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ناةاج خوعيةالخ:خبنهاعخقطاع خداة الخجتمع مجخمعاع  ال
خاحمال خترفجخجتثقعفلخجتصحةلختمعججهلخكعرانع

عقدددط ع دددة  لدددطعدددن المالمي ة بميدددن الا  دددن  ادددةع دددن  ب دددة  
اجلمةعه  رئةسددددددددن الطملن ا ايمةر الاي ة  المأددددددددرا عبح ورأدددددددد ن الق ة     ددددددددن  ةم    

 اللبف ذين  ةلم ةفظن وع ة  المابس. ةاألج زاالكبيةت لخطعن المالمي 

ةعةلت الاي ة  ار االجلمة  رةعش ل ن ع ة  لطعن المالمي ةالاةع ن ةالمسدددددددددددددلأددددددددددددد يةت 
 ةلةصن ف رةس من ةرة المسلاط. ال ةداةعناج ن وعراض الا ةز اللبفسي  لبنعةين الاةععين

ةالعيةدات ال اين  ةلكبيةت  المسدددددددددددلأدددددددددددفحل ن الاةع ن للط يب وطبة   االجلمة كمة رةعش 
اللمريض عبي مي ين الل را عبي حةالت االصة ن  ةلف رةس ةمي ين  ةوطبة  االعليةز ةه  ن 

 النعةينالاةع ي ةمبين ال ب ةطرق   ةلمسددلأددفحةال زل ةالبابن المأددةبن  ال ةلنالل ةعل عي 
 عن ال طةي.

ةاكطت الاي ة  ار الاةع ن سددددددددنا  بظم سددددددددبسددددددددبن عن ال م ت ةالبقة ات  رعةين الطملن   
ةال  ب  الاددةع ددنلددل للنهيدده جميي الكبيددةت ةادا ات جمددةل السدددددددددددددد  ددط  ئيس الاددةع ددن ة 

 ةلمطا س ةعراكز الأبةب ةالقري   ةلم ةفظنالمالمي الخة جي  في اللنهينةال ةعب ن ةمذلل 
  ف رةس من ةرة ةطرق عةةف له.

ةاشددددددددددة ت الح ار ال م ت سددددددددددللم  ةلل ةةر عي عطةرين ال دددددددددد ن  ةلقب ن ين ةال ب النعةئي 
ل فريق علكدةعدل عن وع دددددددددددددددة  ه  دن اللدط يس  د عسدددددددددددددددة  الميةرة  ة لدل عن ل   دةلم دةفظدن

عن مبين ال ب  المأدددددلرمنةال ب النعةئي ةال دددددط ين  ةبين ال ب ةعسدددددم االعراض    نلنجي
 الاي ري  إشراا ع ة  لمن المالمي ةةحطا إدا ا األزعةت  ةلاةع ن.
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ر لرفي الثقةفن  مأددددددل  الاي ري ةاضددددددةفت ار رطةات اللنهين عط  طوت  ةب لي الز اعن ةال ب 
فاراةر رطةا  ةب لي اللر ين ةاللمريض ةين    1٦ال دد ين لمناج ن ف رةس من ةرة ةين  االحط 

 فاراةر رطةا  ةب لي ال بن  ةال بطسن  اب ة   1٧اإلثب ن 

 الاة ي فاراةر  2٦كمة سدددددددددددد لم عقط رطةات  بةعي مبيةت الاةع ن ةالمطر الاةععين حلح ةن  
 المرسدددددبنو بةؤهة ةال ةعب ن ف  ة ممة سددددد لم  نزيي الل بيمةت ة لل حرصدددددة عن الاةع ن عبي 

ةوعدة  هيدةدات الكبيدةت ةفي وعدةكن   الادةع دنةال دب النعدةئي في مبيدةت  ال دددددددددددددد دنعن ةزا ا 
  امي ال  ب.


