
1 
 

 
 

 

 

 

 ..القارئ عزيزي

 

 ساننهراا   نابرءل برءاا   المنناعر  سطفواتر  19 - كارسنرا  فيروس  خاصر  أطراار،  سشرغلننا الماضريي   العرايي  خرل  الفيروس  َشغَلَنا

 سها. وضالم ل  ستسبب سالنبات سالحياان اإلنسان تصيب الني المصادر أحء ها عام بشكل سالفيوس . الجوار على سالحبل بأسييكوسن 

 إلى عشوة  بي ينواسح فحجم  لءراسن   إلكنوسن يجهو إلى يحناجان الباحثي  إن إذ العادي بالمجهو عن  الكشف يمك  سال  الحجم صغيو

 علرى االقضرا نسرنيي  يثلمرا الفيوسسرات علرى القضراا السرهل ير  سلري (. نرانا يليران علرى يحنراي ساحء يليمنو كل)  ناناينو ثلثمائ 

 ي  فنوة بعء ظهوي الذي الموض سيسبب الحي  الخليا في سينكاثو النيفل  على قءرت  يفقء أن دسن ينبلار فالفيوس  ويات سالفي البكنيويا

 .النناسخ طويق ع  سينكاثو الحضان  

 :"ساتل كارتي " كالايبيا بوينش بجايع  الفيوسسات عالم سيقا  للموض  المسبب  الفيوسسات نسب  العلماا يعوف ال اآلن سحنى

 فائق دسر لها نيوياالبك تصيب الني الملنهم  الفيوسسات أن كما الحي   للكائنات أيواضا   تسبب ال  ينها قليل باسنثناا الفيوسسات جمي إن 

 ير % 50 تلرنهم ءقر فالفيوسسرات كبيرو  حء إلى البكنيويا أعءاد تنضاعف قء الفيوسسات اخنفت فإذا بأنااعها  البكنيويا النهام في األهمي 

 يا سإذا المغذيات   ي يكفيها يا تافّو ننيج  بافوة؛ األكسجي  تُننج ألن النباتي  للعاالق فوص  يعيي يما سالمحييات  البحار في البكنيويا

 لفيوسساتا عالم  سهي" رسزينك يارلي "  بينت سقء. الكائنات ي  األنااع بعض ستساد الحياي النناع األرض سنفقء الفيوسسات اخنفت

 اخنفت سإذا يا   بيويق العائل تساعء الفيوسسات هذ، أن على يء  يما آخو  جيل إلى جيل ي  الفيوسسات تنقّل تؤيء أدل  بنسلفانيا  بجايع

 سهي"ارتانشر لرابيز سرازانا" ستقرا  تمرات  ربمرا أس ضرعفا   أكثو الحي  الكائنات ي  سغيوها النباتات تصبح قء المفيءة الفيوسسات هذ،

 ستوى ازن النا هذا ي  جزاا   الفيوسسات هذ، ستمثل يحكم  تاازن في نعيش نح » : المسنقل  الاطني  المكسيك بجايع  فيوسسات عالم 

 «.الفناا يصيونا سيكان الفيوسسات اخنفت لا أن " شارينان"

 

 م2022 فبوايو
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 الفيوسسرات لرىع ينصربا   كيزناتو كان األرض  سج  على الحياة لءعم الفيوسسات تلعب  الذي الءسر ع  كثيوا   نعوف ال أننا سالحقيق 

 .لإلنسان سالضارة المموض 

: فيوسساتال ها هذ، نشوت  في األس  الماضاع يكان أن الصحي  العلام ستوجم  لنأليف العوبي الموكز رأى الماضاع هذا سألهمي 

 .الحياة جاانب ي  جانب في الغويب العالم هذا على الكويم القارئ ليّيل  ساننشارها  ياهينها 

 .األيواض سيقاسي  المناع  تعزيز: ع  الثاني الماضاع جاا بالموض يا ناعا   يوتبيا   األس  الماضاع لكانس

 :سهي كنب  ي  الماضي الشهو خل  الموكز أصءر، يا النشوة ي  العءد هذا يسنعوض كما

 حس  باكلي ناصو. د تأليف                              .    المجنمعي  الصح  -

 بءسي ريضان تايو. د تأليف                              .  الغضوسفي نزالقاال -

 العقيل عءنان أحمء. د تأليف                             .          داسن ينلزي  -

 .العوبي  لغ ال في الشائع  األخياا سبعض المفسو  اليبي المعجم ي  يصيلحات: يثل ثابن   أبااب ي  النشوة تنضمن  لما إضاف 

 

 

 المافق    سهللا
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 الفيوسسات ياهينها ساننشارها

  جمان  ياسو األصيل  : الءكنارة عءادإ

 الموكز العوبي لنأليف ستوجم  العلام الصحي  -يحور طبي 

 

 

 

 

 

 

 

