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إنٗ كم طبنت جبيعٙ

سعبنخ انٕٛو
كهٛخ انعهٕو انذلٛمخ ٔ اإلعالو
اٜنٙ

ثطبلخ رعشٚفٛخ

فٛشٔط كٕسَٔــــــــب

دسٔط
ف ٙاإلعالو اٜنٙ

دساعخ انعذد
دساعخ ٔطفٛخ
نهفٛشٔط

يجهخ شٓشٚخ رظذس ف ٙطجعزٓب األٔنٗ

يمبل انعذد

جذٚذ

ِٓ إػوثه ٍِٚقز
ثإلفٚجة١جس ٚ
ثإلػالَ  ٚثٌضٛؽٗ١
دىٍ١ز ثٌؼٍ َٛثٌول١مز ٚ
ثإلػالَ ث، ٌٟ٢
دؾجِؼز ٍ٠جْ ػجًٕٛ
دجٌؾٍفز .
ثٌؼٕٛثْ :

ِٕ ٌٙغ ِؾٍــز ثٌّٕٙوُ
ِؾٍز ؽو٠ور ٌٍطجٌخ ثٌؾجِؼً ٟلُ ِ 01 :جًُ 2020

إعذاد ٔ رُفٛز :
ه٠ٚور ّجًر
انًؤعغخ انذاعًخ ٔ
انًًٕنخ نهًجهخ :
ٍِٚقز ثإلفٚجة١جس ٚ
ثإلػالَ  ٚثٌضٛؽ. ٗ١
فِ ٟؾٍز
أ٘ال دىُ
ثٌّٕٙوُ ثٌؾجِؼٟ
ِمجالس ِّٙز ،هً،ُٚ
دٌ٠و الّضمذجي ًّجةٍىُ ،
 ٚدجلز ِٓ ثٌىالَ
ثٌؾّ.....،ً١

ٔقٓ دجٔضظجً ًّجةٍىُ ثٌَّّ١ر
ػٓ إٔنجٗ ِ ٓ١ّٙلو أعٌٚث فٟ
ف١جصىُ وغٌ١ث .

يكزت يظهحخ اإلحظبئٛبد ٔ اإلعالو ٔ انزٕجّٛ

عُ إٔ ٟأٔ ٟٙٚفْٚ ٟإ٠جن دأِ ًٛدؼو
ثإلمالٗ:
 -1ثٌضم ٟ٘ٚ ٜٛؽّجع وً م ٟ٘ٚ،ٌ١دجمضٚجً
فؼً ثٌٛثؽذجسٚ،صٌن ثٌّقٌِجس ِٓ أؽً هللا
ػَ ٚؽً،وّج لجي ٍٟك دٓ فذ١خ ًٟٝ-هللا
ػٕٗ -ػٓ ثٌضم":ٜٛأْ صؼًّ دطجػز هللا ػٍٝ
ٔ ِٓ ًٛهللا  ،صٌؽ ٛعٛثح هللاٚ.أْ صضٌن
ِؼ١ٚز هللا ػٍ ِٓ ًٛٔ ٝهللا  ،صنجف ػمجح هللا
".
 ِٓٚعٌّثس ثٌضم- ٜٛص ٌ١ْ١ثٌؼٍُ،لجي
صؼجٌٚ":ٝثصمٛث هللا ٠ٚؼٍّىُ هللا".
 ص ٌ١ْ١وً أٌِ،لجي صؼجٌ٠ ِٓٚ":ٝضك هللا٠ؾؼً ٌٗ ِٓ أٌِٖ ٌْ٠ث".
 ّذخ ثٌف ٍٛف ٟثٌؤ١ج ٚث٢مٌر،لجي هللاصؼجٌ٠ ِٓٚ":ٝطغ هللا ٠ٚ ًٌّٗٛٚنٔ هللا ٠ٚضمٗ
فأٌٚته ُ٘ ثٌفجةَ."ْٚ
 -2ثالّضؼجٔز دجهللٚ ،ػوَ ثالػضّجه ػٍ ٝثٌفُٙ
َخ لجه ًٌ ػٍ ٝأْ
ٚثٌيوجء،فجٌيَ َ٘ٚ ٞ
َ َّْٕ َ٠غ..........فضودٌ.
لجي ثٌٖجػٌ:
إىث ٌُ ٠ىٓ ػ ِٓ ْٛهللا ٌٍفض ....... ٝفأوغٌ ِج
٠ؾٕ ٟػٍ ٗ١ثؽضٙجهٖ.
١ٌ -3ىٓ ٌّن مٌ١ث ِٓ ػالٔ١ضه .
 -4إ٠جن ٚثٌقْو ٚثٌقموٚ،ثفٌٗ ػٍّ ٝالِز
ثٌٚوًٚ ،فخ ثٌن٣ٌ ٌ١مٌٚ ،ٓ٠ثٌضٛهه ٌ،ُٙ
ِٚمجدٍض ُٙدٛؽٗ ٍٟكٌْٚ،جْ ًٟخ،هِ ْٚج
دقظ ػّج صىٕٗ ثٌٚوٚ،ًٚمجٌك ثٌٕجُ دنٍك
فْٓ.
 -5إ٠جن ٙٚقذز ثٌٕ٤ثً:فٚقذض ُٙمَٞ
ٚػجًٚ،ىٌز ٕٕٚجً،ال م ٌ١فٚ،ُٙ١ال ٔفغ ٌ٠ؽٝ
ِٓ ًٚثةُٙ؛إى و١ف ٕ٠فؼٛن ٕ٠ ٌُ ُ٘ٚفؼٛث
أٔفُْٙ؟!!.
ٙٚقذز ثٌْٛء ف ٟثٌؾجِؼز مطٌُ٘ أوذٌ.
ن  ٌٛ ٌِ٤فَ ِط ْٕ َ
ش ٌٗ.......فَجًْ دَأْ دٕفْه
لو ََّ٘١ؤَُ ٚ
أْ صٌػِ ٝغ ثٌ.ًِ َّ َٙ
لجي صؼجٌ":ٝث٤مالء ِٛ٠تي دؼٌ ُٙٞذؼ ٜػوٚ
إال ثٌّضمٚ،."ٓ١أمٌػ أد ٛهثٚه ٚثٌضٌِي ٞدْٕو
فْٓ ِٓ فو٠ظ أدٌ٠ٌ٘ ٟر ًٟٝ-هللا ػٕٗ-
ٌِفٛػج ًا:
"ثٌٌؽً ػٍ ٝه ٓ٠مٍ ، ٍٗ١فٍٕ١ظٌ أفووُ

