ  تابكرم  نم  نيءاود  ريوطتب  فيو  ةكرش  تماق 

نيتورب نم  راضلا  لكشلا  نم  ديدحتلا  هجو  ىلع  للقت  نأ  يف  لمأت  تناك  يتلاو   WVE-120102 و WVE-120101
هاجتا سكع  دياتويلكوينوجيلوأ  تابكرم  لمعت  .نوتغنتنه  ءادب  نيباصملا  صاخشألا  يف  هعينصت  متي  يذلا  نيتغنتنه 
ةيودأو .نيعم  نيتورب  ءييزج  عنصب  انماسجأ  يف  ايالخلا  ربخت  يتلا  ةينيجلا  ةلاسرلا  يف  لّخدتلا  لالخ  نم  خسنلا 
لكشلا عنص  ةلاسر  فدهتست  اهريوطتب  فيو  ةكرش  تماق  يتلا  خسنلا  هاجتا  سكع  دياتويلكوينوجيلوأ  تابكرم 
نم كلذل  نيتوربلا ، نم  يحصلاو  يعيبطلا  لكشلا  ةلاسر  ىلع  ريثأتلا  مدع  عم  نيتغنتنه ، نيتورب  نم  راضلا 
نيتغنتنه نيتورب  ضفخ  بيلاسأ  نع  فلتخي  يذلاو  .طقف  راضلا  نيتغنتنه  نيتورب  تايوتسم  نم  للقت  نأ  ضرتفملا 

نم يحصلاو  راضلا  نيلكشلا  الك  نم  للقت  يتلا  رويكينويو ، شور  ةكرش  لبق  نم  ةمدختسملا  كلت  لثم  ىرخألا ،
هتفيظو يدؤي  ىقبيس  يحصلا  نيتغنتنه  نيتورب  نأل  مهم  كلذ  نأ  فيو  ةكرش  يف  ءاملعلا  دقتعيو  نيتغنتنه . نيتورب 

.ررضلا ببسي  ىتح ال  نيتوربلل  راضلا  لكشلا  نم  طقف  صلختلا  متي  نيح  يف  ميلس ، لكشب 
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براجت يف  نيكراشملا  يف  راضلا  نيتغنتنه  نيتورب  تايوتسم  يف  ريبك  ريغت  ةظحالم  متت  مل  ظحلا ، ءوسل 
لماخ يمهولا  ءاودلا  اوقلت  نيذلا  كئلوأب  ةنراقم  فيو ، ةكرشل   ASO ةيودأ اوقلت  نيذلا   PRECISION-HD

.لوعفملا
ةطساوب ةروصلا   : Africa Studio

عبرأ ةبرجت  لك  يف  نيكراشملا  نم  يلاوح 88  ىقلت  ، PRECISION-HD2 و PRECISION-HD1 يتبرجت لالخ 
نع لوعفملا ، لماخ  يمهولا  ءاودلا  وأ  خسنلا  هاجتا  سكع  دياتويلكوينوجيلوأ  تابكرم  ءاود  نم  ةيرهش  تاعرج 
ةمالس رابتخا   1b/2a ةلحرملا نم  ًايبسن  ةريصقلا  براجتلا  هذه  نم  فدهلا  ناكو  .يرقفلا  دومعلا  يف  نقح  قيرط 
ءاد ضارعأ  ىلع  اهريثأت  سايقل  ةممصم  نكت  ملو  راضلا ، نيتغنتنه  نيتورب  ىوتسم  ضفخ  ىلع  اهتردقو  ةيودألا 

 - ءاودلا نم  ةيرهش  تاعرج  يقلت  يف  رارمتسالا  رايخ  نوكلتمي  نوكراشملا  ناك  ةبرجتلا ، ةياهن  يفو  .نوتغنتنه 
يف تاعرجلا  يقلتل  ةددحملا  ةينمزلا  ةرتفلا  نأ  نيح  يفو  .ةبيكرتلا  ةفوشكم  ةدتمملا  ةبرجتلاب  فرعي  ام  وهو 

ةفوشكم ةدتمم  ةبرجت  اهنم  لكل  ناك  لعفلاب ، تهتنا  دق   PRECISION-HD2 و PRECISION-HD1 براجت
.ةبيكرتلا

؟ براجتلا هذه  يف  ثدح  اذام  ًاذإ ،
، ظحلا ءوسلو  . PRECISION-HD براجت جئاتن  مهأ  هيف  تكراش  ًايفحص  ًانايب  فيو  ةكرش  ترشن  سرام ، يف 29 

