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حتم نة اسنتا اا التية نة الرةم نة والنافاط اعين ةاام  وةناا  91-الكورونا وما سببته من  منرك فوف ن فرضت جائحة       

فث ر م  الباحث   بت ب يات هاه التية ة للويول إلى حماية من  هناه الئائحنة والوينول إلنى  ريينة فنالنة ان   رين  هناه 

 الت ب يات فم هاا المئال.

ويأتم ذلك ان   رين  ت ب ن  مئموانة من  الا نوات الرياضن ة والمة ي نة المتلللنلة لحن، متنكلة منا  وتلنمى هناه       

بالاوارزم ات  ويؤدي ذلك دون الحاجة لت خ، اإلنلان بتك، مباشر  والهن   من  تلنك الت ب ينات فنم المئنال ال نحم هنو 

لمنري،  وةن  تنط ت نوير بنرام  النافاط اعين ةاام وتنط ت ب ينه فنم تحل ، النالةنة بن   اسنال ل الوةاينة او الننالا ونتنائ  ا

امل ننات التتننا ط وت ننوير انعمننة النننالا ومراةبننة المننري، والنةايننة بننه  وةنن  ةامننت فث ننر منن  المرافنن  ال ب ننة بت ننوير 

 خوارزم ات الافاط اعي ةاام لت ب يها فم مةتآتهط.

اللةوات الماض ة إلى ت ور ت ب يات الافاط اعي ةاام فم المئناعت وة  ادى الت ور ال بم والتيةم الاي ح ث خالل       

 ال ب ة الماتلفة  وم  ثط تط ت ب   الافاط اعي ةاام فم ا د فب ر م  المئاعت ال ب ة مةها:

 .ال ل اإلشناام 

   ن .الت ب ل ا  ب 

  .ال ةااات ال ب ة 

الةتنر  لهناا الموضنوف  فين  تنط إان اد الميناعت التال نة لتكنون   ت منعط مياعت هاا الن د من  هناه وألهم ة ذلك خ        

  الف المهتم   لم  يري  المتابنة:   حاف اً ع

 (COVID-19). 91-م خ، إلى دور التية ة الرةم ة والافاط اعي ةاام فم مكافحة جائحة فوف   .9

 .(COVID-19) 91-ت ب يات التية ة الرةم ة والافاط اعي ةاام فم الكتف ا  ا وى فوف    .2

 . (COVID-19)91-دور التية ة الرةم ة والافاط اعي ةاام فم المنالئة اللريرية والوةاية م  مرك فوف    .3

 جائحة ف روس فورونا الملتئ  واننكاساتها الب ئ ة. .4
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بن طاً من  إنهناط الفينر إلنى  تيوا الى تحي يهاويمك  للتكةولوج ا وت ب ياتها الرةم ة ان ت اط اه ا  التةم ة الملت امة        

ع  وتن ي  ال رااة الملت امة  وتحي   إلماا الئم ع باليراط  والكتابة  ولكةةا نئ  انها وفنم الح  م  وف ات األمهات والرض  

 نفس الوةت ته د خ وي اتةا  لالك ال ةا ان نلتف   بهاه التكةولوج ات والت ب يات ون يرها بتك، مةاسل لةا. 

% م  سكان النالط الةامم  وذلك ف منا ع 50لت التكةولوج ا الرةم ة والافاط اعي ةاام حتى اآلن إلى حوالم ويوة         

ففنم ة ناف ال نحة سناا ت هناه التكةولوج نا التنم ين امها   راً فنم المئتمنناتب ني ي  م  ال مان واح ثت تحنوعً فيتئاوز ا

تتننا ط األمننراك  فمننا شننملت هنناه الت ب يننات ب ئننات الننتنلط  الننافاط اعينن ةاام فننم إنينناذ فث ننر منن  األروا  انن   رينن 

ن  مع إمكان نة التحناا ال نالب ببنرام  دراسن ة فنانوا بن ونها س تنرضنون إلنى ان ا إفمنال تنلن مهط. اعفتراضم والتنلط ا  ب  

تتا  ننها فننم ويننتط ال ننوا اسننتا اا التكةولوج ننا الرةم ننة انن   رينن  جمننع الب انننات والننافاط اعينن ةاام لتتبننع المتننكالت و

 مئاعت ال رااة وال حة والب ئة.

فم تلنه ، وضنع اسنترات ئ ة  اً مهماً ج  ان لتكةولوج ا ال حة الرةم ة دور( و  19 -وفم  مئال مكافحة جائحة ) فوف          

ً إلدار  الوباط فون  ح ث ةامت بن، ال ول مث،: فوريا الئةوب ة ب م  التكةولوج ا الرةم نة   هاه اإلدار  ي نل تحي يها ي ويا

والتنم تنرتبب بالرسنط  ت نال وت ب ن  الحئنر ال نحم ال نارافنم امل نات اعحتنواط ان   رين  المراةبنة واعختبنار وتتبنع اع

( وان دهط 19 –فوف ن  حالنة وفنا  من  الم ناب   بمنرك ) 0.5المبكر لمةحة نات اإلينابة. ولنط تتكبن  فورينا الئةوب نة سنوى 

ب ةمننا نئنن  فننم الوعيننات المتحنن   األمريك ننة التننم تملننك ثالثننة اضنننا  انن د وحنن ات النةايننة المرفنن   لكنن،   إيننابة 100000

ميارننة الوف نات لن يها إلنى اتنر  اضننا  شاط وتحتن، المرتبنة األولنى فنم التأهنل للئائحنة إع اننه وين، ان د  100000

اسة إ اراً لت ب   التية ات الرةم ة فم إدار  الئائحة واعستئابة لها مع تلنل ب الضنوط النى بكوريا الئةوب ة. فما تضع ال ر

ال را التم ااتمن ت ال هنا البلن ان التنم ااتمن ت التية نات الرةم نة المتكاملنة للتا ن ب للئائحنة والمراةبنة واعختبنار وتتبنع 

 اعت ال وت ب   الحئر ال حم والرااية ال ح ة.

 : 19-ال ول للتية ة الرةم ة والافاط اعي ةاام فم اعستن اد لمكافحة جائحة فوف   استا امات بن،

تتبنع  من  ثنط( وتتبنع األشناا   و19-وف ن ساا ت الب انات المئمنة والافاط اعي ةاام فم تله ، التأهل لئائحنة )ف      

ب الهئر  التم تلتا ا الهواتنف المحمولنة  وسمحت بن، األدوات والوسائ، مث، خرائ  انتتار الن وى فم ا ي  م  البل ان

ة األشناا  ووسائ، التواي، اعجتماام فم جمع الب انات حنول مواةنع األشناا   وسنمحت لللنل ات ال ن ة ة بتتبنع حرفن

وبتنوافر هناه الب اننات تنط ت نوير نمناذا تنل م نة للتةبنؤ بال نحة اإلةل م نة و ل نات  ( بنؤر  الوبناط) الاي  زاروا سوا ووهان

