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هيبنت
نمدباليلاتلابوتاداشرإلليسيئرلاردصملاسيلليلدلااذه
يدوعسلازكرملاوةحصلاةرازوليمسرلاعقوملاةعباتميفرارمتسالا

،رتيوتيفةيمسرلامهتاباسحو،اهتحفاكموضارمألانمةياقولل

ةيئاقولاتاءارجإلابةقلعتملاتادجتسملاةفرعملكلذو

:ليلدلا نم فدهلا
دحاو ليلد يف سوريفلا لوح تاداشرإلاو تامولعملا مهأ عيمجت⋗

 ةقوثوملا تامولعملا رداصم حيضوت⋗
 ةدعاسملا بلطل ةيمسرلا لصاوتلا قرط حيضوت⋗

:ليلدلا دادعإ يف اهيلإ دانتسالا مت يتلا تامولعملا رداصم
 ةيدوعسلا ةحصلا ةرازو⋗

)ةياقو( اهتحفاكمو ضارمألا نم ةياقولل يدوعسلا زكرملا⋗

 اهتحفاكمو ضارمألا نم ةياقولل يكيرمألا زكرملا⋗

 ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم⋗
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 اهظفح نم دبال تاقيبطتو ماقرأ1.

 سوريافلا لوح ةماع تامولعم2.

 عيمجلل ةماع ةيئاقو تاداشرإ3.

 نيديلا فيظنت لوح ةمهم تامولعم4.

ةيسفنتلا ضارمألاب نيباصملل ةيفاضإ ةيئاقو تاداشرإ5.

  لافطألل ةيفاضإ ةيئاقو تاداشرإ6.

ضيرملل ةيلزنملا ةياعرلاب ةقلعتم تاداشرإ7.

 لزنملا ريهطتو فيظنتب ةقلعتم تاداشرإ8.

 شامقلا مامك لوح ةماع تامولعم9.
 ةيعامتجالاو ةيسفنلا ةحصلل تاداشرإ10.

  تامولعملا نم ديزمل رداصم11.

 لـــيلدلا تايوــتحم
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راسفتسالا وأ ةدعاسملا بلطل)937( ةحصلا ةرازو يف لاصتالا زكرم

  ةيدوعسلا ةحصلا ةرازو.ةمدخلا مادختسا يف صخشلا بغر وأ ضارعأ دوجو لاح يف يتاذلا مييقتلل)دعوم( قيبطت

 ةيسفنلا ةحصلا زيزعتل ةينطولا ةنجللا.ةيسفنلا تاراشتسالل)920033360( ةيسفنلا تاراشتسالا زكرم

  ةيسفنلا ةحصلا زيزعتل ةينطولا ةنجللا.ةيسفنلا تاراشتسالل)نوبيرق( قيبطت

 ةيدوعسلاةحصلا ةرازو.يحصلا رجحلا وأ يلزنملا لزعلل نيلاحملا ةكلمملا يف نيميقملاو نينطاوملا مدخي)نمطت( قيبطت

 اديج اهظفحا تاقيبطتو ماقرأ
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نمةفلتخملاعاونألاضعبيفةعئاشلاانوروكتاسوريفنمدجتسمطمنوهوSARS-CoV-2ىمسيسوريافوه19-ديفوكضرمببس

تاسوريفللنكمي،ةردانتالاحيف.ةيسفنتلاتاباهتلالاودربلاتالزنلةببسملاو،شيفافخلاوططقلاوراقبألاولبإلاكلذيفامب،تاناويحلا

.سانلانيبرشتنتمثناسنإلللقتنتنأةيناويحلا

لاحلانوكينأعقوتيو،)SARS-CoV(ةميخولاةداحلايسفنتلازاهجلاةمزالتمو)MERS-CoV(ةيسفنتلاطسوألاقرشلاةمزالتمعماذهثدح

.دعبطيسولانضاحلاناويحلافشتكيملنكل،19-ديفوكضرملببسملاSARS-CoV-2دجتسملاسوريفلاعمكلذك

.ةيملاعةحئاجاًببسم،ملاعلالودلكيفاًقحالرشتناسوريفلانأالإ،نيصلاةيروهمجيفأدبسوريفلايشفتنأنممغرلاىلع

انوروك سورياف لوح ةماع تامولعم
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،طقفناسنإللناويحلانملقتنيهنأدقتعُيناك،رمألاةيادبيف؟١٩-ديفوك سورياف لقتني فيك

نعرخآلناسنإنمرشبلانيبلقتنيهنأتبثريصقتقودعبنكل

:قيرط

.باصملاصخشلافنأوأمفنمرياطتملاذاذرلا⋗
صخشلافنأوأمفنمرياطتملاذاذرلابةثولملاحطسألا⋗

.فتاوهلاوأتالواطلاوأبتاكملالثمباصملا

وأمفلاوأنيعلاسملقيرطنعضرملالقتنيمثنمو⋗

.فنألا

برقىلعفقيصخشلاناكاذإضرملالاقتنانكمملانمكلذك

ةطلاخملاقيرطنعكلذو19-ديفوكبباصملاصخشلانم
.نيباصملانمرياطتملاذاذرلالالخنمةرشابملا

ىلإفصنورتمةفاسمصاخشألانعداعتبالابحصنيكلذل"

"ضارعأالبنيباصملانملاقتنالابنجتلنيرتم

نوناعي١٩-ديفوكـبنيباصملاصاخشألامظعمنأركذلابريدجلا
نونوكيدقو،ضارعأمهيلعرهظتالىتحوأةفيفخضارعأنم

.ضارعأدوجومدعلاحيفىتحنيرخآللنيدعم

5



:)Epidemic( ءابو

ةعقبوأنيعمعمتجميفةحصلابقلعتمرخآثدحوأامضرمنمتالاحثودح

يفةقباسلاةربخلاقفوعقوتموهامحوضوبقوفتدادعأبةددحمةيفارغج

.ةينمزلاةعقبلاسفن

:)Endemic( نطوتسم ضرم

دقو.ةددحمةيرشبةعومجموأةيفارغجةعقبنمضرمتسملكشبدوجومضرم

ةقطنملاىلعنطوتلاةعقرحلطصمقلطيو،ًايلاعوأًاضفخنمنطوتلانوكي

رارمتسابضرملااهيفثدحييتلاةددحملا

:)Pandemic( ةحئاج

نمةريبكةبسنًةداعبيصيو)يملاعءابو(ًادجةعساوةحاسمربعرشتنيءابو
ةديدعلوديفسانلا

 ةمظنم تنلعأ11/03/2020 خيراتب
 سورياف نأ ةيملاعلا ةحصلا

 ةيملاع ةحئاج دعي انوروك

19-ديفوك ضرم نم ةياقولل حاقل يأ ايلاح دجوي ال

ضرعتلا بنجت يه ضرملا نم ةياقولل ةقيرط لضفأ

ةيئاقولا تاداشرالا عابتا لالخ نم انوروك سوريافل
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:ةباصإلاضارعأزربأنم