 حري كرائ  خليرا لداخر إال النكاثو يمكن  ال صغيوا   يموضا   عايل   الفيوس  سيُعنبو للموض  يسبب  يعءي  حي  كائنات الفيوسسات تُعء

 نرااة تحاي ال لي الخ سحيءة كائنات) سالعنائق البكنيويا إلى سالنباتات الحياانات ي  الحي  الكائنات أنااع جمي  الفيوسسات ستصيب آخو 

 الفيوسسات عظمي.جءا   يعقءة بُنَى إلى الاجا، سعشوسني   ي بكاللال بسيي  ي  الفيوسسات أشكا  تخنلف  (الناى بءائيات ي  فهي خلاي  

 .يوة يائ  بحاالي المناسي  البكنيويا ي  أصغو

( صرارةالع)النسغ علرى تنغرءى النري الحشروات طويرق عر  غالبرا   آلخرو نبات ي  تننقل فيوسسات: اليوق ي  بعءيء الفيوسسات تننشو

 لحشرواتا دم يحملهرا أن يمك  الحياان فيوسسات أن حي  يف  (النباتات عصارة على تنغذى الني الصغيوة الحشوات ي  ناع) الم : يثل

 يضيف ي  المموض العايل لنقل ضوسري  لكنها ذاتها  بحء الموض تسبب ال كائنات سهي النااقل  باسم المعوسف  (البعاض يثل) الماص 

 الفيوسسري اساأليعرا المعرءة اللنهراب  المسربب العجلير  الفيوسسر  تننقلس. سالعي  السعا  طويق ع  األنفلانزا فيوس  يننشو آخو س إلى

  (آلخو شخص ي  البواز جزيئات خل  ي  الموض يسببات تننقل األيواض إذ الننقا   يعينا   يسارا   يصف)الشوجي الفماي اليويق عبو

 .بوازي  بمااد تلاثهم حا  في أسبالماا بالنوب  المنقال  باأليواض البشو يُصاب أن يمك  إن  حيث

 ضرء صران ح تمرنح سالنري اللقاحرات عر  ناتجر  تكران أن أيضرا   سيمكر  المناعير   االسرنجاب  تثيرو الحياانرات لءى سسي الفيو العءسى

 زيرر المنل فيرروس  باسررم الفيروس  سيُعرروف المنشررأ  حياانيرر  الفيوسسري  األيررواض أحررء كارسنررا فيروس  سيُعررء يعرري   بفيرروس  اإلصراب 

إن  .(19-كافيرء) 2019المسرنجء كارسنرا فيوس  يوض عن  الناتج الموض سيُسمى(2-فيءكا -سار )2كارسنا الاخيم  الحادة الننفسي 

 ( تنغيو19-ءجمي  الفيوسسات بما في ذلك فيوس  كارسنا المسبب لمنلزي  االلنهاب الوئاي الحاد الاخيم )الفيوس  المسبب لموض كافي

قرء يرؤثو أس لري  لهرا أي ترأثيو عليهرا علرى اإلطلق.ير  ذلرك  ف بموسر الاقت سيعظم النغيوات لها تأثيو طفيف على خصائص الفيروس   

األدسي   بعض هذ، النغيوات على خصائص الفيوس  يثل يءى سهال  اننشار، أس درج  سخاي  الموض الموتبط ب   أس أداا اللقاحات  أس

 العلجي   أس أدسات النشخيص  أس غيوها ي  تءابيو الصح  العاي  سالنءابيو االجنماعي .

 تحءيء حا  في - لهم ينسنى لكي الفيوس  على تيوأ الني النغيوات رصء على الءسلي  خبوائها سشبكات الصح  العالمي  ينظم  تعكف

. اننشار، دسن يلال سالح للمنحار االسنجاب  أجل ي  إجواؤها يلزم تغيوات بأي األفواد س البلءان تبليغ -األييني  األحماض في كبيوة طفوات

 يثيروة سأ للهنمرام يثيروة يحنملر  ينحرارات علرى عليرات أير  عر  الكشرف أجل ي  تعزيزها يجوي نُظم العالمي الصعيء على أُنشئت سقء

  سار  يوس ف ي  يخنلف  سلالت بأرب  الخبواا يهنم س  العالمي  العاي  الصح  على تشكل  الذي الخيو إلى اسننادا   ستقييمها للقلق
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 إضاف   هذا(الهنء في) سدلنا  (البوازيل في)   سجايا(إفويفيا جناب في)   سبينا(بوييانيا في يوة ألس  عليها عثارال تم) ألفا سهي 2 كافيء

  ينظمر  أطلقرت س م 2021 عام نافمبو 26 في العالمي  الصح  ينظم  ي  التيني رقم ينحها ستم يؤخوا   ظهوت الني الجءيءة السلل  إلى

 النقني االسنشاري الفويق تاصي  على بناا   أسييكوسن  سأسمن  للقلق يثيو ينحار صف ( B.1.1.529) حارالمن هذا على العالمي  الصح 