ِٓ ٠نجًٌ".
ٙٚقذز ثٌٕ٤ثً ٚإْ ٌذْٛث أعٛثح ثٌذٌ ّذخ
ثٌ١ٞجع ٚثالٔقٌثف ػٓ ثالّضمجِزٚ،ثٌٛلٛع فٟ
ثٌىذجةٌ وجٌَٔجٚ ،ثٌؼجهر ثٌْ١تز ٚغٌّ٘١ج –ػجفجٟٔ
هللا ٚإ٠جن.-
ٚ -6ثفيً ِٓ أمطجً ثٌمٕٛثس ثٌفٞجة١ز،
ٚثإلٔضٌٔش ٘ٚ :يث ثٌّٛٝٛع ٠طٛي ثٌىالَ ػٍ.ٗ١
 -7ثفيً ِٓ ث٤فىجً ثٌىغٌ١ر ثٌذجٍٟز ثٌض ٟصذظ
دٕ ٓ١ذجح ثٌؾجِؼجس ِٓ ػذظ دجٌؼم١ور
ثإلّالِ١ز٘ٚ ،وَ أِّ ِٚذجها ثإلّالَ ،فالدو
ِٓ ثٌضق ٓٚدجٌؼٍُ ثٌٕجفغ ثٌي٠ ٞوًأ ػٕه
ثٌٖذٙجس ٚثٌٖٛٙثس.
 -8وٓ ِٓ ثٌوػجر إٌ ٝهللا دِ َْ ّْضِه
ٚأماللهٚ،فْٓ ٘١تضهٚ،ثؽضٙجهن فِ ٟيثوٌصه
ٚثفٌٗ ػٍ ٝهػٛر ٍِالةه ٌ١ىٛٔٛث فَ١ِ ٟثْ
فْٕجصه.
 -9ثفيً ِٓ ٟٛي ثٌنٍطز فض٠ ٝو َٚثٌٛه
ٚثالفضٌثَ ِغ ثٌٕجُٚ،ثفٌٗ ػٍ ٝثالػضوثي فٟ
ثٌَّثؿ ٚثٌٞقه فض ٝصقفع ِىجٔضه فٙ ٟوًٚ
ثٌٕجُ.
 -10وٓ لٌ٠ذج ِٓ ٍِالةه ٌقً ِٖجوٍٚ ، ُٙال
صضومً فّ١ج ال ٠ؼٕ١ه ِٓ ٕؤ.ُٙٔٚ
 -11ثفيً ِٓ ثالمضال ٟدجٌطجٌذجس  ٌٛٚ ،ػٍٝ
ّذ ً١ثٌوػٛر إٌ ٝهللا  ،فئْ ٘يث ِٓ ِوثمً
ثٌٖ١طجْ.
 -12ثفٌٗ ػٍ ٝثالٔضفجع دأٚلجصه دِ ٓ١ؾجٌْز
أٍ٘هِٚ،يثوٌر هًّٚهٚ ،ثٌمٌثءر ٚثٌّْجع ٌّج
ٕ٠فغِّٚ،جًّز ثٌٌ٠جٝزِٚ،ج إٌ ٝىٌه ِٓ وً ِج
ِ٘ ٛف١و ٔٚجفغٚ،ال صضٌن ٔفْه ٌٍفٌثؽ فئٔٗ ِٓ
أّذجح ٘الن ثإلْٔجْ.
 -13فئىث فٌغش فجٔٚخ ٚإًٌ ٝده فجًغخ :
فئىث فٌغش ِٓ ثٌضؼٍُ ٚثٌضفىٌ ٚث٤ػّجي  ،فقٌن
ٌْجٔه ديوٌ هللا ٕٚىٌٖ ٚثّضغفجًٖ ٚهػجةٗ
ٚصْجد١قٗٚ،مجٙز ػٕو ثٌَٕٛ؛و٠ ٟضٌٖدٗ
ٌُذُّه٠ٚ،ضؼؾٓ ف ٟم١جٌهٚ،صضىٍُ دٗ فِٕ ٟجِه.
وٍّجس ١ٟذز ِٓ ثٌْ١و

أد ٛػذو هللا ثٌٌّٞٚ
ثٌّوٕ٠ز ثٌٕذ٠ٛز ف ٟػ ٌٚثٌنِّ١
ً/8ؽخ1424 /

سعبنخ انٛــٕو
" لبل انشبعش:
إرا نى ٚكٍ عٌٕ يٍ هللا نهفزٗ  ..............فؤكثش يب ٚجُ ٙعه ّٛاجزٓبدِ "