 والتحي  والمراةبة. الف روس والتوج ه بإجراط الفحو ال انتي

بمئنرد ان ابلتنت ال ن    "ووهنان"ال ح ة للملافري  الى خ و  ال  نران من   يوان فم إجراط الفحو وة  ب ات تا      

وتط دم  ب انات الملافري  م  سئالت الهئر  مع ةاا   الب انات الو ة ة المرف ية للتأم   ال حم   هاا المرك ما  تفت

األفراد الواجل إجراط  فم ذلك الوةت. وسمح هاا ال م  لمةتآت الرااية ال ح ة بالويول إلى تاريخ  سفر المرضى وتح ي 

ستا امها الفنال للب اننات المئمننة إلنى انافناك ان د ال هط وتتبنهط. وادى ا (SARS-COV-2)يابة بف روس اختبار اإل

 الحاعت والوف ات.
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ً فم اللوي  وضنت الحكومة برنامئو        للنامل   فم مئال الرااية ال ح ة م  اج، تي ن ط الب اننات الحي ي نة ان  اان اد  ا

( ومن ات الحماية التا  ة واستا اا اجه   التنةفس ال نةاام وجمنع منلومنات 19-المرضى الاي  ينانون مرك )فوف  

ل نح ة لتتبنع حالنة المرافن  ا  الموارد األخرى. وة  تط تبادل هاه المنلومات النى ال نن   النو ةم منع سنل ات الرااينة ا

 وتا  ط موارد الرااية ال ح ة وزياد  سنة األسر  بالملتتف ات.
 

( إلننى ابتكننار لوحننات تئم ننع الب انننات التننم تنننرك حئننط 19 -ادت الحاجننة إلننى تتبننع مننرك )فوف نن   وفننم سننةتافور        

ال نحة لت نوير اتئاهنات النن وى  ( مة نة المنلومنات المي منة من  وزار UP-Codeالمرك ب ور  مرئ ة. ويلنتا ا )

ابر النمر والئةس والموةع ولتح ين  )النى  ريينة الرسنط الب نانم( الوةنت الفنلنم لتنفاط األفنراد الم ناب    فمنا ان لوحنة 

اجهنن   الي نناس الاايننة بالف روسننات التاج ننة بئامنننة جننون  هننوبكة  بالوعيننات المتحنن   األمريك ننة والمة ننة الملننتة   إلننى 

( حول النالط. وتتبع خوارزم نات النافاط 19-بوت ة توفر مرئ ات ح يثة لحاعت اإليابة والوف ات بمرك )فوف  التبكة النةك

 اعي ةاام ب م  تأث ر المةاخ مع ح وث اإليابات.
 

ب، يت لل الت ريل الى مئمواة م  ةواا  الب اننات  وةن  اسنتا مت   ل س الافاط اعي ةاام بال ة ود وب ب نة الحال      

إضنافة إلنى   والتنم ةن  ع تكنون ةابلنة للتنمن ط منعط الةماذا التةبؤية الااية بالافاط اعين ةاام حتنى اآلن ا ةنات ين ة ة

إلنى إحن اث  اإلنترننتشنبكة ، اعجتمناام وحرفنات الن خول النى ا ا وجود ب انات ت ريل سنابية  وةن  ادت وسنائ، التواين

ننر  بالةمناذا   مما ادى إلى إا اد نماذا مئه   بتك، ج ن  او منا ي  اض راب فم الح ول الى مئمواة الب انات الضامة

المةاسبة ج    الحظ )وهم نماذا يتط إا ادها من  نينا  الب اننات المتنوفر   وهناا الةمنوذا يحناول زيناد  التالانل بنأي ان د 

دةنة وينحة وموثوة نة فن، توةنع يت ر م  الب انات التم يتط توف رها فبالك تفي  ةوتها وع يمك  الوثوا بها(. ويئل تي ن ط 

 م  توةنات الافاط اعي ةاام اة  تفل ر التوةنات.

 لكتروني:أصلي، يمكن الدخول على الموقع الإإلى البحث الللرجوع 
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 تية ة الرةم ة والافاط اعي ةاامت ب يات ال

 (COVID-19) 91-فم الكتف ا  ا وى فوف  
 

 المرف  النربم لتأل ف وترجمة النلوا ال ح ة ترجمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بفحنط للي ناا (Cloud Coupling)اللنحاب ة  والتكةولوج نا الوينل شنبكة إلنى تلنتة  بنأدوات ال ن   دولنة تلنتن         

 تحنت باألشننة تنمن، األداط اال نة حرارينة فنام رات ت لنتا ا التايوان ة الم ارات وفم  المةاسبة الموارد إلى األفراد وتوج ه

بارتفنناف درجننة  الم نناب   اللننريع انن  األفننراد الكتننف اجنن، منن  ذلننك وفنن،  لألشنناا  الحراريننة ال ننور علتيننا  الحمننراط

 .النناا الةين، ووسنائ، والمن ارس النم، اماف  دخول اة  األشاا  حرار  درجة ة اس يتط فهةاك  اما فم سةتافور .الحرار 

 فنم النن وى انتتنار مئمواناتفنالك و  للنن وى الئ ين   البنؤر لتح ين  الترمومترات بواس ة المأخوذ  الب انات تَتَبُّع يتط فما

.اعختبار ي ئرى ح ثما األماف 
  

 

النناي  ع تعهننر النن هط  الم نناب   عفتتننا  الة نناا واسننع اً اختبننار ايلننلة ا ا ليننت األخننرى البلنن ان منعننط اكننس والننى       

 وتنربب المرضنى اةهنا ابلن  التنم األانراك ان  ب اننات ايلنلة ا تئمع الةيال الهاتف تكةولوج ا فباستا اا  ااراك المرك

 حنول منلومنات ان  للكتنف الئ ةوم نة والتلللنالت اللنريرية الب اننات :مثن، األخنرى الب اننات مئموانات الب انات منع هاه

 وانتينال بانتتنار يتنلن  ف منا المنرف نة الياان   إلنى منلومنات النةه  هناا اضنا  ولين  الف نروس. وانتتار المرك باثولوج ا

 منن ل ادننى ل يها ويوج  لألفراد  اعختبارات إلجراط من ل االى ايللة ا تمتلك اآلن وحتى. ااراك ( ب ون19-)فوف   مرك

ً . (19-)فوف   مرك ا  ناتئة وف ات ً  تين ا التنم الن ول تحنت وتة را المان ا وفورينا الئةوب نة ايضنا  واسننة اختبنارات ايضنا

   الة اا.