نيكراشملا يف  راضلا  نيتغنتنه  نيتورب  تايوتسم  يف  ريبك  ريغت  ةظحالم  متت  مل  ، PRECISION-HD2 ةبرجت يف 
يفو .لوعفملا  لماخ  يمهولا  ءاودلا  اوقلت  نيذلا  كئلوأ  عم  ةنراقم  ، WVE-120102 ءاود اوقلت  نيذلا  ةبرجتلا  يف 
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تابكرم نم  ةيرهش  تاعرج  يقلت  يف  نوكراشملا  اهيف  رمتسا  يتلا  ةبيكرتلا ، ةفوشكم  ةدتمملا  ةساردلا 
ىوتسم نم  ًادج  ةفيفط  تاضافخنا  دصر  مت  ًابيرقت ، ماعل  اهضعب  دتما  يتلاو  خسنلا ، هاجتا  سكع  دياتويلكوينوجيلوأ 

.راضلا نيتغنتنه  نيتورب 

نم مغرلا  ىلعو  ، PRECISION-HD2 ةبرجتب ةنراقم  ًاليلق  رخأتم  تقو  يف   PRECISION-HD1 ةبرجت تأدب 
ةعرجلا ةعومجم  نيمضتل  ىرخأ  رهشأ  ةعضب  ىلإ  فيو  ةكرش  جاتحت  ، WVE-120101 ءاود تاعرج  ءاطعإ  ءاهتنا 
ةلثامم جئاتن  تدهوش  لقألا ، تاعرجلا  نم  اهيلع  اولصح  يتلا  تانايبلا  ىلع  ًءانب  كلذ ، عمو  .اهتاليلحت  يف  ىلعألا 
فاقيإ فيو  ةكرش  تررق  ببسلا  اذهلو  . PRECISION-HD1 ةبرجت يف  نيتغنتنه  نيتورب  ضفخ  يف  لامآلل  ةبيخم 
ةبيكرتلا ةفوشكم  ةدتمملا  تاساردلا  يف  نوكراشملا  لصحيس  . WVE-120102 و WVE-120101 اهيءاود ريوطت 

.ةيفاضإ تاعرج  كانه  نوكت  نل  هنأ  الإ  ةيئاهن ، ةعباتم  ةرايز  ىلع 

، لوعفملا ةلماخ  ةيمهولا  ةيودألاو  ةلاعفلا  ةيودألا  تاعومجم  يف  اهتظحالم  تمت  يتلا  ةيبناجلا  راثآلا  ىلإ  ًادانتسا 
، كلذ عمو  نيكراشملا  . نم  ةريغص  ةبسن  يف  ةداح  ةيبناج  راثآ  دوجو  عم  لّمحتلا ، يديجو  نينمآ  نيءاودلا  الك  ناك 
يف وجرملا  لوعفملا  اققحي  نأ  (AOS  ) خسنلا هاجتا  سكع  دياتويلكوينوجيلوأ  تابكرم  نم  نيءاودلا  الك  حجني  مل 

.روحتملا نيتغنتنه  نيتورب  تايوتسم  ضفخ  وهو  رشبلا ،

؟ فيو ةكرشل  ةيلاتلا  ةوطخلا  يه  ام 
ةثلاث  ASO ةبرجت يف  ًامدق  يضملل  ططخت  فيو  ةكرش  نأ  وهو  هتاذ  يفحصلا  نايبلا  يف  رخآ  ٍربخ  ةكراشم  تمت 
براجت نم  ةعجشم  نم  لقأ  جئاتن  عم  لاؤسلا : ىقبيو  . WVE-003 اهيلع تقلطأ  راضلا  نيتغنتنه  نيتورب  فدهتست 

؟ ةثلاث ةبرجت  عم  ًامدق  يضملا  اذامل  ، PRECISION-HD

WVE- ءاود عم  حاجنلا  يف  اهصرف  نيسحت  ىلع  ةرداق  اهنأ  ىرت  يهو  براجتلا  كلت  نم  ريثكلا  فيو  ةكرش  تملعت 
WVE- ةقباسلا : خسنلا  هاجتإ  سكع   ASOs ةيودأو  WVE-003 نيب ةيسيئرلا  تافالتخالا  ىدحإ  لثمتتو  . 003

مدختسي يذلاو  ديدجلا ،  ASO ءاودل ةروطملا  ةنّسحملا / ةيئايميكلا  ةبيكرتلا  يف  ، WVE-120102 120101 و
ةيئيزجلا ةينبلا  يف  تارييغت  يساسأ  ٍلكشب  ينعي  يذلاو  .فيو  ةكرش  نم  ةيساسألا ”  PN ءايميك نم  ديدجلا  ليجلا  “

WVE-003 ءاودل ةمداقلا  ةبرجتلا  موقتس  .ىضرملا  يف  ءاودلا  ةيلعاف  نم  ديزت  نأ  لمأن  يتلاو   ASO ءاودل
PRECISION- و PRECISION-HD1 يتبرجت رارغ  ىلع  نيتغنتنه ، نيتورب  ضفخ  يف  هتيلعافو  هتمالس  رابتخاب 

