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 انًهخص انعربً

اٌؾييا   بميياكعٍييٟ ع١ٛأيياث ِييٓ ل ١يي  اأٌٙييقٖ اٌخضلبييت أصييلٜ اٌبغييذ اٌغمٍييٟ 

اٌخابعييت ٌّعٙييـ بغييٛد ٚ( وفييل اٌخيي١ؼافظييت )ِغ يييؾابّغ ييت بغييٛد اجٔخيياس اٌغ١ييٛأٟ ب

ٚماكة اٌنكاعيت. أِيا اٌخضياكل اٌّع١ٍّيت  -ِلون اٌبغيٛد اٌنكاع١يت  -اجٔخاس اٌغ١ٛأٟ 

صل٠ييج بّعّييً ٚعييـة اٌّضخييلاث ليييُ ائٟ ٌع١ٕيياث اٌييـَ فمييـ أ١يياٌى١ّ خغ١ٍييًاٌاٌؾاصييت ب

ائٟ ٌع١ٕياث ١ياٌغ١ٛأٟ ب١ّٕا أصلٞ اٌخغ١ًٍ اٌى١ّ ٔخاسِعٙـ بغٛد اج -غٕاَ ٚاٌّاعن اأ

ِعٙييـ بغييٛد اجٔخيياس  - اٌٍييبٓ بيياٌّلون اٌييـٌٟٚ ٌٍخييـك٠ب عٍييٟ كعا٠ييت اٌغ١ييٛاْ بيييؾا

أِييا اٌـكاىييت اٌٙيييخٌٛٛص١ت فمييـ حّييج بّعّييً ليييُ اٌبييارٌٛٛصٟ بى١ٍييت اٌ ييب  اٌغ١ييٛأٟ

صاِعت اٌما٘لة أِا اٌـكاىت اٌيي١خٌٛٛص١ت فميـ حّيج باٌّعّيً اٌّلوينٞ بى١ٍيت  -اٌب١ لٞ 

بّعّيً  DNA ٚRNA. ٚحيُ اىيخؾ   ٚحميـ٠ل ويً ِيٓ صاِعيت عي١ٓ سيّو -اٌعٍَٛ 

بيياٌّلون اٌييـٌٟٚ ٌٍخييـك٠ب عٍييٟ كعا٠ييت اٌغ١ييٛاْ بيييؾا. ٚاىييخّلث  -ت ١يياٌٛكارييت اٌضن٠ 

 َ.2004سٙٛك بـا٠ت ِٓ ٔٛفّبل  8اٌخضلبت اٌغم١ٍت ٌّـة 

 :ـ٠خعٍك بف١ّا ٌغصٛي عٍٝ اٌّن٠ـ ِٓ اٌّعٍِٛاث ٘ٛ ا٘قٖ اٌـكاىت ِٓ ٙـف اٌٚواْ 

ِلعٍيت ٔخمياي ِيٓ اجٙيا أرٕيا  حاِ ٚإفلام ٍب١ٕيتحغيـد فيٟ اٌغيـة اٌ اٌخغ١١لاث اٌخيٟ .1

ِلعٍييت إعيياؿة  إٌييِٟلعٍييت اٌعييّٛك ٓ ِلعٍييت ظييّٛك اٌغييـة ِٚيي إٌييٝغٍييب اٌ

 ح ٛك٘ا ٚحؾ١ٍك اٌيلىٛل.

اٌ  ئ١ييت  ا٠يياٌؾ اٌخغ١ييلاث اٌخييٟ حغييـد فييٟ وييً ِييٓ ٔييي١ش اٌغييـة اٌٍب١ٕييت ٚ  .2

 االفلام٠ت ٌقٌه إٌي١ش ؽ ي ِلعٍت اٌضفاف.

إٔخيياس ٚحلو١ييب اٌٍييبٓ ؽيي ي ِٛىييُ اٌغ١ٍييب اف عٍييٝ فييغييِٛي فخييلة اٌضحييير١ل   .3

 اٌخاٌٟ.

 3.5عّياكُ٘ ِيٓ أبميلة فل٠ن٠ياْ عخياك ِخٛىيػ  16اىخؾـَ فٟ ٘قٖ اٌـكاىت ٚ

ِضّٛعخياْ  إٌيٟ بمياكاٌلاب . لييّج اأ إٌٟىٕت ؽ ي ِٛىُ اٌغٍب ِٓ اٌزأٟ  6.5 إٌٟ

 60ٙا فخيلة صفياف اوزيل ِيٓ اٌخٟ ٌ بماكبملاث( االٌٟٚ حخًّ اأ 8)وً ِضّٛعت حعُ 

 45اٌخٟ ٌٙا فخلة صفاف ألً ِٓ  بماك٠ِٛاً )أوزل ِٓ اٌغـ اٌّزاٌٟ( ب١ّٕا اٌزا١ٔت حخًّ اأ

 ٠ِٛاً )ألً ِٓ اٌغـ اٌّزاٌٟ(.
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 :انًخحصم عهٍها فًٍا ٌهً أهى انُخائجوًٌكٍ حهخٍص 

ا ٠ِٛ 72.38اٌخٟ ٌٙا فخلة صفاف غ٠ٍٛت واْ  بماكِخٛىػ غٛي فخلة اٌضفاف ٌأل

ٚواْ بٙا اٌز د ِلاعً اٌّؾخٍفت ع١ذ حُ حغـ٠ـ فخلاث اٌعيّٛك إٌخيػ ٚإعياؿة ح يٛك 

اْ حىييْٛ فخييلة ربيياث  إٌيي٠ِٟٛييا ٌىييً ِّٕٙييا ِّييا اؿٞ  28حؾ١ٍييك اٌيلىييٛل بييـ  -اٌغييـة 

اٌخيٟ ٌٙيا فخيلة صفياف  بمياك٠ِٛاً. ب١ّٕا ِخٛىػ غيٛي فخيلة اٌضفياف ٌأل 16.38اٌعّٛك 

ٔصف١ٓ االٌٚيٟ ٌفخيلة اٌعيّٛك إٌخيػ ٚاٌزا١ٔيت  إ٠ٌِٟٛا حُ حميّٙا  33.25لص١لة واْ 

 ٠ِٛا. 16.63حؾ١ٍك اٌيلىٛل ٚوً ِّٕٙا إىخغللج  -ٌفخلة إعاؿة ح ٛك اٌغـة 

 . وظٍفت انغذة انهبٍُت خالل فخرة انجفاف:1

ت ؽي ي ١يائٟ اٌغ١يٛٞ الفيلاماث اٌغيـة اٌٍب١ٕيعـرج حغ١لاث حـك٠ض١ت فيٟ اٌخلو١يب اٌى١ّ

 فخلة اٌضفاف ٚحخًّ وً ِٓ:

أؾفط حلو١ن اٌـ٘ٓ فٟ افلاماث اٌغـة حـك٠ض١اً ؽي ي فخيلة اٌضفياف ٚٚصيً  . أ

%( ريُ بيـأ باالكحفيا  0.6اؿٟٔ ِيخٛٞ ٌٗ ؽي ي ِلعٍيت ربياث اٌعيّٛك ) إٌٟ

اعٍٟ ل١ّت ٌٗ ؽي ي ا١ٌيَٛ االٚي بعيـ اٌيٛالؿة  إٌٟحـك٠ض١ا بعـ فٌه عخٟ ٚصً 

ٍٟ اٌخلح١يب( فاث فخلة اٌضفاف اٌ ٠ٍٛت ٚاٌمص١لة ع بماك% ٌأل5.90ٚ 5.51)

االٔؾفاض اٌخـك٠ضٟ ِلة اؽلٞ ِ  م٠اؿة و١ّت اٌٍبٓ إٌّخضت. وّيا  إٌٟرُ عاؿ 

اٌخيٟ ٌٙيا فخيلة  بمياكوياْ حلو١ين اٌيـ٘ٓ ؽي ي ص١ّي  فخيلاث اٌـكاىيت أعٍيٟ ٌأل

 اٌخٟ ٌٙا فخلة صفاف غ٠ٍٛت. بماكصفاف لص١لة عٕـ ِماكٔخٙا باأ

حيـك٠ض١ا ٚبخيىً وب١ييل  ماؿث حلو١يناث اٌبلٚح١ٕياث اٌى١ٍييت فيٟ افيلاماث اٌغييـة . ل

اعٍيٟ ل١ّيت ٌٙيا ؽي ي ِلعٍيت إعياؿة ح يٛك  إٌيٟؽ ي فخلة اٌضفياف ٚٚصيٍج 

اٌخٟ ٌٙا فخلة  بماك% ٌىً ِٓ اأ 17.69ٚ  18.64حؾ١ٍك اٌيلىٛل ) -اٌغـة 

صفاف غ٠ٍٛت ٚلص١لة عٍٟ اٌخلح١ب( ريُ أؾفعيج بعيـ اٌيٛالؿة عخيٟ ٚصيٍج 

 بعـ اٌٛالؿة. ؽ ي ا١ٌَٛ اٌياب الً ل١ّت ٌٙا فٟ اٌٍبٓ  إٌٟ

عٍٟ اٌلغُ ِٓ م٠اؿة اٌبلٚح١ٕاث اٌى١ٍت ؽ ي فخيلة اٌضفياف اال أيٗ ٌيٛع  فيٟ  . ث

ؿكاىاث أؽلٞ اْ اٌبلٚح١ٕياث االىاىي١ت ٌٍبٓ)اٌىام٠ٕياث ل اٌفيا الوخٛاٌب١ي١ِٛٓ 

ٚب١خا الوخٛصٍٛب١ٌٛ١ٓ( حٕؾفط صـا ؽ ي حٍه اٌفخيلة ٚاٌن٠ياؿة اٌخيٟ حغيـد ليـ 

اٌّعيياؿة ٌٍبىخل٠ييا )االصييياَ إٌّاع١ييت ل  م٠يياؿة اٌبلٚح١ٕيياث إٌييٟحىييْٛ كاصعييت 
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اٌ وخييٛفل٠ٓ ل اٌب١يي١ِٛٓ اٌييي١لَ( ٚاٌخييٟ ٠ىييْٛ ٌٙييا ؿٚك ٘يياَ فييٟ عّا٠ييت اٌغييـة 

 اٌٍب١ٕت فٟ حٍه اٌفخلة ِٓ االصابت باٌعـٚٞ اٌبىخل٠ت.

وأيج حلو١يناث اٌبلٚح١ٕياث اٌى١ٍيت فيٟ  ةاٌخيٟ ٌٙيا فخيلة صفياف لصي١ل بماكاأ  . د

ٙا٠يت ِٛىيُ اٌغ١ٍيب ٚفخيلة اٌعيّٛك إٌخيػ افلاماث اٌغـة ٌٙيا ؽي ي ِلعٍيت ٔ

فاث فخيلة اٌضفياف اٌ ٠ٍٛيت. ب١ّٕيا عيـد اٌعىيو فيٟ ِلعٍيت  بمياكاعٍٟ ِٓ اأ

حؾ١ٍييك اٌيلىييٛل ٚوييقٌه ؽيي ي ِلعٍييت بعييـ اٌييٛالؿة  -إعيياؿة ح ييٛك اٌغييـة 

اٌخٟ ٌٙا فخلة صفاف لص١لة وياْ ِييخٛٞ االصيياَ  بماكأْ اأ إ٠ٌٟٚلص  فٌه 

اٌخٟ ٌٙا فخلة صفاف غ٠ٍٛيت أٚ ليـ حلصي   بماكً ِٓ اأإٌّاع١ت إٌّخضت ِٕٙا ال

 ٌٍع لت اٌعىي١ت ب١ٓ ِغصٛي اٌٍبٓ ِٚىٛٔاحٗ.

 1.43 إٌييٟأؾفييط حلو١يين ىييىل اٌ وخييٛم بخييـة بعييـ اؽييل عٍبييت ع١ييذ ٚصييً  . س

فاث فخيييلة اٌضفييياف اٌ ٠ٍٛيييت ٚاٌمصييي١لة عٍيييٟ  بمييياك% ٌىيييً ِيييٓ اأ 1.30ٚ

 ي ِلعٍيييت ربييياث %( ؽيي 0.81اليييً ِيييخٛٞ ٌيييٗ ) إٌيييٟاٌخلح١ييب. ريييُ أغييـك 

فاث فخلة اٌضفاف اٌ ٠ٍٛت. ريُ ماؿ بخيىً حيـك٠ضٟ ِٚي  فٌيه  بماكاٌعّٛك ٌأل

واْ ِٕؾفعاً ؽ ي اٚي ٠َٛ بعـ اٌيٛالؿة ٌٚىٕيٗ امؿاؿ بعيـ فٌيه. ٚفٌيه ٠ٛظيظ 

أؾفياض ِيييخٛٞ حؾ١ٍيك اٌ وخييٛم ؽيي ي فخيلة اٌضفيياف. ٚعِّٛيا فيييْ حلو١يين 

فاث فخيلة اٌضفياف اٌمصي١لة  اكبمىىل اٌ وخٛم واْ الً فٟ افلاماث اٌغـة ٌأل

فاث فخلة اٌضفاف اٌ ٠ٍٛت ؽ ي وً ِلاعيً اٌـكاىيت ٚفٌيه  بماكباٌّماكٔت باأ

 ٔظلاً ٌـٚك اٌ وخٛم اٌّعلٚف وعاًِ ِٕخػ أٚ ِزبػ جٔخاس اٌٍبٓ.