 أسييكروسن ينحرار تعرّوض بشرأن االسنشراري الفويرق عليهرا حصل الني البيانات إلى القوار هذا ساسننء. الفيوس  بنيار المعني للمنظم 

 األثو السنيعاب النقنيي  شوكائها ي  منظم ال ستعمل يسبب   الذي الموض سشءة اننشار، سهال : يثل سلاك   على تؤثو قء عءيءة ليفوات

 ير  الحرءّ  فري سالفعّالير  األهمير  حاسرم  اللقاحرات ستظرل اللقاحرات  فيهرا حاليا  بمرا الميبقر  المكافحر  ترءابيو علرى المنحرار لهرذا المحنمل

 أدنرا، الجءس  ياضحس. فناك سبعضها خييوة أيواض ي  ساليافعي  األطفا  ماي ح في اللقاحات تساعء كما سالافاة  سخيم بموض اإلصاب 

 .األيواض اننشار ي  آيني  سالسكان األطفا  على للمحافظ  ساألطباا الحكايات يعظم ي  بها الماصى اللقاحات بعض
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 تعزيز المناع  اليبيعي 

 هب  حافظ الءالي : ءكنارةعءاد الإ

 العوبي لنأليف ستوجم  العلام الصحي الموكز  -يحور طبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ء أي جسم ضالءفاع سالحماي  في يقام الجهازالمناعي في أجساينا بءسر،  تنعوض أجساينا طاا  اليام لعءيء ي  يسببات األيواضف

قرام بهرا لحياير  النري ت( بأنر  ينظاير  ير  العمليرات اImmunity systemف الجهاز المنراعي )و  عيُ غويب يءخل إلي  سيسبب األيواض  

لخليررا يكافحرر  العررءسى سغيوهررا يرر  األيررواض  ساى علرر الجسررم لمسرراعءة إفوازهررا يررنم شرربك  يعقررءة يرر  الخليررا ساألنسررج  سالمررااد النرري

 السوطاني .

 

نيي  جهراز سرييلعب جهاز المناع  دسرا  يهما  في حماي  الجسم ي  األيواض سالسمام سالخليا السوطاني  سالجسيمات الغويب  كما 

ي  قايا  أن نحافظ عل سلذا يجب علينا  المناع  السليم أن يميز خليا الجسم السليم  سأنسجن  الحياي  سبي  العاايل الغويب  المسبب  للموض

يي  يسرن ىنرحأكمل سج   سياجء كثيو ي  األيار الني يجب علينا اتباعها لحماير  جهراز المناعر  لرءينا  ىيهمن  عليؤدي يسنيي  أن  ىحن

يرروس  ض لعءيررء يرر  العررءاسى سيررؤخوا  عررءسى فو  أس النعرر  القيررام بعملرر  خصاصررا  فرري الحرراالت النرري يحررءه فيهررا ضررعف الجهرراز المنرراعي

المنراعي  كارسنا سهناك عءد ي  النصائح الني ينبغي أن تصبح جزاا  ي  الوستي  اليايي للحفاظ على صح  الجسرم ستعزيرز عمرل الجهراز

 يلي: سأهمها يا

ن اتباع نظام غذائي صحي يحناي على عءيء ي  إحيث فظ  على تناس  نظام غذائي صحي سيفيء المحا -1

سالذي يحافظ على الجسم سيعمل كمضادات لألكسءة تقاسم النلف الذي تخلف  الشاارد  Eفينايي  س C الفينايينات سأهمها فينايي 

تناس  كل يا ها يفيء سصحي ستجنب الاجبات  على نظام الغذائيأهمي  أن يعنمء ال ىالحوة في خليا الجسم  لذا يؤكء األطباا عل

األغذي  فيناييناتها سقيمنها الغذائي  سالنأكيء على تناس  الفااك   الذي يُفقِءساالبنعاد ع  طوق طهي اليعام   ساألطعم  الءسم   السويع

على يعظم العناصو الغذائي  الني تحناجها الخليا ألنها تحناي  ي %ي  نظاينا الغذائ50 يسأنها تمثل حاال  سات اليازج اسالخضو

الغني  بالمعادن ي  يثل الزنك سالنحا  سالسيلينيام يفيءة أيضا  لجهاز المناع    عء البقالياتتُ كما   سينعافي  المناعي  لنكان سليم 

الجسم ي  العاايل المموض  عبو إفواز ألن  يعمل على تنقي   ؛كما يجب النأكيء على شوب كميات كبيوة ي  الماا )لنوي  في اليام(

لجمي  الاظائف الحياي  في الجسم.سينصح خبواا النغذي  بنناس  األطعم  الغني   البا  سالعوق  كما أن الماا عنصو أساسي

 ا سالنيويا المفيءة في األيعايحيث يعمل على تعزيز نما البكن  ( سها عنصو حياي في عمل جهاز المناع Probiotic) بالبوسبياتيك
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  بصل ال :ثلي األطعم عءيء ي   يتحفز بءسرها إنناج السيناكينات المضادة لللنهابات  ستعزز يناع  الجسم  سينااجء ف 

 سالماز.  سالثام

ضء  ال  سسويع عّ ف تءعم سظائف الخليا المناعي  بما يسمح ببءا اسنجابات يفالنغذي  الصحي  المثلى هي النغذي  الن       

ات المزين  لنهابا  طاا  الاقت سالحء ي  االعّ نظام يناعي ف صيان ستجنب نشاا أي النهاب يزي  سكذلك تيايو س  األيواض يسببات

 سالعءاسى المكنسب .