يفمالآ،قلحلاملأ،فنألاناقتحا،سفنتلايفقيض,بعتلابروعشلا،لاعسلا،ىمحلا

.ةحئارلاومعطللديدجنادقف،لاهسإلا،تالضعلا

نملةداحتافعاضمىودعلاببستدقو.يوئرباهتلاىلإ–اًنايحأ-ضارعألاروطتتدقو

.نسلارابكو،ةنمزماًضارمأوأ،يعانملازاهجلايفاًفعضنوناعي

)ةناضحلاةرتفبىمسياموأضرعتلانمًاموي14ىلإنيمويدعبضارعألاهذهرهظتدق(

ةباـصإلا ضارـعأ

؟19-ديفوكصيخشت متي فيك

دوجوتبثيليلدىلعروثعلاب19-ديفوكـبىودعلاصيخشتمتي

فنألاةرخؤمنمتاحسمذخأكةيسفنتتانّيعيفسوريافلا

دوجونعفشكلاصحفمتيو.نيتئرلانملئاسوأقلحلاو

.ةدمتعملاتاربتخملايفسوريافلا
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ةديدشلا ةباصإلل ةضرُع تائفلا رثكأ

قوف امو هنس65-نسلا رابك1.

:ةيلاتلا ةيضرملا تالاحلا نم نوناعي نيذلا صاخشألا2.
ديدشلا ىلإ لدتعملا وبرلا وأ نمزملا ةئرلا ضرم⋗

ةريطخلا بلقلا ضارمأ⋗

 ،ءاضعألا ةعارز ىضرمو ،ناطرسلا ىضرمو ،نيخدتلا كلذ يف امب ،ةعانملا زاهج فعض يف ببستت نأ نكمي يتلا تالاحلا⋗
 تاطبثمةيودأ نم اهريغو ةليوط ةرتفل نوزيتروكلا مادختساو ،زديإلا وأ ةبستكملا ةعانملا صقن سوريفو ،ةعانملا صقنو

.ةعانملا

)ىلعأ وأ40 مسجلا ةلتك رشؤم( ةديدشلا ةنمسلا⋗

يركسلا ءاد⋗

ىلكلا ليسغل نيعضاخلا ىضرملاو ةنمزملا ىلكلا ضارمأ⋗
دبكلا ضارمأ⋗
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 يف ةلاّعف ةيويحلا تاداضملا له

؟هجالع وأ19-ديفوك ضرم نم ةياقولا

 اهنكمي تاجالع وأ ةيودأ يأ دجوت له

؟هجالع وأ19-ديفوك ضرم نم ةياقولا

امبوةيريتكبلاىودعلاىلعطقفيضقت،تاسوريافلاىلعةيويحلاتاداضملايضقتال

.هيلعيضقتالةيويحلاتاداضملانإف،سوريافهببس19-ديفوكضرمنأ

لامعتسايغبنيالف،سوريفلاعميوناثيريتكبباهتلادوجولاحيفدعاستاهنكلو

اهلامعتسايغبنيالو.هجالعوأ19-ديفوكضرمنمةياقوللةليسوكةيويحلاتاداضملا

.ةيريتكبلاىودعلاتالاحجالعلبيبطلاتاميلعتلًاقفوالإ

وأ19-ديفوكضارعأضعبنمةيلزنملاوأةيديلقتلاةيودألاضعبحيرتدقنيحيف

يصوتالو.ضرملااذهجالعاهنأشنمًايلاحةيودأدوجوىلعةنّيبكانهتسيلف،اهففخت

تاداضملاكلذيفامب،ةيودأيأةطساوبيتاذلابيبطتلابةيملاعلاةحصلاةمظنم

.هتجلاعموأ19-ديفوكضرمنمةياقولاليبسىلعءاوس،ةيويحلا
نمةياقولاوأجالعاهنأشنمتاحاقلوةفلتخمةيودأىلعةيريرستاساردةدعكانه

.ةبرجتلاتحتتلازامواهتيلاعفتابثإلسوريافلا
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 عيمجلل ةماع ةيئاقو تاداشرإ
اهنم ةياقولا قرطو سوريفلا ضارعأب ةفرعم ةرسألا دارفأ عيمج ىدل نوكي نأ بجي
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 نيدـيلا فيــظنت

دعبةصاخةيناث40ةدملنوباصلاوءاملابرارمتسابكيديلسغا⋗

.ماعناكميفنوكتنأ

مقعممدختسا،ةلوهسبنيرفوتمءاملاونوباصلانكيملاذإ⋗

-20ةدمللقألاىلعلوحكلانم٪60ةبسنىلعيوتحينيديلل

.ةيناث30
.ةلوسغمريغٍديأبكمفوكفنأوكينيعسملبنجت⋗

لبقاًمئادكيديلسغا،مامكلاوأزافقلاسبللةجاحلالاحيف⋗

.امهعلخدعبومامكلاوزافقلاءادترا
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رشابملا لاصتالاو ةطلاخملا بنجت

ناكمإلا ردق لزنملا يف ءاقبلا⋗

.نيرخآلا نيبو كنيب لقألا ىلع فصنو رتم ةفاسم عضو⋗

 نيرداق اونوكي دق ضارعأ مهيدل سيل نيذلا صاخشألا ضعب نأ ركذت⋗

.سوريفلا رشن ىلع
 نيضرعملا صاخشألل صاخ لكشب اًمهم اًرمأ نيرخآلا نع داعتبالا دعي⋗

.ةديدشلا ةباصإلا رطخل
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  مامكلاب فنألاو مفلا ةيطغت
تنكوأ)لاعسلاةصاخ(19-ديفوكضارعأبًاباصمتنكاذإلزنملايفمامكلاِدترا⋗

.19-ديفوكهيدلنوكيدقصخشىعرت

.لامعتسالكدعبهنمصلخت،هتلازإدعبىرخأةرميبطلامامكلامدختستال⋗

.لزنملانمجورخلادنعنيباصملاريغليشامقلاعانقلامادختسابجي⋗
ةطلاخملرارطضالالاحيفهبحصنيءارجإوهو،مامكلاسبللةجاحلالاحيف⋗

:اًدجةبيرقةفاسميفصاخشألا

نميناعيصخشيأوأ،ةيناثلانستحتراغصلالافطأللمامكلاعضومدعبجي-

عانقلاةلازإىلعرداقريغوأاًزجاعوأيعوللاًدقافنوكيوأ،سفنتلايفةبوعص

.ةدعاسمنود

،مامكلاةمدقمسملمدعوهعلخومامكلاسبللةحيحصلاةقيرطلاةفرعمبجي-
مامكلليفلخلاطابرلاقيرطنعهعزنو