ُىضٍج أعٍٟ ل١ُ ٌخلو١ن اٌضٛاِـ اٌصٍبت اٌ ؿ١ٕ٘ت ؽي ي ِلعٍيت إعياؿة ح يٛك  . ط

فاث فخييلة اٌضفيياف  بميياك% ٌأل 20.69ٚ  20.84حؾ١ٍييك اٌيلىييٛل ) -اٌغييـة 

عٍٟ اٌخٛاٌٟ( ٚواْ فٌه ِصاعباً ٌن٠اؿة حلو١ن اٌبلٚح١ٕياث  ةاٌ ٠ٍٛت ٚاٌمص١ل

اٌى١ٍيت ٚ٘ييقا ٠بيي١ٓ ا٠عييا أْ ؽيي ي اال٠يياَ اٌخييٟ حيييبك اٌييٛالؿة ويياْ ٕ٘ييان م٠يياؿة 

ىل٠عت فٟ إٌخياغ االفيلامٞ ٌٍؾ ٠يا اٌغ٠ٛصي١ٍت. ب١ّٕيا فيٟ ا١ٌيَٛ اٌيياب  بعيـ 

 ج اٌضٛاِـ اٌصٍبت اٌ ؿ١ٕ٘ت الً اٌم١ُ ٌٙا.اٌٛالؿة ىضٍ

ُىييضٍج أعٍييٟ ليي١ُ ٌخلو١يين اٌضٛاِييـ اٌصييٍبت اٌى١ٍييت ؽيي ي ِلعٍييت إعيياؿة ح ييٛك  . ػ

حؾ١ٍيك اٌيلىيٛل ٚاٚي ٠ييَٛ بعيـ اٌيٛالؿة. ٚويياْ ٘يقا االكحفيا  ِمخلٔيياً  -اٌغيـة 

بن٠اؿة حلو١ناث وً ِٓ اٌبلٚح١ٕاث اٌى١ٍت ٚاٌـ٘ٓ. ٚ٘يقا ٔخ١ضيت ٌٍّٕيٛ ٚاٌخ١ّين 
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فيييٟ اٌؾ ٠يييا اٌ  ئ١يييت االفلام٠يييت ٚم٠ييياؿة اٌخؾ١ٍيييك إٌخيييػ ٌّىٛٔييياث اٌغييياؿ 

 اٌيلىٛل )ؿ٘ٓ ل بلٚح١ٓ ٚولب١٘ٛـكاث(.

%( فييٟ عييـؿ اٌؾ ٠ييا اٌضيييـ٠ت ؽيي ي  5عييـرج م٠يياؿة ِع٠ٕٛييت )عٕييـ ِيييخٛٞ  . ؿ

 10×  1.977ٚ 1.798ِلعٍييت اٌعييّٛك إٌخييػ )
6
فاث فخييلة  بميياك/ِييً ٌأل 

ليـ ٠ىيْٛ ٘يقا بييبب حٛليي ع١ٍّيت اٌضفاف اٌ ٠ٍٛت ٚاٌمص١لة عٍٟ اٌخيٛاٌٟ( ٚ

اٌغٍب ٚاِخصا  ِىٛٔاث اٌٍبٓ. وّا أٔٗ ؽ ي ِلعٍت ربياث اٌعيّٛك اكحفي  

×  2.542عيييـؿ اٌؾ ٠يييا اٌضييييـ٠ت )
6
فاث فخيييلة اٌضفييياف  بمييياك/ِيييً( ٌأل 10

حؾ١ٍيك اٌيلىيٛل أؾفيط  -اٌ ٠ٍٛت. ب١ّٕيا ؽي ي ِلعٍيت إعياؿة ح يٛك اٌغيـة 

فاث فخيلة اٌضفياف  بمياك%( ٌأل 5ٞ ِع٠ٕٛا عيـؿ اٌؾ ٠يا اٌضييـ٠ت )عٕيـ ِييخٛ

×  1.774اٌ ٠ٍٛييت )
6
فاث فخييلة اٌضفيياف اٌمصيي١لة  بميياك/ِييً( ِماكٔخيياً باأ 10

×  2.107)حف  إٌٟ اٌقٞ اك
6
/ًِ( ٌٚىٓ ٘قا االكحفيا  وياْ غ١يل ِعٕيٛٞ.  10

ٚعِّٛييا أؾفعييج عييـؿ اٌؾ ٠ييا اٌضيييـ٠ت بـكصييت وب١ييلة ؽيي ي فخييلة ِييا بعييـ 

 ا ؽ ي ا١ٌَٛ اٌياب  بعـ اٌٛالؿة.الً ل١ُ ٌٙ إٌٟاٌٛالؿة ٚٚصٍج 

 5فييٟ افييلاماث اٌغييـة اٌٍب١ٕييت بخييىً ِعٕييٛٞ )عٕييـ ِيييخٛٞ  pHماؿث ليي١ُ اٌييـ  . ف

( ؽي ي 7.22ٚ 7.39) إٌٟ( ؽ ي ٔٙا٠ت ِٛىُ اٌغٍب 6.69ٚ %6.80( ِٓ )

( فييٟ ا١ٌييَٛ 6.52ٚ 6.35) إٌييٟاٌعييّٛك إٌخييػ رييُ أؾفعييج بخييىً ِعٕييٛٞ 

( فيٟ اٌٍيبٓ 6.82ٚ 6.83ُ )لي١ إٌيٟؽيلٞ االٚي بعـ اٌٛالؿة لبً أْ حن٠ـ ِيلة ا

فاث فخيلة اٌضفياف  بمياكاٌىاًِ ٚفٌه عٕـ ا١ٌَٛ اٌياب  بعـ اٌيٛالؿة ٌىيً ِيٓ اأ

 اٌ ٠ٍٛت ٚاٌمص١لة عٍٟ اٌخلح١ب.

. انخغٍراث انهسخىنىجٍت وعهً يسخىي انخهٍت االفرازٌت نُسٍج انغذة انهبٍُةت 2

 :بقارباأل

اٌعيّٛك إٌخيػ ٌفخيلة اٌضفياف أساكث اٌخغ١يلاث اٌٙييخٌٛٛص١ت ؽي ي ِلعٍيت  . أ

أؾفيياض إٌخياغ االفييلامٞ ٌٍغييـة ؽي ي حٍييه اٌّلعٍييت ٚ ٠خعيظ فٌييه ِييٓ  إٌيٟ

ؽيي ي أؾفيياض ِييياعت اٌخض٠ٛييي اٌغ٠ٛصييٍٟ ٚم٠يياؿة ِييياعت إٌييي١ش اٌعيياَ 

 ٌٍغـة فٟ ٔفو اٌٛلج.

أؾفعيييج و١ّيييت اٌععييي١اث اٌيييي١خٛب م١ِت فيييٟ اٌؾ ٠يييا اٌعييياِلة ٚؽاصيييت  . ل

لٚح١ٕييياث اٌٍيييبٓ ِزيييً اٌخيييبىت االٔـٚب م١ِيييت اٌّيييي ٌٛت عيييٓ حؾ١ٍيييك ٚافيييلام ب

 ٚاٌل٠بٛىِٛاث ٚاصياَ صٌٛضٟ ٚاٌغ٠ٛص ث االفلام٠ت.
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عٍٟ اٌلغُ ِٓ اٌخٛلي اٌظيا٘لٞ ٌٍٕخياغ اٌخّز١ٍيٟ ٌٍؾ ٠يا اٌ  ئ١يت اٌعياِلة  . ث

فمـ عافظج عٍٟ عع١احٙا اٌخٟ حخخلن فيٟ اٌخؾ١ٍيك ٚاالفيلام ىي١ٍّت ٠ٚخعيظ 

١ت ٚا١ٌّخٛوٛٔيـك٠ا ٚاٌؾّي١ ث ؽي ي فٌه ِٓ ؽ ي ٚصٛؿ اٌخبىت االٔـٚب مِ

 ص١ّ  ِلاعً فخلة اٌضفاف اٌّؾخٍفت.

