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 اإلًضبس اُظ٘بػ٢ ألعٔبى 

 اٌُبسة اُؼبّ

 

 اُزلش٣خ اُظ٘بػ٢
 ُٔؾخ ػٖ ث٤ُٞٞع٤ب اُزٌبصش

ػ٘ذ األعٔبى اُؼظ٤ٔخ   
 ٝاهغ اُضشٝح اُغ٤ٌٔخ ك٢ عٞس٣خ

 أُؾبٝس اُشئ٤غ٤خ  



  طرائقو؟ و السمكي االستزراع مفيوم 
سورية؟ في السمكية الثروة واقع ماىو 
 بالمخزون االبحرية مياىنا فقر أسباب ىي ما 

 السمكي؟
 ؟ لألسماك الصناعي التفريخ إلى نمجأ لماذا 
 ؟ الحل ماىو 
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Introduction      أُوذٓخ  
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(2008-1998)أُظ٤ذ اإلعٔب٢ُ ُألعٔبى ك٢ عٞس٣خ    

81%

19%

أسماك مياه عذبة

أسماك بحرية

 ٗغجخ أعٔبى ا٤ُٔبٙ اُؼزثخ ٝ ا٤ُٔبٙ اُجؾش٣خ  ػٖٔ اإلٗزبط ا٢ٌُِ ُألعٔبى

ك٢ عٞس٣خ   



 أعجبة كوش ا٤ُٔبٙ اُجؾش٣خ اُغٞس٣خ
 

 طبيعية

 بشرية

  المياه كوش
 اُجؾش٣خاُغٞس٣خ

ثبألعٔبى   

 ضيق
الرصيف   

القاري    

 قمة مصبات
األنيار    

  قمة الخمجان
 الفقر 

 بالمغذيات 
  الطبيعية

 إقامة السدود
 المموثات 
 البشرية 

 والصناعية

 السموم و
 المتفجرات

 الصيد
الجائر   



 خصيتين من فيتركب :الذكر عند التناسمي الجياز 
 معا   يتحدان ناقالن وعاءان منيما يخرج رفيعتين
 قصير، وىو المشترك، الناقل الوعاء منيما فيتكون

 بولية بفتحة الخارج إلى معا   ليفتحا الحالب مع ويتحد
 خمف تقع قصيرة حممة طرف عمى مشتركة تناسمية

 .اإلست فتحة
مبيضين من يتكون :األنثى عند التناسمي الجياز 

 البيضية القناة لتكون معا   تتحدان قناتان منيما يخرج
 تقع مستقمة فتحة بواسطة لمخارج تفتح التي المشتركة

 . منو وبالقرب البولية الفتحة أمام
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 ُٔؾخ ػٖ ث٤ُٞٞع٤ب اُزٌبصش ػ٘ذ األعٔبى اُؼظ٤ٔخ



غالبية في خارجيا   البيض تمقيح ويتم :اإللقاح 
 طول يختمف) الحضن  من فترة وبعد العظمية األسماك

 البيوض تفقس (السمكي النوع باختالف مدتيا
 يرقات منيا لتخرج المح من كمية عمى المحتوية

 .صغيرة
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 ُٔؾخ ػٖ ث٤ُٞٞع٤ب اُزٌبصش ػ٘ذ األعٔبى اُؼظ٤ٔخ



التفريخ وطرق وسائل إلى التعرض قبل :النطاف و البيوض تطور 
 تطور و تشكل حول  األساسية بالمعمومات اإللمام من بد ال  الصناعي
 سمك كمثال أخذنا فمو  .األسماك جسم في المنوية والحيوانات البويضات

 لتطور محددة مراحل عمى التعرف تم فقد   Cyprinus carpio الشائع الكارب
 12-8 التشكل من األولى المراحل في البويضة قطر يبمغ حيث البيوض،
 المرحمة في (مم 1.2-0.9 ) ميكرون 1200 – 900 إلى يصل ثم  ميكرون

 يصل بينما ،(Mycropile )النقير فتحة وظهور المح تكوين فيها ينتهي التي
   Liza ramada (الطوبار ) البوري سمك عند  ميكرون 1000-900 إلى

 البيضة قطر يصل حين في  Mugil cephalus (االفطس ) األصمي والبوري
 سمك عند ( مم 5 أي )  ميكرون 5000 إلى  التبويض مرحمة عند النهائي