يو اإلصاب  دقيق  ياييا  تساعء على تقليل خ 30حيث يؤكء األطباا أن يمارس  الوياض  لمءة يمارس  الوياض    -2

ءيء ي  عسكذلك إطلق   ن الوياض  تساعء على حوق الءهان غيو الصحي إسعي  الءياي   حيث بالسوطان سأيواض القلب ساأل

لهاائي  ي  امسالك  تشمل تنقي  الوئني  ساليالجزيئات الاقائي  للجسم  كما أن للنماري  الوياضي  فاائء ينعءدة للجهاز المناع

 خ .أخيو الشيخاعلى ت ستساعء  ستقلل ي  االلنهابات  ز هويانات الناتوإفوا سإبياا يعءالت  ستنشيط خليا الءم البيضاا  ويايالبكن

يا  سالخلاد ساعات ياي( 9-7)نواسح ي يام نسيُاصى بأن عءد ساعات ال ي  النام الجيء  ف  الحصا  على قسط كا -3

ن إالنام حيث  عني  ي يل  قبل سات الثقَجبا  سعءم تناس  الا  األجهزة اإللكنوسني  ليل   اسنخءام أسقات يحءدة ستجنب يالنام ف ىإل

 .لخوفسا  سأيواض القلب  ي  األبحاه ربيت بي  اخنل  النام سزيادة خيو اإلصاب  باأليواض ي  يثل: السوطان ا  عءيء

  أهم يD حيث أكء عءيء ي  خبواا النغذي  أن فينايي   Dوض للشم  سالحصا  على يكملت فينايي عّ الن -4

 .لجهاز المناعيالفينايينات اللزي  لصح  ا

م   اليعافالصيام ع  حيث يساعء الصام على تعزيز جهاز المناع  ع  طويق النخلص ي  السمامالصيام المنقي    -5

 الخليا المويض  سخاص  السوطاني . ىساالكنفاا بشوب الساائل يقضي عل  ساع  (16-14بي  )يا فنوة تنواسح 

ي  سها ت عالس  بمسناياتيزإفواز هويان الكار ىتو المزي  إلحيث يؤدي الناالنغلب على القلق سإدارة الناتو  -6

فواز الجسم إ  على ثار السلبي  في الجسم بما في ذلك إضعاف المناع  سعلى النقيض يساعء الهءسا ساليمأنينآلهويان ل  كثيو ي  ا

 .المناع  يلهويان الءسبايي  سالذي يعزز الشعار بالسعادة سيقا

مضادة ي  جسام التؤكء األبحاه أن النءخي  يزيء ي  خيو اإلصاب  بالعءسى عبو تءييو األ حيثاإلقلع ع  النءخي    -7

  لإلصاب  وضعُ و يما يجعل المءخني  أكث ؛سيقلل ي  قءرتها على يقاسي  العءسى  يجوى الءم  كما أن النءخي  يءيو أنسج  الوئ 

   كارسنا.سفيوس  ساألنفلانزا  نزالت البود :بأيواض الجهاز الننفسي يثل

 حيث تعمل اللقاحات المعنمءة على بناا يناع  يكنسب  ضء أيواض يعين .اللقاحات   -8

 

كان لءينا أن  ي سلعل الخياة األسلى تكم  في  يكان الموا تعزيز قاة سنشاط جهاز المناع إسي  خل  يا سبق ينضح لنا أن  ب

 لاقت  فلي ء طاا  ايعمل جهاز المناع  بشكل جي يشادات العاي  لكساتباع اإلر  اتخاذ القوار باخنيار نمط حياة صحيفي الوغب  

  يلب حال  ييو ينأس المكملت الغذائي  لنقاي  المناع  بل األ  هناك طويق يخنصو يعنمء على تناس  بعض المسنحضوات الءسائي 

 خوى.أ  جه  سحفظ صح  كاف  أعضاا الجسم ي  "الناازن ساالنسجام"بي  الممارس  الصحي  لسلاكيات الحياة اليايي  ي  جه 
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 الصح  المجنمعي   (1