حغيينٚ وييلاث اٌييـَ اٌب١عييا  ٔييي١ش اٌغييـة ؽيي ي ِلعٍييت اٌعييّٛك ٚفٌييه جماٌييت  . د

 ول٠اث ؿ٘ٓ اٌٍبٓ ٚاٌغ اَ اٌؾٍٛٞ اٌّٛصٛؿة فٟ ٔي١ش اٌغـة.

ؽيي ي ِلعٍييت ربيياث اٌعييّٛك وأييج اٌغ٠ٛصيي ث حخييبٗ فييٟ اٌخلو١ييب اٌىخٍييت  . س

اٌؾ ٠ا )عٍٟ ِيخٛٞ ا١ٌّىلٚىىٛل اٌعٛئٟ(. ب١ّٕيا وياْ اٌخيىً اٌصٍبت ِٓ 

اٌّٛكفييٌٛضٟ ٌٕييي١ش اٌغييـة ؽيي ي حٍييه اٌّلعٍييت ٚحلو١ييب افييلاماث اٌغييـة رابخيييً 

 ٔيب١اً.

أفصيياالً ويياِ ً ٌٍؾ ٠ييا  بميياكٌييُ ٠خعييّٓ ظييّٛك ٔييي١ش اٌغييـة اٌٍب١ٕييت فييٟ اأ . ط

 اٌ  ئ١ت ِٓ اٌغخا  اٌماعـٞ وّا ٠غـد فٟ اٌمٛاكض.

حؾ١ٍيك اٌيلىييٛل ٠ينؿاؿ إٌخياغ اٌخؾ١ٍمييٟ  -ٍيت إعياؿة ح ييٛك اٌغيـة ؽي ي ِلع . ػ

ٚاالفييلامٞ ٌٍغييـة ٠ٚظٙييل فٌييه ِييٓ ؽيي ي م٠يياؿة ِييياعت اٌؾ ٠ييا اٌ  ئ١يييت 

اٌعييغػ عٍييٟ ِييياعت إٌييي١ش اٌعيياَ  إٌييٟٚاٌخضييا٠ٚي اٌغ٠ٛصيي١ٍت ِّييا ٠يي ؿٞ 

ٚاٌخيييٟ حيييٕؾفط باٌخييياٌٟ وٍّيييا إلخلبيييج اٌيييٛالؿة. ٚحصيييبظ اٌؾ ٠يييا اٌ  ئ١يييت 

ٔخ ت ٠ٚخعظ فٌه ِٓ ؽ ي اعخٛا  اٌؾ ٠ا عٍٟ و١ّاث وب١يلة ِيٓ  االفلام٠ت

 اٌخبىت االٔـٚب م١ِت ٚاصٙنة صٌٛضٟ اٌّخ ٛكة ٚاٌعـ٠ـ ِٓ ا١ٌّخٛوٛٔـك٠ا.

باٌلغُ ِٓ أْ حعالب اٌخغ١لاث عٍٟ ِيخٛٞ اٌؾ١ٍيت اٌ  ئ١يت اٌغ٠ٛصي١ٍت وياْ  . ؿ

لة إال أْ اٌخٟ ٌٙيا فخيلة صفياف غ٠ٍٛيت ٚفخيلة صفياف لصي١ بماكرابخاً ٌىً ِٓ اأ

 اٌخٟ ٌٙا فخلة صفاف لص١لة. بماكِعـي عـٚرٙا واْ اىل  فٟ اأ

اٌخغ١ييلاث اٌخييٟ حغييـد ٌٕييي١ش اٌغييـة اٌٍب١ٕييت حبيي١ٓ أْ ع١ٍّييت اٌعييّٛك حغييـد  . ف

فميـ بيي١ػ فيٟ اٌؾ ٠يا اٌ  ئ١يت وّيا أْ  إٌيٟبأخظاَ ٚب ل٠مت ِغىّيت ٚحي ؿٞ 

صـ٠يـة ٚم٠يياؿة  فخيلة اٌضفياف ِّٙيت جىيخبـاي اٌؾ ٠ييا اٌ  ئ١يت اٌّييٕت بييؽلٞ

 اٌّىْٛ اٌ  ئٟ ٌٍغـة لبً ِٛىُ اٌغ١ٍب اٌخاٌٟ.
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 نُسٍج انغذة انهبٍُت: RNAو DNA. انخغٍراث انكًٍت فً 3

 DNAلـك عـؿ اٌؾ ٠ا اٌٍب١ٕت ٚإٌخاغ االفلامٞ ٌٙا باٌخمـ٠ل اٌىّيٟ ٌىيً ِيٓ  . أ

ٚRNA  حلو١ين اٌيـ  وياْعٍٟ اٌخٛاٌٟ. ففٟ ؽي ي ٔٙا٠يت ِٛىيُ اٌغٍيبDNA 

ٍِضُ/صيلاَ ؽي ي  2.86ٚ  3.00 إٌيٍِٟضُ/صيلاَ أؾفيط  3.15ٚ 3.25٘ٛ 

فاث فخيلة اٌضفياف اٌ ٠ٍٛيت ٚاٌمصي١لة  بمياكِلعٍت اٌعّٛك إٌخػ ٌىً ِٓ اأ

عٍٟ اٌخلح١يب. ٠ٚبي١ٓ ٘يقا اْ كويٛؿ اٌٍيبٓ ؽي ي ِلعٍيت اٌعيّٛك إٌخيػ أؿٞ 

فميـ ؽ ٠يا غ ئ١يت ِيٓ  إٌيٌٟٕيي١ش اٌغيـة اٌٍب١ٕيت ِّيا أؿٞ  DNAحّنق اٌـ  إٌٟ

 7.69إٌي١ش. ٌٚىٓ ٘قا اٌفميـ ٌيُ ٠ىيٓ وب١يلاً. ٚ٘يقا االٔؾفياض وياْ ٠ّزيً ٘قا 

فاث فخيييلة  بمييياكفيييٟ ٔٙا٠يييت ِٛىيييُ اٌغٍيييب ٌأل DNA% ِيييٓ حلو١ييين  9.21ٚ

اْ اٌّفمييٛؿ ِييٓ  إٌييٟاٌضفيياف اٌ ٠ٍٛييت ٚاٌمصيي١لة عٍييٟ اٌخييٛاٌٟ ٚ ٠خيي١ل ٘ييقا 

لة وياْ اٌخيٟ ٌٙيا فخيلة صفياف لصي١ بمياكاٌؾ ٠ا اٌ  ئ١ت ٌٕي١ش اٌغـة اٌٍب١ٕت ٌأل

 اوبل ؽ ي ٘قٖ اٌفخلة.