يفةياقولاوأ،كتباصإةلاحيفنيرخآلاصاخشألاةيامحوهمامكلانمضرغلا⋗

.ًادجبيرقلاكاكتحالالاح

.يعامتجالادعابتلانعًاليدبسيلمامكلا:ركذت⋗
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سطعلاو لاعسلا دنع ةيطغتلا
وأسطعلاوألاعسلادنعليدنمبكفنأوكمفةيطغتاًمئادركذت⋗

.كقفرمنميلخادلاءزجلامادختسا

.تالمهملاةلسيفةلمعتسملاليدانملانمصلخت⋗

نوباصلانكيملاذإ.ةيناث40ةدملنوباصلاوءاملاباًروفكيديلسغا⋗
ىلعيوتحيرهطمبكيديفيظنتبمقف،ةلوهسبنيرفوتمءاملاو

.ةيناث30-20ةدمللقألاىلعلوحكلانم60٪

ميقعتلاو فيظنتلا
.اًيمويرركتملكشباهسملمتييتلاحطسألاريهطتوفيظنت⋗

وأتافظنملامادختساباهفيظنتبمقف،ةخستمحطسألاتناكاذإ⋗

.ريهطتلالبقءاملاونوباصلا
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رشنوضرملابةباصإلابنجتلاهذاختااننكمييتلاتاوطخلامهأدحأنيديلاةفاظنىلعظافحلا

.نيرخآللميثارجلا

كلذل.ةيراجلاةفيظنلاهايملاونوباصلابنيديلالسغمدعلالخنمضارمألانمديدعلارشتنت

ريوطتمت.نيرخآللميثارجلارشنوضرملابةباصإلابنجتلةددحمةقيرطبنيديلافيظنتبىصوي
نمددعنمتانايبىلعًءانبلاعفلكشبنيديلامقعممادختساونيديلالسغتاداشرإ

.تاساردلا

.ضرملاببستالوأببستدقيتلاةقيقدلاةيحلاتانئاكلاعيمجيه:تابوركيملا

.ضرملاببستنأنكمييتلاتابوركيملانمعاونأيه،ضارمألاتاببسموأ:ميثارجلا

:يليامنيديلافيظنتلةيفاضإلاةيساسألاتاقوألانمضتت

.سطعلاوألاعسلاوأفنألاسملدعب⋗

.هايملاةرودمادختسادعب⋗

.ماعطلاريضحتوألكألالبق⋗

.ةفيلألاتاناويحلاوأتاناويحلاةسمالمدعب⋗
.لافطألاكةدعاسملاىلإجاتحيرخآصخشلةينيتورلاةياعرلاميدقتدعبولبق⋗

 نيديلا فيظنت لوح ةمهم تامولعم
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نيديلالسغدنعةرملكيفسمخلاتاوطخلاهذهعبتا

.نوباصلا عضو ،روبنصلا فقوأ ،)دراب وأ ئفاد( فيظن ءامب كيدي للب1.

.رفاظألا تحتو عباصألا نيب للخو ديلا ءاحنأ عيمج ىلع نوباصلا ةوغر عيزوتب مق2.

.ةيناث40 ةدمل نيديلا كرفا3.

.فيظنلا يراجلا ءاملا تحت اًديج نيديلا فيطشتب مق4.

.يئابرهكلا ففجملاب اهفيفجت لالخ نم وأ ةفيظن ةفشنم مادختساب نيديلا ففج5.

 نـيديلا لـسغ ةيفــيك



 ؟نوباصلا عضن مث روبنصلا قلغنو)ةدراب وأ ةئفاد( ةيراجو ةفيظن هايمب ديلا للبن اذامل
،قباسلامادختسالالالخنمثولمدكارءامضوحيفاهعضومتاذإةثولمحبصتنأنكمييديألانأل

.ةفيظنلاةيراجلاهايملامادختسابجيكلذل
.دلجلاجيهتنمديزملائفادلاءاملاببسيدقو؛بوركيملاةلازإىلعرثؤتاهنأودبيالءاملاةرارحةجرد

اذإامتابثإلتاساردلانمليلقلاكانهو،هايملاريفوتىلإةللبملايديألادعبروبنصلاقالغإيدؤي

.روبنصلاونيديلانيبلقتنتميثارجلانمةريبكدادعأتناك

يفةدوجوملاداوملانألهدحوءاملامادختسانمةيلاعفرثكأنيديلالسغلنوباصلامادختسادعي
مادختسادنعةقدرثكألكشبنيديلاكرفىلإسانلاليميو،دلجلانمتابوركيملاوةبرتلاليزتنوباصلا

.ميثارجلانمديزملاةلازإيفدعاسيامم،نوباصلا
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؟رفاظألا تحتو عباصألاو ديلا ءاحنأ عيمج ىلع نوباصلا عيزوتب موقن اذامل
موحشلاوخاسوألاةلازإىلعدعاسيامم،كاكتحالانمديزتنيديلاكرفونوباصلاةوغر

تازيكرتبنوكتاماًبلاغو،ديلاحطسأعيمجىلعتابوركيملادجوت.دلجلانمتابوركيملاو
.اهلمكأبديلافيظنتبجيكلذل،رفاظألاتحتصاخلكشبةيلاع



؟لقألا ىلع ةيناث40 ةدمل نيديلا كرفب موقن اذامل
رييغتنمةيحصلاتاريثأتلالوحتاساردلاددعفعضببسبنيديلالسغللثمألاةدملاديدحتبعصلانم

يلامجإلاددعلاضافخنارادقمسايقباًبيرقتاهعيمجتماق،ةدوجوملاكلتنيبنم.نيديلالسغةدم
ليسغلابىصويكلذل.ضرملاببستلطقفاهنمةليلقةبسندوجويفكيهنأدجوثيح،تابوركيملل

.ربكألكشبميثارجلاةلازإلةيناث40ةدمل
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؟فيظنلا يراجلا ءاملا تحت اًديج نيديلا فطشن اذامل
ةببسملاميثارجلاكلذيفامبتابوركيملاوموحشلاوخاسوألاةلازإىلعدعاسيءاملابديلافطش

نمللقيديلانمنوباصلاةلازإنأامك.كرفلاونوباصلالالخنماهتلازإمتيتلاودلجلانم-ضارمألل
.دلجلاجيهت