 لرذا الحيراة  أيرار جمير  ب  تسنقيم الذي ساألساسي األس  العايل الصح  تُعء

 لرءى الصرحي الراعي درجر  بوفر  االهنمرام علرى سالرءس  الحكايات جمي  تحوص

 الجسررمي  اتهمقررءر يعررء  رفر  أجررل يرر  المجنمرر  أفرواد بصررح  ساالهنمررام شرعابها

 ير  يسرناى برأعلى ساإلننراج العمرل علرى دائمرا   قادري  يكانان ثم سي  سالعقلي  

 يفهررام سهررا عالميررا   المنررءاس  الصررحي المفهررام ظهررو هنررا سيرر  سالجررادة  األداا

 فري سدسرهم األفواد على يوكز العاي  الصح  فوسع ي  فوع فهي المجنم   صح 

 العلررام فرري للءراسرر  رئيسرري يجررا  يسهر اآلخرروي   سصررح  صررحنهم علررى الحفراظ

 سحماينهرا للمجنمعرات الصرحي  الحالر  علرى الحفراظ علرى يوكرز سالسويوي  اليبي 

 األيرواض ي  للاقاي  الفعّال  ساليوق األساليب اسنخءام حا  بالنثقيف ستحسينها

 صرحي نظرام بإنشراا يجنمر  كرل سيقرام. بهرا ساالرتقاا الصح  ستعزيز سيكافحنها

 أفررواد لكررل سالنأهيليرر  سالعلجيرر  سالاقائيرر  النعزيزيرر  الصررحي  اتالخررءي لنقررءيم

 آلخررو بلرء سيرر  آلخرو يجنمرر  ير  النظررام هرذا يخنلررف أن اليبيعري سيرر  المجنمر  

 .األخوى سالماارد ساالقنصادي  االجنماعي  البيئ  حسب

 نحا   على األفواد حياة تحسي  في يسهم الذي ذلك ها الجيء الصحي سالنظام

 الميلابر  الصرحي  االحنياجرات تلبّي خءيات يافو أن سالبء يام  بعء يا  يا يلما 

 علرى الفئرات جمير  ير  النرا  يعايل  إلى ذات  الاقت في سالسعي ينصف  بأسعار

 جهاد ديج سالعشوي  الحادي القون في الصحي  الوعاي  جادة ستنيلب. الئق نحا  

 المعلايررات تقنير  تءعمرر  الرذي المجررا  هرذا فرري سالخراص العررام القيراعي  يرر  كرّل  

. الصرحي  الوعاير  ننرائج أفضرل لضرمان يحناجانهرا الني المعلايات إلى سالموضى األطباا سسصا  المعلايات ربط تسهل ينعءدة باسائل

 يعظرم تقاير فقرء لرذا المجنم   في األيواض سيحءدات اننشار بءراس  يقام الذي المجنمعي  للصح  األساسي العلم ها الابائيات علم سيُعء

 سالابائير   المعءير  األيرواض بنقصري الخاصر  سالملحظرات اليبير  المعلايرات يليري  جمر  علرى برالنوكيز العاير  الصرح  يعلايرات نظم

 سغيررو،  كاإليررءز يعينرر  بررأيواض المصررابي  عرر  العايرر  الصررح  ستقرراريو ساللقاحررات  سالنيعيمررات الابائيرر   األيررواض اننشررار سيعررءالت

 عكر  علرى بعيرنهم األشرخاص تُعروف أس المعلايات تلك تشيو أن سدسن سالءراسات  البحاه بعشوات القيام في علاياتالم تلك ساسنخءام

 ي  سالنأكء المويض بشخصي  اليبي  المعلايات ربط على أساسا   توتكز الني اليبي  سالمواكز بالمسنشفيات الخاص  اليبي  المعلايات نظم

 .ذلك دق 

 نمر المج بصرح  المنعلقر  الماضراعات أهرم لمناقشر " المجنمعير  الصرح " أيرءينا بري  الذي الكناب اعياض أهمي  جاات هنا سي 

 حصراا ساإل الابائيرات علرم عر  األس  الفصرل ينحرءه حيرث عشرو  االثني فصال  خل  ي  سذلك األفواد  صح  بنعزيز الخاص  ساألساليب

 الحءيث واب ال الفصل ينناس  ثم النااصل  سيهارات الصحي النثقيف الثالث صلالف سياضح الصحي   الوعاي  إدارة الثاني الفصل سيناقش

 ليفالر  سا األياير  سرعاير  األسلير  الصرحي  الوعاير  طروق الخراي  الفصل سيقءم ساإلصابات  األيواض ي  سالاقاي  الاقائي اليب ع 

 اقشينر ثرم الخاصر   االحنياجرات ذسي رعاير  تكران كيرف السراب  الفصرل يبري  كما المسني   رعاي  ع  الحءيث الساد  الفصل سينضم 

 صرح ال عر  العاشرو الفصرل سينحرءه البرءني  سالنشراط النغذير  أهمير  الناسر  الفصل سيسنعوض النفسي   الصح  ياضاع الثاي  الفصل