حمٛمٛخ ن"...ٙ
طذٚمخ
ًدٗ أد ٟػذو هللا
ِٓ ثٌفم ٌ١إٌ ٝػفٛ
ثٌّ ٌٞٚإٌ ٝوً ٕجح ِٓ ثٌٍّّْ ٓ١لو
ألذً ػٍ ٝهٔ١ج ثٌؾجِؼجس
ثٌْالَ ػٍ١ىُ ًٚفّز هللا ٚدٌوجصٗ أِج
دؼو؛
أم٠ ٟج ِٓ ٌّٕس ػٓ ّجػو٠ه ٌإللذجي
ػٍ ٝهللا ٠ؼٍُ هللا أٔ ٟأفذه ف ٟهللا ٚ،أّأي
هللا أْ ٠ؾّؼٕٚ ٟإ٠جن صقش ظً ػٌٕٗ َٛ٠
ال ظً إال ظٍٗ ،إْ هللا ػٍ ٝوً ٕب لو.ٌ٠
ِٕ ِٓٚطٍك فذٌ ٟه فئٔ ٟأٍف إٌ١ه
وٍّجس ٘ ِٓ ٟفمه ػٍ ،ٟفئْ ثّضقْٕضٙج
فئِْجن دّؼٌٚف ٚ،إال فضٌْ٠ـ دئفْجْ
ٚهللا ثٌّْضؼجْ.
" أخ : ٙنٕ عئهذ نًبرا رذسط ؟ٔ ،يب ْ ٙأْذافك ٔطًٕحبرك يٍ انذساعخ؟.
ٔانُبط فْ ٙزا لغًبٌ  :يُٓى يٍ ٚشٚذ انذَٛب ٔيُٓى يٍ ٚشٚذ اٜخشح "
لجي صؼجٌ ِٓ":ٝوجْ ٠ٌ٠و ثٌؼجؽٍز ػؾٍٕج ٌٗ
فٙ١ج ِج ٖٔجء ٌّٓ ٌٔ٠و عُ ؽؼٍٕج ٌٗ ؽُٕٙ
ٍٙٚ٠ج ِيِِٛج ِوفًٛث ِٓٚ ،أًثه ث٢مٌر
ّٚؼٌٙ ٝج ّؼٙ١ج ِ ٛ٘ٚؤِٓ فأٌٚته وجْ
ّؼِٖ ُٙ١ىًٛث،وال ّٔو ٘ؤالء ٘ٚؤالء ِٓ
ػطجء ًده ِٚج وجْ ػطجء ًده
ِقظًٛث،ثٔظٌ و١ف فٍٕٞج دؼ ُٙٞػٍٝ
دؼ٣ٌٚ ٜمٌر أوذٌ هًؽجس ٚأوذٌ
صف١ٞال".
ٚلو أمٌػ ثٌضٌِي ٞدْٕو ٙققٗ ثٌٖ١ل
ثٌ٤ذجٔ ِٓ ٟفو٠ظ أِٔ ًٟٝ-هللا ػٕٗ-
ٌِفٛػج ًا ِٓ" :وجٔش ث٢مٌر ّ٘ٗ  ،ؽؼً
هللا غٕجٖ ف ٟلٍذٗٚ،ؽّغ ػٍٚ،ٍّٕٗ ٗ١أصضٗ
ثٌؤ١ج ً ٟ٘ٚثغّز ِٓٚ .وجٔش ثٌؤ١ج ّ٘ٗ،
ؽؼً هللا فمٌٖ د ٓ١ػٚ،ٗ١ٕ١فٌق ػٍٗ١
ٍّٕٗ٠ ٌُٚ،أصٗ ِٓ ثٌؤ١ج إال ِج لُوًِّ ٌٗ".
ًّجٌز ِ ،ؤعٌرِّٙ ،ز ؟ صٛه ٌّه٘ج ٔ .قٓ ِْضؼو ْٚهثةّج ٌىضجدضٙج  .إدؼظ دٙج إٌِ ٝىضخ ثٌٍّٚقز ِ،ؾٍز ثٌطجٌخ ًوٓ" ًّجٌز ثٌ " َٛ١أٚ
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ًثٍّٔٛج ػٍ ٝثٌؼٕٛثْ ثإلٌىضٌ ٟٔٚث٤ص: ٟ

٘يث ثٌٌوٓ ِنٌ ٘ٚىُ ،فٌْٔ ٗ١ه لٚٚج ؽٍّ١ز ِٛٚثلف ٘جِز ِٓ ف١جر ثٌطجٌخ

كزبة انٛــــــٕو

كم ٕٚو ْٕ طفحـخ

يٍ انحٛبح

ٚمطٛر صٍ ٛث٤مٌ ٜصٖىً ّطٌث دؼو ّطٌ...

...نُجعم يٍ حٛبرُب كزبثب جًٛال ٔ ْبيب .
ٌِس ف ٟف١جصٕج ٌقظجس ال ْٔضط١غ ٙ ٟٟفقجصٙج
١ْٔٚجٔٙجٙٔ٤ ،ج دجصش صٖىً ؽَءث وذٌ١ث ِٓ وضجح
ف١جصٕجٌ ،وًؽز إٔٔج ٔٛه أْ ٖ٠جًوٕج ث٢مٌ ْٚفٟ
لٌثءصٙجٙٔ٤ ،ج ثّضطجػش أْ صؼٍّٕج دّو ٜأّ٘١ضٕج
ٔٚضؼٍُ و١ف ٔقخ ثٌق١جر أوغٌ ِّٙج وجٔش لجّ١ز .
٘يٖ ثٌٚفقز ِنٚٚز
فشبسكَٕـب ثآساءكى ٔكزبثبركى

هذا الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل تفشيه في مدينة يوهان الصينية في ديسمبر ...2019
رشٛش انذساعبد انز ٙأُجشٚذ حزٗ ٕٚيُب ْزا إنٗ أٌ
انفٛشٔط انز٘ ٚغجت يشع كٕفٛذُٚ 19 -زمم فٙ
انًمبو األٔل عٍ طشٚك ياليغخ انمُطٛشاد انزُفغٛخ ال
عٍ طشٚك انٕٓاء.
انطشٚمخ انظحٛحخ نٕػع انكًبيخ ٔاعزخذايٓب
َٔضعٓب ٔانزخهض يُٓب
 صيوٌ أْ ثّضنوثَ ثٌىّجِز ٕ٠ذغ ٟأْ ٠مض ٌٚػٍٝثٌؼجٍِ ٓ١ثٌٚقِٚ ٓ١١موِ ٟثٌٌػج٠ز ٚثٕ٤نجٗ
ثٌّٚجد ٓ١دأػٌث ٛصٕفْ١ز ِغً ثٌقّٚ ٝثٌْؼجي.
 لذً ٌِّ ثٌىّجِزٔ ،ظف ٠و٠ه دفٌوّٙج دّطٌٙوق ٌٟٛأ ٚدغٍّْٙج دجٌّجء ٚثٌٚجد.ْٛ
 أِْه ثٌىّجِز ٚثفقٙٚج ٌٍضأوو ِٓ أٔٙج غَِّ ٌ١لزأِ ٚغمٛدز.
 فوه ثٌطٌف ثٌؼٍ ِٓ ٞٛثٌىّجِز (ِٝٛغ ثٌٌٖ٠٠ثٌّؼؤ.)ٟ
  -صأوو ِٓ صٛؽ ٗ١ثٌؾجٔخ ثٌٚق١ـ ِٓ ثٌىّجِز إٌٝثٌنجًػ (ثٌؾٙز ثٌٍّٔٛز).

صٌثٚؿ ِؼظُ صموٌ٠ثس فضٌر فٞجٔز ٌِٛ
وٛف١وِ 19-ج دٚ َٛ٠ ٓ١ثفو ِٛ٠ 14 ٚجٚ ،ػجهر ِج
صْضٌّ مّْز أ٠جَ.