  الترويت وسمك السممون
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 ُٔؾخ ػٖ ث٤ُٞٞع٤ب اُزٌبصش ػ٘ذ األعٔبى اُؼظ٤ٔخ



 قذ اىجيط فإُ األخيرح اىَرحيخ إىٚ ثبى٘ص٘ه أّٔ إىٚ االّزجبٓ ٗيجت 

 ٗيحذس .شٖ٘ر عذح إىٚ رصو قذ ط٘ييخ ىفزرح سنُ٘ ٍرحيخ في يظو

 ٗإال اىَْبسجخ، اىجيئيخ اىظرٗف رز٘فر عْذٍب  Ovulation اىزج٘يط

 طبىَب اىجسٌ داخو اٍزصبصٔ يزٌ ٗثعذٕب ، سبمْب سيظو اىجيط فإُ

 .اىجيط ٗطرح ىيزج٘يط ٍْبسجخ غير اىييئيخ اىظرٗف أُ

ثذرجخ ىيسذ فإّٖب اىَْ٘يخ اىحي٘اّبد ٗرط٘ر ىزشنو ثبىْسجخ أٍب 

 اىَْ٘يخ اىحي٘اّبد أُ ّعرف أُ جذا ٌٍٖ مبُ ٗإُ مبىج٘يضبد اىزعقيذ

 زٍِ فإُ عبً ٗث٘جٔ .ىيَبء ثَالٍسزٖب س٘ٙ رزحرك ٗال سبمْخ رنُ٘

-30 ثيِ ) اىطجيعي اى٘سظ في جذا قصير اىَْ٘يخ ىيحي٘اّبد اىزحرك

 .رىل ٍِ أمثر ّٗبدرا ، اىسَني اىْ٘ع حست (ثبّيخ 120
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 ُٔؾخ ػٖ ث٤ُٞٞع٤ب اُزٌبصش ػ٘ذ األعٔبى اُؼظ٤ٔخ



   اباضة

 وضع البيض 

 مؤثر بيئي 

 الهيبوتالموسأوامر 

  هرمونات افراز

من  الجونادوتروبينية

 الغدة النخامية

 ذكر

 انثى

من الغدة النخامية  الجونادوتروبينية هرمونات افراز

 باتجاه المبيض

 مكان  وضع البيض مع ظروف مناسبة

 ( االباضةقبل )في مرحلة الركود  بيوض

 اُذٝسح اُطج٤ؼ٤خ ُٞػغ اُج٤غ

 الدورة الطبيعية لوضع البيض 



طور مضاعفة الخاليا (  1

 البدائية 

 (البيضيةأول تطور للخاليا )  3طور -2طور 

 درجة حرارة مناسبة وتغذية كافية

درجة حرارة مناسبة وتغذية بروتينية 

 غنية

 مما يسمح بحدوث التكاثر( ذكر وأنثى)وجود كال الجنسين  –أعضاء تناسلية ناضجة  –بيئة مناسبة 
ما فبل االباضة  

 -االباضة  و

قبل وضع 

 البيض 

 جاهزة لإلخصاب بيوض

 

  

 وسط مناسب

 األسماك بيوضإنضاج  والبيئة 

 (تكون المح)  5طور -4طور 



 التأقلم من أجل حفظ النوع 

 مياه راكدةر

 ميناطق مغمورة

 

مياه 

 جارية

 أٌن؟
 متى؟

 كم؟

 شتاء

 ربيع 

 صيف 

 فصول مطرية

 

 

 :ضمان استمرارية الحياة

 مقدرة اخصابية عالية -

 رعاية االباء للمواليد -

 

 