فاث فخييلة اٌضفيياف اٌ ٠ٍٛييت أؾفييط  بميياكؽيي ي ِلعٍييت ربيياث اٌعييّٛك ٌأل  . ل

% ِييٓ حلو١يينٖ فييٟ ٔٙا٠ييت  11.69ٍِضُ/صييلاَ ) 2.87 إٌييٟ DNAحلو١يين اٌييـ 

اْ اٌفمييـ فيٟ اٌؾ ٠يا اٌ  ئ١ييت ؽي ي ِلعٍخييٟ  إٌيِٟٛىيُ اٌغٍيب( ٚ٘ييقٖ ٠خي١ل 

فاث  بمياكٔيي١ش اٌغيـة اٌٍب١ٕيت ٌأل اٌعّٛك إٌخػ ٚرباث اٌعّٛك واْ اوبل فيٟ

 فخلة اٌضفاف اٌ ٠ٍٛت.

 إٌيٟحؾ١ٍيك اٌيلىيٛل  -ؽي ي ِلعٍيت إعياؿة ح يٛك اٌغيـة  DNAحلو١ن ماؿ  . ث

% ِيييٓ حلو١ييينٖ ؽييي ي ٔٙا٠يييت  14.92ٚ 20.31ٍِضُ/صيييلاَ ) 3.62ٚ 3.91

فاث فخيييلة اٌضفييياف اٌ ٠ٍٛيييت ٚاٌمصييي١لة عٍيييٟ  بمييياكِٛىيييُ اٌغٍيييب( ٚفٌيييه ٌأل

عييـي اٌن٠يياؿة فييٟ عييـؿ اٌؾ ٠ييا اٌ  ئ١ييت ٌٕييي١ش اٌغييـة اٌخلح١ييب ٚ٘ييقا ٠ييبٓ اْ ِ

 فاث فخلة اٌضفاف اٌ ٠ٍٛت. بماكاٌٍب١ٕت واْ اوبل ٌأل

 5.91ٚ 5.71٘يييٛ  RNAؽييي ي فخيييلة ٔٙا٠يييت ِٛىيييُ اٌغٍيييب وييياْ حلو١ييين  . د

ٍِضُ/صلاَ ؽ ي ِلعٍيت اٌعيّٛك  4.80ٚ  4.22 إٌٍِٟضُ/صلاَ رُ أؾفط 

ٌمصي١لة عٍيٟ اٌخيٛاٌٟ ريُ أؾفيط فاث فخلة اٌضفياف اٌ ٠ٍٛيت ٚا بماكإٌخػ ٌأل

فاث  بمياكٍِضُ/صيلاَ ؽي ي ِلعٍيت ربياث اٌعيّٛك ٌأل 3.01 إٌيِٟلة أؽلٞ 

فخييلة اٌضفيياف اٌ ٠ٍٛييت. ٚ٘ييق ٠بيي١ٓ اْ إٌخيياغ االفييلامٞ ٌٕييي١ش اٌغييـة اٌٍب١ٕييت 

ٚربياث اٌعيّٛك ب١ّٕيا  ٠ٕؾفط بخىً حـك٠ضٟ ؽ ي ِلعٍخٟ اٌعّٛك إٌخيػ
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 إٌيييٟك اٌيلىييٛل اكحفيي  حلو١يينٖ حؾ١ٍيي -عيياؿة ح ييٛك اٌغييـة ؽيي ي ِلعٍييت إ

فاث فخييييلة اٌضفيييياف اٌ ٠ٍٛييييت  بميييياكٍِضُ/صييييلاَ ٌأل 6.26ٚ 6.01ِيييييخٛٞ 

 ٚاٌمص١لة عٍٟ اٌخلح١ب.

فاث فخلة اٌضفاف اٌمصي١لة ؽي ي  بماكاوبل ٌأل RNA: DNA اٌـ ٔيبت وأج . س

ص١ّ  فخلاث اٌـكاىت. ٚ٘قا ٠ب١ٓ اْ إٌخاغ االفلامٞ ٌٍؾ ٠يا اٌ  ئ١يت اٌٍب١ٕيت 

فاث فخيلة  بمياكاٌخٟ ٌٙا فخلة صفاف لص١لة عٕـ ِماكٔخٙا باأ بماكٌألواْ اوبل 

 اٌضفاف اٌ ٠ٍٛت.

ِّا ىبك ِٚيٓ ؽي ي حغ١ٍيً ٘يقٖ اٌب١أياث ٠ّىيٓ اٌميٛي بييْ فخيلة اٌضفياف ِيٓ  . ط

اٌصفاث اٌٙاِت ٌخضـ٠ـ أٚاىخبـاي اٌؾ ٠ا اٌ  ئ١ت اٌٍب١ٕت اٌّخعيلكة أٚ اٌّييٕت 

ا بعلٚكة أع ا  اٌبميلة فخيلة صفياف لبً ِٛىُ اٌغٍب اٌخاٌٟ. ِّا ٠ٕصظ ِعٙ

٠يَٛ ٌٍغصيٛي عٍيٟ أعٍيٟ ِغصيٛي ِيٓ اٌٍيبٓ فٚ  60 إٌيٟ 45حخلاٚط ِا ب١ٓ 

 اٌصفاث اٌض١ـة.

 خالل فخرة انجفاف: بقارانخغٍراث فً يكىَاث انذو نأل. 4

 ِٛعييـ  ِع٠ٕٛياً وٍّييا الخييلل بميياكٌأل فييٟ ب مِيا اٌييـIGF-1َ حلو١يين أؾفيط  . أ

اليً ل١ّيت ٌيٗ فيٟ ا١ٌيَٛ  إٌيٟض١ا عخيٟ ٚصيً بعيـ فٌيه حيـك٠أؾفيط اٌٛالؿة. ٚ

فاث فخييلة اٌضفيياف  بميياكوّييا أْ حلو١يينٖ ويياْ أعٍييٟ ٌألاٌييياب  بعييـ اٌييٛالؿة. 

فاث فخلة اٌضفاف اٌمص١لة. ٚ٘قٖ اٌن٠اؿة وأيج  بماكاٌ ٠ٍٛت عٕـ ِماكٔخٙا باأ

 بعـ اٌٛالؿة.ِا ِع٠ٕٛت ؽ ي ِلعٍت 

 فخييلة اٌضفيياف لاعييًِ حلو١يين صٍٛوييٛم ب مِييا اٌييـَ حييـك٠ض١ا ؽيي يأؾفييط  . ل

ٛالؿة أؾفييط حلو١يين اٌضٍٛوييٛم بخييـة ٌييبعييـ اٚؽيي ي ا١ٌييَٛ االٚي  .اٌّـكٚىييت

%( 5ِييخٛٞ  ٕيـٌىٕيٗ امؿاؿ بخيىً ِعٕيٛٞ )عٚ اؿٟٔ ِيخٛٞ ٌيٗ إٌٟٚٚصً 

فخيلة ؽي ي ٚفٌيه فاث فخلة اٌضفاف اٌ ٠ٍٛيت  بماكعٍٟ فٟ اأأٚواْ  بعـ فٌه.