 بنالترمومترات الرةم نة باعسنتنانة الااينة التنرفات إحن ى ةامنت األمريك نة المتحن   الوعينات ففنم اخنرى جهنة   ومن        

 ال راسننات إحنن ى تيننوا حنن   الحمننى  فننم ينننانون النناي  المرضننى مئمواننات منن  الحي يننم الوةننت فننم الب انننات جمننع لتننرك

 بنؤر افتتنا  النى ةنادر  تكنون ان يمكةهنا التنم الاف نة اللنااات باسنتا اا الراحنة اثةاط اليلل ضربات من ل بري  الو ة ة

 .(19-)فوف   مرك تفتم

ب    موظف   تت للو الثم  باهعة ت ن  المةهئم الفحط تية ات ان بالافر الئ ير وم          من  تَبَة    هنا ملنألة ي ي   مما م  رَّ

ً نلنب  المرتفنع نتتاراعو الحضانة فتر  م  فالً  ان فما  .البل ان م  ا ي  ةِبَ،  بناألمراك ميارننةً   األانراك ا يمنة للنن وى ا

 اإلبنال  ينتط التنم األانراك او الح وينة النالمنات ترين  التنم الرةم نة األنعمنة فنال نة من  تح  امور فلهاو  األخرى المن ية

ً  اةها  ذات ا
 

 ينتط لنط ال ن ة    الملنافري  غالب نة ان ومكافحتهنا األمنراك من  للوةاينة األوروبنم المرفن  فم باحثون ة َّر وة 

 . النوام، هاه بلبل التحري وسائ، ابر اةهط الكتف

ااِل    تَتَبُّع  الم 

ااِل     لتَتَبُّع يارمة اسال ل بت ب   الئةوب ة فوريا ةامت         وتية نات األمة نة  الكنام رات تلنئ الت باسنتا اا وذلك الم 

لنتم   GPSالننالمم ) المواةنع تح ين  نعناا وب اننات الم نرف ة  الب اةات وسئالت الوجه  الى  التنر    المرفبنات من  ( الم 

 سنفر بمواا   الااية التف  ل ة ال مة ة والئ اول الوةت المةاسل فم الب انات توف ر  ف، هاا تط به   المحمولة والهواتف

 فننم (19-)فوف نن  بننرمرك الئ ينن   اإليننابات حننول ال ننوارو والتةب هننات رسننائ، الئةوب ننة فوريننا سننكان ويتليننى .األشنناا 

انالَ تهط المحتمن، األشناا  توج ه الى الحر  مع إةامتهط  مةا    والاضنوف اعختبنار مرافن  بنإبال  للي ناا للم ناب   م 

 الن ول بن   من  مرف ها الى الحفاظ الئةوب ة فوريا است اات مبكراً  الحاعت وا ل اإليابات افتتا  وبفض،. الااتم للن ل

 .النالط فم وف اتلل من عت ادنى ذات

ً  سةتافور  ا ليت في   خر  ين     والى        األفنراد يكنون اةن مايمكةنه إرسنال إشنارات بلوتنوث  المحمولنة للهواتنف ت ب يا

 الااية بنالفرد المحمولة الهواتف فم المنلومات تلك ا نوي التئمنات هاه بتلئ ، الت ب   وييوا. بنضهط م  ميربة الى

ً  21 لم    .يوما
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 .شك، يوضح دور التكةولوج ا الرةم ة فأدا  لالستن ادية واعستئابة للئائحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلنى بالن خول سنةتافور  فنم ال نحة وزار بن نويينوا المات ن (19-برمرك )فوف ن  م اب بأنه الفرد تتا ط تط وإذا      

ااِل    لتح ي  الب انات تلك .للم اب الم 
 

ً  سةتافور  حافعت الئةوب ة فوريا خ ى والى  الن ول م  فواح   مرف ها الى ايضا

   .(19-بمرك )فوف   اإليابة نت ئة النالط فم األدنى الوف ات من عتال ذات

 ودرجننة اليلننل ضننربات انن  ب انننات جمننع يمكةننه بح ننث  الاف ننة اللننااات الننى ينمنن، ت ب نن  هةنناك ا  ِلنن  المان ننا  وفننم      

 الت ب ن  هناا سنئلها التنم الب اننات انرك وينتط. الف روسم المرك االمات ا  الكتف بترك وذلك الةوا  ونمب الحرار 

 انحناط جم نع فنم  (19-بمرك )فوف ن  اإليابة احتمال ة تي  ط خاللها م  لللل ات  يمك اإلنترنت الى تفاال ة خري ة الى

 للفنرد  منةاف، وف نات منن لالنى  المان نا حافعنت الرةم نة ال نح ة والتن خالت الة اا واسنة اعختبارات تَبَة ِم ومع .البالد

 .  الحاعت انتتار من ل ارتفاف مع األخرى بال ول ميارنةً 

اناِل    تَتَبُّنع ت ب يناتذلك فلنه  إع ان  ومعلك         االَ نة فن، فل لنت  الن نوب من  تالنو ع الم   ال نحم  الحئنر تت لنل م 

 المرضنى ان  من ول   فانوا إن او ‘التا  ة الحماية ادوات للن وى   ضالمنرَ  األفراد فم حال ارت اط: المثال سب ، فنلى

 منرات إحن ى رين  تفوينت النوارد فم  اخرى  ناح ة وم . المحمول الهاتف إشارات بواس ة اختراةها يمك  بنوازل رة ية

االَ ة . متاحنة غ نر المحمنول الهناتف خ منة لن يهط فاننت إن او المحمولة هواتفهطحامل   ل األفراد هؤعط يكون ع اة ما الم 

 اسنتا ااإلنى  سن حتاجون ال ولنة سنكان من  %60 ان( المتحن   بالمملكنة) افلنفورد جامننة فنم بناحثون اةتنر  ذلنك  ومع

ااِل    تَتَبُّع ت ب    .الةفن   التاف ف استرات ئ ة لتكون الم 

 لكتروني:أصلي، يمكن الدخول على الموقع الإإلى البحث الللرجوع 
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 دور التية ة الرةم ة والافاط اعي ةاام فم المنالئة اللريرية

 (COVID-19) 91-مرك فوف  والوةاية م  

 

 ترجمة المرف  النربم لتأل ف وترجمة النلوا ال ح ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. وينتط اسنتا اا 19-يلاا  الافاط اعي ةاام فم سراة التتا ط والتةبؤ بماا ر ف روس فورونا الملتئ  )فوف ن        

خ مة الت وير المي نم المحوسل  )األشنة المي ن ة( الملتة   إلى التية ة اللنحاب ة للكتنف ان  حناعت اعلتهناب الرئنوي 

( ان  19-مما يله، تم  ن  )فوف ن   ة ة يور األشنة المي ن ة فم ثواناه التي( فم ال   . وتنال  ه19-الةاتئة ا  )فوف  

( وهنو ت نم ط ذفنم لتنبكة Covid-Net) روم  ثط سنراة امل نة التتنا ط بتنك، فب نر. ويمكن  لن  امراك الرئة األخرى

تالف ف نة ام ينة مفتوحنة الم ن ر )اي: ل لنت من  البرمئ نات اعحتكارينة ممنا يتن ح ت ويرهنا وتنن يلها( متاحنة لأل بناط فنم 

( من  ينور األشننة اللن ة ة النى ال ن ر وتفرييهنا من  19-جم ع انحاط النالط  وم م ة خ   اً عفتتا  حناعت )فوف ن 

              امراك الرئة األخرى .     