 اُزأهِْ ٖٓ أعَ اُؾلبظ ػ٠ِ اُ٘ٞع



 تنظيف البيوض( 2

 أكسجة البيوض( 1

 الحماية من المفترسات( 3

 هجوم المفترسات( 4

 التعشيش( 4

 (بإثارة الزبد والفقاعات الهوائية ضمن الماء)بناء العش ( 5

 تحضين البيوض داخل الفم( 6

مثل )غير مرئية  –وضع البيض في أماكن محمية ( 7

 (تجاويف األصداف والمحار

ثؼغ ٗٔبرط ٝػبداد اُزٌبصش اُطج٤ؼ٢ ُجؼغ أٗٞاع األعٔبى ك٢  

 اُج٤ئخ أُبئ٤خ اُطج٤ؼ٤خ



وضع البيض  تعشيش في القاع

على النباتات 

 المائية

تحضين  

البيض في 

 الفم

وضع البيض 

 على الحصى

وضع البيض في 

 وضع البيض في الحفر المياه

 مٌاه راكدة

 مٌاه جارٌة

 أراضً مغمورة بالمٌاه

 وضع البيض في مناطق معشبة مطاف عليها الماء

 وضع البيض في الحفر

 وضع البيض في المياه
 وضع البيض في القاع

وضع البيض 

 على الحصى

وضع البيض 

 على الجذور

 أماكن وضع بٌوض أسماك المٌاه العذبة



  يتبع التفريخ الطبيعي بواسطة أقفاص مغمفة بشبك
 8إناث و 4م يوضع في كل قفص 1.5*2*2أبعادىا 

 .ذكور أي ضعف عدد اإلناث ذكور

 اُزلش٣خ اُطج٤ؼ٢ ألعٔبى اٌُبسة اُؼبّ ك٢ ٓضسػخ اُغٖ



 في لمتوسع الحتمية الحاجة من لألسماك الصناعي التفريخ أىمية تأتي
 من بالعديد الصناعي التفريخ تميز عمى عالوة  السمكي، االستزراع

 بعض في عنو بديل ال أسموبا منو تجعل التي والميزات الخصائص
 :يمي ما منيا ونذكر الحاالت،

 
الصيني الكارب في الحال ىو كما  الطبيعية بالطرق التفريخ إمكانية عدم 

 (والفضي العاشب )
ظل في والفقس اإلخصاب من أعمى معدالت عمى الحصول إمكانية 

 التفريخ لعممية الالزمة البيئية الظروف عمى أفضل سيطرة تحقيق
 
المختمفة السنة أشير خالل األسماك زريعة إنتاج إمكانية. 
المرغوبة الصفات من لمعديد الوراثي التحسين عمميات إجراء إمكانية 

 التزاوج عمميات أثناء السيطرة من قدرة تحقيق معظميا يتطمب والتي
 .التفريخ مراحل وخالل

 

 ُٔبرا ِٗغأ إ٠ُ اُزلش٣خ اُظ٘بػ٢ ُألعٔبى



 أُشاؽَ األعبع٤خ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزلش٣خ اُظ٘بػ٢

 
الططالػ اعزخذآ٘ب إٔ إ٠ُ ٛ٘ب  ٗ٘ٞٙ :(ٝرًٞس إٗبس ) األٜٓبد هط٤غ 

 األٓبد ًِٔخ ة ٣وظذ ث٤٘ٔب .ٓؼب ٝاإلٗبس اُزًٞس ثٚ ٗؼ٢٘ إٗٔب األٜٓبد
 .كوؾ اإلٗبس

ًٔب أٝد اُزز٤ًش ثإٔ ٓب عٞف أرؼشع إ٤ُٚ الؽوب ثبُ٘غجخ ُخطٞاد  

ٝرو٤٘بد اُزلش٣خ اُظ٘بػ٢ ٓب ٢ٛ عٟٞ ٓؾبٝالد ُٔغبػذح األعٔبى 

ُٜٝزا أسعٞ إٔ ال . ػ٠ِ ٗؼظ اُج٤ٞع ٝؽشؽٜب خبسط عغْ اُغٌٔخ

٣ظٖ اُوبئْ ثؼ٤ِٔخ اُزلش٣خ أٗٚ ٣ِٔي ع٤ٔغ أُوذساد اُخبطخ ثبإلًضبس 

االطط٘بػ٢ ك٢ ٣ذٙ، ؽ٤ش إٔ األعبط ك٢ ٗغبػ ػ٤ِٔخ اُزلش٣خ 

اُظ٘بػ٢ رؼزٔذ ػ٠ِ ٝعٞد األٜٓبد ا٤ُٜٔأح  ٝاُز٢ ٣زٞهغ اعزغبثزٜب 

ُزو٤٘بد اُزلش٣خ، إر ال ٣ٞعذ أَٓ ك٢ ٗغبػ ثشٗبٓظ رلش٣خ  ٣ؼزٔذ ػ٠ِ 

ُٜٝزا كال . أٜٓبد ؿ٤ش عبٛضح ٜٓٔب ٣ٌٖ ٓغزٟٞ اُزو٤٘بد أُغزخذٓخ

ػغت ٖٓ اُجذء ثبألٜٓبد ُزٌٕٞ اُؼ٘ظش األٍٝ ٖٓ ػ٘بطش ثشٗبٓظ 

.اُزلش٣خ اُظ٘بػ٢  

 