ِٛلغ ثٌؾٌَ٠ر https://www.aljazeera.net

 تخلص من الكمامة المستعملة على الفور برميها في صندوق نفايات مغلق. نظف يديك بعد مالمسة الكمامة أو رميها بفركهما بمطهر كحولي ،أو بغسلهما بالماء والصابون إذا كانتا متسختينبوضوح.

 ٝغ ثٌىّجِز ػٍٚ ٝؽٙه .ثٝغ ٠ػٍ ٝثٌٌٖ٠٠ثٌّؼؤ ٟأ ٚثٌطٌف ثٌّمٌٍ ٜٛىّجِز ٌ١ضني ٕىً أٔفه.
 ثّقخ ثٌؾَء ثٌْفٍ ِٓ ٟثٌىّجِز ٌضغط ٟفّهٚىلٕه.
 دؼو ثالّضنوثَ ،ثمٍغ ثٌىّجِز دَٕع ثٌٌٖ ٠٠ثٌّطجِٟٟٓ مٍف ث٤ىِٔ ٓ١ذؼوث ثٌىّجِز ػٓ ٚؽٙه ِٚالدْه
ٌضؾٕخ ِالِْز أؽَثء ثٌىّجِز ثٌض٠ ٟقضًّ أْ صىْٛ
ٍِٛعز.
خطش اإلطبثخ ثفٛشٔط كٕسَٔب انًغزجذ َزٛجخ
ياليغخ أشٛبء ،ثًب فٓٛب انعًالد انًعذَٛخ أٔ األٔساق
انُمذٚخ أٔ ثطبلبد االئزًبٌ ػعٛف نهغبٚخ.
ال صٛفٌ ثٌٍمجفجس ثٌّٞجهر ٌالٌضٙجح ثٌٌةِ ،ٞٛغً ٌمجؿ
ثٌّىًٛثس ثٌٌة٠ٛز ٌٚمجؿ ثٌّْضوِ١ز ثٌٌَٕ١ز ِٓ ثٌّٕ٠
"ح" ،ثٌٛلج٠ز ِٓ ف ٌُٚ١ؤًٚٛج ثٌّْضؾو.
٘يث ثٌف ٌُٚ١ؽو٠و صّجِج ِٚنضٍف٠ٚ ،قضجػ إٌٌ ٝمجؿ
مجٗ دٗ٠ٚ .ؼًّ ثٌذجفغ ْٛػٍ ٝصطٌ ٌ٠ٛمجؿ ِٞجه
ٌف ٌُٚ١ؤًٚٛج ثٌّْضؾوٚ ،2019 -صوػُ ِٕظّز
ثٌٚقز ثٌؼجٌّ١ز ٘يٖ ثٌؾٛٙه.
ًٚغُ أْ ٘يٖ ثٌٍمجفجس غ ٌ١فؼجٌز ٝو ف ٌُٚ١ؤًٚٛج
ثٌّْضؾو ُٝٙٛ٠ ، 2019-دٖور دجٌقٛٚي ػٍ ٝثٌضطؼُ١
ٝو ثٌِ٤ث ٛثٌضٕفْ١ز ٌقّج٠ز ٙقضىُ.