 لصررح ا فرري األخلقيررات عرر  بالحررءيث عشررو الثرراني بفصررل  الكنرراب سيُخنررنم الصررحي   المعلاياتيرر  عشررو الحررادي الفصررل سينرراقش البيئيرر  

 .المجنمعي 
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 االنزالق الغضوسفي   (2

 

 ترروتبط العظررام يرر  يجماعرر  يرر  اإلنسرران لررءى العظمرري الهيكررل ينكرران 

 الهيكرل: يجمراعني  إلرى العظمي الهيكل سينقسم المفاصل  طويق ع  ببعضها

 المحررار المحرراري العظمرري الهيكررل يشرركل حيررث اليوفرري  سالهيكررل المحرراري

 سعظررم ساألضررلع الفقروي  سالعمرراد الروأ   عظررام سينضرم  سررمللج العمرادي

 سينروابط سالسرفلى  العليا األطواف فينضم  اليوفي العظمي الهيكل أيا القص 

 .سالغضاريف سالعضلت ساألستار األربي  بااسي  العظمي الهيكل

 سيقررام الحرراض  ينيقرر  إلررى الجمجمرر  قاعررءة يرر  الفقرروي العمرراد يمنررء

 العماد ينكان. الشاكي النخاع سحماي  الجسم سزن عليها زيوتك دعاي  باظيف 

 فيمرا تروتبط كمرا األخروى  فراق ساحءة يوتب ( فقوات) عظمي  قي  ي  الفقوي

 الفقروي العماد فقوات ي  فقوة كل يوكز في سياجء صلب   ليفي  بأربي  بينها

 الشاكي لالحب عبوها يمو النخاعي  القناة أس الفقاري  بالقناة تءعى كبيوة فنح 

 تساعء يميزا   شكل   تعيي  طبيعي  انحنااات ثلث  الفقوي سللعماد ساألعصاب 

 خرل  ير  الضرغط ير  كبيرو يقرءار تحّمرل علرى الفقروي العمراد االنحنااات هذ،

 .الفقوي العماد طا  على ينعاد  بشكل الازن تازي 

 ير  أنرااع عءة طويق ع  أس  السويوي الفحص طويق  ع تشخيص  ينم الفقوي العماد ينيق  يصيب عارض أس خلل أي حءسه إن

. ناطيسريالمغ الروني  سأشرع  المقيعير  األشرع : يثرل األشرع  ير  ينقءير  أخروى أنرااع إلرى (X-Ray) العادير  األشرع  ير  تنءرج األشع  

 مفراهيمال بعرض هنراك سلكر   الغضوسفي االنزالق ها النا  لءى سالشائ  سأشهوها الجسم ي  المنيق  هذ، تصيب الني األيواض ستخنلف

 المفراهيم تلرك سالعرلج النشخيص سسائل في سأيضا   ذات   حء في كموض الغضوسفي باالنزالق خاص  سالمغلاط  المبهم  ساأليار الخاطئ 

 عمرادلا يشركلت أس الغضروسفي  االنزالقرات بمعالجر  المنخصصري  غيرو األطبراا بعرض بري  أيضرا   سلكر  الموضرى  لءى فقط ليست الخاطئ 

 ساإلحسرا  لر طاي لفنروة الجلرا  عنرء باالنزعاج يشعو أن  كما رجلي   إلى سيمنء الظهو أسفل ألما   المصاب يشكا فقء. عام بشكل الفقوي

 السلي  عليماتت ساتباع صحي  حياتي سنمط يناسب بءني بونايج باتباع يُنصح الجسم ي  الجزا هذا سلاقاي  خفيف   أسزان رف  عنء باأللم

 .األشياا تحويك أس رف  أس نقل في صي الشخ

 ليقرام( سفيالغضرو االنرزالق) الكنراب هرذا لنرأليف الصرحي  العلرام ستوجم  لنأليف العوبي الموكز اخنيار جاا الماضاع هذا سألهمي 

 لنشرويحا األس  الفصرل يننراس  حيرث فصرا   سرن  خرل  ير  الغضوسفي االنزالق يوض طبيع  ع  اإليكان بقءر الكايل  المعلاي  بناصيل

 طروق اضرحلي الثالرث الفصرل يرأتي ثم سأعواض   الغضوسفي االنزالق حءسه كيفي  الثاني الفصل يسنعوض بينما الفقوي  للعماد الاظيفي

 ع  نحءهبال الساد  بفصل  الكناب سيُخننم الاقاي   طوق الخاي  الفصل سياضح المعالج   طوق الواب  الفصل يبي  حي  في النشخيص

 .الموض حا  شائع  ستساؤالت لموضا يسار
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 ينلزي  داسن (3