 إعيياؿةؽيي ي ِلعٍييت  ب١ّٕييا ٔٙا٠ييت ِٛىييُ اٌغٍييب ِٚلعٍييت اٌعييّٛك إٌخييػ.

 ِيييخٛٞ اٌضٍٛوييٛم اٌييٛالؿة ويياِْلعٍييت ِييا بعييـ حؾ١ٍييك اٌيلىييٛل ٚ -اٌخ ييٛك

 فاث فخلة اٌضفاف اٌمص١لة. بماكأعٍٟ فٟ اأ

ِلاعيً  يبخىً حـك٠ضٟ ؽ  حلو١ن اٌبلٚح١ٕاث اٌى١ٍت فٟ ب مِا اٌـَأؾفط  . ث

 ٔؾفيطبعيـ اٌيٛالؿة ا. ب١ّٕيا ؽي ي ا١ٌيَٛ االٚي اٌز رت اٌّـكٚىت فخلة اٌضفاف
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ٔخيياس اٌيلىييٛل إ%( ٚ٘ييقا لييـ ٠ىييْٛ بيييبب 5ِيييخٛٞ  ٕييـبخييىً ِعٕييٛٞ )ع

 فييٟ اٌن٠يياؿة بعييـ فٌييه. أاٌغٕييٟ باٌبلٚح١ٕيياث ٚؽاصييت االصييياَ إٌّاع١ييتل رييُ بييـ

اث ٚفاللأٙيا فاث فخيلة اٌضفياف اٌ ٠ٍٛيت عيٓ  بماكأفٟ اأعٍٟ  ٚواْ حلو١نٖ

 اٌضفاف اٌمص١لة فٟ ص١ّ  ِلاعً اٌـكاىت. اثفخل

ِلاعيً ا١ٌٍب١ـاث اٌى١ٍت فٟ ب مِيا اٌيـَ بخيىً حيـك٠ضٟ ؽي ي حلو١ن أؾفط  . د

ٌيٛالؿة أؾفعيج بعيـ اب١ّٕا ؽي ي ا١ٌيَٛ االٚي  اٌز رت اٌّـكٚىتفخلة اٌضفاف.

فييٟ اٌن٠يياؿة اٌخـك٠ض١ييت بعييـ فٌييه. ٚويياْ  أ%(ل رييُ بييـ5ِيييخٛٞ  ٕييـِع٠ٕٛييت )ع

لة فاث فخي بمياكاأفاث فخيلة اٌضفياف اٌ ٠ٍٛيت عيٓ  بمياكأفيٟ احلو١ن٘ا أعٍٟ 

 اٌضفاف اٌمص١لة فٟ ص١ّ  ِلاعً اٌـكاىت.

 :خالل فخرة انجفافانغذة انهبٍُت وزٌ انجسى وقٍاساث  انخغٍراث فً. 5

ل ؽي ي فخيلة اٌضفياف % 6.02ٚ 10.62 بّخٛىػ بماكاأفٟ ضيُ اٌماؿ ٚمْ  . أ

% ٚويقٌه ؽي ي االىيبٛ  االٚي بعييـ  7.14ٚ 8.50ب١ّٕيا عٕيـ اٌيٛالؿة فميـث 

فاث فخيييلة  بمييياكٌألٔٙيييا ٚفٌيييه فيييٟ اِيييٓ أٚم %4.47ٚ 4.83اٌيييٛالؿة فميييـث 

٠يَٛ(  ٠33.25يَٛ( ٚفاث فخيلة اٌضفياف اٌمصي١لة ) 72.38اٌضفاف اٌ ٠ٍٛيت ) 

 عٍٟ اٌخلح١ب.

حيـك٠ض١ا االكض  إٌيٟا  االِا١ِت ٚاٌؾٍف١يت اٌّيافت ِٓ االكب اثِخٛى ماؿث  . ل

 جٚٚصيٍِيٓ فخيلة اٌضفياف ؽ ي ِلعٍخيٟ اٌعيّٛك إٌخيػ ٚربياث اٌعيّٛك 

فاث فخييلة  بميياكىييُ عٍييٟ اٌخلح١ييب( ٌأل 68.63ٚ 71.21ُ ٌٙييا )اعٍييٟ ليي١ إٌييٟ

الييً ليي١ُ ٌٙييا  إٌييٟاٌضفيياف اٌ ٠ٍٛييت. رييُ أؾفعييج حييـك٠ض١ا بعييـ فٌييه ٚٚصييٍج 

فاث فخيلة اٌضفياف اٌ ٠ٍٛيت فيٟ  بمياكٌألىُ عٍٟ اٌخلح١يب(  49.50ٚ 52.13)

 ا١ٌَٛ اٌياب  بعـ اٌٛالؿة.

ؽيي ي ِلعٍخييٟ عّييك اٌعييل  االِيياِٟ ٚاٌؾٍفييٟ ِم١يياه أؾفييط حييـك٠ض١اً   . ث

اليً لي١ُ ٌٙيُ  إٌيٟٚٚصيً ِيٓ فخيلة اٌضفياف اٌعّٛك إٌخيػ ٚربياث اٌعيّٛك 

فاث فخييلة اٌضفيياف اٌ ٠ٍٛييت.  بميياكىييُ عٍييٟ اٌخلح١ييب( ٌأل 17.21ٚ 19.26)

اٌّيييخٛٞ  ٕييـؽيي ي ا١ٌييَٛ االٚي بعييـ اٌييٛالؿة ماؿ اٌعّييك بخييىً ِعٕييٛٞ )عٚ

خييلة اٌضفيياف فاث ف بميياكٛصييـ اٞ اؽخ فيياث ِع٠ٕٛييت بيي١ٓ اأب١ّٕييا ٌييُ ح%(. 5

عّييك اٌعييل  فييٟ صييفت اٌ ٠ٍٛييت ٚاٌمصيي١لة ؽيي ي ص١ّيي  ِلاعييً اٌـكاىييت 

 االِاِٟ ٚاٌؾٍفٟ.
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ؽيي ي ِلعٍخييٟ اٌعييّٛك إٌخييػ  عييلض اٌعييل  االِيياِٟ ٚاٌؾٍفييٟأؾفييط  . د

 13.53ٚ 18.74ٌيٗ )اليً لي١ُ  إٌيٟٚٚصيً ِٓ فخلة اٌضفياف ٚرباث اٌعّٛك 

ؽي ي ا١ٌيَٛ االٚي ّٕيا ب١فاث فخلة اٌضفاف اٌ ٠ٍٛت.  بماكعٍٟ اٌخلح١ب( ٌألىُ 

ِٚيٓ ٔاع١يت أؽيلٞ %(. 5ِييخٛٞ  ٕـبعـ اٌٛالؿة ماؿ اٌعّك بخىً ِعٕٛٞ )ع

فاث فخيلة اٌضفياف اٌ ٠ٍٛيت ٚاٌمصي١لة  بمياكٌُ ٠ٛصـ اؽخ فاث ِع٠ٕٛيت بي١ٓ اأ

ب١ّٕييا  فخييلة ٔٙا٠ييت ِٛىييُ اٌغٍييب ٚفخييلة اٌضفيياف ٚا١ٌييَٛ اٌييياب  ٌٍييٛالؿةؽيي ي 