ِمجي ثٌؼوه :ف ٌُٚ١ؤًٚٛج
المكتشف مؤخ ار .ولم يكن هناك أي عمم بوجود
كوفيد 19-هو مرض معد يسببه فيروس كورونا ُ
فٛشٔعبد كٕسَٔب ْ ٙفظٛهخ كجٛشح يٍ انفٛشٔعبد انز ٙلذ صضّغً ثٌطٌ٠مز ثٌٌة١ْ١ز الٔضمجي ثٌٌّ ٛفٟ
رغجت انًشع نهحٕٛاٌ ٔاإلَغبٌٔ .يٍ انًعشٔف أٌ عذدا يٍ ثٌمُطٌ١ثس ثٌضٕفْ١ز ثٌض٠ ٟفٌٍ٘ج ثٌٖن٘ ػٕو
فٛشٔعبد كٕسَٔب رغجت نذٖ انجشش حبالد عذٖٔ انجٓبص
ثٌْؼجيٚ .صضٞجءي ثفضّجالس ثإلٙجدز دٌّ ٛوٛف١و-
انزُفغ ٙانز ٙرزشأح حذرٓب يٍ َضالد انجشد انشبئعخ إنٗ
 19ػٓ ٠ٌٟك ٕن٘ ػو ُ٠ث٤ػٌث ٛدجٌٌّرٌٚ .ىٓ
األيشاع األشذ ػشأح يثم يزالصيخ انششق األٔعط انزُفغٛخ ثٌؼو٠و ِٓ ثٕ٤نجٗ ثٌّٚجد ٓ١دجٌٌّ ٛال ٠ؼجْٔٛ
ٔانًزالصيخ انزُفغٛخ انحبدح انٕخًٛخ (انغبسط)ٚٔ .غجت
إال ِٓ أػٌثٟ ٛف١فزٕ٠ٚ .طذك ىٌه دٚفز مجٙز
فٛشٔط كٕسَٔب ان ًُكزشف يؤخشا يشع فٛشٔط كٕسَٔب
ػٍ ٝثٌٌّثفً ثٌّذىٌر ٌٌٌٍّٚ .ٛيث فّٓ ثٌّّىٓ
كٕفٛذ.19-
ثإلٙجدز دٌّ ٛوٛف١و 19-ػٓ ٠ٌٟك ٕن٘ ٠ؼجٟٔ
صضّغً ث٤ػٌث ٛث٤وغٌ ٕٛ١ػج ٌٌّ ٛوٛف١وِ 19 -غال ِٓ ّؼجي مف١ف ٚال ٖ٠ؼٌ دجٌٌّٚ .ٛصؼىف
ف ٟثٌقّٚ ٝثإلً٘جق ٚثٌْؼجي ثٌؾجفٚ .لو ٠ؼجٟٔ
ثٌّٕظّز ػٍ ٝصم ُ١١ثٌذقٛط ثٌؾجً٠ز دٖأْ فضٌر ثٔضمجي
دؼ ٜثٌٌّ ِٓ ٝٝث٢الَ ٚثٚ٤ؽجع ،أ ٚثفضمجْ
ٌِ ٛوٛف١وّٚ 19-ضٛث ٌٖٔ ًٙأفوط ثٌٕضجةؼ .
ثٔ٤ف ،أ ٚثٌٌٕـ ،أ ٚأٌُ ثٌقٍك ،أ ٚثإلّٙجيٚ .ػجهر
ِج صى٘ ْٛيٖ ث٤ػٌث ٛمف١فز ِٚضوًؽزٚ٠ٚ .جح
نحًبٚخ َفغك يٍ انًشع ٚجت ارجبع انزعهًٛبد
دؼ ٜثٌٕجُ دجٌؼو ٜٚه ْٚأْ صظ ٌٙػٍ ُٙ١أٞ
انزبنٛخ :
أػٌثٚ ٛه ْٚأْ ٖ٠ؼٌٚث دجٌٌّ٠ٚ .ٛضؼجفٝ
ِؼظُ ثٕ٤نجٗ (ٔق ِٓ )%80 ٛثٌٌّ ٛهْٚ
• ٔظف ٠و٠ه ؽ١وث دجٔضظجَ دفٌوّٙج دّط ٌٙوقٌٟٛ
ثٌقجؽز إٌ ٝػالػ مجٗ.
ٌٍ١و ٓ٠أ ٚدغٍّْٙج دجٌّجء ٚثٌٚجد ،ْٛإى إْ صٕظ١ف
ٔرشزذ حذح انًشع نذٖ شخض ٔاحذ رمشٚجب يٍ
٠و٠ه دجٌّجء ٚثٌٚجد ْٛأ ٚفٌوّٙج دّط ٌٙوقِٓ ٌٟٛ
حٛث
كم  6أشخبص ٚظبثٌٕ ثعذٖٔ كٕفٛذ19 -
ٕأٔٗ أْ ٠مضً ثٌفٌّٚ١جس ثٌض ٟلو صى ْٛػٍ٠ ٝو٠ه.
ٚعبٌَٕ يٍ طعٕثخ انزُفظٔ .رضداد احزًبالد
ثًشكالد
إطبثخ انًغُٔ ٍٛاألشخبص انًظبثٍٛ
• ثفضفع دّْجفز ال صمً ػٓ ِضٌ ٚثفو (  3ألوثَ) دٕ١ه
طجٛخ أعبعٛخ يثم اسرفبع ػغط انذو أٔ أيشاع
ٚد ٓ١إٔ ٞن٘ ْ٠ؼً أ٠ ٚؼطِ.
انمهت أٔ داء انغكش٘ ،ثؤيشاع ٔخًٛخٔ .لذ رٕفٗ
َحٕ  %2يٍ األشخبص انز ٍٚأُطٛجٕا ثبنًشع.
• صؾٕخ ٌِّ ػ١ٕ١ه ٚأٔفه ٚفّه ،ف١ظ صٍِّ ثٌ١وٓ٠
ُٔٚجغ ٙنألشخبص انزٚ ٍٚعبٌَٕ يٍ انحًٗ
ثٌؼو٠و ِٓ ثّ٤طـ ّ٠ٚىٕٙج أْ صٍضم ٠ثٌفٌّٚ١جس.
.
انطجٛخ
ٔانغعبل ٔطعٕثخ انزُفظ انزًبط انشعبٚخ
ٚإىث صٍٛعش ثٌ١وثْ فئّٔٙج لو صٕمالْ ثٌف ٌُٚ١إٌٝ
ّ٠ىٓ أْ ٚ٠جح ثٕ٤نجٗ دؼو ٌِٛ ٜٚوٛف١و 19-ثٌؼ ٓ١ٕ١أ ٚثٔ٤ف أ ٚثٌفُّ٠ٚ .ىٓ ٌٍف ٌُٚ١أْ ٠ومً
ػٓ ٠ٌٟك ثٕ٤نجٗ ث٢مٌ ٓ٠ثٌّٚجد ٓ١دجٌف .ٌُٚ١ثٌؾُْ ػٓ ٠ٌٟك ٘يٖ ثٌّٕجفي ١ٚ٠ٚذه دجٌٌّ.ٛ
ّ٠ٚىٓ ٌٌٍّ ٛأْ ٕ٠ضمً ِٓ ٕن٘ إٌٕ ٝن٘ ػٓ
• صأوو ِٓ ثصذجػه أٔش ٚثٌّق١ط ٓ١ده ٌّّجًّجس
٠ٌٟك ثٌمُطٌ١ثس ثٌٚغٌ١ر ثٌض ٟصضٕجعٌ ِٓ ثٔ٤ف أٚ
ثٌٕظجفز ثٌضٕفْ١ز ثٌؾ١ور٠ٚ .ؼٕ ٟىٌه أْ صغط ٟفّه
ثٌفُ ػٕوِج ْ٠ؼً ثٌٖن٘ ثٌّٚجح دٌّ ٛوٛف١و-
ٚأٔفه دىٛػه ثٌّغٕ ٟأ ٚدّٕوًٚ ً٠ل ٟػٕو ثٌْؼجي أٚ
.19
ثٌؼطِ ،عُ ثٌضنٍ٘ ِٓ ثٌّٕو ً٠ثٌّْضؼًّ ػٍٝ
ُ
ٚصضْجل٘ ٠يٖ ثٌمطٌ١ثس ػٍ ٝث١ٕ٤جء ٚثّ٤طـ
ثٌف.ًٛ
ثٌّق١طز دجٌٖنّ٘٠ٚ .ىٓ فٕٙ١ج أْ ٚ٠جح
 19ػٕو
ثٕ٤نجٗ ث٢مٌ ْٚدٌّ ٛوٛف١و-
• ثٌََ ثٌَّٕي إىث ٕؼٌس دجٌٌّ .ٛإىث وٕش ِٚجدج
ِالِْضٌٙ ُٙيٖ ث١ٕ٤جء أ ٚثّ٤طـ عُ ٌِّ ػ ُٙ١ٕ١أٚ
دجٌقّٚ ٝثٌْؼجي ٙٚؼٛدز ثٌضٕفِ ،ثٌضِّ ثٌٌػج٠ز
أٔف ُٙأ ٚفّ .ُٙوّج ّ٠ىٓ أْ ٚ٠جح ثٕ٤نجٗ
ثٌطذ١ز ٚثص ًٚدّموَ ثٌٌػج٠ز لذً ثٌضٛؽٗ إٌٚ .ٗ١ثصذغ
دٌّ ٛوٛف١و 19 -إىث صٕفْٛث ثٌمُطٌ١ثس ثٌض ٟصنٌػ
صٛؽٙ١جس ثٌٍْطجس ثٌٚق١ز ثٌّقٍ١ز.
ِٓ ثٌٖن٘ ثٌّٚجح دجٌٌِّ ٛغ ّؼجٌٗ أٍ ٚف.ٌٖ١
ٌٚيث فّٓ ث١ّ٘٤ز دّىجْ ثالدضؼجه ػٓ ثٌٖن٘
ثٌٌّ ٜ٠دّْجفز صَ٠و ػٍِ ٝضٌ ٚثفو ( 3ألوثَ).
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انًظذس :دنٛم انكهٛخ 2019
وبعد ال ّتطورات البّارزة التً عرفها المركز
وال ّتوسع الذي شهده سواءاً على مستوى
ال ّتخصصات المفتوحة أو على مستوى الهٌاكل
البٌداغوجٌة كانت سنة  2009م سنة ارتقاء المركز
الجامعً إلى جامعة  ،تحت اسم " جامعة زٌان
عاشور" وذلك بموجب المرسوم ال ّتنفٌذي رقم :
 2009-09م والمؤرخ فً  04جانفً  2009م.

