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  .تطفل عادة على األيل ابيض الذنب في جنوب الواليات المتحدةناقل لمرض القلب المائي وي 
  



ـ  •  Timor deer و  Chitalو  Springbok و  White-tailed deer  وRusa deer وعاأليائل من ن

نزل بها مـرض القلـب      التي تربى في الحياة الفطرية يبدو أنها األنواع الرئيسية للمجترات البرية التي ي            
 .فادحةالمائي خسائر اقتصادية 

 

صدر تقرير واحد بشأن فيل أفريقي نفق بسبب إصابته بمرض القلب المائي، غير أنه كان مصاب أيضاً                  •
ـ نوهناك أنواع حيوانية أخرى يعتقد أنها حساسة لمرض القلب المائي لكن ينقص          . بالحمى الفحمية  ليل دا ال

وغنم البربـر    وماعز همااليا Dama damaوغزال فالو  Nilgaiلوحش  بقر االنهائي على ذلك وهي
  . ووحيد القرن األبيض واألسود  Blackbuckوالمفلون و الغزال األسود 

 

  Leopard tortoises  وسالحف الفهـد  Guinea fowl غينيادجاج  أن سابق كان من المعتقد في وقت •
 االخيرة أثبتت أن هذه األنـواع      األبحاث لكن   .القلب المائي هي الحيوانات المضيفة غير المجترة لمرض       

كما أن حساسية االرنـب     . ليست حساسة للمرض وال تنقل المرض للقراد الناقل الذي يتغذى عليها عادة           
 الجـرذ  ر أ والفStriped mouseوهناك أيضاً الفأر المخطط .   لم تثبت بشكل تامScrub hareالبري 

Multimammate mouseالقلب المائي  لريكستيا التي سبق أن ثبتت حساسيتهE.ruminatium   فقـد 
 دور في وبائيـة القلـب   يلعب أي   المعتقد حالياً أنه   لمرض وليس من  ل ضيف للقراد الناقل   غبر م  تبين أنه 
ة في المختبر هي حساسة للمـسبب المرضـي         اوأخيراً فقد تبين أن بعض سالالت الفئران المرب       . المائي

E.ruminatium    وقد ساعدت في تحديد آليات المرض والمناعة ضده، لكنه اليشار إلى أنها هامة فـي
 .استمرارية وجود المرض

  
  انتقال المرض

 عبر أطوار نمـوه، وهـو الناقـل         Amblyommaينتقل مرض القلب المائي بواسطة القراد من جنس          •
وفي البدء يتلوث القراد باالغتذاء على الحيوانات المصابة بالشكل الحـاد أو تحـت             . البيولوجي للمرض 
راد البونـت المـداري     راد الناقل للمرض هناك قُ     من الق  اًومن بين الثالثة عشر نوع    . السريري للمرض 
A.variegatum       ًوهناك أنواع اخرى هامة ناقلة للمرض وهي       .  الذي هو األهم بكثير ألنه االكثر اتشارا

فـي الـصومال   A.lepidum ( وA.gemma والقراد  )في جنوب افريقيا( A.hebraeumالقراد بونت 
 ).وشرق أفريقيا والسودان

 

المنتشرة في أنغـوال   A. pomposum و) التي تتغذى خاصة على الجواميس( A. astrion أنواع القراد •
وهناك أنواع قراد أفريقية أخرى     .  للمرض ةوالكونغو الديمقراطية وجمهورية وسط أفريقيا هي أيضاً ناقل       

 A. sparoum)خاصة احف والجواميستتغذى على الزو ( وcahaerans A. )     التـي تتغـذى علـى
تتغذى على  (A. tholloniو ) تتغذى على السالحف والماعز(  A. mamoreumو ) الجاموس األفريقي

  .وتنقل القلب المائي نجريبياً) الفيلة
  

 .جريبيـاً نقل مرض القلب المائي أيـضاً ت      تالشمال االميركي   في   Amblyommaثالثة أنواع من القراد      •
 ؛ لكـن ال   A.dissimileو A cajennense قراد شاطئ الخليج ثم قراد كايانA. maculatumفهناك 

 .  مرض القلب المائي طبيعياًبأنها تنقل حتى اآلن اشتبهأحد من هذه االنواع قد 

 واسع االنتشار في شرق وجنوب وغرب الواليات المتحدة ويتغذى على ذوات A. maculatumإن نوع 
ون والحمير والبغال واأليل أبيض الذنب يس من االبقار واالغنام والماعز والخيول والخنازير والب     حوافرال

وأيل السمبر واأليل األغر؛ كما يتغذى على أنواع من اللواحم والقوارض واالرانب والجرابيات والطيور       
 كبير من سالالت و حساس لعدد   A.hebraeum فعال مثل A.maculatumوقد تبين أن . والزواحف

  يفضل بعض الحيوانـات المـضيفة مثـل   A. cajenneseوالقراذ . E.ruminatium المرضي المسبب



وأخيـراً  .  لكنه أقل انتشاراً وأقل فعالية كناقل لمرض القلب المائيAmblyomma maculatum القراد
  . يتغذى على الزواحف والبرمائياتA.dissimileفالقراد 

  

 ما بـين  تمتد  ثالثة انواع حيوانات مضيفة،  دورته الحياتية        على   يتطفل   Amblyommaالقراد من نوع     •
وبما أن القراد يمكن أن يلتقط العدوى وهو في طور اليرقـة أو الحوريـة               .  أشهر وأربع سنوات   خمسة

  شـهراً 15ي القراد لمـدة   وينقلها وهو في طور الحورية أو عند البلوغ، فأن العدوى يمكن أن تستمر ف             
حقليـاً  وإذ أن انتقال مرض القلب المـائي يـتم          . القرادياتذرية   لكن العدوى ال تنتقل عبر       .قلعلى اال 

بواسطة القراد في طور الحورية أو البلوغً ، فأن القراد البالغ يفضل التغذي على االبقار بينمـا تفـضل       
 .الحوريات التغذي على االغنام والماعز

 

 فـي البحـر   Amblyomma بالتسبب بانتشار قراد Cattle egretsاتهمت طيور مالك الحزين إيغرت  •
 .الكاريبي

 

املـة   النـاتج مـن االنـاث الح       colostrumمرض القلب المائي أن ينتقل عامودياً وعبر اللبأ         ستطيع  ي •
 القـراد أو زرع الخاليـا       ومسحوقكما يمكن انتقال المرض بواسطة حقن الدم ضمن الوريد          . للمرض
   Ehrlichia ruminatium.  علىةالمحتوي

  
 

  Ehrlichia ruminatiumالمسبب المرضي مصادر 
 

 .على أحد الحيوانات الفقارية المضيفة الموبوءة يتغذىالذي   Amblyommaقراد هو   •
 

لمـسبب المرضـي   أشـد ل  الحمى ؛ ولكن كثافة     طورما أحد الفقريات المضيفة خالل      زامل أو بال  الدم الك  •
Ehrlichia ruminatiumفي اليوم الثاني أوالثالث من بدء الحمىظهر ت   . 