 ٕيـاالؽخ فياث ِع٠ٕٛيت )عٌٚيٟ( وأيج )اٌز ريت ا٠ياَ االؽ ي فخلة اٌيلىيٛل 

 %(.5ِيخٛٞ 

ِغييي١ػ اٌعيييل  ؽييي ي ِلعٍخيييٟ اٌعيييّٛك إٌخيييػ ٚربييياث  ِم١ييياه أؾفيييط . س

 بميياكىييُ( ٌأل 84.53الييً ل١ّييت ٌييٗ ) إٌيٟٚٚصييً  ِييٓ فخييلة اٌضفيياف  اٌعيّٛك

حؾ١ٍيك  -ؽ ي فخلة إعاؿة ح ٛك اٌغـة ماؿث ب١ّٕا  فاث فخلة اٌضفاف اٌ ٠ٍٛت.

ب١ّٕيا %(. 5ِييخٛٞ  ٕــ اٌٛالؿة  بخىً ِعٕٛٞ )عاٌيلىٛل ٚا١ٌَٛ االٚي بع

فاث فخيييلة اٌضفييياف اٌ ٠ٍٛيييت  بمييياكاؽخ فييياث ِع٠ٕٛيييت بييي١ٓ اأ أٞ ٌيييُ ٠ٛصيييـ

 ي فخلحيٟ ٔٙا٠يت ِٛىيُ اٌغٍيب ؽ ي فخيلة اٌضفياف ٌٚىٕيٗ ؽيٚفٌه ٚاٌمص١لة 

فاث فخيلة  بمياكٌأل  (%5وأج االؽخ فاث ِع٠ٕٛت )عٕـ ِيخٛٞ  بعـ اٌٛالؿةٚ

 .اٌضفاف اٌ ٠ٍٛت

)بغيٛاٌٟ  ِيٓ فخيلة اٌضفياف ؽ ي فخلة اٌعّٛك إٌخيػ اٌعل عضُ أؾفط  . ط

فاث فخيييلة اٌضفييياف اٌ ٠ٍٛيييت ٚاٌمصييي١لة عٍيييٟ  بمييياكٌأل (% 17.38ٚ 27.49

فاث فخيلة  بمياكٌأل%  46.18ربياث اٌعيّٛك )بغيٛاٌٟ فخيلة اٌخلح١ب ٚؽي ي 

حؾ١ٍيك اٌيلىيٛل  -اٌضاف اٌ ٛبٍت(. ب١ّٕيا ؽي ي ِلعٍيت إعياؿة ح يٛك اٌغيـة 

 %(5)عٕيـ ِييخٛٞ  بخىً ِعٕٛٞ عضُ اٌعل  ١ٌَٛ االٚي بعـ اٌٛالؿة ماؿٚا

% عٍييٟ اٌخلح١ييب(  91.48ٚ 167.97فاث فخييلة اٌضفيياف اٌ ٠ٍٛييت ) بميياكٌأل

% عٍييٟ اٌخلح١ييب(.  44.97ٚ 47.62فاث فخييلة اٌضفيياف اٌمصيي١لة ) بميياكٌٚأل

 .ض ٌٚىٓ بخىً غ١ل ِعٕٛٞبعـ فٌه عضُ اٌعل  فٟ االحؾفاب١ّٕا بـأ 

ٛي اٌغٍّيياث االِا١ِييت ٚاٌؾٍف١ييت ؽيي ي ِلعٍخييٟ اٌعييّٛك إٌخييػ أؾفييط غيي . ػ

 4.18ٚ 4.42) االيً لي١ُ ٌٙي إٌيٟ جٚٚصيٍ ِٓ فخيلة اٌضفياف  ٚرباث اٌعّٛك

حؾ١ٍييك اٌيلىييٛل  -ىييُ عٍييٟ اٌخلح١ييب(. ب١ّٕييا ؽيي ي ِلعٍييت إعيياؿة اٌخ ييٛك

 بميياك%( ٌأل5ِيييخٛٞ  ٕييـبخييىً ِعٕييٛٞ )ع ثٌييٛالؿة ماؿبعييـ اٚا١ٌييَٛ االٚي 
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فاث فخيلة  بمياكاف اٌ ٠ٍٛت ٌٚىٓ ٘قٖ اٌن٠اؿة ٌُ حىٓ ِع٠ٕٛيت ٌألفاث فخلة اٌضف

 اٌضفاف اٌمص١لة.

أؾفط ل ل اٌغٍّاث االِا١ِت ٚاٌؾٍف١ت ؽ ي ِلعٍت اٌعّٛك إٌخيػ ٚربياث  . ؿ

ىيُ عٍيٟ  1.62ٚ 1.75)ٌٙيا الً لي١ُ  إٌٟ جٚٚصٍِٓ فخلة اٌضفاف اٌعّٛك 

ا١ٌييَٛ عٕيـ ٛل ٚحؾ١ٍيك اٌيلىي -اٌخلح١يب(. ب١ّٕيا ؽي ي ِلعٍيت إعياؿة اٌخ يٛك

فاث فخييلة  بميياك%( ٌأل5ِيييخٛٞ  ٕييـا بخييىً ِعٕييٛٞ )عحيياالٚي ٌٍييٛالؿة ماؿ

فاث فخيلة اٌضفياف  بمياكاٌضفاف اٌ ٠ٍٛت ٌٚىٓ ٘قٖ اٌن٠ياؿة ٌيُ حىيٓ ِع٠ٕٛيت ٌأل

 اٌمص١لة.

 خي١ٓاٌؾٍف١ خي١ٓٚاٌّيافت بي١ٓ اٌغٍّ خ١ٓاالِا١ِ خ١ٓب١ٓ اٌغٍّ أؾفعج اٌّيافاث . ف

ؽيي ي ِلعٍخييٟ اٌعييّٛك إٌخييػ  ١ييت ٚاٌؾٍف١ييتاالِاِ خيي١ٓٚاٌّيييافت بيي١ٓ اٌغٍّ

 5.54ٚ 5.50ل  9.58ٚوأج اليً لي١ُ ٌٙيا ) ِٓ فخلة اٌضفاف ٚرباث اٌعّٛك

ٔؾ١ٍيييك  -ؽييي ي ِلعٍيييت إعييياؿة اٌخ يييٛك ماؿث ىيييُ عٍيييٟ اٌخلح١يييب(. ب١ّٕيييا 

  .%(5ِيخٛٞ  ٕـٌٛالؿة بخىً ِعٕٛٞ )عبعـ ااٌيلىٛل ٚا١ٌَٛ االٚي 

 :خالل يىسى انحهٍب انخانً انهبٍ اجإَخاف عهى فحأثٍر طىِل فخرة انج. 6

فاث فخلة اٌضفياف اٌ ٠ٍٛيت  بماك% ٌأل 18.82ماؿ ِغصٛي اٌٍبٓ اٌىٍٟ بٕيبت  - أ

 3953.13فاث فخييلة اٌضفيياف اٌمصيي١لة ) بميياكوضييُ( ِماكٔييت باأ 4697.25)

 وضُ(.