نمهثولتمتيذلادكارلاءاملانمضوحيفاهفطشمتاذإةثولمحبصتنأنكمييديألانألاًرظن

مادختساتايصوتلاضعبنمضتت.ةفيظنلاةيراجلاهايملامادختسابجي،قباسلامادختسالالالخ

مادختساةدايزىلإيدؤتةسرامملاهذهنكلو،نيديلافطشدعبروبنصلاقالغإلةيقروةفشنم

.ةحصلانسحتيفدعاستاهنأتبثتتاسارددجوتالو،ةيقرولافشانملاوءاملا



؟يئابرهكلا ففجملا وأ ةفيظن ةفشنم مادختساب نيديلا ففجن اذامل
.ليسغلادعبنيديلافيفجتبجيكلذل،ةبطرلانيديلاىلإونمةلوهسبلقتنتنأميثارجللنكمي

لوحتاساردلانمليلقلارفوتببسبةحضاوريغلظتنيديلافيفجتلةقيرطلضفأنإف،كلذعمو

.تاساردلاهذهجئاتنيفضراعتدوجوو،نيديلافيفجت
.لضفألاوهيئابرهكلاففجملاوأةفيظنةفشنممادختسانأىلإتاساردلاريشت،كلذعمو

21

؟نيديلا مقعم مدختسأ فيك
.)ةحيحصلاةيمكلاةفرعملقصلملاأرقا(ةدحاوديةحارىلعلجلاجتنمعض⋗

.اًعمنيديلاكرفا⋗

يلاوحكلذقرغتسينأبجي.ديلافجتىتحعباصألانيبللخوديلاحطسأعيمجىلعلجلاكرفا⋗
.ةيناث20-30

ةلاعفديلاتامقعمنوكتالدقنكلو،ةعرسبنيديلاىلعميثارجلاددعليلقتتارهطمللنكمي⋗

.حضاولكشبةينهدوأةخستميديألانوكتامدنع

 نم دبالكلذل.لوحكلا ىلع يوتحت يتلا نيديلا تامقعم عالتبا دنع ثدحي دق يلوحكلا ممستلا:رذحا
.اهمادختسا ىلع فارشإلاو لافطألا لوانتم نع اًديعب اهظفح



 ضارمألاب نيباصملا صاخشألل ةصاخ تاداشرإ

ةيسفنتلا

22



.وبرلاىلعةرطيسلاىلعظفاح⋗

.ةيلاحلاكتيودألوانتيفرمتسا⋗

.كبيبطىلإثدحتلانودوبرلاجالعةطخريغتوأةيودأيألوانتنعفقوتتال⋗

.كبيبطعمهفرصةقيرطوكجالعنأشبفواخميأشقان⋗

.قاشنتسالازاهجمادختساةيفيكىلعفرعت⋗

.كيدلوبرلاتازفحمبنجت⋗

 ةماــع تاداــشرإ

تاءارجإلابةقلعتملاتارارقلارادصإوسوريفلابنيباصملاتالاحعافتراعم

نميذلاو،رتوتلاوأقلقلابصاخشألاضعبرعشينأيعيبطلانم،ةيئاقولا

تاوطخلاضعبذاختايغبنيكلذل.وبرةبونثودحىلإيدؤينأنكمملا

.قلقلاورتوتلاعمملقأتلاىلعةظفاحملل

23



 فيظنتلاب نوموقي وبرلا نم نوناعي ال نيذلا صاخشألا لعج لضفألا نم

:ريهطتلاو فيظنتلا دنع يلاتلا اوعبتي نأ مهيلع بجيو.ميقعتلاو

.ةفرغلا يف اوسيل وبرلاب نيباصملا صاخشألا نأ نم دكأتلا⋗

.وبرلا ةبون ببست نأ نكمي يتلا تارهطملا مادختسا نم ليلقتلا⋗

.جراخلل ءاوهلا خضت ةحورم مدختسا نكمأ نإو باوبألا وأ ذفاونلا حتف⋗

 ةيقرو ةفشنم وأ ةفيظن شامق ةعطق ىلع رهطملا بص وأ شرب مايقلا⋗

 جتنملا قصلم ناك اذإ( فيظنتلا حطس ىلع ةرشابم جتنملا شر نم ًالدب

.)كلذب حمسي

 ميقعتلاو فيظنتلاب ةصاخ تاداشرإ
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لافـطألاب ةقلـعتم تاداـشرإ

25



نإف،كلذعمو.نيغلابلاولافطألادنعةهباشتم)19ديفوك(انوروكسوريفضارعأ

.ماعلكشبةفيفخضارعأمهيدلنأظحولسوريفلابمهتباصإدكؤملالافطألا

ناليسوىمحلالثم،دربلاهبشتاًضارعألافطألاىدلاهنعغلبملاضارعألالمشت

.لاهسإلاوءيقلانعغالبإلامتامك،لاعسلاوفنألا

ةيئاقولاتاءارجإلازيزعتوميلعت
.مهيديألسغيفلافطألاميلعتيفاًمهماًرودةياعرلاومدقموءابآلابعلي

راشتناعنميومهتحصىلعظفاحينأنكمينيديلالسغنأمهلحرشأكلذل

.نيرخآلاىلإسوريفلا

لفطلالعفينأحجرملانمف،رارمتسابكيديلسغتتنكاذإ-ةديجةودقنك⋗

.يشلاسفن

.اًيلئاعاًطاشننيديلالسغلعجا⋗

.ىرخألاةيئاقولاتاداشرإلالافطألاميلعتبمق⋗

نأودبي،ةحاتملاةلدألاىلإاًدانتسا

سوريفلابةباصإللةضرعلقألافطألا

ضعبنأنيحيفو.نيغلابلانمديدجلا

نإف،سوريفلاباوبيصأعضرلاولافطألا

تالاحلامظعمنولكشينيغلابلا

.نآلاىتحةفورعملا
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لسغلثم،ةيمويلاةيئاقولاتايكولسلللافطألاةسراممنمدكأت⋗

ةمهمةوطخلاهذه.ةيناث40ةدملنوباصلاوءاملابرارمتسابمهيديأ

.ماعناكميفتنكاذإًادج

نكامألايفًايمويسمللاةرركتمحطسألاريهطتوفيظنتبمايقلا⋗

حيتافموباوبألاضباقمويساركلاوتالواطلا(لزنملايفةكرتشملا

ضيحارملاوبتاكملاوضباقملاودعبنعمكحتلاةزهجأوةءاضإلا

تاميلعتوةعنصملاةكرشلاتاميلعتبسحكلذولافطألاباعلأكلذكو

.)فيظنتلاتاجتنممادختسا

  ريهطتلاو فيظنتلا
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يعامتجالا دعابتلا– نيرخآلا

يرورضلانمكلذل.ناكمإلاردقلاصتالانمدحلاوه19-ديفوكراشتناءاطبإلحاتفملا⋗

.نيرخالاعملافطالاطالتخانمدحلا

نم،يعامتجالادعابتلاءانثأةيعامتجالامهتقالعىلعظافحلايفلافطألاةدعاسم⋗
نكلو،مهيدلةلضفملالصاوتلاجماربنماهريغوتاشدردلاوةيفتاهلاتاملاكملالالخ