التةبننؤ باحتمال ننة اإليننابة بمتالزمننة الضننائية منن  وةنن  تمكةننت خوارزم ننات الننتنلط اآللننم التننم تننط ت ويرهننا فننم ال نن          

التةفل ة الحاد  واألمراك الا  ر  ب   حاعت المرضنى الم ناب    ومن  ثنط يمكن  لةمناذا التةبنؤ تلنك توج نه امل نة اتاناذ 

ومن  شنأنها تح ين  المةنا   والملتتنف ات التنم تحتناا إلنى وسنائ،   بة للتنامن، منع تلنك الحناعتاليرارات اللريرية المةاسن

 الرااية الحرجة وتا  ط اإلم ادات ال ب ة لها. 

ننن  فننم جم ننع انحنناط النننالط لتينن يط وةنن  تننط اسننتا اا مة ننات الراايننة اعفتراضنن ة باسننتا اا المننؤتمرات المرئ ننة انن  ب         

  ( فم مؤسلنات الرااينة ال نح ةSARS-COV-2ن  للمرضى فوس لة للح  م  تنرضهط لف روس)ب   الرااية ال ح ة ا 

 14000ا إلنى 2020زينار  يوم ناً فنم فبراينر  1000ن  ب   ال ب نل والمنري، من  حنوالم ففم فة ا زاد ا د ال يارات ا  ب  

 زيار  يوم اً بحلول مةت ف شهر مايو. 

نن  للمرضنى فما ةامت دول مث، الوعيات المتح   األمريك ة واسترال ا بتلا ر التكةولوج ا الرةم ة لتوف ر الرااية ان  ب        

( فنم مةنازلهط. ويمكن  19 –الاي  ينانون حاعت م مةة او الحاعت ذات األاراك الاف فة او المتوس ة من  منرك )فوف ن  

بتك، مةاسل الوينول إلنى رااينة ينح ة ج ن   اثةناط الوبناط وبنن ه  ولكن  ةن  يكنون لهنا  للرااية اعفتراض ة إذا تط تي يمها

 انتهاك الا وي ة  والتكلفة المرتفنة لةعاا الرااية ال ح ة.وتن ، المن ات  والتتا ط الاا ئ   :ماا ر محتملة مث،

ة لم النااتم للوةاينة من  استا اا التية ة الرةم ة والافاط اعي ةاام فم ت ب   الحئر ال حم والن ل الم

 : 19-تفتم اإليابة بمرك فوف  

وباستا اا التية ات الرةم ة يمك  ت ب   إجراطات الحئر ال حم الى األفراد الم ناب   بنالف روس او المانال    فينب      

"                    "فننننود )رمنننن ( اعسننننتئابة اللننننرينة خننننري   ح ننننث يلننننمع نعنننناامننننع فننننرك ة ننننود اةنننن، يننننرامة الننننى األفننننراد اآل

(Quick Response Code System الاننا  ب ولننة ال نن )  -  منن،ط اسننتبانة خايننة وف ننه ي  لننل منن  فافننة األفننراد

 ح ة ومتابنة تحرفناتهط وتنةيالتهطلللل ات ال ح ة بمراةبة حالتهط ال  –مرك وتلئ ، درجة حرار  اجلادهط بأاراك ال

( 19–ة لألفراد للح ول الى شهاد  ا  الحالنة ال نح ة بالةلنبة لمنرك )فوف ن يوفر "نعاا فود اعستئابة اللرينة" خ م

واللما  باللفر والتةي، م  خالل "الترم   باأللوان"  والتم تمث، مي اساً ل رجة المانا ر المحتملنة )مةافضنة  متوسن ة  

للنفر والتةين، دون ة نود  فنم حن   اال ة( ل ى الفرد حلل حالته ال ح ة  وي لنمح لألفنراد ذوي الترم ن  بناللون األخضنر با

 ةـرات مراقبـكامي ن أيضا  ـدم الصيـتستخو يوماً. 14ي  لل م  األفراد ذوي الترم   باللون األحمر ا ل انفلهط بالمة ل لم   
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تعتمد على تقنيات الذكاء االصطناعي وكاميرات محمولة علىى طىاارات بىدون طيىارس ومسىجمت رقميىة محمولىة لرصىد 

 وتقييد تجمعات األفراد في األماكن العامة.

ياضع الملافرون للحئر ال حم داخ، فةادا اة  الويول  اما با نو  الملنافري  الينادم   من   سترال اافم و      

حلنل التتنرينات التةع م ننة بواضننون للحئنر ال نحم ةبالنة البنر الرئ لنم األسنترالم )خنارا البلن  (. ووهنان فنإنهط ي

فإن األفراد الاي  يةتهكون الحئر ال نحم والنن ل سنو  ياضننون عرتن اط اجهن   للتتبنع  منع فنرك غرامنات  الح يثة

 الى م  ياترا هاه الي ود التةع م ة. 

يننتط تلننه ، المراةبننة اإللكترون ننة لألفننراد الااضننن   للننن ل المة لننم الننااتم منن  خننالل ح ننولهط الننى  فننم تننايوانو      

(   وفم حالنة حن وث GPS) هواتف محمولة م ود  بااي ة التتبع م  ةب، اللل ات الحكوم ة ابر نعاا تح ي  المواةع

ا بإرسنال رسنائ، إلنى الئهنات الملنؤولة "اللن اا الرةمنم"  ويينوبر خرا للحئر ال حم  فإن الهاتف ي ل  ما يلمى 

 لفرك ايوبات وتنري، هؤعط األفراد للملاطلة. 

  د الى الهاتف المحمول الاا  بهنطن للن ل المة لم بتحم ، ت ب   محوفم فوريا الئةوب ة ييوا األفراد الااضنو      

 والاي يةبه اللل ات الحكوم ة إذا ما غادروا اماف  الن ل. 

ي  لننل منن  األفننراد الااضننن   للننن ل المة لننم الننااتم ارتنن اط سننوار إلكترونننم حننول من ننط ال نن      فننون فننم هننونو      

ويكون هاا اللوار مت الً م  خالل تية ة اللحابة اإللكترون ة بياا   ب انات  تنم، الى تةب ه اللل ات الحكوم ة إذا منا 

 تط خرا الحئر ال حم. 

ً  يللة اافم و       من  خنالل الهواتنف المحمولنة ي مك ن  اللنل ات من  مراةبنة األفنراد الم ناب   بمنرك  ا لينت حنالً ذف نا

( والتأف  م  تواج هط داخ، الن ل المة لم الااتم. إن هاه التية نات الااينة بنالهواتف المحمولنة والم  نممة 19-)فوف  

ن للحئنر وإذا ما ترك األفراد الااضنن اوزهاإلنفاذ اشترا ات الحئر ال حم والن ل المة لم الااتم يمك  اختراةها او تئ

ال نحم مةننازلهط او امناف  إةننامتهط بن ون هنناه األجهنن   المحمولنة )الهواتننف( الااينة بهننط. إن دراسنات التحننري ذات ننة 

ااراك مرك   لها ل ي األفراد الاي  ينانونالتلئ ، مث، تلك الملتا مة فم انعمة "فود اعستئابة اللرينة" يتط تفن

تت ح هاه اعبتكارات والتية ات الرةم ة فث نراً من  الفوائن  اةن ما  تون ا  تلك األاراك  وفم الحي يةيبل(  و19-)فوف  

 يتط ت ب يها ايضاً مع استرات ئ ات اخرى.