.HD2

ةيودأ براجت  رارغ  ىلعو  يف 2021 .  WVE-003 ءاودل ةيريرسلا  ةبرجتلا  نم   1b/2a ةلحرم أدبت  نأ  ررقملا  نم 
، ًالاعف جالعلا  نوكيل  ةينيجلا  مهترفش  يف  ددحم  عيقوت  دوجو  ىلإ  نوكراشملا  جاتحي  فيو ، ةكرش  نم  ىرخألا   ASO

ديتويلكونلا لاكشأ  ددعت  هيلع  قلطي  نيتغنتنه ، نيج  نم  دتمملاو  يحصلا  نيلكشلا  نيب  طيسب  يئالما  فالتخا  وهو 
يف  WVE-003 جالع ةيلاعفل  بولطملا  درفملا  ديتويلكونلا  لاكشأ  ددعت  ىلع  روثعلا  مت  دقو  (. SNP  ) درفملا
دوجو رابتخال  عوضخلل  نيلمتحملا  نيكراشملا  عيمج  جاتحيس  كلذل  نوتغنتنه ، ءادب  نيباصملا  نيغلابلا  نم  % 40
اوكراش نيذلا  صاخشألل  حاتتس  امك  .ةبرجتلا  يف  مهليجست  متي  نأ  لبق  بولطملا  درفملا  ديتويلكونلا  لاكشأ  ددعت 

يف لمتحملا  ليجستلل  درفملا  ديتويلكونلا  لاكشأ  ددعت  صحفل  عوضخلا  ةصرف  ةبرجت PRECISON-HD1 و 2  يف 
.WVE-003 ةبرجت

؟ يضاملا عوبسألا  شور  ةكرش  اهنع  تنلعأ  يتلا  رابخألاب  كلذ  ةقالع  ام  # 

ًامامت ةلصفنم  امهبراجت  جئاتن  نع  فيوو  شور  يتكرش  تانالعإ  نأ  الإ  ةياغلل ، فسؤم  تيقوتلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع 
تاعرجلا ءاطعإ   PRECISION-HD براجت تلمكأ  ثيح  .لاكشألا  نم  ٍلكش  يأب  اهضعبب  ًايملع  طبترت  الو 

نم 2021. لوألا  عبرلا  ةياهن  لولحب  جئاتنلا  مهأ  ةكراشم  متتس  هنأ  رهشأ  ةدع  ذنم  فيو  ةكرش  تركذو  ةررقملا ،
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نأ نكمملا  نم  نكي  ملو  عقوتم ، ريغ  ٍلكشب  GENERATION-HD1 شور ةكرش  ةبرجت  يف  تاعرجلا  تفقوت  امنيب 
.فيو ةكرش  براجتل  ينمزلا  لودجلا  ىلع  اهجئاتن  رثؤت 

WVE- و WVE-120101 يءاود نأ  فيو  ةكرش  تاسارد  جئاتن  ترهظأ  نينالعإلا : نيب  رخآ  مهم  فالتخا  كانهو 
تاعرجلا يف  ىتح  يكوشلا ، لئاسلا  يف  نيتغنتنه  نيتورب  ىوتسم  ضفخ  يف  حجنت  مل   ASO عون نم   120102

نيتورب تايوتسم  ضفخ  يف  لعفلاب  حجن  دقف  شور  ةكرش  نم   Tominersen ءاود امأ  .اهرابتخا  مت  يتلا  ىلعألا 
ةلحرملا جئاتن  ىلع  ًءانب  فقوت  ءاودلا  ريوطت  نأ  الإ  ةركبملا ، براجتلا  يف  ىضرملل  يكوشلا  لئاسلا  يف  نيتغنتنه 

.ضرملا ضارعأ  ىلع  ءاودلا  ريثأت  تربتخا  يتلا  ًاقاطن  عسوألاو  لوطألا  ةبرجتلا  نم  ةثلاثلا 

نيتغنتنه نيتورب  ىوتسم  ضفخ  يف  ةبوعص  دجت   PRECISION-HD براجت تلعج  يتلا  ةلمتحملا  بابسألا  ىدح 
نّسحتو ّروطت  يف  ايجولونكتلا  نأ  الإ  .مدقأ  ةيئايميك  ةبيكرت  تمدختسا  اهرابتخا  مت  يتلا   ASO ريقاقع نأ  وه 

.WVE-003 ءاودل ةمداقلا  براجتلا  نم  لضفأ  جئاتن  دهشن  نأ  يف  لمأ  كانه  كلذل  رمتسم ،