.يلئاعلافارشألاتحتكلذنوكي

.ةيرورضلاريغتارايزلاورفسلاليجأت⋗

.)سطعلاولاعسلا(نمنوناعينيذلاىضرملابنجت⋗

امدنعمفلاوفنألايطغييذلامامكلاءادتراقوفامفنيتنسرمعبلافطألاىلعبجي⋗

.لزنملاجراخاونوكي

سوريفلانمةديدشلاةباصإللةضرعرثكألاتائفلا

لثمةديدشلاةباصإللًةضرعرثكألاتائفلايوذنمدارفأوألافطألزنملايفناكاذإ⋗

ىودعلالاقتنانمدارفألاءالؤهةيامحلةيفاضإةيطايتحاتاءارجإذاختابمق،نسلارابك

.لافطألاقيرطنعمهل
نعلصاوتلاودادجألاورابكلاةرسألادارفأةيؤرلتالحرلاوأتارايزلاليجأتلضفألانم⋗

.اهريغوتاملاكملاو،لئاسرلاك،ىرخألالصاوتلالئاسوقيرط

:عم لافطألا تقو نم ليلقتلا

1.5m
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ضيرـملل ةيلزـنملا ةياعرـلاب ةقلعــتم تاداشرإ
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 ىمحلاو عادصلاك ةفيفخ ضارعأب ولو ،بعتلاب رعشت تأدب لاح يف⋗

:فنألا يف فيفخ حشرو ةجردلا ةضفخنملا

وأدعومقيبطتربعةحصلاةرازوعملصاوتولزنملايفءاقبلابمزتلا⋗

.937مقرلاىلع

فيفخضرمبنوباصيفوس-19-ديفوكـبنوباصينيذلاصاخشألامظعم⋗

.لزنملايفيفاعتلاةلحرممتتدقوطقف
.سوريفلاراشتنافاقيإيفةدعاسملالزنملايفةياعرللنكمي⋗

 ةماــع تاداــشرإ
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نودلزنملايفيفاعتلامهنكميوفيفخضرمبسوريفلابنيباصملامظعميناعي

.كلوحنيرخالاوكسفنةيامحلتاداشرالاضعبعابتانمدبالنكلو،ةيبطةياعر

ةيبطلا ةياعرلا ىلع لوصحلل جورخلا ءانثتساب لزنملا يف ءاقبلا1.

وأ)نمطتوأدعومقيبطت(ربعةحصلاةرازوعملاصتاىلعنكوضارعألابقار⋗

.ةحصلاةرازوتاميلعتعبتاو937مقر

.ةماعلاقطانملاداترتالوىفشتسمللالإكلزنمرداغتال⋗

.نيرخالاىلإىودعلالقنبنجتلتامامكلاءادترابحصني⋗
.دحأعمبوكرلاوأةرجألاتارايسوأماعلالقنلالئاسومادختسابنجت⋗

كيدلترهظلاحيففاعسالابلطاوأةرشابمىفشتسملاىلإبهذا⋗

:قلقلاريثتىرخأتامالعكيدلترهظوأةيلاتلاةئراطلاريذحتلاتامالع

.سفنتلا يف قيض وأ ةبوعص-

.ردصلا يف رمتسم طغض وأ ملأ-
.هجولا وأ هافشلا قاقرزا-

 اذإ لعفت اذام

؟ًاضيرم تنك
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يلزنملا رجحلا فرعي ام اذهو ،لزنملا يف نيرخآلا نع داعتبالا2.

نعاًديعب،هبةصاخةفرغيفهدحولضيرملاىقبينأبجي،ناكمإلاردقب⋗

.تقولالاوطلزنملايفنيرخآلا

ضيرملابةصاخهايمةرودصيصختلضفألانمًاحاتمناكاذإ⋗

كيتسالبلانمةعونصملا)خلإ...باوكأ,قعالم,قابطأ(ماعطلاتاودأمادختسا⋗
.ةرشابماهنمصلختلامثةدحاوةرمل  اذإ لعفت اذام

؟ًاضيرم تنك

32

  بيبطلا ةرايز لبق937 ةحصلا ةرازوب قبسملا لاصتالا3.

قيرطنعاهءارجإوأةينيتورلاةياعرللةيبطلاتارايزلانمديدعلاليجأتايلاحمتي

مهربخأوىفشتسملاىلعلصتاف،يبطدعومكيدلناكاذإكلذل.فتاهلا

بجيامبكرابخإمتيفوسو،ةباصإلابهبتشموأسوريفلابباصمكنأودعوملاب
ةيامحىلعيبطلامقاطلادعاسيفوسىفشتسمللكغيلبت،هبمايقلاكيلع

.نيرخآلاىضرملاومهسفنأ
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 نيرخآلاب طالتخالا دنع مامكلا سبل ىلع ظفاح ،اًضيرم تنك اذإ

.هجراخ وأ لزنملا لخاد ناك ءاوس

نيرخآلا نيبو كنيب فصنو رتم ةفاسم كرتا

ةيصخشلا ةيلزنملا تاودألا ةكراشم بنجت

.كلزنميفنيرخآصاخشأعمشارفلاوأ،فشانملاوأ،ىرخألايناوألاوأ،برشلاباوكأوأ،قابطألاكراشتال⋗

.نكمأنإهتفرغيفماعطلالوانتضيرملاصخشلاىلعبجي⋗

لاصتالادعبوتازافقلاعزندعباًروفكلذيفامب،رارمتسابنيديلالسغضيرملاصخشلاعمنوميقينيذلاةرسألادارفأىلعبجي⋗

لكشبةخستميديألانكتملونوباصلاوءاملارفوتيملاذإ.ةيناث40ةدملنوباصلاوءاملابنيديلالسغقيرطنع،ضيرملاصخشلاب
،حضاولكشبةخستميديألاتناكاذإامأ.لوحكلانملقألاىلع٪60ىلعيوتحييذلايديألامقعممادختسامتيدقف،حضاو

.نوباصلاوءاملاباًمئاداهلسغبجيف

موي لك سمللا ةرركتم حطسألا عيمجل ريهطتلاو فيظنتلا

)هايملاةرودوضيرملاةفرغ(هبةصاخلالزعلاةقطنميفسمللاةرركتمحطسألافيظنتبضيرملاصخشلاموقينألضفألانم⋗

.لزنملانمىرخألاقطانملايفسمللاةرركتمحطسألاريهطتوفيظنتبرخآصخشموقيو،مويلك

تاميلعتلاقفوقفو،كلذبمايقلابلزنملايفرخآصخشموقي،ةصاخلاهتقطنمريهطتوفيظنتضيرملاعطتسيمللاحيف⋗