فاث  بمياك% ٌأل ٠35.71يَٛ االٌٚيٟ بّخٛىيػ  100ماؿ ِغصٛي اٌٍبٓ ؽي ي  - ل

فاث فخييلة اٌضفيياف  بميياكوضييُ( ِماكٔييت باأ 2335.88فخييلة اٌضفيياف اٌ ٠ٍٛييت )

 وضُ(. 1760.13اٌمص١لة )

فاث فخييلة اٌضفيياف  بميياك%  ٌأل 12.55ِٛىييُ اٌغ١ٍييب اغييٛي بغييٛاٌٟ ويياْ  - ث

فاث فخييييلة اٌضفيييياف اٌمصيييي١لة  بميييياك٠ييييَٛ( ِماكٔييييت باأ 335.00اٌ ٠ٍٛييييت )

(288.75 .)َٛ٠ 

فاث فخييلة  اكبميي% ٌأل 5.41ِخٛىييػ إٔخيياس اٌٍييبٓ ا١ٌييِٟٛ أعٍييٟ بغييٛاٌٟ ويياْ  - د

فخيييلة اٌضفييياف  فاث بمييياكوضُ/٠يييَٛ( ِماكٔيييت باأ 14.43اٌضفييياف اٌ ٠ٍٛيييت )

 %(. 13.69اٌمص١لة )
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 انخالصت:

ؽي ي  حٙيااٌٍب١ٕيت ٚحلو١يب إفلاماٌغيـة ٔي١ش  اٌخٟ حَغـد فٟاالىاى١ت اٌخغ١١لاث 

ِلعٍيت غيـد ؽي ي حٟ خاأعـاد اٌ ٟ٘ عىو ِلعٍت إعاؿة اٌخ ٛك ٚحؾ١ٍك اٌيلىٛل

اٌيييل٠  ٌٍغييـة بييإٌّٛ حخ١ّيين  ٗحؾ١ٍييك اٌٍييبٓ إٌخيي مييـَ اٌييٟ ِلعٍييت ٕخييػ. اٌخاٌعييّٛك اٌ

ل بيلٚح١ٓ م٠اؿة اٌ  ئ١ت اجفلام٠ت ٌٍٚؾ ٠ا يل٠  اٌخ١ّن ٚاٌاٌٍب١ٕت  ِٓ حؾ١ٍك ٚإفلام اٌيـ٘

ُِ اٌيلىٛل.  ٚولب١٘ٛـكاث اٌخٟ حُ ّؿٞ إٌٝ حلاو

َِ بيي١ٓ اٌّٛ 60إٌييٝ  45 ت ِييّٕٓٛفص١ييفخييلة اٌضفيياف اٌ  ِ ٍٛبييت اٌّؾخٍفييت ىييُا٠ييٛ

ـّة فلظيي١اث ٌخَٛظيي١ظ ٚلييـ حييُ ِغصييِٛي اٌٍييبٓ فييٟ اٌّٛىييُ اٌخيياٌٟ. ن٠يياؿة ٌ إلخييلط عيي

ِيٓ اٌعٕاصيل اٌغقائ١يت  م٠ياؿة اعخ١ياغٟ اٌضييُ (1) ٚ٘يٟ حخيًّاف فيفخيلة اٌض باثِخ ٍ

حغم١ك االىخفاؿة ِٓ االعيـاد اٌٙل١ِٔٛيت اٌخيٟ حغيـد  (3) اٌٍب١ٕتاٌغـة ( حضـ٠ـ ٔي١ش 2)

 .وٍّا الخلبج اٌٛالؿة

َِ  60إٌيٝ  45 ِييٓ غ بيتاٌٍبميلِة ٔيٗ ِ ٍيٛل ٌأ وّيا اٌٍييبٓ ٔخياس جفخيلة صفياف ٠يٛ

ِٟ فٟ اٌّٛىُ اٌخاٌٟ. حُّزًّ ٘قٖ اٌفخلة ِلعٍتَ اٌعّٛك إٌخػ   3ٟٚ٘ حيخغلق ِيٓ اٌّزاٌ

اٌغيـة اٌخيٟ  إعاؿة ح ٛكِلعٍت فٛكاً  ١ٙاحٍَرُ ع١ٍّت اٌعّٛكل حىخًّ أىاب١ِ  عخٝ  4إٌٝ 

 ِٓ  ٌٓ ٠ىْٛ ٕ٘يان ِلعٍيتاٌّزا١ٌت اٌغاٌت ِزً ٘قٖ فٟ بً اٌٛالؿة. أىاب١  ل 4إٌٝ  3 حبـأ ِ

١ٍّييت اٌعييّٛك فيياْ ع ٠ييَِٛ  45فخييلة اٌضفيياف ألييً ِييٓ أِييا إفا وأييج ". ربيياث اٌعييّٛك"

ٌٍّٛىيُ ٌٍغيـة اٌٍب١ٕيت ٞ إٌيٝ أليً ح يٛك ٠ُي ؿٚ٘يقا  غيـةإعاؿة ح يٛك اٌِ  ِلعٍت  حَخـاؽً

 .خاٌٟاٌ

ِٓ فيٟ اأبمياِك إٔخياس أؾفياض فلظي١اث حَٛظيظ ط عـة احُ الخلٌقا   ٌٙيا اٌخيٟ اٌٍيب

(:  45 ٓ)ألييً ِيي صفيياف لصيي١لة فخييلة َِ ِييٓ ضيييُ اٌاالعخ١يياغٟ اٌّييـؽل فييٟ أْ ( ٠1ييٛ

 عييـؿأؾفيياض ( 3 عييـٚد اؽخ فيياث ٘ل١ِٔٛييت (2 ٠ىييْٛ غ١ييل وييافٟاٌعٕاصييل اٌغقائ١ييت 

عٍيٟ االٔميياَ  ة اٌؾ ٠ياٚليـكاٌغيـة اٌٍب١ٕيت ض ٚظ١فيتً اؾفيأ( 4 اٌٍب١ٕيت اٌ  ئ١يت ا٠اٌؾ 

 .ا١ٌّخٛمٞ

ييٓ زييوأاف فييفخييلة صؽيي ي  ِِ بييـْٚ  ٚاٌلعا٠ييت ٠ييتغقي اٌخ٠ييَٛ ماؿث حىييا١ٌ 72ل 

ٚ٘يقا  ٔخياس فيٟ اٌّٛىيُ اٌغياٌٟأؾفياض اجٞ إٌيٝ  ؿوّا ٠ ؽ ي حٍه اٌفخلة ـائعٚصٛؿ 

 بملةَ.ٌا االٔخاصٟعّلِ ٠ ؿٞ اٌٟ أؾفاض اٌ

 