 

الخاليا الـشبكية البطانيـة أو البلغميـة فـي الـدم      (لبأ الفقريات المضيفة والمحتوي على خاليا موبوءة    •
Macrophages (لمسبب المرضيادر امصأحد  بكونه شكي  . 

 

  الجغرافياالنتشار 
  

وفـي   Amblyommaحيث يوجد قـراد    قياافري ءصحرامرض القلب المائي موجود تقريباً في جميع بلدان         
كما أبلغ عـن    . س وزنجبار وجزر القمر وسان تومي     يمدغشقر والريونيون ومور  : الجزر القريبة المحيطة  

تهديداً للقـارة   المرض  مثل   ي حيث) لوب وماري غاالنت وأنتيغا   غوادي (إصابات مرضية في البحر الكاريبي      
  .االميركية نفسها

  
لمعلومات المتعلقة بوقوع إصابات مرضية للقلب المائي في جميع أنحـاء العـالم يمكـن               أحدث ا للمزيد من   

  OIE  مراجعة موقع واهيد لمنظمة
)(World animal health information database WAHID ًِ  

  :لى العنوان التاليع
[http://www.oie.int/wahis/public.php?page=home]  

  
  والنشرة الصحية" الصحة الحيوانية في العالم " مجلةأو مراجعة آخر أعداد 

World Animal health, OIE Bulletin  

  
  



  التشخيص
ـ  أيام   10ن  م تمتديمكن أن   كما   ، أسابيع 3-2تقدر الفترة الوسطية لحضانة المرض ب        .  واحـد  شـهر ى  إل

 أيام 10-7 في الوريد بين Ehrlichia ruminatiumحقن المسبب المرضي التي تلي ر فترة الحضانة دوتق
األجـزاء  جرعـة   علـى    تتوقف بشدةً حضانة  لكن فترة ال  .  يوماً في االبقار   16-10في االغنام والماعز، و   

يـسبب  و. والمحقونة تجريبيـاً   المزروع في الزجاجEhrlichia ruminatiumللمسبب المرضي المكونة 
 تـأمين  التي يتبعهاضعيفة الجرعات لل% 0لجرعات القوية إلى ل% 100  بنسبةنفوقالتجريبي للمرض  النقل  

  .الحماية للحيوانات
  

  التشخيص السريري
  

قـوة  ال(فوعـة  حساسية الحيوانات المضيفة وال تظهر عالمات القلب المائي بأربعة أشكال سريرية وفقاً لتغير  
الفريقيـة والعـروق    يعثر على الشكل فوق الحاد للمرض عادة في القارة ا         و . والجرعات المعدية  )رضيةالم

. حساسية خاصة للشكل فوق الحـاد ذات  الثقيل مل  حالذات  بقار  األ و ؛بقار والماعز غير المحلية لألغنام واأل   
 حرارة واالجهاد التنفسي الشديد   خير بالنفوق المفاجئ يسبقه فاصل زمني بسيط تظهر فيه ال         األويتميز الشكل   

وربمـا ظهـرت قبـل النفـوق     . سهال الشديد في بعض عروق االبقار    وفرط الحساسية والدموع وكذلك اإل    
  .تشنيجات نهائية وهذا شكل نادر نسبياً للمرض

  

بقـار والمـاعز    المجترات المستأنسة ويظهر في األ   الشكل الحاد للمرض هو االكثر شيوعاً للقلب المائي في        
نفق ـوالحيوانات المصابة بالشكل الحاد لمرض القلب المائي ت       . محليةالاالغنام من العروق المحلية أو غير       و

  .عادة خالل اسبوع واحد
  

  وتبقـى  . مـن بـدء المـرض     أو يـومين     خـالل يـوم      م°41يبدأ المرض مع حمى يمكن أن تتعدى         •
 .يالً قبل النفوق أسابيع مع تقلبات صغيرة ثم تهبط قل5-4الحمى مرتفعة لمدة     

 

  صـعوبة التـنفس إشـارة     وتكون   .)في االبقار خاصة  ( أحياناً  وإسهال  الحمى انعدام الشهية وكسل     يتبع   •
 .ويةلوذمة رئ   

 

   ويبقى الحيـوان غيـر    . بقارقل حدة في األغنام والماعز من األ       العصبية ببطء وهي أ    عراضتتطور األ  •
  متخشباً مع ارتجاف في العضالت      ات تشبه الرضاعة ويبقى   ويبدي إشار دائرية   في حلقات    يسيرمستقر و    
 . أو القلقعدوانيةالحائط أو بدت عليها عالمات الإلى وربما دفعت االبقار برأسها . السطحية   

 

ــات    • ــع حرك ــاً م ــى األرض جانبي ــوان عل ــع الحي ــرض يق ــن الم ــرة م ــل االخي ــي المراح   ف
  وينفــق الحيــوان عــادة . الفــم المزبــدالعلــك وحركــات التجـذيف والغمــز وفــرط الحــساسية و    
ــذه      ــة كه ــد نوب ــالل أو بع   �>>K ح>>�Bت #>>�درة ی,+>>� ا�>>��* ت�>>x ا��>>�د ��>>�ض ا�&(>>1 ا��>>��K       . خ
ی(>>>>>>	 اBم>>>>>>? و�>>>>>>�Hل و=>>>>>>?م ت@��>>>>>>z ب>>>>>>)
K<<<<<<� h ا���آ>>>>>>	 ، وB ت,+>>>>>>� =5م>>>>>>�ت        r ارة�ح>>>>>> �  م>>>>>>
         K<<<<<<E�ا ا�>>>>>>��* ا��f<<<<<<ه K<<<<<<� 	
ان �>>>>>>K ه>>>>>>�f ا����>>>>>>	 أو ی�>>>>>>ت      . =>>>>>>��<<<<<<
   خ>>>>>>5ل  وی>>>>>>��V ا��
عأ   �� 
= . أو أ��

  

ل أو ذآ>>>>>>>>ر ا3B@>>>>>>>>�م أو ا��>>>>>>>>�=y     تاBش>>>>>>>>��ل ا���
�>>>>>>>>	 أو دون ا�>>>>>>>>)�ی�ی	    •<<<<<<<<UHا� K<<<<<<<<� �<<<<<<<<+,  
         	<<<<<<<

>>>>>>>	، و�>>>>>>>K بG<<<<<<<H ا�H>>>>>>>�وق ا���(�yUا� 	ذات ا��@�=>>>>>>> 	<<<<<<<
  ا�>>>>>>>�.
�ة، و�>>>>>>>K ح
ا#>>>>>>>�ت ا���ب
 .وا�5Hم	 ا�)�ی�ی	 ا�ح
?ة هK ا���V ا��Hب�ة. وبGH ا���U�ات ا���ی	     

 

�>>>>>V<<<<<<)= P آ��a>>>>>>	 ت:�>>>>>>* ا�ُ&>>>>>   ت  •
>>>>>>�ًا وت�aق آ  �اد وا��H>>>>>>�ض ا�>>>>>>)�بz �(&>>>>>>�اد ���(<<<<<<# P<<<<<)	 ا�@�>>>>>>
 .ا��بء وم)�ى ا����ی	 ا��K تRم@+� م�
?ات ا�&�اد     

 




	 ی�>>>>>>>?و  •<<<<<<<E�اض ا���<<<<<<<=Bت&>>>>>>>?م ا ?<<<<<<H}ب� 	ب��@>>>>>>>)� �ً
  3@>>>>>>>�م وا��>>>>>>>�=y  م>>>>>>>)�&�* ا��>>>>>>>�ض �>>>>>>>(�
  )�	 ا�@�>>>>>>ق �>>>>>>K ا�H>>>>>>�وق 3
>>>>>>� ا���(
>>>>>>	  و#>>>>>>. واBب&>>>>>>�ر م>>>>>>  ا�H>>>>>>�وق 3
>>>>>>� ا���(
>>>>>>	 وا�.�ی�>>>>>>	      
     {�    c<<<<<<)ی��>>>>>  أن ت� y=�<<<<<380@>>>>>�م وا��%       c<<<<<<)ت� K<<<<<ا�� 	<<<<<
   أو أآa>>>>>� ب���&�ر#>>>>>	 م>>>>>� ا�H>>>>>>�وق ا���(
�6
+� #)�	 ا�@�ق        %h&� . 	�(#ق او  .% 80- 60=�دی	  ب
    ا����.	Bب&�ر #�

 

  ا����
�ی>� ��@�=>	 آ�م(>	 B5<� ?<Eت     ��ب	 ا��> �آ�>)�ب ا��
ا#>�ت   ب ا�>���ء م>  م>�ض ا�&(>1 ا��>��K<+�@      K ی •
 .ا�����S(	، ��  ا��
ا#�ت ت�&V ح�م(	 �(H?وى    

 

)�  %بـا�
      

ب ا���
�ة �K ا�   :Hا� 	م���ب+ i@.وا� y=ب&�ر وا��� .  K<ة ا���
ب ا���:Hم  أح? ا� zم�� K�ض ا�&(1 ا����م iوا�
د ی)��+� ا���ض   �ب ا��>�رزة ا� . �ف ا�&(1. ا���ء �K شوه و:Hا��>)&�ء        وا� K<ه �<+
)= �<aH# K<ا�� �ً=
آa>� ش>

  Pulmonary œdemaا���ی>>	 وا�ذم>>	 hydrothoraxوا��>>)&�ء ا�>>�?ر   hydropericardiumا��>>�مر 
   	

	 وا�>>@��  Mediastinalواح�&>>�ن اBمH>>�ء ووذم>>	 ا�H&>>? ا�(���وی>>	 ا��@>>���H�<<وا� petechiae رة�<<+e V<<)= 

  . ا�@��ع وتi�O  ب)
K� h ا�:��لواح�&�نEndocardiumm   وب:�#	 ا���مر Epicardiumا���مر 
  

ا��)&�ء ا���مر . ب&�را� 3@�م وا���=y أآa� م ا��K ت�اآi ���* أص�� ب�هx إ�V أح�� �K ا���مرخ�ص	  •
     K<� 	<ا�>�:  ووذم K<� P<
 ر�ی>	  وذم>	  وMediastinal œdema    ا��@>�P  وا��)&�ء ا��?ر وا��)&�ء خ�

دة و#�تU	 م � .زی�دة #��ذی	 اBو=
	 ا�?می	 ���3ً� م� ت�ن م
 


	ی��  أن ت�?ث  •�Hوا�� 	
 .وذم	 �K ا�H&? ا�(���وی	 ا��@��
  

ذم>>>>>	              •)� 	<<<<<U
�# K��<<<<<+@ا� v�@<<<<<ا�� z
<<<<<E v<<<<<�Hت 	<<<<<
�>>>>>? ر3>>>>>ة �>>>>>K ا�&>>>>>��	 ا�+ا�  ���3>>>>>ً� م>>>>>� ت
 . ا���ی	    

 

�? =�دة  • .�مر#�� دمي خ�
K� P ب:�#	 ا��ی
  

 .ا�y#i(UیP م��Kr وم�(K خ�
P ی�?ث �K أم�آ  أخ�ى م   •
 

ب #��=
	 آ�
�ة ب���a@�ء ترم خ�
K� P ا�?م�غ •:= ?� .B ت
 

د ب?ر�	 م���وت	 خ�ص	 �K م�=y أ#.را •� .إا��+�ب ا��(
	 م
 

دة =�دة �K) ا��@��	(أو وذم	 �K ت�5
P ا��H?ة ا��ابH	      /إح�&�ن و  •�أ�>* �>K   ب?ر�>	  ا�ب&>�ر، و  =:ب م
 .3@�م وا���=yا�

 

  ا�+.-�, ا�+�� ي
 

• 	
 .ی��  ا��(h  ب
  ا���* �ق ا���د ���ض ا�&(1 ا����K م� ا���V ا����
 

ه@>�ك ش>�A م���>* ب>
  ا�>��* ا��>�د ��>�ض ا�&(>>1 ا��>��K م>� داء ا��(>1 وا��>yاز وا��+>�ب ا�>)��ی� أو ا�>>?م�غ               •
 آ�� ی1U ا����یz ب>
  م>�ض ا�&(>1    .#زوم� ا�?م�K3 أو ت�ی(
�ی�ت�ی��م� و زا����
�ي، وم�ض ا���ب
yی� وأ#� ب5    