.هاندأريهطتلاوميقعتلابةقلعتملا



  لزنملل ميقعتلاو فيظنتلاب ةقلعتم ةماع تاداشرإ
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:فيظنتلاحلطصم

لتقيال.حطسألانمبئاوشلاوخاسوألاوميثارجلاةلازإىلإريشت

.ىودعلاراشتنارطخواهدادعأنمللقي،اهتلازإلالخنمنكلو،ميثارجلا

:ميقعتلاحلطصم

،تارهطملا،لاثملاليبسىلع،ةيئايميكلاداوملامادختساىلإريشت

لالخنمىودعلاراشتنارطخلقيو.حطسألاىلعميثارجلالتقلكلذو

فيظنتلادعبحطسلاىلعميثارجلالتق

 نم ةياقولا تاسرامم لضفأ دحأ دعي ريهطتلا مث نمو حطسألا ىلع ةيئرملا خاسوألا فيظنت نأ ةيلاحلا ةلدألا ريشت

نكامألا نم اهريغ و لزانملا يف ىرخألا ةيسوريفلا يسفنتلا زاهجلا ضارمأو19-ديفوك ضرم
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  لزانملل ينيتورلا ريهطتلاو فيظنتلل ةماعلا تايصوتلا

36

رركتملكشباهسملمتييتلاحطسأللينيتورلافيظنتلابمايقلا⋗

تاميلعتعابتابو،ةبسانملاةيلزنملاتارهطلاوتافظنملامادختساب

.قصلملا

مادختساللتاميلعتىلعتارهطملاوتافظنملاتاقصلميوتحت⋗
دنعاهذاختابجييتلاتاطايتحالاكلذيفامب،جتنمللاعفلاونمآلا

ءانثأةديجةيوهتدوجونمدكأتلاوتازافقلاءادترالثم،مادختسالا

.جتنملامادختسا



يتلانكامألايفاهسملرركتملاحطسألاريهطتوفيظنتنمدبال⋗

يساركلاوتالواطلالثم(تقولاةيبلاغةرسأللاهيفيضقت

ةيحوللاةزهجألاوفتاوهلاوةءاضإلاحيتافموباوبألاضباقمو

بتاكملاوحيتافملاتاحولودعُبنعمكحتلاةزهجأوسمللاتاشاشو

تارهطلاوتافظنملامادختساب،)اهريغوضاوحألاوضيحارملاو
.ةبسانملاةيلزنملا

:ةيلاتلاةيلزنملاةياعرلاتاداشرإعابتا⋗

متيدق:ضيرملاصخشلابةصاخلاهايملاةرود.مونلاةفرغيف-

ليبسىلع(ةجاحلادنعطقففيظنتلاو،فيظنتلاراركتنمليلقتلا

يرورضلاريغلاصتالابنجتل)حطسألاوةخستملانكامألا،لاثملا
.ضيرملاصخشلاب

 مهب هبتشملا وأ انوروك ضرمب نيباصملا صاخشألا اهيف ميقي يتلا لزانملا ريهطتو فيظنتل ةماعلا تايصوتلا
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 مهب هبتشملا وأ انوروك ضرمب نيباصملا صاخشألا اهيف ميقي يتلا لزانملا ريهطتو فيظنتل ةماعلا تايصوتلا
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يفتارهطملاوتافظنملاكفيظنتلامزاولريفوتلضفألانمنوكيدق-

صخشوألفطةفرغلالغشيملام،ضيرملاصخشلاهايمةرودوةفرغ

.مهيلعرطخفيظنتلاتامزلتسملكشترخآ

هايملاةرودفيظنتبجي،ةلصفنمهايمةرودرفوتمدعةلاحيف-

كلذنكيملاذإ.ضيرملاصخشلالبقنممادختسالكدعباهريهطتو
ةنكممةرتفلوطأللزنملايفنيرخآلارظتنينألضفألانمف،اًنكمم

كلذدعبنوموقيمث،هايمةرودللضيرملاصخشلامادختسادعب

.هايملاةروديفسمللاةرركتملاحطسألاريهطتوفيظنتب

لماعتلادنعتازافقلامادختساوماكحإبةمامقلاسايكأقالغإيغبني-
نكامألايفةمامقلايمردعبنيديلالسغو،اهتلازإواهعم

.اهلةصصخملا



 ريهطتلاو فيظنتلا ةيفيك
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:)ةيماسملاريغ(ةبلصلاحطسألا

لكدعباهنمصلختلايغبنيو،حطسألاميقعتوفيظنتدنعتازافقلاءادترابمق⋗

بجيف،اهمادختساةداعإنكمييتلاتازافقلامادختسامتاذإ.فيظنتةيلمع

نكميالوانوروكسوريافنمحطسألاريهطتوفيظنتضارغألاهصيصخت

.ىرخأضارغألاهمادختسا
لبقءامونوباصوأفظنممادختساباهفيظنتبجيف،ةخستمحطسألاتناكاذإ⋗

.ريهطتلا

.ةعنصملاةكرشلاتاميلعتبسحتارهطملاوتافظنملامدختسا⋗

.تازافقلاةلازإروفنيديلافظن⋗

:اهريغورئاتسلاوداجسلالثم)ةيماسملا(ةمعانلاحطسألا

تافظنملاوئفادلاءاملامادختسابفيظنتلامثةيئرملاخاسوألاةلازإبمق⋗

.جتنمللةعنصملاةكرشلاتاميلعتقفو،حطسألاهذهىلعمادختساللةبسانملا

.ليسغلادعبديجلافيفجتلاىلعصرحا⋗



 ريهطتلاو فيظنتلا ةيفيك
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:تاينورتكلإلا

تاشاشوةيحوللاةزهجألاوةلومحملافتاوهلالثمتاينورتكلإللةبسنلاب

:يلاتلاعابتإمتي،حيتافملاتاحولودعُبنعمكحتلاةزهجأوسمللا

.ةدوجومتناكاذإةيئرملاخاسوألاةلازإبمق⋗

.ريهطتلاوفيظنتلاتاجتنمعيمجلةعنصملاةكرشلاتاميلعتعبتا⋗
تاينورتكلإللحسمللةلباقةيطغأمادختسايفركف⋗

ليدانممادختسايفركف،ةعنصملاةكرشلاتاداشرإرفوتمدعةلاحيف⋗

ريهطتللوحكلانم٪60نعلقيالامىلعيوتحتلوحكتاخاخبوأ

.سمللاتاشاش

.اهيلعلئاوسلاعمجتبنجتلاًديجحطسألاففج⋗



 ريهطتلاو فيظنتلا ةيفيك
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:ليسغلاةزهجأيفلخدتيتلاىرخألاةجسنألاوسبالملاو،فشانملاوةرسألاةيطغأكجيسنلا