اللنمات المم ن   للبلن ان التنم سن حت  إحن ىفم س اسات التنام، مع الئائحة ة  يكون دم  التكةولوج ا الرةم ة و       

وحافعنت النى منن عت مةافضنة للوف نات. وفنم اللنباا عحتنواط انتتنار ف نروس ةابن،  19 – مةحة ات اإلينابة بكوف ن 

لالنتيال ب رجة اال ة ظلنت البلن ان التنم نتنرت التية نات الرةم نة بلنراة لتلنه ، التا ن ب والمراةبنة والفحنط وتتبنع 

م والتن ب ر اللنريري فنم المي منة فنم إدار  اابناط المنرك. ويمكن  لنردود الفنن، اال نة اإلدراك اعت ال والحئر ال نح

للبل ان التم نئحت فم احتنواط وتاف نف األزمنة ان تنوفر روينة واضنحة للبلن ان األخنرى التنم ع تن ال تواجنه زيناد  فنم 

 اا اد الحاعت.
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 الملتئ  فورونا ف روس جائحة

 الب ئ ة واننكاساتها

 رادـــالم ليـع بــالــغإعــداد  أ. 

 الطب تعريب مجلة تحرير مدير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اط الةتا  البتري غ نر        ود األخ نر  والناي خلنف تلوثناً ول خنالل النينالملنؤلي  غ ا فوفل األرك فوفباً مةكوباً جر 

ب ئ اً ة  يكون غ ر ملبوا فم تاريخ البترية  ل رجة اننه بنات يهن د الح نا  النى ظهنر األرك  وجناط ف نروس فوروننا 

الملتئ  ذلك الكائ  المئهري ل مةح فوفل األرك الفرية علتيا  انفاسه والتننافم ولنو ج ئ ناً من  اآلفنات واألمنراك 

فما ان اإلسالا وهو دي  الوسن  ة والنن ل الناي جمنع بن   الئاننل الروحنم . لوثات التم ايابته وفادت ان تفتك بهوالم

  ويتضنم  ة  فهنو يرانى احت اجنات الةناس المادينة والروح نلف ر  التم ف ر هللا الةاس ال هناوالئانل المادي هو دي  ا

 .م  األمراك واألوبئة  ومةها ف روس فورونا الملتئ ئتمع واألمة الوسائ، النلم ة التم تحمم األفراد والم

فما ان الةعر  التفاول ة والةعر  اإليئاب ة فم ف، محةة وح ث  واعاتياد ان فم  م فن، محةنة يتننرك لهنا البتنر       

َره نوا َشن رئً : "مةحة إله نة يةبتنم اعلتفنات إل هنا واخنا النبنر  مةهنا  وفنم النافر الحكن ط ". ا َوه نَو َخ رنرل لَّك نطر َوَاَلنى  اَن تَكر

ملنتوى  وفم مياب، تلك المضار والماا ر فانت هةاك فوائ  لف روس فورونا الملتئ  النى(. 216  ية - سور  البير )

خالل النيود اليل لة الماض ة نت ئنة اعسنتهالك المفنر  للمنوارد ال ب ن نة والمنن عت الما فنة  الب ئة التم تضررت فث راً 

وهنناه الئائحننة وامثالهننا تلفننت انتباهةننا إلننى الحكمننة . للتلننوث الب ئننم بأنوااننه الماتلفننة فتلننوث الهننواط والمنناط والتربننة

ى  وةن  تحن ث الن فتور م ن فى ر ما ب   فتنر  واخنراإلله ة الكامةة فم الكوارث ال ب ن ة واألوبئة وغ رها والتم تةتت

ان  ان د من  األمثلنة للكنوارث ال ب ن نة والبتنرية التنم فاننت فتحناً فنم مئناعت فال نل وال نةااة )رحمه هللا(  محمود

 :ااعنط اعختراانات خرجنت اثةناط الحنروب مثن،إن ": وغ رهنا  وةنال إننه ع يوجن  شنر م لن  فنم هناا الكنون  ويينول

فلها خرجنت من  اتنون الحنروب  ومن  سنط الثنبنان يانرا التريناا    لار   وال واريخ  وال ائرات الةفاثةالبةلل    وا

 ."وم  المكروب ن ةع الليا 

فمننا ان ظهننور هنناا الف ننروس وانتتنناره الواسننع فننتح اآلفنناا امنناا ت ننورات فث ننر  لملننتيب، الةنناس الننى فوفننل        

اإل ننالا مننا يتنلنن  بالب ئننة والماننا ر المح ةننة بهننا نت ئننة الةتننا   األرك  ومنن  هنناه الت ننورات بنن، ومنن  اهمهننا الننى

وهةنناك جملننة منن  األسننباب ادت إلننى   اإلنلننانم المنن مر والثننور  ال ننةاا ة والتية ننة التننم ازدهننرت الننى حلنناب الب ئننة

وتنن هور  ة ننع التابننات : ظهننور فكننر  التةم ننة الملننت امة وتبة هننا منن  ةبنن، األمننط المتحنن   وا ينن  منن  دول النننالط  وهننم

األرك والت حر  والمن عت الا  ر  لفي ان التةوف الب ولوجم  وتالا، األوزون فنم  بينة األستراتوسنف ر  ومانا ر 

وتننناظط تننرافط الةفايننات وخايننة الةفايننات الا ننر  واإللكترون ننة  واسننتة ا  المنننادن  واإلسننرا  فننم  التت ننر المةنناخم 

نا فنان الحن  من  تلنوث الهنواط النى ملنتوى الننالط  فنالحئر المة لنم ادى استهالك الم اه  واألثر األبرز لف روس فورو

ة  ننرر منن  األنتروتوةننف فث نن التننم ت ليهننا  ت الب ئ ننةالحنن  منن  الملوثنناو الننى ال رةننات  إلننى تيلنن ط حرفننة المرفبننات

 النالم نة ت المةعمنةم  اعنبناثات التازية التم ت لهط فم تفاةط ظاهر  اعحتباس الحراري  وتت ر تين يرا ل ،ةال ةاا ة 

 .خالل هاا الناا %8-6 ا ب  لألرياد الئوية إلى ان انبناثات ثانم افل   الكربون ستي، بةلبة تتراو  م
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  وفرك إجراطات إغالا فامن، وج ئنم  فنم اغلنل دول الننالط م  حعر التةيالت غ ر الضرورية هل إن ما ترتل ا     

جن، ري  التت رات الب ئ ة اإليئاب ة التم ت را الى فوفبةا واضنحة بفنن، غ ناب سنكانه اةنه بوجنه اناا للمنر  األولنى 

ل ينور األةمنار ال نةاا ة التنم ا  ومن  خنال2020الى اإل الا فما هو الحنال خنالل األشنهر الماضن ة من  ب اينة اناا 

ين  تراجنع شنه ته ال ن   خنالل شنهري يةناير  ووفالنة الفضناط األوروب نة "ناسنا"نترتها وفالة الفضاط األمريك نة  ر 