 Bا i�(<<وت K��<<ا��  
  وا�>>)�م اBخ>>�ى  Ionophores وا��ص>>�ص و#>>��5ت ا�ی#>>�ت    �Strychnin>>��آ@
)OHا�&(ـ� 	ـ��ی	 وا�+
?روآ�بـ1 وأم5ح ا��OHت ا��(ـ�ت ا��#  Chlorinatted hydrocarbons 	 ـریـ

     �
 .بGH ا�@��ت�ت ا�)�م	 و وا�yر#
 



•           v�#<�
ا�* =(V 3�ار م�ض ا�&(1 ا����K<� K ا�>�:�5ت ا��>�دة �?ی>?ان ه()� iاآ�ت V)= رaHا� �ً#�
ی��  أح
 Abomasum infection)ا��+�ب اm#��	  ( Haemonchosis ا��)��	 ���ض

 

  ا�+.-�, ا��-��ي
   

  ا���ـ��ت
  

م>�ض ا�&(>1    ���3>ً� م>� ی>�i ت>��
�     :  Hippocampusا���>
� و�>�ن أم>ن    و وا��>�   تRخf م>  ا�>?م�غ   •
  K�ا�?م�غ  ا��� Xی�ت� ?@= .     �
@�ت هK ا��Qخذة م  ا�?م�غ =@? ت��یX ا�naU ب{ح>?اث S&>1 وا�>Hا� *Oوأ�


@>	 با�>:	             = 1�<� i<S 	<ح3
>� ا���� 	<�U�Uا� �=�> �ی� Gی�ا�ب�)��ر = 	ى    . �&@>�أخ> 	ی&>�r وه@>�ك
&aا�  �E 	U(#Bا ���. Curette ا���>x با�>:	   1Foramen magnum ا���
�ت&KO ب&:� ا��أس و

ر =(V م)��H�ات      aH�1وی��  ه@� ا��(�) KE�ا��.ruminatium E     ا�>?م�غ b<م  ح�  
�>K   خ5ل یم

>>>	، أو خ>>>5ل ��>>>�ة ت>>>�* إ�>>>    H
ر =(>>>V   .  ا���>>>�د(@�>>>�ع یم>>>ً� �V 34ا��>>>�ارة ا�:�<<<aHًا ی��>>>  ا��<<<
وأخ

ruminatium .E ذ  .ة م  ب:�#	 اBو=
	 ا�?می	 ا���
�ة�K م)��ت ا���ا�X ا��Qخ
  

•      �a��)� دة�Oم�دة م K� *: ا�?م ا���م           	ی�ی�اض �>�أ=> �
@>�ت ا�>?م م>  ا��
ا#>�ت ا���ی>O	 م>= f<1 أخ<Uی
�>>�اء اخ��>>�رات mPCRی��>>  �>> ا� K �+�:<<ا�ی�ت ا��U+�ی>>	 �>>K دم  ح
>>�ن�>>K بG<<H ا�بO<<Hاآ�>>��ف ا� 

� ا�?. ,iا�Hا���یG أو م� �Uرع  یyا� *�� �K م�دة م�Oدة �(��a� وی�?د �K و�y)� hرع و م  أEم وی
)

@>�ت م�>�دة     .  OIE Terrestrial Manual ب)	�ا����ص
* م���ة �K د�
* ح
ا#�ت ا�Hا� b<1 ح�<Uوی

    �E �ا����� Vوإر���+� إ�   �+
��)=  	
U)S �:�
     PCRآ�� ی��  تU�ب	 اخ���ر . <�
 �(>?م�غ وا�>���
  وا��(
 .و�ا�* ا�&�� ا��?ري

 


	 وإ: ���*ا •�)� d���# K:Hم��ل �5خ���رات ��@+� تBت ا�@
= ��� .�Uب
	 خ�wr	یی��  
 

ده� �>K أ#�ب
>1    ی1U وK� �+HE ح�ل): Nymphsا����.	 وا��ری�ت  ( Amblyommaا�&�اد أ#اع  •�و
 أو E. ruminatum �(�>)�1 ا���K<E     آ�ل �(��P =  ��5* ا���>G ا�@>وي  %  #70,
�	 ت�ي 

1
 .  م+اة ا��أس �(����,	 =(V ح
ی	 ا�&�اد ا���:�* وت��
�+��K أ#�ب
 

•        fخRل  یرم��
  ب�� �
+� أ#)U	 ا�?م�غب�م��P % 10=?د م  ا�#)U	 �E  م�(��. 

  أ��1ل ا�+.-�,
KE�ا��)�1 ا�� �
  ت��

  

•          K<<<<E�ات ا��>>>>)�1 ا����H�(<<<<م 	ا��>>>>�ن ب��<<<<
 ی>>>>�i ت>>>>��
� م>>>>�ض ا�&(>>>>1 ا��>>>>��K<<<<� K مi<<<<,H اBح
E.rumiratium  ا�?م�غ K�      	<یوی>��ر =>�دة إ�>V ت+�>	 ش>�ا�X م>)��ت ا�>?م�غ        .  أو ب:�#	 ا�و=
>	 ا�?م

ل ـوت#�a

�+� ب����aMethanolــ وص��
ی�  ی��* E.ruminatium  ا���KEا��)�1 و.�ـ)�3+� ب��.O=
ا#K واBز           ت<� رق، وا�<H	 E>�    م�رة أو م@=	 اBش��ل وم���(	 ذات �>ن ی�>�اوح ب>
  ا�ح�>� واBر

ب5�

	 �}  م� ا��5ی� ا���  ز�@r   	<یی�ت ��ی�>	 م>  #       . و=
>	 ا�>�H�ی	 ا�?مO<Hا� �f<ه ?<U# �<ت�ـی> و���3>ً� م 
ر =(>>V ه>>�f ا��>>)��H�ات ص�H. ا��5ی>>� ورب�>>� ات�>>fت ش>>�* ا��(&>>	 أو ح>>?وة ح>>��ن <<aHـ>>ـً��ـ>>ـوا�#�
 أو  أح
5�>ً� ب��       = x<&)ت K<ا#>�ت ا��
وB یaH��>?ى ا��
ا#>�ت ا��>��ب	 ب��>��*     . 
ت
lـ�> 
�#ـم)��
K<� 5ً بG<H ا��


* م  ا��)��H�ات     )�آ�� ی��(P =?د ا��)��H�ات م  ش�ی�	 دم�3
	 إ�V أخ>�ى  . �ق ا���د إV)= B =?د 

	 و�&>>ً� �(>>)B5ت <<E�ا��  	
<<E�ت ا�>>�?ی?ة ا��B5(<<)� V<<ات ح���H�(<<ًا م>>  ا��?<<� *<<
)�وی��>>  . م>>� =>>?د 


>	    ح�V بH? یم
  م  ا�@�ق �>K دم>�غ i<S ح�,>A ب    ا���B�ار �K رؤی	 ا��)��H�ات     H
?ر�>	 ا��>�ارة ا�:�
5�	 ب?ر�	    34 م?ة ت�* إ�V     إ�V )°م20-25(aا� K� ظر =(>V   . م °4 بمً� �K دم�غ م��<aHآ�� ی��  ا�

E�ا��)�1 ا�� K ب����?ام  
    . Immunoperoxidase ت&@
	  �K ش�ا�X ا�?م�غ ا����a	 ب���رم��



    
•    �
د ا��)�1 ا���E  م���ة �(��PCR= Pت ت&@� �K دم ا��
ا#�ت ا��K ت,+� KE.ruminatium  و

 �+
. أ=�اEً� ��ی�ی	، و�K ا�&�اد ا�@��*، وب&?ر أ�* �K دم أو م� =,i ا��
ا#�ت ا���م(	 �(��ض=(
ر ا���V م��ش�ة ح� PCRوی��  أن ت��P اخ���رات+e *��V  ا��)�1 ا���K� KE ا�?م �K ���ة م� 

�S �
وی��  . بx بHO	 أی�م بH? ا����ء، ��  اآ���ف ا��)�1 ا���K� KE ا��
ا#�ت ا���م(	 �(��ض 3

@�ت مQخذة م  أ=�Oء م)�+?�	 أخ�ى آ��?م�غ وا���	 وا��(PCR K م��و�	 ا���?ام ت&@
�ت = ��� K�

��#1 أ=��ل ا����
� ت)��?م ت&@
�ت . و�ا�* ا�&�� ا��?ري Vوإ�PCR ��5ب��ث  ب��* وا�
وه@�ك أیOً� .  و�(?را��ت ا�ب��
	Genome  1�(�)� E.ruminatium  ا�راy��KSونا���H(&	 ب��

  .DNAاخ���رات أ�* ح)��
	 م���ة ���� ا���G ا�@وي 
  

•      KE�1 ا���(ل ا��yHب K�1 ا���)&ض ا��م �
��  . م  ا�?م E.rumiratiumی��  أیOً� ت��

H	ا�yرا=	 مOوه@�ك ،x�����)�1 ا���KE .  ت&@
�ت ت��
� أخ�ى أ�O* م  ا�yHل �(

E.rumiratiumاتـ ی��  ا����Uذة م  ا��. @��تV)= A ا�H?ی? م  ا��5ی� ا�و�
	 ا��:�#
	 أو �B5ت مQخ
 	
وی��  ا��H�ف =(V ا����  ا��U+�ي با�:	 ا��U+� أو با�:	 ا��(رة ا��@�=

Immunofluorescence أو Immunoperoxidase . ض�ا�� �
وی��  �K بGH اBح
�ن ت��
  .س �(��ض با�:	 ح&  ا�?م ا�:�زج �K رأس i@3 أو م�=y ح)�

  
  ا5خ+��رات ا���	��

  
اBخ���رات ا���(
	 ا�����ة ا�
م ت��O  اخ���رات ا��@�=	 ا��ری	 3
� ا����ش�ة واخ���رات إ�
yا      •

ELISAو Western blot  .ح�ل ا���?ام آ�م K�  1* ا�����(KE�ا��   E.rumiratium  آ��دة

(�

	 م  ا����  ح�ل ت��=5ت م�?اخ(	 م� أ#اع ا��ی�@
U

أS@�ء ��  Ehrlichia �أ#� �fه �

ى ت:�
&�ت م�?. اBخ���رات� �+� v
  .دة �K م�Uل ا����
�و�����ص�ت ا���(
	 إذًا �
  

  م���ELISA Pأح? اخ���رات إ�
yا      •U

@�ت ذات recombinant ی)��?م أ#�U
�yء م  ا�#�  وه

  
وی�a* اBخ���ر ا�خ
� ت&?مً� مfهK� 5ً د�	 . ELISA -B MAP1    أي اخ���ر،)MAP1 (1ا���وت
�)�م ا��@�=
	 . ا�@���d ب���&�ر#	 م� اBخ���رات ا�)�ب&	Bا �ًOأی Pخ���ر ی��Bا اf+� ى�Bا 	�ورi3 ا�?

ی�ت أOH� �ً
 Erlichia canis, E.chaffeenois, E.ewingii) (Erlichiaخ�ى �v@U ا���?اخ(	 ت��=(
�l�f �{ن ا�?�
* ا�@+��V)= K ص�	 ت��
� م�ض ا�&(1  ی1U أن یV)= ?��H . ی1U ت�?ی? أوص��+� آ�م(	


	ا��Smت�ت wیy��H* م  #���d اإ�
yا هfاخ���رو.  أخ�ى Molecular testings ا�ب��
	 واخ���رات  

	 أآa� صاBخ���رات ا)���	ً� zr�@ا�� K� Kا�� ?�
+�  ت�K�وى ا�&(1 ا���?Hب 	ات م��ب��Uا . مfوه

 	

�س ا��د ا��@�=K� K ا��
ا#�ت ذات ا��@�=	 ا���(�ی)�=? �K م��بH	 اBص�ب�ت ا��U�ی�
	 �(��ض و

	 م�?ودة �. ا��H�و�	 م)�&ً��
ن ا��
ا#�ت و�K ا�@+�ی	 #U? أن ا���ص�ت ا���(
	 �+� ت:�
&�ت ت��


	 إB بH? ا����ء م  ا���ضا�ی�Uب
	 اmا��بRة ت,* ذات م�(
	 ����	 خ5ل ���ة ا���V وB ت,+� )�� .  
  