ف   تصريب اضريوابات عر  يرنجم َعرَوض" :بأنهرا العقلير  اإلعاقر  تُعرو 

 يعوسف   يوضي  بآفات إصابن  ننيج  المخ سخاص  الموكزي  العصبي الجهاز

 كرل بري  سضراحا   اإلعاقرات أكثرو ير  داسن ينلزير  ستُعرء ."يعوسفر  غيرو أس

 علرى اعنمـرـادا   يباشروة الاالدة بعء تشخيصها سينم األخوى  قلي الع اإلعاقات

 بالنثلُّرث ستُعروف الحالر   لنأكيرء فحرص عرادة سينبعهرا الجسرمي   المظراهو

 ير  فإنر  سراثيرا   اضيوابا   داسن ينلزي  سكان 21) الكوسياسايي)الصبغي

 .الاالدة قبل اكنشاف  الممك 

 علرى يعنمرء الرذي ويويالسرـ النصرنيف ضرم  داسن ينلزير  ستنرءرج

 لكرل الخرارجي الجسرمي المظهرو تجران  إلى إضاف  ذهنيا   المنأخوي  يظاهو

  ساضرح  جسرمي  سرمات لءيهم داسن ينلزي  أصحاب سأن خاص  ينهم  فئ 

ب   بالخلي  الكوسياسايات عءد في خلل ننيج   العرـالم سصفهـرـم سقـء الُمخص 

 الموفاعر   األعري  :أهمهرا ضرح سا بمليح يالءسن أطفا " :بأنهم "داسن"

 لربعض إضراف  القصريوة  ساأليرءي نسربيا   الحجرم صرغيو المسرنءيو سالروأ 

 صرارة إلرى ينيرار حيث بييئا   الحوكي نماهم سيكان بهم  الخاص  المليح

 ."العقلي النأخو صار ي 

ع ف  البصوي  قءراتهم تنسم كما  أقل فهم االننبا،  ع المسؤسل  بالمخ العصبي  مواكزال سَضع ف اإلدراكي   العمليات سبطا ستأخو بالض 

 للُغرايا النااصرل عمليرات فري صرعابات يعرانان أنهرم كمرا االننبرا،  اضريوابات أعرواض علريهم تظهرو لرذلك العراديي   األطفرا  ير  بكثيرو

 تلرك دسر أثبنرت الءراسرات ضبعر أن سير  سأسرباب  عاايرل عرءة ننيجر  ساليبقات؛ المجنمعات كل في داسن ينلزي  ستحءه ساالجنماعي 

 بإيكران أصربح بالير تقءم ي  لك  ل   علج يُكنشف لم ثَم   سي  ساضح  غيو يزا  يا الخلل هذا حءسه في الوئيسي السبب أن إال العاايل 

 األشغا  ضبع ستعليمهم يهاراتهم تحسي  يمك  حيث المجنم   في سينءيجي  يسنقلي  يكانان: أي العاديي   كاألشخاص العيش الفئ  هذ،

 .البسيي  سالمهني  اليءسي 

 دليـل ياجء سال  آلخو طفل ي  شءتها في ستخنلف سجسءيا   عقليا   اليفل تيــار فــي النأخو تسبب سراثي   حال  داسن ينلزي  ستعنبو

ض   ي  المبكو النءخل أن إال لها  علج سجاد عءم سي  خلل  أس الحمل  قبل يمارسات أس بيئي   عاايل ع  ناتج  أنها علــى  ساألطفا  الوُّ

 الفودير  ياجراتاالحن علرى العرلج سيعنمء اآلخو  ع  يخنلف يصاب كل ألن حياتهم  ناعي  تحسي  في فوقا   يُحِءه أن يمك  يعانانها الذي 

 داسن زي بمنل المصابانف اآلخو  ع  يصاب كل سيخنلف يخنلف   خءيات بها المصاب حياة ي  يوحل  كل تنيلب كما اإليكانات  لنيايو

 .سالحاافز الءساف  سجاد عنء النعلّم على قادرسن

 بينما ن داس ينلزي  ع  سخلفي  تاريخي  يقءي  ينها األس  الفصل ينناس  حيث فصا   خمس  هذا الكناب )ينلزي  داسن( ينضم 

ي فحراص الثالرث صرلالف ياضح ثم داسن  لمنلزي  المباشوة الاراثي  األسباب الثاني الفصل يسنعوض  الحمرل برلق داسن لمنلزير  النحرّوِ

 عر  لحرءيثبا الخراي  بفصرل  الكنراب سيُخنرنم اليفالر   يوحلر  في سيضاعفاتها داسن ينلزي  أعواض الواب  الفصل ينناس  ثم سأثناا، 

 .(سالبالغان  المواهقان) اليفال  يوحل  بعء سيضاعفاتها داسن ينلزي  أعواض
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يقررام الموكررز العوبرري لنررأليف ستوجمرر  العلررام الصررحي  حاليررا  باسررنكما  تنفيررذ يشرروسع المعجررم المفسررو لليررب سالعلررام          