لكدعباهنمصلختلابمقمثضيرمصخشلخستملاليسغلاعملماعتلادنعتازافقدترا⋗

تازافقلاهذهنوكتنأبجي،مادختسالاةداعإلةلباقلاتازافقلامادختساةلاحيف.مادختسا

بجيالوسوريافلابباصملاصخشلابةقلعتملاءايشألاوحطسألاريهطتوفيظنتلةصصخم

.ىرخألاةيلزنملاضارغأللاهمادختسا
.تازافقلاةلازإروفنيديلالسغبمق⋗

.كلذدعبنيديلالسغنمدكأتف،خستملاليسغلاعملماعتلادنعتازافقمادختسامتيملاذإ⋗

يفسوريفلاراشتناةيناكمإنماذهللقيس،نكمأاذإةخستملاسبالملاضفنبمقتال⋗

.ءاوهلا
ةعنصملاةكرشلاتاميلعتقفوفيفجتلاوئفادلاءاملامادختسابةجاحلابسحليسغلابمق⋗

.سبالملل

ركف،اًنكممكلذناكاذإ.هالعأةحضوملاتاهيجوتللاًقفوسبالملاةلسريهطتوفيظنتبمق⋗

.سبالملاةلسلخادب،لسغللةلباقلاوأةدحاوةرمللامعتسإلل،ةناطبعضويف



  شامــقلا ماـمك
لوصحلاعيطتستمللاحيفنكلوةيبطلاةعنصملاتامامكلامادختسالضفألانم

:شامقلامامكنوكينأبجيو،لزنملايفشامقلانممامكعنصكنكمي،اهيلع

حيرملكشبهجولابناجعمبسانتم⋗

نذألاتاقلحوأتاقالعبنمؤم⋗
شامقلانمةددعتمتاقبطىلعلمشي⋗

دويقنودبسفنتلابحمسي⋗

لكشلارييغتوأفلتنوداًيلآفيفجتلاولسغلاىلعرداق⋗

42

؟فيكو؟ماظتنابهفيظنتوأشامقلامامكلسغبجيله

.مادختسالاةريتوىلعءانبينيتورلكشبهلسغبجي،معن

؟نامأبشامقلامامكفيظنت>ميقعتنكميفيك

.حيحصلكشبشامقلامامكلسغلةيفاكةلاسغلا

؟نامأبهجولانمشامقلامامكةلازإنكميفيك

مامكلاةلازإدنعمفلاوفنألاونيعلاسملمدعىلعدارفألاصرحينأبجي
.هتلازإدعباًروفنيديلالسغو



شامقلا مامك عنص قرط ىلع لمشت طباور

⋖ https://www.youtube.com/watch?v=egaSJkfI_20

⋖ https://www.youtube.com/watch?v=tPx1yqvJgf4
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https://www.youtube.com/watch%3Fv=egaSJkfI_20
https://www.youtube.com/watch%3Fv=tPx1yqvJgf4


ةيعامـتجإلاو ةيـسفنلا ةحـصلل تاداــشرإ
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؟مهريغنمرثكأقلقلاوفوخللنيضرعملاصاخشألامهنم

.ةنمزمضارمأنمنوناعينيذلاصاخشألاونسلارابك⋗

.نيقهارملاولافطألا⋗

.ةيحصلاةياعرلايمدقم⋗

.ةنمزمةيسفنتابارطضانمنوناعينيذلاصاخشألا⋗

؟ةيدعملاضارمألايشفتءانثأقلقلالمشينأنكمياذام

.كبابحأةحصوكتحصىلعفوخلا⋗

.زيكرتلايففعضولكألاوأمونلاطامنأيفتاريغت⋗

غبتلايطاعتوأةوهقلاوياشلالثمتاهبنملالوانتيفطارفإلا⋗

.هللاردقالتاردخملاوأ

45

19-ديفوكلثمةيدعملاضارمألايشفت

ةحصلاىلعرثؤموقلقمرمأربتعي

ءاقبلامهملانمهنأنيحيفو.ةيسفنلا

نأالإ،ثادحأنمدجتسيامبعالطإىلع

ناكمإلابيتلارومألانمديدعلاكانه

ةيسفنلاةحصلامعدلاهبمايقلا

.تاقوألاكلتلالخةيعامتجإلاو



يحصلارجحلادعبجورخلا

ضعبببسيدقو،قهرمرمأيحصلارجحلاةرتفيفنيرخآلانعلاصفنالا

:اهنمراثآلا

.كبابحأةحصوةصاخلاكتحصنأشبقلقلاوفوخلا⋗
تامالعلنيرخآلالبقنمكتبقارموأكسفنةبقارمةبرجتنمداهجإ⋗

.سوريفلاضارعأو

نولازيالدقكلوحءابحألاوأءاقدصألانألطابحإلاوأبضغلاوأنزحلا⋗

.سوريفلابكتباصإمدعتابثأوأكئافشنممغرلاىلعكبلاصتالانوبنجتي

.يحصلارجحلاءانثأةيرسألاكتابجاوءادأىلعكتردقمدعلبنذلابروعشلا⋗

.ىرخأةيسفنوأةيفطاعتاريغت⋗
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19-ديفوكلثمةيدعملاضارمألايشفت

ةحصلاىلعرثؤموقلقمرمأربتعي

ءاقبلامهملانمهنأنيحيفو.ةيسفنلا

نأالإ،ثادحأنمدجتسيامبعالطإىلع

ناكمإلابيتلارومألانمديدعلاكانه

ةيسفنلاةحصلامعدلاهبمايقلا

.تاقوألاكلتلالخةيعامتجإلاو



كلذيفامب،اهيلإعامتسالاوأاهتءارقوأرابخألاةدهاشمنمةحارتساذخ⋗

.يعامتجإلالصاوتلالئاسو

يفنيترموأةدحاوةرمةددحمتاقوأيفتامولعملاثدحأنعثحبا⋗

نعةيرابخإلاريراقتلانملصاوتملاهبشوأئجافملاقفدتلاف.مويلا

.قلقلابرعشيصخشيألعجيدقضرملايشفت
نيبزييمتلاعيطتستىتح،ةقوثوملارداصملانمتامولعملاىلعلصحا⋗

فيفختيفمهاستدقعئاقولاوقئاقحلانأثيحتاعئاشلاوقئاقحلا

.فواخملا

.اهبعتمتستيتلاةطشنألاضعببمايقلالواحو،كطاشنوكتحصبمتها⋗
يحصلارجحلايفوألزنملايفاهئادألةطيسبةيمويةيدسجنيرامتملعت⋗