اُؾش اُٜش٢ٗٞٓ: صب٤ٗب    

اُٜشٓٞٗبد أُغؤُٝخ ػٖ رطٞس اُخؾ اُؼظج٢ ٝٗؼظ  :: رؾؼ٤ش اُٜشٓٞٗبد ٝاُؾوٖ اُٜش٢ٗٞٓ

اُج٤ٞع رلشص ٖٓ اُـذح اُ٘خب٤ٓخ ٝٗظشا  ُؼذّ ًلب٣خ اُٜشٓٞٗبد اُغ٘غ٤خ اُز٢ ٣زْ 

كشصٛب ػٖٔ ظشٝف اُزشث٤خ، كئٕ اُزلش٣خ اُظ٘بػ٢ ٣ؼزٔذ ػ٠ِ ص٣بدح ٛزٙ اُٜشٓٞٗبد 

ك٢ اُذّ ػٖ ؽش٣ن اُؾوٖ ثٔغزخِظبد اُـذح اُ٘خب٤ٓخ أٝ ثجؼغ اُٜشٓٞٗبد اُغ٘غ٤خ، 

ؿ٤ش إٔ ٓغزخِظبد اُـذح اُ٘خب٤ٓخ ٢ٛ األكؼَ، ًٝزُي رلؼَ اُـذد اُ٘خب٤ٓخ ُ٘لظ 

.اُغ٘ظ  



:رجٖيس اىغذح اىْخبٍيخ   

اُـذح اُ٘خب٤ٓخ ٖٓ اُـذد اُذاخ٤ِخ اإلكشاص ٝروغ ك٢ األعٔبى ٓجبششح رؾذ اُذٓبؽ، 

ٝرزأُق رشش٣ؾ٤ب  ٖٓ صالصخ كظٞص، اُلض األٓب٢ٓ ٝٛٞ األعبع٢ ك٢ ػ٤ِٔخ 

اُزؾش٣غ اُغ٘غ٢، ٝٗظشا  ُظؼٞثخ كظِٚ ػٖ اُلظٞص األخشٟ رؤخز اُـذح اُ٘خب٤ٓخ 

ثبٌُبَٓ ٖٓ األعٔبى اُ٘بػغخ ع٘غ٤ب  هجَ ٓٞعْ رلش٣خٜب ٓجبششح إر رٌٕٞ ٤ًٔخ 

ٝرغزخِض اُـذح اُ٘خب٤ٓخ ٖٓ األعٔبى  اُٜشٓٞٗبد ك٢ ٛزا اُٞهذ ػ٘ذ ؽذٛب األػظْ

ثؼذ رخذ٣شٛب، أٝ ٓجبششح ثؼذ ٓٞرٜب ٢ً ال رزؼشع اُٜشٓٞٗبد ُِزِق، ٣ٝزْ رُي 

ثئعشاء هض أكو٢ ك٢ اُشأط كٞم ٓغزٟٞ اُؼ٤٘٤ٖ صْ هض ػٔٞد١ اػزجبسا  ٖٓ 

ٓؤخشح اُشأط، ٝثئصاُخ اُوغْ ٖٓ اُشأط ث٤ٖ ٓغز٢٣ٞ اُوض ٣ظٜش اُذٓبؽ ، ٝػ٘ذ 

إصاُزٚ رظٜش اُـذح اُ٘خب٤ٓخ رؾزٚ ٓجبششح، رشكغ ٛزٙ اُـذح ثؼذ إصاُخ األؿش٤خ اُز٢ 

رـِلٜب ٝروض اُٜ٘ب٣بد اُؼظج٤خ ٝاألٝػ٤خ اُذ٣ٞٓخ أُشرجطخ ثٜب ٝرٞػغ ٓجبششح ك٢ 

عبػخ، صْ ثؼذ (12)عبػخ، صْ ثؼذ (2)األعزٕٞ أٝ اٌُؾٍٞ أُطِن اُز١ ٣ـ٤ّش ثؼذ 

عبػخ، صْ رخضٕ ك٢ هبسٝسح رؾ١ٞ األعزٕٞ أٝ اٌُؾٍٞ ؽز٠ االعزخذاّ، (24)