 .التازات الملوثة للب ئة ا  فم انبناث2020وفبراير الماضم م  هاا الناا 

الحنن  منن  اسننتهالك المننوارد ال ب ن ننة واللننما  وةنن  فننان عنتتننار ف ننروس فورونننا الملننتئ  الواسننع الفضنن، فننم      

، بتئ دها  وإا اط الفرية لن ي  من  الكائةنات الح نة لكنم تةمنو وتتكناثر وتحنافظ النى وجودهنا الناي بنات مهن داً بفنن

وةنن  حملننت جائحننة ف ننروس فورونننا الملننتئ  منهننا ا ينن اً منن  الرسننائ، للبتننرية   .نتتننارهاالةتننا  البتننري وتننن ده و

الف روس ي نن  فرينة لكنم يراجنع اإلنلنان نفلنه  ويننر  حئمنه الحي ينم فنم هناا الكنون  واننه مالنوا فانتتار ذلك 

 .ضن ف ول س س  اً للكون يت ر  ف ه ف فما يتاط

وما نئح ف ه ف روس فورونا الملتئ  هو انه ضتب الى مكنابح النربنة ال ائتنة التنم ييودهنا اإلنلنان المناينر       

هن، سن ن   البتنر : من  اعنن عا نحنو الهاوينة  واللنؤال الم نرو  اآلن هنو - ب فة مؤةتة ولو -واست اف ان يمةنها 

حلنناباتهط تئنناه الب ئننة ويلنننون منن  اجنن، المحافعننة ال هننا  اا سنن تمادون فننم غنن هط ويلننتمرون فننم تلويننث الب ئننة 

 م ظنن، هنناه المحةننةفوفننل األرك،   وفننواسننتة ا  المننوارد ال ب ن ننة ب ننور  تهنن د الوجننود اإلنلننانم والح ننا  الننى 

اخرجنت األزمنة افضن، منا فنم مئتمناتةنا من  التضننام  بن   الئ نران إلنى شنئااة الننامل   ال نح    وسنائر النننامل   

الرئ لنن    فننم مواجهننة الماننا ر المح ةننة ب ننحتهط لا مننة مئتمننناتهط المحل ننة  وإلننى امنن، البلنن ان مننناً الننى تننوف ر 

وةنن  ادت تنن اب ر الحعننر المفروضننة لمكافحننة . ل النالجننات واللياحنناتاإلغاثننة فننم ال ننوارو او إجننراط البحننوث فننم مئننا

إلننى إب نناط الةتننا  اعةت ننادي وتن  نن، الح ننا   ولكةهننا اا تةننا ب   نناً منن  األمنن، فننم ان يكننون  19-ار فوف نن رانتتنن

ح ناتهط  الملتيب، افثر إشراةاً  وتراجنت ملتويات التلوث فم بن، األماف  إلى الح  الاي سمح للةناس ألول منر  فنم

رفنوب الن راجات منع ا فنالهط فنم باستةتاا هواط نيم او روية سنماط  زرةناط او م ناه نع فنة  او مك نةهط من  المتنم و

، استا اا التكةولوج ا الرةم ة باستح اث  را  ن.اما ادت إلنى الحن  من   ج ي   للنمن، والتواين، منع اآلخنري وة  ائ 

ال م  الاي يلتترةه اعنتيال  واتاحت اسال ل ال راسة التم تتلط بم ي  م  المرونة  ومك ةت من  إجنراط اعستتنارات 

وتت ر است الاات الراي التم ا جرينت حنول الننالط إلنى . ال ب ة ا  ب ن   واتاحت لةا ةضاط الم ي  م  الوةت مع اسرنا

 .ئة والحفاظ الى الئوانل اإليئاب ة التم اسفرت اةها األزمة مع تناف ةا مةهارغبة األشاا  فم حماية الب 

 :ويفات االج ة للتنافم الى نحو يحم ومراف  للب ئة

 .م  ر يحة اإلنلان  والحفاظ ال ها: حماية ال ب نة•

 .ال ح ة م  الم اه واإليحا  إلى ال اةة الةع فة و فم مراف  الرااية: اعستثمار فم الا مات األساس ة•

 .ةضمان اعنتيال اللريع إلى ال اةة ال ح •

 .تن ي  الة عط التاائ ة ال ح ة والملت امة•

 .بةاط الم ن ال ح ة وال الحة للح ا •
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إن النننط الو روسنننات البتنننرية هنننو النلنننط المانننتط ب راسنننة 

الو روسات والاي يرف  الى ه كلها وبةائهنا  وت نة فها  وت ورهنا  

و رييننة إيننابتها للال ننة المضنن فة  واسننتتاللها فننم إنتنناا مادتهنننا 

الوراث ة فم التكناثر وتفاالهنا منع وظنائف خل نة المضن ف او النائن،  

مها فم البحنث والننالا. وي نن  النط واألمراك التم تلببها  واستا ا

الو روسننات البتننرية احنن  فننروف الننط األح نناط ال ة يننة  وتنةننم فلمننة 

ڤ روس فم ال ونان ة "ذيفان" او "سط" وهو اامن، ممنرك ينت ر 

ع يمكةننه التكنناثر إع داخنن، خاليننا فننائ  حننم  خننر. والو روسننات هننم 

 ل ع يمكنن  متنناه تها بننالمئهر الضننوئم ت نن فائةننات يننت ر  جنن اً 

جم ننع انننواف الكائةننات الح ننة  ومننع ان هةنناك المالينن   منن  األنننواف 

 5.000الماتلفننة منن  الو روسننات  إع انننه لننط يننتط ويننف إع حننوالم 

نننوف مةهننا  ح ننث تةتتننر فننم فنن، الننةعط اإليكولوج ننة الننى األرك 

 ً    وتنتبر الك ان الب ولوجم األفثر وفر  فم ال ب نة.تيريبا

فب ر  بتكاثر ا ين  من  الو روسنات ضنم  وة  تحييت نئاحات         

الحمننى  :اَِجةَّننة النن جاا اآلخننا  بننالةمو  وفننان منن  تلننك الو روسننات

نننَ ري  واألنفلنننون ا  ر  التنننم ر   الكب نننرفنننرإع ان الي ال نننفراط  والئ 

 اترادات الح وية فم اربن ة نرا  المضربالفن، جاطت مع افتت تحييت

الوةنت فنان من  ال ننل جن اً وخمل ة ات اليرن النتري   فيب، ذلنك 

بالبكت ريننا  اعحتفنناظ بمنن ارف الااليننا واألنلننئة بمننأم  منن  التلننوث

 ة رادات الح ويرة المضرواط  إع ان إضافرا الهريحمله موالف ريات الت

الملنتةبتات فنم م نانع المرغوب ف ها  واتاحت ت ب ن   ات غ ررب تلك الملوثرت بتثب رات )الم ارف( ةامرالملتةبت إلى اوسا 

الملتحضرات ال وائ ة لتحض ر اللياحات الى ن اا واسع. اما فنم وةتةنا النراه  فتنتط زراانة الاالينا دون مضنادات ح وينة 

 ضم  مئمواات م انع الملتحضرات ال وائ ة التم تاضع لترش ح يارا للهواط.