)��H� x	 �K اخ���ر ا��
ا#�ت ا��)�ردة    •� 	
وا�م� ا�+�م =@? ا��
�اد . ت�
  أیOً� أن ا���ص�ت ا���(

+� م�ض ا�&(1 ا����  rأ#اع  م  أن ا�&:�Hن و�K درا�	 ا��
�#�ت ا�ب��
	 �(�Qآ?ح
ا#�ت م  م@�zr ی)�

?�
)x مبRةا�&�اد ا���ا� Q�@ا�� 	م@:& K�  . م ب�خ���رات�
 أن ��Sت ا�����رة PCRmآ�� ی1U ا�&
�
دًا �K ا�&:�
v م� KE�ا��)�1 ا��.  

  
ى و   •� A1 ا���?امUی Bو 	

	 ش��)�= K�ض ا�&(1 ا������ K)ا��� �

(	 �(���ي = ا����� 

A� K��+# �
ب�ؤی	 ا��)�1 ا���KE =(V م)�	  وی1U أن ی�i ا����
� ا�@+��K . ا���ض أآa� م  ت��



 i
�Oاخ���ر ت 	ا�:م  ب:�#	   و=yل ا��)�1 ا���PSC20KE ب����?ام اBخ���ر PCRش�ی�	 أو ب
  .ا��5ی� ا��yرو=	

  
م�ت ا���H(&	 ب�&@
�ت اBخ���رات )Hی? م  ا��y�)�  *ا��� 	H�
	 ی��V م�ا�
 ا���ص ب��ض ا�&(1 2.1.6ا����

 *
�?� 	H�r �خZ K� K�ا���OIE�
    �5خ���رات ا����
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals  ا#�ت
 ی	 و�&�ح�ت ح

ان  ا�
�ب)	@= xت� "	
�
  Diagnostic techniques  "ا��&@
�ت ا����
  

  �ی� وا����7)�ا�6%

  

•     KE�آ�ن ا��)�1 ا�� ���E.ruminatium P
Oان ا��
� ا���B�ار �K ا��
�ة خ�رج ا��
 B ی)�:
 K�ض ا�&(1 ا����ن مQ� 	
H
  م@A =��إ�V ا��@�zr ا����
	ی?خ* �ى �H?ة ��=�ت �K ا���ارة ا�:�

  .	 ا�&�اد ا��بRإدخ�ل ح
ا#�ت مبRة م  �E@+� ح�م(	 ا���ض ت�x ا�)�ی�ي، أو با�:
  

=@? ا��
�اد ا���U�ات إ�V ا��(?ان ا����
	 م  م�ض ا�&(1 ا����K ی1U اخ���ر ا��
ا#�ت ا�اردة م       •

�اد��Bا 	
)�Hم ب�
� ا��
ا#�ت ا��K ی��  أن ت��* ا�&�اد . م@�zr ا��
:�ن ا���ض ��* ا�&
��و

 *�3
� ا���U�ات یAmblyomma 1Uا�@� �+
��* � ب=(
+ا���P  ب�� � �+
د ا�&�اد ���aً� =  و
  .+�دخ��إ

  


�اد 3
� ا�&�##K أو ا�:
ر ا��+���ة     •��Bا 	ا�:  .ی��  دخل ا�&�اد إ�V ب(? م� ب
  

��اءات ا��U�ی	      •Bا 	ا�:
	 بE�ت ا���

ا#�ت ا��بRة �ا�fبX ا�وی��  م����	 ا�����)� i
  ح
       	��EBا ب��ا�& 	م���� Vدإ�.  

  


	 B ی1U ت�ك ا���ص	 �(&�اد �
�.fى =(V ا��
ا#�ت ا��بRة     •E�ت ا���
  . �K ح�ل ح?وث أح? ا����
  

  . =  r�یz خ:K�r Q ب
:�يم  ح
ان �خ�  ی1U أیOً� ا��Rول دون ا#�&�ل ا�?م      •
  


	 =  r�یz م�     •E�ت ا���
ع ا�����  ���	 ا�&�اد ی��  �K م@�zr ا��
:�ن ا���ض ا��Rول دون و
      K=�@ا��  
  .وا����

  

•      
���K ب��دة ت��ا��(  .ی��  ح��ی	 ا�&:�Hن ا���@&(	 �K م@�zr ا��
:�ن ا���ض با�:	 ا�5Hج ا�
  

•      KE�1 ا���(�)� 	
���K ب�&  ا��
ا#�ت ب)�5	 ح    �U��H	iS ا� E.ruminatiumی��a* ا����
  ا�
ر ا�� +e ?@= l

ت��#Bب�V� .ح�ل و K� ?
ع ا��3K@�م وا���=y ا�ما���Bه�ل م  و ا�ی��  =� 

�

	 أ��ب#��S  م *�ل ا��.
�ة ب�H� أUHا�  
وا��
ا#�ت ا��.
�ة . ا�&
�م ب���
@+�؛ وآl�f ت��
���K . �?ی+� �?ر م  ا��@�=	 3
� ا���?دة �(��ض وB ت���ج دا��ً� �(5HجوB یRم  ا����
  ا�

 ?E 	ت ا����یB5(ا� �
��
  ا��&(
	، آ�� أن إ=�دة ا��ا����
�ی	�� 	
 ذات م��ذی� #,�ًا Bم��#
	

	 �K ا�,�وف ا��K . ح?وث ا��?م	 ا���))��H� ذات 	أو ا����� 	):Hأن ا�(&�ح�ت ا��  
و�? ت�


	،ا�)
:�ة =(
+�ی��  E�ا�� 	
مS�Uت ا�B5د ا�)?Hت 	م��( V)= 1).ت�B �+@��  . K� ي�Uوی
�x ا��اه  إ#��ج �&�ح�ت أ�O*ا�.  

  

•      K.)ت �+#� K�ض ا�&(1 ا����ا#�ت ��
    ی��  أن تRدي ا������	 ا����a	 �(&�اد إ�V زی�دة ح)��
	 ا��

� ا��@�=K ا�?ا=i ا����K� *a ا��H�ض  SQا���ی�ت ا��)�1 ا��)��O=  ة م�
 �U�=�ت ص.

KE�ا��.  
  




=5ج ا��
ا#�ت ا����ب	 ب��ض ا�&(1 ا����K ب�اد اB#�ی��  �K م@�zr ا��
:�ن ا���ض      •l

ت� .  
  