و بموجب القرار رقم  1451 :المؤرخ فً
 01سبتمبر  2016م  ،المتمم للقرار رقم 584 :
المؤرخ فً  09جوان  2016م  ،والمتضمن إنشاء
األقسام المكونة للكلٌة .

 انجذاٚـــــــــــــخ
وجٔش ف 07 ٟأفٌ َ 1992 ً٠دجفضضجؿ ثٌّؼٙو
05
ثٌٌٍ ٟٕٟٛضّؼٌٍ ُ١ؼجٌٌ ٟإلٌىضٌ١ٔٚه ٚ ،فٟ
ؽ١ٍ٠ٛز  َ2000ص ُّ صٌل١ز ثٌّؼٙو إٌٌِ ٝوَ
ؽجِؼ ٟدّٛؽخ ثٌٌّّ َٛثٌضّٕف١يً ٞلُ -197 :
 25ؽ١ٍ٠ٛز َ2000
ٚ َ 2000ثٌّؤًك فٟ
ثٌّضؼٍك دئٖٔجء ثٌٌّوَ ثٌؾجِؼ ٟدجٌؾٍفز .



م خابر البحث  :افتتحت كلٌة العلوم الدقٌقة و
اإلعالم اآللً مخبرٌن :
األول  :مخبر العلوم و معلوماتية المواد برئاسة
قديم أحمد .
الثانً  :مخبر الكيمياء العضوية و المستخلصات
الطبيعية برئاسة فوضيلي مختار
الهياكل البيداغوجية  :تتوفر كلٌة العلوم الدقٌقة و
اإلعالم اآللً بالجلفة على هٌاكل بٌداغوجٌة هامّة :
مبنى اإلدارة العامّة ؛
مبانً تضم كلٌتٌن ؛
 04مدرجات ؛
مكتبة ؛
 29قاعة دراسة ؛
 04مكاتب لمخابر بحث ؛
قاعة سحب .
عٌادة
-

.
المكتبة  :تتكون من طابق ٌحتوي على مصالح
مختلفة تساهم فً إنجاز مهام المكتبة بصورة
جٌدة ،تقع المكتبة فً الطابق الثانً
اهداف المكتبة و تطلعاتها :
المساهمة فً معرفة األرصدة و المجموعات والسالسل التابعة لمكتبات الكلٌات
المشاركة فً إنشاء شبكات ووضع أسس بنوكالمعلومات مع إنشاء و متابعة صفحة الواب
الخاصة بالمكتبة فً إطار موقع الكلٌة
استعمال و تعمٌم التقنٌات الحدٌثة لإلتصالبالمكتبات
وضع سٌاسة المكتبة اإلفتراضٌةو وضع سٌاسةمحكمة لحفظ التراث الوثائقً للكلٌة عبر برنامج
DSpace
المساهمة فً إثراء المواقع اإللكترونٌة الوطنٌةالخاصة بالبحث العلمً pnst. CCDZ
تتكون من :
مصلحة التوجيه  :مهمته السهر على النظام،المراقبة ،و تنظٌم حركة الطالب داخل المكتبة
شباك اإلعارة  :تتم فٌه عملٌة اإلعارة ،توجٌهالطلبة و مساعدتهم فً أبحاثهم
قاعة المطالعة  :هذه القاعة مجهزة ب 282مقعد للطلبة و  68طاولة مطالعة .
قاعة البحث الداخلي  :مجهزة ب  03جهازحاسوب لتمكٌن الطلبة للبحث البٌبلٌوغرافً فً
قاعدة البٌانات الخاصة بالمكتبة
إدارة المكتبة :
مكتب مسؤولة المكتبةمصلحة تسٌٌر الرصٌد الوثائقًمكتب التوجٌه و البحث البٌبلٌوغرافًمكتب المذكرات  :تحتوي على أطروحاتالدكتوراه و الماجستٌر و مذكرات التخرج .

طشق اَزمبل انفٛشٔط
باإلستناد إلى الحاالت المشخصة تبين أن
الفيروس ينتقل كالتالي :

االنتقال المباشر  :عن طريق السعال أو

العطس و المخالطة المباشرة لممرضى .
اإلنتقال غير المباشر

 :عن طريق لمس

لمس األنف أو الفم أو العين .
أصل الفيروس
تم إيجاد الفيروس في جنسين من الخفافيش هما

 Nycterisو  ، Pipistrellusحيث أثبتت

الدراسات أن المادة الوراثية المعزولة من هذين

الجنسين قريبة من المادة الوراثية لفيروس كورونا

الجديد .

انجهفخ ...أعشاع انفٛشٔط

تظهر األعراض بعد حوالي أربعة عشرة يوما

طرق الوقايــــــــــــــــــة
- 1عمى مستوى المرافق الصحية :
 -اإلتصال بمصمحة األمراض المعدية .

 وضع الحاالت المشتبه بها تحت المراقبةليتأكد منها في مكتب المراقبة و الحذر التابع

لو ازرة الصحة في أقل وقت ممكن .

 -إتباع طرق الحماية مثل غمق أبواب الغرف

بإحكام و استعمال أجهزة معقمة  ،و مآزر و
قفازات و نظارات و أقنعة جراحية .

إجراء اختبارات مصمية في صفوف الحاالت و

المخالطين لممرضى قدما في تحديد معدل انتشار

و هجمات العدوى .

