
انوروك تاصوحف ةدايزل هجتت ةموكحلا
ةصروبلا شعني بمارتل حيرصتو

 سوريف تاصوحف ةرئاد عيسوتل ةماعلا ةحصلا ةحلصم هجتت تقو يف
 ىلع تارابتخا نع ءابنا دعب ملوهكوتسا ةصروب تعفترا دالبلا يف انوروك
يكيرمالا سيئرلل حيرصتو انوروكلل ءاود

)ناسين( ليربا 17

ديوسلا

 ةئفلا نم مهمظعمو لجر 759 و ةأرما 574 مهنيب نم 1400 :تايفولا
 .اماع نيعبسلا قوف ام ةيرمعلا
13216 :نيباصملا
1024 :ةزكرملا ةيانعلا

ملاعلا

144950 :تايفولا
2173206 :نيباصملا
546324 :نيفاعتملا

 ةعاسلا مامت يف يمويلا يفحصلا رمتؤملا ةماعلا ةحصلا ةحلصم تدقع
 راشتنا تاروطت ثدحا هلالخ تمدقو ةعمجلا مويلا رهظ دعب نم ةيناثلا
 غلب انوروك سوريف يف تايفولا يلامجا .ديوسلا يف انوروك سوريف



 راشتنا تاروطت ثدحا هلالخ تمدقو ةعمجلا مويلا رهظ دعب نم ةيناثلا
 غلب انوروك سوريف يف تايفولا يلامجا .ديوسلا يف انوروك سوريف

 تلاقو .ةريخالا ةعاس 24لا يف ةافو ةلاح 67 مهنيب نم صخش 1400
 :لزيف كرامغات نيراك ةروتكدلا ،ةماعلا ةحصلا ةحلصم يف ةلوؤسم
 عافترا ةرهاظ ىرن ال نكلو ايموي تايفولا نم ةريبك دادعا كانه لازي ال”
 .”سكعلا امناو ماقرالا يف

19ديفوك تارابتخا ةدايز

 ةئم ىلا لصت ةيلاع ةبسنب 19ديفوك تارابتخا ددع عفرت نا ةموكحلا تررق
 يفظوم ىلوالا ةلحرملا يف تارابتخالا لمشتسو .عوبسالا يف رابتخا فلا
 ةرئاد عيسوت لامتحاو .ىضرملاو يندملا عافدلا ،ةطرشلا ،تايفشتسملا
 نافيتس ءارزولا سيئر لاقو .نينطاوملا نم ربكا ةحيرش لمشتل تارابتخالا
:نيفول
 سوريف تارابتخا ددع ةدايز ةمهم ةماعلا ةحصلا ةحلصم ىلا انلكوا”
 نم حئارش ىلع تاصوحف ءارجا ةيفيك نع ةيجيتارتسا ميدقتو 19ديفوك
 كلذ رثؤي نا نود عمتجملا يف ةماهلا تاعاطقلا نمض نولمعي نينطاوملا
 .”ةبابطلا عاطق ىلع

 ةصروبلا عفري ءاود رابتخا

 .ةعمجلا مويلا حابص حاتتفالا دنع ةئملا يف 3 ملوهكوتسا ةصروب تعفترا
 ةدحتملا تايالولا يف متت يتلا تارابتخالا لوح ةيباجيالا رابخالا ما
  .عاطقلا يف نيرمثتسملا تحرفا Remdesivir ءاود ىلع ةيكيرمالا
 :لُوك اناهوي Avanza ةكرش يف داصتقالا ةريبخ تلاقو
 ةناخ يف ايجيردت دالبلا حتف ةداعا لوح بمارت حيرصت عضن نا بجيو”
 دعب ريبك لكشب تعفترا ملوهكوتسا ةصروب نا ىتح ةيباجيالا تاراشالا
 .”حيرصتلا



 .”حيرصتلا

ديوسلا روزي نم بقاعت جيورنلا
 ىلا رفاسيو دودحلا عطقي يجيورن لكل يضرملا ضيوعتلا جيورنلا فقوتس
 ىلا رفسلاب نييجورنلا نم ريبك ددع ماق نا دعب رارقلا اذه يتأيو .ديوسلا
 يف ةيعامتجالا نوؤشلا ريزو لاقو .ديجملا حصفلا ةلطع لالخ ديوسلا
 :VG ةفيحصل نسكاسيا ىور نرويبروت جيورنلا
 تايصوت نوقرخي نيذلا صاخشالل يضرم ضيوعت ءاطعا قطنملا ريغ نم”
 .”يلزنملا رجحلا اومزتلي نا مهيلع امنيب جراخلا ىلا رفسلا مدعب تاطلسلا
 