   ��  ���3ً� م� ت@�z ،وذات ا����V(��ض  ی��H� ا�5Hج ب�اد ت��ا��(
  ��Hل خ5ل ا���اح* ا�����ة     •

وB ی��H� ا�5Hج ب�B#�. ا��
ا#�ت ��* إ=:�ء ا�5Hج      ��   ا���Qخ�ة  �K ا���اح* وم�ًً دً��ت
l وح?� #�
  ا���ض م       

  

•     ��)� *���اد ضأe+�ت ات��Uرب أن م����	 ا�&�اد ا�@� V)= �ً
   Amblyomma ب&�? ا�&�Oء #+��
   ب&�ر وا���U�ات ا��.
�ة ب��Oدات ا�&�اد �? أ�U# x�SحK� A ا�yUر ا��.
�ة با�:	 =5ج ا�  
صV ی Bخ�ى وه �K مi,H ا���Bت ا���# V�d آ+�f �(��� ا���ری�B A@�� ،Kی��  ا���ل =(   
 Aب . V&ن ی�Qض ب�ن ا���:
��B 	
�&�اد =(V م)�ای�ت م&��	 اوی)�X ا�
م �K ا��@�zr ا�B�ی&


ً� �()��ح ب�?وث ا�H?وى مU?دًا �(�
ا#�ت ا��@
H	 وذ�i=?� l ا��@�=	 و�(# 	
� م)�&� إی�Uدو=��Eو 

:�ن ا���ض��B.  

  
     ا�%�6ای� ا�(���

   
اقم���ة ح��
ً� B �&�ح�ت     •�Bا K� . 	&ی�وا�:	دی����Bا?
اق ح��
ً� B=:�ء ة ا�����ة �K ا� ا�ح�

=  r�یz ا���?ام ا�?م ا��(ث ی��AH " ا�H?وى وا�5Hج" ا��@�=	 E? م�ض ا�&(1 ا����K هK إح?اث 
 

? ا���B?ام �K ا�H?ی? م  وB زا�x ه�f ا�:�. =5ج ا��
ا#�ت ذات ردة ا��H* ب��دة ت��ا��(�ی&	 

zr�@ا�� . Kوا�� 	):Hأو ا�� 	ی�ت ا�����OHة م  ا��Oاد م���  ی�?و أ#+� �ف ت)��?ل ��ی�ً� ب�
  .ت�
� اBب��ث إ�V أ=:��+� #���d وا=?ة

  
•      KE�م���ة �(�)�1 ا�� 	

i أو�Sا��
* ا�ول ت�ي Uح�ت م  ا��&� �
Oت� iتE.ruminatium 

 z)Hا��Montanide ISA 50 ة، آ���:

?ة e  �E�وف تU�ی�
	 ت�x ا�)� d���# x:=أ ?� و

?ة �(&:�Hن �K ا��&*Uا� 	ا����ی x@ا�(&�. أم �fه �ی��ى ت: ?�5Sث �B5ت  ح�ت ب����?امو


?ة �(�
ا#�ت  (Welgefonden, Gandeland ,Senegal) مyHو�	�iS ت��
�+� وأ=:x ح��ی	 
3
� أن هDNA .  �f ح��ی	 ه�م	 �(�
ا#�ت =@? ا����
  ب����G ا�@وي ت�&
zآ�� تi . ا����@	

و�? أx��S ا���Uرب ا��&(
	 أن .  �K ا�,�وف ا��&(
	آ�م5ًا�(&�ح�ت ا��U�ی�
	 ا�U?ی?ة �i ی�i  ا=���ده� 
Uم ب��

	 ا�(&�ح�ت ، وه@�ك E�ورة �(&��H� ?ت�?ی K� ه�م K@
U�#ع ا�
	 ��ربا��@��Eإ �
O�� أي

&�K)&ح ����5?ام ا��� .  
 

 �	)� ا�	
�ح�ت ا��

3
�ه>� م>  ا�>)B5ت با�>:	 م�>�=5ت ح
ی>	        Gardelتi إ#��ج ا�(&�ح�ت ا��H:(	 ب����?ام ��5	   • iS
Bioreactors  mا 	<<
)�Hا� �ی
>>	 ب��م(+>>�  �5#�>>�ج ا�>>�@�=K بH>>? ت:>>� ی���>>� ب>>@�v  ا��@>>�dوا�(&>>�ح . #��

 	
ی>رو �(U�=>	 ا�اح>?ة       0.1 ا��@>�d م���ی>ً� وب�(�>	 ا#�>�ج ت&>?ر ب     ول ا��U�ی�>K �(&>�ح ا� ا��K ا���=(
Bً أآa�  ا�
م أص��xوهK آ(�	 ��. 

  

ب أ��ی&
>>� یU>>�ي ت:>>ی�� ت�Uری>>ً�  Mbiziا�(&>>�ح ا��H:>>* ا���>>O� ب>>)�5	   •<<@� K<<� 	(<<�Rم 	ا�>>:ب
Onderstepoort Biological products. 

 

@	 أوت&(>* م>  #>)�	 ا�@�>ق     �K م  #�ق ا��
ا#>�ت ا���>�ّ  ه�f ا�(&�ح�ت ا��):H	 Bت�@� ا�H?وى ب* ت�     •
م>   وتRم  ه�f ا�(&�ح�ت ح��ی	 ت?وم �آa>� م>  �>@	 واح>?ة، و    . �H�ض �H?وى ا��)�1 ا���KE ا�=@?  

 . أو��&�Hr	ح? یK:H م@�=	 م�اح)@�ت+� أ#A م  ا����  أخf =?ة �B5ت ح&(
	 و��K� �+H �&�ح و

 



ب	 آ��ى ت��a* ب     •Hص V&ت� 	ت ?را�B5� ع �K م@:&	 م� ����)  م  ت�?ی>?  ���KEا��1�( ام?ى ت@
م	 أ���
	 m. 	 ا��@����تت�آ
�	 ا�(&�ح)Hا�� �fه ���Hا��)�&�*وت K� ی? م  ا�(&�ح�ت?� *
� .#��ج 

  
  ا�	
�ح�ت ا�)�� ا��-!!�

 

 ا��>��E.ruminatium 1<)&)�   Kإص�ب	 ا���U�ات بH?وى م��(>P ا�>)B5ت ا��
>	 �(�>)�1 ا���K<E        ت��ك   •
         ً�<
ی)	 ا�م? v�# ?E ا�B5(ت ا��yHو�	 ح&(r 	وح��ی 	ی�ا�H>?وى  " وه>fا ی��H>� أ���>ً� �@,�ی>	     . م@�=	 


	 ا��yHو�	E�ت ا��B5(5ج ب��Hوا�." 
 