ًامدق يضملا  لصاونل  ديدج  نم  فقن  # 

قيرطلا ةياهن  لاوحألا  نم  لاح  يأب  سيل  هنأ  الإ  نوتغنتنه ، عمتجمل  لامآلل  ًابيخم  ًاتقو  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع 
( شور ةبرجت   ) فاقيإ ببس  لوح  ًادج  ةدودحم  انتامولعم  لازت  ال  نيتغنتنه . نيتورب  ضفخ  تاجالعل 

امك .ةيلبقتسملا  براجتلا  ةغايص  يف  دعاستسو  ًابيرق  رهظتس  ليصافتلا  نأ  الإ  [https://en.hdbuzz.net/300]
يف اهتكراشمو  ربكأ  قمعتب  جئاتنلا  ليلحت  متي  نأ  دعب  ، PRECISION-HD براجت نم  ريثكلا  ملعتنس  اننأ 

فادهتسا نأ  ىلع  راشتنالا  عساو  ليلد  كانه  لازي  الو  .ةيلبقتسملا  تاعوبطملا  يفو  ةمداقلا  ةيملعلا  تارمتؤملا 
اهفشكتسي يتلا  ىرخألا  بيلاسألا  نم  ديدعلا  بناج  ىلإ  ضرملا ، جالع  يف  يوق  جهن  وه  هئشنم  يف  نيتغنتنه  نيج 

، ةركتبملا ةيودألا  تابيكرت  نم  تارشعلا  نمضتت  يتلا  نيتغنتنه  نيتورب  ىوتسم  ضفخل  ًايلاح  تاكرشلاو  نوثحابلا 
نم ىرخأ  بناوج  ىلع  زكرت  يتلا  ةيفاضإلا  ةيجالعلا  لبسلا  نم  ديدعلا  كانه  نأ  امك  .اهلاصيإل  ةددعتم  قرطو 

.ةنيعم ضارعأ  ةجلاعم  ىلإ  فدهت  وأ  نوتغنتنه  ءاد  ايجولويب 

تامولعملا ةكراشمو  ضعبلا  مهضعب  معدل  يملاعلا  نوتغنتنه  ءاد  عمتجم  نم  ًايئانثتسا  ًافتاكت  عوبسألا  اذه  دهش 
هذه يف  اوكراش  نيذلا  لاطبألاب  انءافتحا  لصاونو  .يملعلاو  يفطاعلا  ديعصلا  ىلع  ًامدق  يضملا  ةيفيك  ةشقانمو 

يف اعيمج  لمأن  انك  .رشبلا  يف  نيتغنتنه  نيتورب  ىوتسم  ضفخ  تالواحم  دّاور  نيب  نم  مه  نيذلاو  براجتلا 
.ةديدجلا ةفرعملا  نم  ةورثب  ًامدق  يضمنس  اننكل  ، PRECISION-HD براجت نم  لضفأ  ةجيتن  ىلع  لوصحلا 

عوبسألا رابخأ  لوح  تالئاعلل  اهتاقيلعت  يف  ةيعماجلا  ندنل  ةيلك  نم  يزيربت  ةراس  ةروتكدلا  لاوقأ  نم  انه  سبتقنو 
هذهب مكمالعإل  نيدجاوتم  ًامئاد  نوكنس  انرودبو ، ةقيقحلا .” داجيإل  ىعسي  نأ  ملعلا  ىلعو  ملع ، اذه  : “ يضاملا

.اهروهظ روف  قئاقحلا 

عم حاصفإ  مدع  تايقافتاو  تاقالع  اهيدل  يتلا  ةيكيرمألا ، نوتغنتنه  ضرم  ةيعمج  يف  سكوف  ارويل  ةروتكدلا  لمعت 
يف براضت  يأ  ليشار  ةروتكدلا  ىدل  سيلو  .شورو  زسنياس  فيال  فيو  يتكرش  كلذ  يف  امب  ةيودألا ، تاكرش 

ةرركتملا ةلئسألا  رظنأ  انب ، ةصاخلا  حاصفإلا  ةسايس  لوح  تامولعملا  نم  ديزمل  .هنع  ... حيرصتلل  حلاصملا 

سوماقلا
.نوتغنتنه نيج  هجتني  يذلا  نيتوربلا  نيتغنتنه  نيتورب 

ىضرملا نم  ديدعلا  ىلع  ةيريرس  براجت  ءارجإ  اهيف  متي  ديدج  جالع  ريوطت  يف  ةلحرم  ةثلاثلا  ةلحرملا 
ام جالع  ةيلعاف  ديدحتل 

ًاصيصخ ةممصملا  يوونلا  ضمحلا  تائيزج  مادختسا  هيف  متي  تانيجلا  تاكسإ  تاجالع  نم  عون   ASOs
نيجلا لمع  فاقيإل 
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