.ٝرؾزلع اُـذد اُ٘خب٤ٓخ ثلبػ٤ِزٜب ك٢ ؽبٍ رخض٣ٜ٘ب ك٢ ظشٝف ع٤ذح ُٔذح ع٘خ  



 رؾؼ٤ش اُغبئَ أُؾشع ُِؾوٖ

 تختلف الكمٌات المقترحة من مسحوق الغدة النخامٌة الالزم للتحرٌض بالنسبة
لإلناث وكذلك عدد مرات الحقن والزمن الفاصل بٌن الحقنات، وبشكل عام تتراوح 

كغ من الوزن الحً لإلناث إما أن تعطى هذه ( 1)ملغ لكل ( 6-2)هذه الكمٌة بٌن 
الكمٌة دفعة واحدة، وإما أن تعطى على دفعتٌن بحٌث ٌعطى فً الدفعة 

(  24-10)من الكمٌة،  والباقً فً الدفعة الثانٌة بفاصل زمنً %( 10)األولى
كغ من الوزن الحً،  1ملغ لكل (1)ساعة، أما الذكور فتعطى حقنة واحدة بمعدل 

وٌفضل أن تتوافق هذه الحقنة مع الحقنة الثانٌة لإلناث فً حال حقن اإلناث على 
مرحلتٌن، وتحضر سوائل الحقن بأخذ الغدد النخامٌة من األستون أو الكحول وتترك 

كما هو موضح فً الشكل )لتجف تماماً فً الظل وتسحق فً هاون مخبري 
ثم ٌوزع المسحوق الالزم لكل سمكة أم على حدة، وٌذاب بمصل ( المرفق
كغ من وزن الجسم،  1مل لكل ( 0.5)وبنسبة %( 5)ملح طعام ) ” فٌزٌولوجً

وٌفصل الراسب عن المحلول بالتثفٌل وٌؤخذ المحلول لٌكون جاهزاً للحقن، وفً 
ن بعٌداً ع( درجة مئوٌة4)حال عدم استخدامه مباشرة ٌجب تخزٌنه فً حرارة 

  الضوء

 ٌتم تحدٌد الزمن الفاصل بٌن الحقنتٌن انطالقاً من الوقت بالنسبة إلى موسم
ساعة فً الوقت ( 24-20)التفرٌخ ودرجة حرارة الماء بحٌث ٌكون هذا الزمن 

، أما فً أوج موسم التفرٌخ فٌصبح (م25ْ-23)المبكر من موسم التفرٌخ والحرارة 
 .  أو أعلى من ذلك( م25ْ)ساعة إذا كانت الحرارة ( 16-12)هذا الزمن 

 











 ٝػغ اُج٤غ ٝرِو٤ؾٚ ؽج٤ؼ٤ب  

  ًٚرزغ٠ِ ػ٤ِٔبد اُز٤ٜظ اُغ٘غ٢ ثٔطبسدح اُزًش ُألٗض٠ ٝاؽزٌب
ٓؼٜب ٝدكؼٜب ٖٓ األعلَ إ٠ُ األػ٠ِ ٝرزظبػذ ٛزٙ اُؾشًبد رذس٣غ٤ب  
ؽز٠ رظجؼ ػ٤٘لخ ٝكؼبُخ ٝػ٘ذٛب رظٜش األٗض٠ ٝاُزًش ثبُوشة ٖٓ 

اُغطؼ ٣ٝ٘وِت ًَ ٜٓ٘ٔب ػ٠ِ ظٜشٙ ٝٛٔب ٓزالطوبٕ، ٝرؼغ األٗض٠ 
ك٢ ٛزا اُٞهذ اُج٤ٞع ٝاُزًش اُغبئَ ا١ُٞ٘ٔ اُز١ ٣ِوؼ اُج٤ٞع 

ٓشاد ثلبطَ ص٢٘ٓ ؽٞا٢ُ ( 5-3)ٓجبششح، ٝرزٌشس ٛزٙ اُؼ٤ِٔخ 
ده٤وخ رلشؽ خالُٜب األٗض٠ ٓؼظْ ث٤ٞػٜب ٣ٝجِؾ هطش ( 10-15)