 -تثقيف عاممي الرعاية الصحية و تدريب

موظفي المخابر و مكافحة العدوى لمعرفة كيفية

التعامل مع الفيروس و المرضى .

من اإلصابة و تبدأ بشكل بسيط كأعراض األنفمون از حيث يشعر
المريض باحتقان في الحمق و ارتفاع في درجة الح اررة و ضيق

دساعخ ٔطفٛخ نهفٛشٔط

األسطح و األدوات المموثة بالفيروس ،و من ثم

التنفس و صداع و يعاني من سعال ،قد يتماثل بعدها لمشفاء،

و يمكن أن تتطور االعراض إلى التهاب رئوي حاد بسبب تمف
الحويصالت الهوائية و تورم أنسجة الرئة أو إلى فشل كموي،

كما قد يمنع الفيروس وصول األكسجين إلى الدم مسببا قصو ار
في وظائف األعضاء بالجسم ،مما قد يؤدي إلى الوفاة عند

بعض الحاالت .

إضافة إلى أعراض أخرى تتمثل في اضطرابات

هضمية قيء و إسهال ،و آالم شديدة عمى مستوى عضالت

الجسم .

ٔ ...انًشػٗ
 -يتم إخضاع المرضى الذين تعافوا بشكل جيد و

لكنهم مازالوا يعانون من أعراض تنفسية متواصمة

لإلختبار في اليوم الرابع و الخامس عشر من ظهور
األعراض و إنهاء عزلهم .
 أما الحاالت الخطيرة فيجب عزلها و تحظى بعنايةكبيرة مع تهوية آلية اصطناعية .
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ِٛٝٛع ثٌَٛ١
ف ٟوً ػوهٙ ،فقز ِٛث١ٝغ ػٍ ٝثٌٕش .

عضل انًشٚغ ف ٙانًُضل
إىث وجٔش فجٌز ثٌٌِّٖ ٜ٠ذ٘ٛز أِ ٚضأوو ِٕٙج ،ال صقضجػ إٌ ٝثٌذمجء فٟ
ثٌّْضٖف ٝفٕٙ١ج ٠ؼَي ف ٟثٌَّٕي ِغ ثصذجع ثٌٕٚجةـ ثٌضجٌ١ز :
 ال ٠ؾخ ِغجهًر ثٌَّٕي إال ف ٟفجٌز ٌِثؽؼز ثٌطذ١خ ف ٟث٠٤جَ ثٌغالعزث ِٓ ٌٝٚ٤ظ ًٛٙث٤ػٌث. ٛ
 ل١جُ هًؽز فٌثًر ثٌؾُْ دجّضٌّثً ٌِر ف ٟثٌِ َٛ١غ ثٌقٌٗ ػٍٝصْؾٍٙ١ج .
 ثإلّضقّجَ دّجء ّجمٓ ٌٍضنف١ف ِٓ ثٌْؼجي  ٚثفضمجْ ثٌقٍك . ٌٕح وّ١جس ٚفٌ١ر ِٓ ثٌْٛثةً . غًْ ِْضٌّ ٌٍ١و ٓ٠دجٌّجء  ٚثٌٚجد ٚ ،ْٛصؼمّٙ١ج دجّضؼّجي ِقٍٛي ٘١وًٚ– وق. ٌٟٛ
 ثّضؼّجي ثٌمٕجع ثٌطذ ٟف ٟفجي ثإلفضىجن ثٌّذجٌٕ ألً ِٓ ِضٌ ٓ٠دٓ١ثٌٌّ ٚ ٝٝأفٌثه ثٌّ٤ر ِغ ثٌقٌٗ ػٍ ٝصغط١ز ثٌفُ دّٕوًٚ ً٠ل ٟأعٕجء
ثٌؼطِ أ ٚثٌْؼجي  ٚثٌضنٍ٘ ِٕٗ فٍّ ٟز ثٌّّٙالس .
 صؼم ُ١ثّ٤طـ ثٌٍّٛعز دْٛثةً ثٌٌّ ٜ٠دّطٌٙثس فؼجٌز . ػوَ ِٖجًوز ثٌٌّ ٜ٠فِ ٟنضٍف أهٚثصٗ  ٚغًْ ِالدْٗ  ٚأفٌٕضٗ ٚدجّضٌّثً ٌٛ ٚفو٘ج دجٌّجء ثٌْجمٓ .
 ثٌقفجظ ػٍ ٝثٌؼجهثس ثٌٚق١ز ث٤مٌِ ٜغً ثٌضٛثٍْ ثٌغيثة ٚ ٟث ٌٕٖجٟثٌذؤ ٚ ٟثٌقٛٚي ػٍ ٝلْ ٠وجف ِٓ ٟثٌٌثفز ِّج ْ٠جػو ػٍ ٝصم٠ٛز ثٌؾٙجٍ
ثٌّٕجػ. ٟ
 -ثالصٚجي دجٌطذ١خ ٘جصف١ج ف ٟفجٌز ثًٌٌٚٞر ثٌم. ٜٛٚ
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شاركنا أفكارك و آراءك

يجهخ انطبنت انجبيعٙ

أسلوب حياة

األرق ،عندما يهجرك النوم
 -1ال صي٘خ ٌٍفٌثٓ فٚ ٝلش ِضأمٌ ٚثٔش ػٍ ٝػٍُ
أْ ِٛػو ثّض١مجظه فِٛ ٝػو ٌٓ ٠ض١ـ ٌه ثٌقٛٚي
ػٍّ 6 ٝجػجس وقو أهٔ.ٝ
 -2الدو أْ صمٍغ ػٓ ثٌمٛٙر أ ٚػٍ ٝث٤لً لًٍ ِٓ
ػوه وجّجس ثٌمٛٙر ثٌ١ِٛ١ز فض ٝال ١ٚ٠ذه ثً٤ق
ٌ١الًا.
 -3الدو أْ صأمي لْ ٠وجف ِٓ ٝثٌٛٙثء ثٌطٍك ١ِٛ٠جً.ا
 -4ثٌٌّٖٚح ثٌوثفب لذً ثٌي٘جح ٌٍفٌثٓ ْ٠جػون
ػٍ ٝثالّضٌمجء ٚثٌٕ٠ٌّ َٛؼج ًا.
 -5ثّضنوَ ثٌّٛجهر دٖىً ٙق١ـ ،فض ٝال صؤىٜ
ًلذضهٚ ،ثػٍُ أْ ٝٚغ ثٌّٛوثر ثٌنجٟب ٠مًٍ ِٓ
فٌٗ ِٔٛه ٌّ٠ؼج ًا.
 -6ال صٕجَ دٌفمز فٛ١ثٔجصه ث١ٌ٤فز.
 -7ؽٌح أْ صٞغ ع َٛأّفً ّٚجهصهْ٠ ٗٔ٤ ،جػو
ػٍ ٝثٌنٍٛه ٌٍٕ٠ٌّ َٛؼج ًا.
٠ -8ؾخ أْ صذضؼو ػٓ فْجدجصه ػٍِٛ ٝثلغ
ثٌضٛث ًٙثالؽضّجػ ٝلذً ثٌٕ.َٛ
 -9الدو أْ ٠ىٕ٘ ْٛجن ًثةقز " الفٕوً " فٝ
ثٌذ١ش وٍٗ ،ف ِٓ ٝٙأوغٌ ثٌٌٚثةـ ثٌض ٝصْجػو ػٍٝ
ثالّضٌمجءٚ ،فجٚي أْ صْضنوَ ٙجد ْٛدٕفِ
ثٌٌثةقز.