	 ا�����	 وا��yHو�	    •E�ت ا��B5(ة �ا�إن ا�?H ا#�ت
�)� �ً�5= 1� ا�مa*هK ا��* و�(���
  B ت)�
�x ا��اه ا���  ا�&(
* م@+� م .�� �K ا�

  

•   iت  �ًaإ#��ج ح?ی 	�5�Senegal 	و�yHتو م 	م��� ?� م��S(>	 �+>�    م�
�>	 E>? ا�H>?وى ب>)�5	   % 100ح��ی	 

�	 E? =?وى ا�)B5ت ا��.�ی�ة �+�HE 	ح��ی K:Hت �+@��. 

 

•   	�5�Gardel      ُىB5ت  م>� =>?ة �>   &�Hr>	  =>�ٍل م>  ا��@�=>	 ا���    ا��yHو�	 تK:H با�>:	 ا���>�
  م>)�
3
� آ�م(	 ا����ی	و� أن( مyHو�	 أخ�ى  (�ًOأی �+�
 .، و�? تi ت��

 

•  	a��S 	و�yHم 	�5� P
ب أ��ی&
� وت�
  أ#+� تK:H ح��ی	 آ�م(	 Welgevonden  ?Eتi ح?یaً� ت��@�م  
4 	(#�Uم� B 	و�yHت مB5� Heterologous ى�اخ	
 . �e K�وف تU�ی�

 

•  w
� iح)  ا� �تأه 	(&�ح�ت ا����� 	r�ا��� �+�
��،   1<�
  ا�>)��* وتزیH+>� وه>K      وی�� ح�,+>� �>K ا�@
�>�و
 . ا�ری?�Kآ�� ی1U ح&@+� . مU(?ة

 

  Recombinant vaccinesا�	
�ح�ت ا��+�9!� 
 

• �

	 وی  map1 DNA أن ت���  ا��w�ان ب(&�ح إ�Vا�H?ی? م  ا��&�ری� ت��y�ى ��� م یK:H ح��ی	 �� 
+��9&�ح  �بH? أول���
  =@? ا�ا����ی	 Prime (plasmid) – boost (recombinantMAP1)  

          
  . آ+fا یK:H م@�=	 �(��U�ات  �h أن �&�ح3
� أ#i� A ی��
      

ی	 �}    خ�5ً� �  •�3@�م E? ا�H?وى ا��U�ی�
	 ب��)B5ت ا����U#)	 وا�5م�(<#�U	  l�f تi ا���ل =(V ح��ی	 
 و�>>i ت�>>�� بH>>? ذ�>>l أی>>	 #�>>��plasmid vaccination،  dي �(&(>>1 ا��>>��K بH>>? ا���>>�
  ب>>����G ا�@>>و 

 .Bح&	
 

•  iأن ی� X� .  �K ا��)�&�* ا�&�ی���1ا�� Recombinant vaccines#��ج �&�ح�ت م����	 إم  3
� ا���

 

م�ت ا���ص	 ب��(&�ح�ت ی��V م�ا�H	 ا���*   )Hی? م  ا��y�)�2.1.6       �<خZ K<� K��<ض ا�&(>1 ا���ب�> z<)Hا��� 
 *
�?� 	H�rOIE ان@= xت� 	ب)�

	 وا�(&�ح�ت ا��H?ة ��
ا#�ت ا��
  ".ش�وط ا�(&�ح�ت" �5خ���رات ا����

OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 

  
���  ا��)� ا�

  

•     K��<<<<1 ا��<<<<)&)� K<<<<E�أن ا��>>>>)�1 ا�� ?<<<<&�Hم>>>>  ا�� v
<<<<�E.ruminatium ن�(<<<<#Bا V<<<<ی@�&>>>>* إ�  .  <<<<��
 S>5ث ح>�Bت و�>�ة ب>��ی	 �>��# x:      K�d إی�Uب
	 ب��@)�	 �(�)�1 ا���K<E ا��>fآر �>K        أ= PCRاتاخ���ر

@��>�ل م>� ا��+>�ب دم>�K3 وا��+>�ب      ـ�ن �>K ا�r  و�? e+>�ت إص�ب�>  Human ehrlichiosis.�ی&
� ـ�ب أـ
 و�i تx�a م)Rو�
	 	 ا�a��a	و�i ت��� ا����ص
* ا�)�ی�ی	 �(���  . و=
	 ا�?می	 �K ا�?م�غ وا�ذم	 ا���ی	     ا�


�ری�(� ruminatium .E    	S5aا�  

	 ب���>	 إ�>V ا�y<Uم م>� إذا     .�K و��ة أي م  ا����بO&ا� �fه V&وت� 



 1E.ruminatium أن #�fآ� دومً� أن ��@@� یU. ت ا����ی	آ�ن هfا ا��)�1 ا���KE م)RوBً =  اmص�ب�  
�>�ج  ی�
1 ب>)+�	 ا��5ی>� ا��:�#
>	 ا��yرو=>	      yا� K<���  <# <&ُاد )�ن ، وأن ا��Amblyomma   c��<ا�� �<
3 

)AS� أن ی()� ا���� وأن ی@&* ا���ض إ�
+i) وا�����ض ت(
 .ی)�:
  

          	<H�r �<خZ 	<H�
ا#�ت ا��
	 وم@��Uت+� ی��V م�ا�)� 	
�(�yی? م  ا����ص
* حل ا�)5م	 ا���
	 �(��Uرة ا�?و�

ا#�ت ا�
�ب)	 &�#ن�(�� Kا���  OIE Terrestrial Animal Health Code . 

  
  

�ت إ����7%	��ا>; و 
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� �=@>>�وی  أی>>	 ی��>>V إر�>>�ل . م>>�اض ا��@
>	  ب>>{��اء ت�>>?یn دوري ��:��>>�ت ا�OIEت&>م م@,�>>	  <<���ا
�
	 وا��@
	 �K م@,�	 �)Hا� 	ا���(� Vإ� 	ح�ی5ت م&�?Hی?ة وت?OIEا V)= H�Kان ا����@:  
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