.للملابروعشلافيفختوةكرحلاىلعظافحللةلزعلاوأ
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 اهب مايقلا كنكمي يتلا رومألا ام

؟ةرتفلا هذه لالخ قلقلا زواجتل



دق،ةيكاردإلاةردقلاروهدتنمنوناعينيذلاومهنمنولزعنملااميسال،نسلارابك

ءانثأوأضرملايشفتلالخًءاوطناواًبارطضاواًداهجإواًبضغواًقلقرثكأنوحبصي

.يحصلارجحلا

:نسلارابكمعدلاهبمايقلاكنكمييتلارومألانمديدعلاكانه

نمدحلاةيفيكنعةحضاوتامولعمويرجيامعةطيسبقئاقحمهلمدق⋗

يففعضلانمنوناعينيذلانسلارابكاهمهفيتارابعبىودعلارطخ

.رمألامزلاملكتامولعملارركوهنمنوناعيالوأكاردإلا

ديفملانمنوكيدقو،ةميلحوةزجوموةحضاوةقيرطبتاميلعتلامدق⋗

.يروصوأيباتكلكشبتامولعملاضرعًاضيأ
ىلإلصتدقةدملنسلاريبكاهجاتحييتلاةيودألاعيمجرفوتنمدكأت⋗

.لقألاىلعنيعوبسأ
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نسلا رابكب ةيانعلل تاداشرإ



طسقىلعلصحاوماظتنابةضايرلاسراموةنزاوتموةيحصتابجولوانت⋗

.مونلانمرفاو

دوعيرمأمهتجاحتقونيرخآلاةدعاسمف،نيرخآللاًمعادنكوكسفنمحا⋗

.همدقييذلاصخشلاكلذكومعدلاىقلتييذلاصخشلاىلععفنلاب

.ءاخرتساللاًتقوصصخ⋗
،رعشتفيكوكفواخمنأشبمهبقثتصاخشأعمثدحت،نيرخآلاعملصاوت⋗

يعامتجإلاكطيحميفصاخشألاوأكبراقألاوحأنعفتاهلاربعلأسا

.نييفاضإةدعاسمومعدىلإنوجاتحيدقنيذلاو
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 اهب مايقلا كنكمي يتلا رومألا ام

؟ةرتفلا هذه لالخ قلقلا زواجتل



يلاهألالماعتدنعف،مهلوحنيغلابلانمهنوريامعمنيقهارملاولافطألالعافتي

عيمجبيجتسيالماعلكشبو،لافطألاةصاخومهلوحنمنئمطيءودهوةقثب

ةقيرطلاسفنبطوغضللنيقهارملاولافطألا

:يلاتلاكيهولافطألاىدلاهتبقارمبجييتلاةعئاشلاتارييغتلاضعبدجوينكلو

.راغصلالافطألاىدلطرفمجيهتوأءاكب⋗
لوبتلالاثملاليبسىلع(لفطلااهزواجتيتلاتايكولسلاىلإةدوعلا⋗

.)يدارإاللا

.طرفملانزحلاوأقلقلا⋗

.ةيحصلاريغمونلاوألكألاتاداع⋗

.نيقهارملاىدل"فرصتلاةءاسإ"تايكولسوجيهتلا⋗
.ةساردلابنجتوأفيعضيسردمءادأ⋗

.زيكرتلاوهابتنالايفةبوعص⋗

.يضاملايفلفطلااهبعتمتةطشنأبنجت⋗

.موهفملاريغمسجلاملأوأعادصلا⋗
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لافــطألاب ةـصاخ تاداــشرإ



:يلاتلااهنم،كلفطمعدلاهبمايقلاكنكمييتلارومألانمديدعلاكانه

ةلئسألانعبجأوسوريفلايشفتلوحكلفطعمثدحتللتقولاضعبصصخ⋗

.اهمهفلهسيةقيرطبقئاقحلاكراشو

هعمكراش،قيضلاضعببرعشاذإسأبالهنأهربخأ،نامأيفهنأكلفطنئمط⋗

.كعمملقأتلاةيفيكملعتنمنكمتيىتحةصاخلاكطوغضعملماعتتفيك
لكلف،نزحلاوفوخلارعاشمنعريبعتللةيباجيإقرطداجيإىلعلافطألادعاس⋗

ًانايحأدعاسيدقو،رعاشملاوفطاوعلانعريبعتلايفةصاخلاهتقيرطلفط

،مسرلاوبعللالثميعادبإطاشنيفلافطألاطارخناكلذريسيتىلع

يفةجعزملامهرعاشمنعريبعتلانماونكمتاذإحايترالابنورعشيلافطألاف

.ةمعادوةنمآةئيب

51

لافــطألاب ةـصاخ تاداــشرإ



:يلاتلااهنم،كلفطمعدلاهبمايقلاكنكمييتلارومألانمديدعلاكانه

 لصاوتلا لئاسو كلذ يف امب ،ثدحلل ةيرابخإلا ةيطغتلل كتلئاع ضرعت للق⋗

 ءيش نم اوفاخي نأ نكميو هنوعمسي ام ريسفت لافطألا ءيسي دق.يعامتجالا

.هنومهفي ال
 ةايحلا يف ةداتعملا ةينيتورلا ةطشنألا رارمتسا ىلع ناكمإلا ردق ةظفاحملا⋗

 ءاخرتسالا ةطشنأو ملعتلا ةطشنأل اًينمز ًالودج عضو ىلع كلفط عجش ،ةيمويلا

.ةيلستلا وأ

 ،مونلا نم رفاو طسق ىلع لوصحلاو ةحار تارتف ذخأ ىلع كلفط عجش⋗

.يحصلا ماعطلا لوانتو ،ةضايرلا ةسراممو
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لافــطألاب ةـصاخ تاداــشرإ
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 اهتحفاكمو ضارمألا نم ةياقولل ينطولا زكرملا

 سوريفلا نم ةياقولاب ةقلعتملا ةيحصلا تاطارتشالاو ةيئاقولا ريبادتلا ىلع عقوملا لمشي

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/home-ar/

 ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

 هنم ةياقولا قرطو سوريفلا لوح ةماع تامولعم ىلع عقوملا لمشي

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-

coronaviruses

اهتحفاكمو ضارمألا نم ةياقولل يكيرمألا زكرملا

  هنم ةياقولا قرطو سوريفلا لوح ةماع تامولعم ىلع عقوملا لمشي

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

ةدحتملا ةيبرعلا تارامألا يف عمتجملا ةيمنت ةرازو

 ةئبوألا راشتنا ءانثأ نسلا رابكب ءانتعالل بابشلل تامولعم ىلع لمشي ليلد

https://youth.gov.ae/seniors

 نم ديزمل  رداصم

 تامولعملا

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/home-ar/
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://youth.gov.ae/seniors