ؽّ١ؼٕج ٌّٔ دٕفِ ثٍِ٤ز،
 ٝ٘ٚأفالِٕج دجٌٌٕ َٛفضٌر
أٟٛي ٚثٌؼٛهر ٌّ٠ؼج ًا ِٓ
ثٌؼًّ ٌالّضّضجع دأٟٛي
لْ ِٓ ٠ثٌٕٚ ،َٛػٍٝ
ثٌٌغُ ِٓ ثإلً٘جق ثٌٖو٠و
ثٌيٖ٠ ٜؼٌ دٗ ثٌؼجٍِْٛ
ٌفضٌثس ٍ٠ٟٛز مالي ثٌٕٙجً،
إال أْ ثً٤ق أٙذـ ّّز
ػجِز ٔظٌثًا ٌٍمٍك ٚثٌضٛصٌ

ٚإىث ٌُ ٠ضّىٓ ثٌٌّء ِٓ ثٌنٍٛه إٌٝ
ثًٌٕ َٛغُ ثصذجع ٘يٖ ثٌضوثد ،ٌ١ػٍٗ١
أْ ٠ٚ ٜٕٙ٠فؼً ٕ١تج ًا ِّالًا ٌٍغج٠ز،
ومٌثءر هٌ ً١ثٌٙجصف ِغالًا ،إٌ ٝأْ
٠غٍذٗ ثٌٕؼجُٚ ،ىٌه وٌٚ٠ ٟف
ىٕ٘ٗ ػٓ ث١ٕ٤جء ثٌض ٟصؾٛي فٟ
مجٚ ٌٖٟصٍْخ ثٌٕ ِٓ َٛػ.ٗ١ٕ١

ٚثٌٞغ ٠ثٌؼٚذ ٝثٌي٠ ٜؼ ٖٗ١ثٌٖن٘ أعٕجء فضٌثس
ثٌؼًّٚ ،ػٍ ٝػىِ ِج ٠ظٓ ثٌؾّ١غ أْ ثإلً٘جق ثٌٖو٠و
٠ؤه ٜدجًٌٌٚٞر ٌٕ٠ٌّ َٛغ ،فأْ ثٌوًثّجس ثٌؼٍّ١ز أعذضش
أْ ثإلً٘جق ٘ ٛأمو أّذجح ثٌّؼجٔجر ِٓ ثٝطٌثدجس ثٌٕ.َٛ
ٌيٌه ٕ٘جن ِؾّٛػز ِٓ ثٌٕٚجةـ ثٌض ٝصْجػون ػٍٝ
ثٌضنٍ٘ ِٓ ثً٤ق ٚثٌقٛٚي ػٍ ٝلْ ٠أٟٛي ِٓ ثٌٕ،َٛ
 ٝ٘ٚثٌٕٚجةـ ثٌضٌٖ٘ٔ ٝج ِٛلغ  bright sideوّْجػور
ٌّٓ ٠ؼجٔ ِٓ ْٛثً٤ق ٔض١ؾز ٌفضٌثس ثٌؼًّ ثٌطٍ٠ٛز ،إٌ١ه
أُ٘ ٘يٖ ثٌٕٚجةـ ٌّ٠َٙز ثً٤قٚ ،ثٌض ٝصْجػو أٞ٠ج ًا ػٍٝ
ثٌقٛٚي ػٍ ٝثّض١مجظ ٙق ٝفٙ ٝذجؿ ثٌ َٛ١ثٌضجٌ:ٝ

 -10فجٚي أْ صذضؼو ػٓ ث٤ه٠ٚز
ثٌض ٝصأمي٘ج ه ْٚهثػ. ٝ
 -11صنٍ٘ ِٓ ثٌقٌ١ر  ِٓٚثٌّّىٓ
أْ صمٌأ لٍ١الًا ف ٝثٌفٌثٓ ِغ ِ١ّٛمٝ
٘جهةز ٙٔ٤ج صْجػو ػٍ ٝثٌنٍٛه ٌٍَٕٛ
ٌّ٠ؼج ًا.
 -12الدو أْ صٞغ ِم١جُ فٌثًر فٝ
غٌفز ثٌٕ َٛفالدو أْ صضٌثٚؿ هًؽز
ثٌقٌثًر ِج د 15.5 ٓ١إٌ20 ٝ
هًؽز.

 -13ثّضنوَ غٌفز ِٔٛه ف٘ ٝوفٙج ثٌٚق١ـ ،ال
صم َٛدجٌؼًّ فٙ١ج فض٠ ٝوًن ػمٍه أٔٙج ِىجْ ثٌَٕٛ
دّؾٌه همٌٛه ٌٙج.
 -14ثػطٌٕ ٝفْه لٌٍٛ١ز لٍ١ال مالي ثٌٚ َٛ١صضٌثٚؿ
ِج د 10 ٓ١إٌ 30 ٝهل١مز فضٕ٠ ٝضؼٔ ؽْون ٚال
صىغٌ ٚلش ثٌمٌٍٛ١ز أوغٌ ِٓ  30هل١مز .
 -15الدو أْ ٠ق ًٚؽّْه ػٍِ ٝجغْٕ َٛ١وجفٝ
مالي ثٌ٘ٚ َٛ١يث ٠ضٛثؽو ف ٝثٌّىٌْثس.
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