رجذأ ٓجبششح ثزششة أُبء ٝرش٤ٌَ ( 2ْٓ-1.8)اُج٤ؼخ أُخظجخ 
ٓشح ك٢ ؿؼٕٞ أهَ ٖٓ (2.5)اُـشبء أُبئ٢ ك٤ضداد هطشٛب ثؾذٝد 

ٝر٘غشف ٓغ اُز٤بس أُبئ٢ ثبرغبٙ ٓظشف .. عبػخ ٖٓ إخظبثٜب
ّٜض ٓغجوب  ثٔظبئذ اُج٤غ  اُؾٞع ُزُي ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ اُؾٞع هذ ع

 .اُخبطخ اُز٢ رز٘بعت ٓغ شٌَ ٝرظ٤ْٔ أُظشف
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عذٍٝ ٓؼ٤بس١ ُِضٖٓ اُالصّ ُظٜٞس ػالٓبد اُز٤ٜظ اُغ٘غ٢ ػ٠ِ األعٔبى أُؾوٞٗخ 

.ؽو٘ز٤ٖ ؽغت دسعبد اُؾشاسح  

 



 اعزخالص اُج٤ٞع ٣ذ٣ٝب  ٝاُزِو٤ؼ ثبُطش٣وخ اُغبكخ

ػ٘ذ ظٜٞس ػالٓبد اُز٤ٜظ اُغ٘غ٢ ػ٠ِ األعٔبى أُؾوٞٗخ ك٢ ؽٞع 

٣ٌٖٔ اُوجغ ػ٠ِ األعٔبى اإلٗبس ٝاُزًٞس . اُز٤ٜئخ ُٞػغ اُج٤غ

ٝاعزخذاّ اُطش٣وخ اُغبكخ ك٢ اُزِو٤ؼ، ٝرزِخض ٛزٙ اُطش٣وخ ثبُوجغ إ٠ُ 

اإلٗبس ٝر٘ش٤لٜب ٖٓ أُبء ع٤ذا ، صْ رغزخشط ٜٓ٘ب اُج٤ٞع ثئٓغبًٜب 

ثشٌَ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ سأعٜب إ٠ُ األػ٠ِ ٝر٣ِٜب إ٠ُ األعلَ ٝثؼـؾ خل٤ق ػ٠ِ 

اُجطٖ ٖٓ األػ٠ِ إ٠ُ األعلَ رخشط اُج٤ٞع ٝرغزوجَ ك٢ ٝػبء ٗظ٤ق 

صْ ٣ؤخز اُغبئَ ا١ُٞ٘ٔ ( ًٔب ٛٞ ٓٞػؼ ك٢ اُشٌَ أُشكن)ٝعبف رٔبٓب  

٣ٝؼبف ٓجبششح إ٠ُ اُج٤ٞع ٝثٔؼذٍ ( ث٘لظ اُطش٣وخ أٝ ثٞاعطخ ٓبطخ

صْ ٣ٔضط ٓغ اُج٤ٞع ع٤ذا  ٣ٝؼبف ( أُق ث٤ؼخ 100َٓ ٌَُ 1)ؽٞا٢ُ 

أُبء ٓغ اعزٔشاس اُزؾش٣ي ُٔذح ؽٞا٢ُ ده٤وخ، صْ رـغَ اُج٤ٞع ػذح 

 ٓشاد ثبُٔبء ٝر٘وَ إ٠ُ اعطٞاٗبد أٝ أؽٞاع اُلوظ 

 





حسب درجة حرارة الماء فهي  العاممدة الحضن حتى فقس البيوض عند الكارب 
 : حسب الجدول التالي

 

درجـــة حـــرارة المـــاء  22 23 24 25 26 27 28
 بالدرجات المئوية

ــــــــس  38 33 31 24 21 19 18 مــــــــدة الفق
 بالساعة

 ؽؼٖ اُج٤ٞع  اطط٘بػ٤ب ؽز٠ اُلوظ ٝخشٝط ا٤ُشهبد



 حضِ ثي٘ض أسَبك اىنبرة اىعبً في اسط٘اّذ زجبجيخ



 ٗٔٞرط ٖٓ رغ٤ٖٔ  اطجؼ٤بد األعٔبى اُجؾش٣خ ثبألهلبص اُؼبئٔخ



إلطـبئٌْ شٌشا    

Monday 15/4/2013 

 