جاطت الحاجة لترجمة هاا الكتناب )النط الو روسنات البتنرية(    د األمراك التم تلببهالتةوف الو روسات  وتن ونعراً        

ح ث يتضم  الكتاب الاي ب   اي يةا ثالثة اج اط يةاةش الئ ط األول المبادو النامنة لةتنأ  الو روسنات وخ ائ نها النامنة  

( إيئنابم RNAلرننا )وتةلاها  وتكاثرها  وإح اثها للمرك  ويتةاول الئ ط الثانم الو روسنات الةوا نة ومةهنا ڤ روسنات ا

اعتئنناه  ووح نن  ال نناا  ومةهننا الو روسننات الملننببة لتننل، األ فننال  والتهنناب الكبنن   وال فنناا  والتهنناب المننن   واألمننناط  

وڤ روسات الرنا سلبم اعتئاه ووح   ال ناا  ومةهنا ڤ روسنات األنفلنون ا  وحمنى عسنا  والحمنى الة ف نة  والح نبة  وداط 

نا م دوا ال اا  ومةها الو روسات التم تلبل اإلسهال  والهربس  وڤ روسنات الرننا إيئنابم اعتئناه الَكلَل  وڤ روسات الر

(  من دوا ال ناا ومةهنا ڤ روسنات التهناب DNAوح   ال ناا  ومةهنا ڤ نروس اإلين ز  واب ضناك الن ا  وڤ روسنات الن نا )

ماتبنرات الو روسنات  ومكافحنة األمنراك  ويلنتنرك موضنوف    اما الئ ط األخ ر فهو بنةوان جواننل الم نةB Dالكب  

 الو روس ة بالمةااة  والمنالئة الك م ائ ة المضاد  للو روسات.
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الننط الوراثنة تحنن ياً متنوةاً ومث ننراً وما فناً يواجننه ج لةننا يتنك،        

واألج ال اليادمة ألج، ح، فث ر م  المتكالت الملتن  ة فم مئالم 

ال ننل وال رااننة  ح ننث ينةننى هنناا النلننط ب راسننة الئ ةننات التننم ت ننن  

الوح   األساس ة فم ني، ال فات الوراث ة من  الوالن ي  إلنى األبةناط  

 ً ة دور النوامننن، الب ئ نننة فنننم ظهنننور ال نننفات ب راسننن وي نةنننى ايضنننا

 الوراث ة.

 

تكمنن  متننكالت النمل ننة التنل م ننة الننى مننر األزمةننة فننم تنعنن ط       

اإلنئنناز الم رسننم وإسننبا  الي سنن ة الننى  ننرا ة اسننها  ممننا جننن، 

ولننالك   بلننئ  لكمكانننات الحي ي ننة لل لبننة الم رسننة الةعام ننة اشننبه

ت را الكتاب إلى الافاط فمفهنوا ذي ينلة وث ينة بالمنرفنة التنم من  

شأنها خل  انواف ماتلفة مةه  وم ى فت، التفاض، ف منا ب ةهنا  فمن  

 الملتح ، اإلشاد  بنبيرية  يةتتاي  دون الت ف   لةبو  ب تهوف !

 

تتننك، اإلمكانننات البتننرية  والئ ةننات  والب ولوج ننا  واألدمتننة        

افاط  والتنل ط  وغ رها موضواات ذات اهم ة فب ر  وةن  حنر  وال

ى تت  ننة لنالً اوى النى اثةنم اتننر ف نتناي احب الننامؤلنف هناا الكتن

 اهم رة ، األولررك الف رث يلتنرط  ح راا النلرل هر  جوانرر مررفث 

 ناةن اً  وين نم الف ن، الثنانم والثالنث تحلن الً موضوف اإلمكانات البترية التم مازلةا نا و الا وات األولى فم ف ف نة فهمهنا  

ثنط بنن  ذلنك  ( IQعختبنار ) ةراط متابهنرالاف طربالئ ةات واشكال الب ئة والافاط  وويف  ل ة لفححول اعدااطات المتنلية 

ً جمننع ا ينن  منن  الةتننائ  والت ننورات الةعريننة ضننم  يننور  متراب ننة  إلننى    تهنن  رة ج يننرع رويننر، الرابننريين ا الف نن . مة ي ننا

وي ور الف ، الاامس األنعمنة الت ويرينة لتحي ن  اإلمكاننات  ويفلنر الف ن، اللنادس ف نف ت نورت األدمتنة لت نبح افثنر 

ذفاًط فم زم  ي خر بالتت رات الب ئ ة  فما يفلر الوظ فة األساسن ة للن ما   ثنط يتةناول الف ن، اللنابع بالتنر  ف ف نة ارتبنا  

رك الف ، الثنام  األبحناث التنم تهنتط باألنعمنة اعجتماا نة  ويتحن ث الف ن، التاسنع ان  المنرفة بالةتا  ال ماغم  ويلتن

 ً ان  ف ف نة تن ين   منوج اً  ف ف ة تحرر البتر م  ب ئات من ةة دون جم ع انواف الكائةنات الح نة. ويين ا الف ن، الناشنر ارضنا

فم األنعمة التنل م ة  وي اتتط الكتناب بالف ن،  اإلمكانات  ويت را الف ، الحادي اتر إلى متكالت التنل ط وجوانل التضل ،

 ً  وتت  ة سرينة لمواض ع الكتاب اللابية. الثانم اتر  ح ث ينتبر ملا ا
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 وظنائف من  لنه لمنا اإلنلنان  جلنط فنم اضنو افبنر الئلن  ي نن          

همة ا ي    والبكترينا للئنراث ط التننر ك من  الئلنط بحماية ييوا فهو م 

 وينحته  الئلن  جمنال النى سنلبم بتك، تؤثر التم الاارج ة والنوام،

 واضنالت ااضناط م  الئلط يحويه ما ف، الى وي حافظ يحمم ان ه فما

 ويمنةح الئلنط  حنرار  درجنة النى الحفناظ فنم فب نر دور ولنه واعاا 

 من  وفث نراً  والبنرود   والحنرار  بناللمس اإلحلناس النى الين ر  الئل 

 والمعهنر الئمنال النى الحفناظ فنم الئلن  وي لناهط األخنرى  المهناا

 الةاح نة فنم فب نر بتنك، ال نح ة الئلن  حالنة لناهطت ح نث الانارجم 

 .الئمال ة

 