مشراري  الضرخم  النري تمثرل أهررم ركرائز حوكر  النوجمر  إلرى اللغر  العوبير  فري يجرا  اليررب  الصرحي  باللغر  العوبير   سهرا أحرء ال

يصرريلح طبرري باللغرر  اإلنجليزيرر  سيقابلهررا المصرريلح باللغرر  العوبيرر  يرر  النفسرريو سالشرروح لكررل  150,000حيررث يحنرراي علررى 

الموجعيررر  الاحيرررءة المعنمرررءة علرررى  يصرريلح  سيهرررءف هرررذا المشررروسع إليجررراد أداة ياحرررءة للمصررريلحات اليبيررر  العوبيررر  لنكررران

سقررء أنجررز الموكررز سضرر  الشرروسح لكافرر  المصرريلحات  سجرراري العمررل فرري عمليرر  المواجعرر  لكررل حرروف يسررناى الرراط  العوبرري  

 سنشو، أسال  بأس   سنح  هنا نخنار للقارئ الكويم بعض المصيلحات ستفسيوها سذلك للطلع عليها.
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 عماد سيء ثابت/   مـلـقـب

 لصحي م العلااتوجم  سلعوبي لنأليف الموكز ا -ي لَغا قيءق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   لخطأا ابلصوا لسببا

  

 فرل المحذسفر   الياا ع  عاض   الناا ألن    -

 .ين  سالمعاض العاض بي  الجم  يجاز

 1  .أبّي يا    - . أَبَتِ  يا    -

  

 الجو بحوف ينعءى( أثو) الفعل ألُن   -

 ."على"

 

 2  .علي  أثو األيو هذا   - . ب  أس في  أثو األيو هذا    -

  

                                                                               على إال تءخلن ال سساف السي  ألن سذلك   -

 .يثبن  جمل 

       أريرررررررررء ال" أس   أذهرررررررررب ال    -

 ."الذهاب

 3  . أذهب ل  ساف    -

  

 يحلهرررا غيرررو فرري( حسرررب) نسرررنعمل ألننررا    -

 .المناسب

 أس/  العمل حسب على األجو    -

 . بحسب

 4  .العمل حسب األجو    -

  

 5  . ُيسبقا   ذلك فعلت    - . سسلفا   ُيقءيا   ذلك فعلت    - . يعين  غيو قبلي  أردت إذا    -

  

 6  . يخفاكم  ال    - . عليكم يخفى ال    - . بنفس  ينعءى ال( خفي) الفعل ألن    -

  

 الجرررررو بحرررروف ينعرررررءى تررررودد الفعررررل ألن    -

 ".إلى"

  علرررررررى فرررررررلن ترررررررودد    - . المكنب  إلى فلن تودد    -

 . المكنب 

 7 

  

 أعررررءم يرررر  العرررروب لغرررر  فرررري العررررءيم ألن    -

 .  ل يا  ال الذي سها  (افنقو)

 عءيم الكناب هذا    - . الفائءة يعءسم الكناب هذا     -

 . الفائءة

 8 

  

ة ي كثيون  سهللسااحيانا  على أج  ارلءسالشائع  اللغاي  ا األخيااعلى بعض ا لضاالصفح  نلقي ، اذهفي       

للغاي  ا األخيا، اذهنا بعضا   ي  ض هنعوت  سلكلما، اذع هسماا لفاألذي    الناابي  ن لمضماايفهاي  س

 ج  يا يلي:ارلءا األخيااي    سلعوبي اللغ  ابها في اصاس
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   لخطأا ابلصوا لسببا

  

 9  . الهم ي  شكات    - . الهم شكات    - . بنفس  ينعءى" شكا" الفعل ألن سذلك -

  

 الجررررو بحرررروف ينعررررءى" اشررررناق" الفعررررل ألن    -

 ".إلى"

 10  . لك اشنقت    - . إليك اشنقت    -

  
  

 -: نیر بألتذكد انو

يءيج   اصقوأعلى س " E-Book"ني  سلكنوإنسخ سقي  سرنسخ   ليبي  يناح  ي  خلالكنب الموكز ي  ا تجمي  ييباعا -

"CD's" . 

 .ني سإللكنو، الموكز عبو بويءاسل  الك ع  طويق يو  سذلموكزت اجمي  ييباعااا يمك  شو -

 .لكايل اليب بنصها اعلى يجل  تعويب ع الطَّلايمك   -

 . www.Acmls.org نيسإللكنوالماق    الموكز ي  خلارات اصءت إعلى كاف  بيانا  لحصاايمك   -

 . ليبيا لنعليما تعويب عمد في مهتسا تتعليقا أس تيلحظا ي سأ  يقنوحاتكمس تكمراسنفساا ضعو يمك  -

 .عليها د لوساك  رلمشا، اذهبنشو  منقا -

 :يقنوحاتكم ستكم راسنفساانسنقبل  ا  خيوسأ  -

 

 

http://www.acmls.org/