ك          ا رضنة تئنلنه ةن  التنم الب ئ نة النوامن، من  لكث ر الئل  يتنر 

تننكالت بنناألمراك لكيننابة  األمننراك وتاتلننف ال ننح ة  والم 

لنبباتها  ااراضنها  شن   ح نث من  الئل ينة واعضن رابات  وةنو  وم 

 اإلينابة :مثن، وانابر   ف فنة الحناعت بنن، تكنون فين  تأث رهنا 

 :مثن، للح نا   مهن داً  يكنون ةن  اآلخنر وبنضنها التتني   او بالئفنا  

 امرينة بمرحلنة المنرور ان  ناتئنة تكون وة  الئل   بلر ان اإليابة

 والتئاا ن  المراهينة بمرحلنة المنرتبب التنباب حنل ظهنور :مث، من ةة

 لننالا الح يثة األسال ل م  ا ي  ظهر وة  .النمر فم بالتي ا المرتب ة

 الكهربنم  والكنم الك م نائم  والتيتن ر الل ن ر   :مثن، البتنر  تئم ، و

  الل  ر وي ن  .البةفلئ ة فوا األشنة م  مح د  بأنواف الضوئم والنالا

 من  والتالنرط التئاا نر   تيل نر، مثنر،: والئمال رة ال ح ة المتكالت م  فث ر ح، فم ت اوعً  األفثر ال ب ة النالجات اح ث م 

ً  افثر بالل  ر للنالا الاضوف خالل م  البتر  تب و التبراب  ح ث وحل الوجره بيرع  الكهربنم الكنم جهناز وينتبنر ونياًط  شبابا

 وسنرينة ملموسنة نتنائ  من  يي منه لمنا والتئم ن،  الئل ينة مين متها ال ب نة وفنم اعخت اينات جم نع فم المهمة األجه   م 

 .المنالئة الحالة حلل والتواتر الت   ح ث م  ياتلف فهربم ت ار إي ار  ري  ا  و مةة

 

 ويةناةش وترف بنه  الئلن  ان  نبنا  األول الف ن، ين م  ف ول خملة م  الئل ية( التئم ، امل ات) الكتاب هاا يتكون          

 ان  الثالنث الف ن، ويتحن ث والتئاا ن   التنباب  حنل: النمرينة بالمرحلنة المرتب نة الئل ية المتكالت م  اثة   الثانم الف ،

 الئلن   تئم ن، فنم واستا امه الك م ائم التيت ر تية ة الرابع الف ، ويتةاول الئل ية  األمراك االا فم الل  ر تية ة استا اا

 .الضوئم والنالا الكهربم الكم: الئل ية المتكالت االا فم الملتا مة التية ات اح ث ا  الاامس بف له الكتاب وي اتتط
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   لخطأا ابلصوا لسببا

  

الميلب( هنو الننادل او المة نف  امنا )الياسنب( ألن ) -

 فهو العالط او الئائر.
   ع تك  ميل اً. -9 ع تك  ةاس اً. -

  

ألنه يئنل ان توين، عا التنل ن، منع ) فنم( المتبوانة  -

 ب)ع الةاف ة(  وع تف ،.
 لكننن ال دروسنننك اسنننتافر -

 .ترسل
اسننتافر دروسننك لكننم  2-

 ع ترسل.

  

  

 الاملننة  األفنننال منن  وهننو( تةلنن  ) الفننن، اينن، ألن -

 فأيننبح الةننون حننافت الةاه ننة ع ال ننه دخلننت واةنن ما

 . (تةلم ع) الفن، شك،

   ع تةِس يالتك ابةتم. 3- .تةلم يالتك ابةتمع  -

  

ألن )ةاير( اسط فاا، بمنةنى اناج   امنا )مي نوراً(  -

 اسط مفنول م  ة ر التمط: اي لط يئاوزه إلى غ ره.
 مي ننننوراً  حنننن يثك فننننان -

 .نفلك الى

فنننان حننن يثك ةاينننراً  4-

 الى نفلك.

  

  

لحاجنننننات فننننن  ةاضننننن اً  - .ألن )حاجة( ت ئمع جمع مؤنث سالط -

 .الةاس
فننننن  ةاضننننن اً لحنننننوائ   5-

 .الةاس

  

  

ألن )الح ن( يكون مضمراً باليلل  امنا الكآبنة فتعهنر  -

 .الى الوجه

ظهنننننرت النننننى وجهنننننه  -

 .الكآبة
ظهنننننر النننننى وجهنننننه  6-

 .الح ن

  

  

ألن )اشننرةت( بمنةننى اضنناطت  امننا )شننرةت( فبمنةننى  -

 . لنت

شننننرةت التننننمس مننننن   -

 .الترا
اشننننرةت التننننمس منننن   7-

 .الترا

  

  

ألن )الفاننور( يةعننر إلننى الةنناس بننن   اعحتيننار  امننا  -

 .)الماتال( ف ةعر إلى نفله بن   اعفتاار

 

اننننننت شننننناط ماتنننننال  -

 .بةفلك
اننننننت شننننناط فانننننور  8-

 .بةفلك

  

  

 

  كثیري ه و نللسااحیاناً على اجة ارلدواعة لشائاللغویة ا طألخطااعلى بعض  طلضوالصفحة نلقي ا هذهفي       

للغویة  ا طألخطاا هذهبعضاً  من نا ه كنعرو ت كلمالا هذه فسما الفوالذین ا سلناابین  نلمضموامفھومة و

 جة ما یلي:ارلدط األخطاامن   ولعربیةاللغة ابھا في اصوو

http://www.acmls.org/
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   لخطأا ابلصوا لسببا

  

التةاة،( ف كنون ألن )التضاد( يكون فم األفنال  اما ) -

 .فم األةوال
   .فالمه ف ه تضاد -9 .فالمه ف ه تةاة، -

  

ال نننمت( ألن )اللنننكوت( يتولننن  مننن  الانننو   امنننا ) -

 .ف تول  م  األدب والحكمة
اةنننن ما يتحنننن ث المنلننننط  -

 .ايمت
اة ما يتح ث المنلط  -01

 .اسكت

  

  

لننان بننن  وفاتننه وخننروا جلنن ( ي لنن  الننى اإلنألن ) -

جلط( ف  ل  الى اإلنلنان الناي ف نه ح نا  روحه  اما )

 .ورو  وحرفة

ةننننناا ال ب نننننل بفحنننننط  -

 .جلط المري،
ةنناا ال ب ننل بفحننط  -00

 .جل  المري،
  

  

 -: نلتذكیر بأد انو

  "E-Book"نیة ولكترإنسخ وقیة ورنسخ  لخال لطبیة متاحة منالكتب المركز من ا تجمیع مطبوعا -

 . "CD's"مدمجة ا  قراعلى و

 .ني وإللكتره المركز عبر بریداسلة الك عن طریق مر  وذلمركزت اجمیع مطبوعااط یمكن شر -

 .لكامل الطب بنصھا اعلى مجلة تعریب ف الطَّالایمكن  -

 . www.Acmls.org نيوإللكترا لموقعل المركز من خالارات اصدت إعلى كافة بیانال لحصوایمكن  -

 . لطبيا لتعلیما تعریب عمد في مهتسا تتعلیقا او تمالحظا یةوا   مقترحاتكمو تكمراستفساا كعر یمكن -

 .علیھا د لرواكة رلمشاه اذهبنشر  انقو -

 Acmls@Acmls.org للمركز نيوإللكترالبرید امقترحاتكم على وتكم راستفساانستقبل  اً خیروا  -

 .لكویت الة دو – 13053  لصفاا 5225 : ب. 
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