
 االحترازیة  التدابیرمن الحكومة تخفف 
 

. من المتوقع ارتفاع معدالت اإلصابة في األسابیع المقبلة،  حاجة للعمل بتدابیر وطنیة ال تزال ھناك 
إجراء العدید من   لھذا السبب الفیروس بشكل أفضل. یمكن تأثیر نتحمل   أصبحناكمجتمع  نالكنو

 .التسھیالت 
 

 ،دابیرالت خفیفعندما نقوم اآلن بت قطاع العملواألولویة لألطفال والشباب  منحن "  هار ستورغوناس یرئیس الوزراء  قال   -
المستوى األخضر في  العمل بمزید من النشاط في ریاضات األطفال والشباب. نوصي بجراء الإلالمجال ح سفحیث ن

ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة. یمكن للبلدیات تحدید في فر المستوى األصبتعلیم الكبار، ومدارس المدارس الثانویة و
األولویة   منحبتخفیف قواعد الحجر الصحي ونطلب من البلدیات  في الوقت نفسھ . نقوملعدوىوفقًا لحالة ا دابیرمستوى الت

 ." انتشار العدوى  زدادحیث یللعمل 

ي للصحة  وطنمدیریة الصحة والمعھد ال توصیاتإلى   التدابیر االحترازیةتستند التعدیالت التي أجرتھا الحكومة على 
 .شباط/ستجري تقییًما شامالً جدیًدا في بدایة فبرایروبشكل مستمر  تدابیربتقییم مستوى التقوم الحكومة والعامة. 

 
 ومیكرون  أمتحور العدوى بعلى وضع  فضل نظرة عامة أ  رتوفُ 

أن الفیروس یسبب مرًضا   ؤكد علىی ھلكنو، القریبعدد اإلصابات في المستقبل  زیادةللصحة العامة  وطنيیتوقع المعھد ال
المزید من األشخاص في   لى المستشفیات مع إصابةإالدخول عدد حاالت  نشھد زیادةً فيقد في الوقت نفسھ وأقل خطورة. 

 األسابیع المقبلة.

. نعلم أن أومیكرون یسبب مرًضا أقل خطورة وأن  جائحةمرحلة جدیدة من النحن اآلن في " رئیس الوزراء  وأضاف -
ازداد االحتیاطي و في األسابیع األربعة الماضیةاحتمالیة الدخول إلى المستشفى تقل. تم تطعیم أكثر من ملیون نرویجي 

 . " من المرض الخطیر ةً جید  توفر حصانة . إن اللقاحات كذلك المتوفر من االختبارات السریعة

 

 االستیعابیة  القدرات في   تحدیات

نشھد  ون. سرأومیكمتحور  الناجمة عنموجة الشتاء إیقاف  المنشود لیس من الممكن وال من غیر الممكن أو المستحسن
على الرغم من أنھ ال تزال   وزیادة العبء على الخدمات الصحیة  یةالمرض اتالمرضى، وزیادة الغیاب عداد أ اً في یدازت

 .عدم الیقین حول األرقامھناك حالة من 

. یجب أن نتجنب  المشددةتدابیر أقل استخدام ممكن للب –الشتاء حول إبطاء الوباء موجة المرض في  التعامل مع یتمحور
بشكل إصابة الكثیر من الناس بالمرض في نفس الوقت، حتى ال یصبح العبء على خدمات الصحة والرعایة والمجتمع 

 أكبر مما ینبغي.عام 

أنھ  بلذلك تعتقد مدیریة الصحة والمعھد الوطني للصحة العامة " یركول شفیلد غالصحة وخدمات الرعایة إن ةوزیر وقالت -
تدابیر مكافحة  جماليإھم ھو أن  . األءالشيتخفیفھا بعض یوصون ب ھملكنومن الضروري الحفاظ على معظم التدابیر، 

 . " العدوى یساھم في الحفاظ على السیطرة

ً اتخاذ البلدیات  بإمكانعلى الصعید الوطني. ال یزال ییرات التي یتم إجراؤھا اآلن التغتنطبق  أو   تدابیر أكثر صرامة محلیا
 .تھامواصل



 

 المرضیة والتغییر في قواعد الحجر الصحي غیابات ال
 

الصحي والمعروفة  تتبع العدوى والحجر واالختبار والعزل  بإجراء بعض التغییرات على استراتیجیة تقوم الحكومة
محل الحجر   رالختباا ممكن أن یحل لمن اقواعد الحجر الصحي بحیث  ات منھا تغییرتغیرببعض ال. نقوم TISK بمختصر

 كبر. أالصحي إلى حد 

نتوقع زیادة نسب  و في األشھر القلیلة المقبلةبالعدوى سیصاب الكثیرون "  الصحة وخدمات الرعایة ةوزیر وأضافت -
وضع خطط للحفاظ   الصعبة المواقف تلك في  لذلك. یجب االستعدادالشركات المؤسسات وجمیع  على . ةالمرضی اتالغیاب
  الحجر الصحي  متطلباتستساھم التغییرات التي تجریھا الحكومة اآلن في . عادي قدر اإلمكان استمرار العمل بشكلعلى 

بشكل طبیعي، على الرغم من وجود الكثیر من العدوى   ممارسة حیاتھمفي زیادة قدرة الناس على  عند االختالط بمصاب
  ".في المجتمع

 . TISKاستراتیجیة صحفي حول البیان  ال طلع على• ا

 

 لیالً  11حتى الساعة  السماح بتقدیم المشروبات الكحولیة

توصیات من مدیریة الصحة  ل استناداً في منتصف دیسمبر  مشروبات الكحولیةالتقدیم ا على ا وطنیً فرضت الحكومة حظرً 
 . آلناھذا اإلجراء   ھ یمكن تخفیفأنھذه الھیئات ب ترىوالمعھد الوطني للصحة العامة. 

  11التوقف عند الساعة  على شرطلتقدیم المشروبات الكحولیة  ننفسح المجال اآل نناأت الوزیرة شیركول قائلةً بفوأضا -
 . العدوى ویضمن مكافحة زبائنالطاوالت، ألن ھذا یساھم في تقلیل الحركة بین ال لىإیتم تقدیم الكحول یجب أن . لیالً 

 

 شھادة كورونا.   عنصحفي  البیان  ال طلع على• ا

 

 التدابیر الوطنیة   یليفیما 

. تسري التغییرات المتعلقة بریاض األطفال كانون الثاني/ینایر 14الجمعة   ةلیل منتصف تنطبق التدابیر اعتباراً من
 دابیر. سیتم إعادة تقییم التكانون الثاني/ینایر 15السبت   ةلیل  من منتصفمراكز النشاط بعد المدرسة اعتباراً والمدارس و

 . شباط القادم/في بدایة فبرایر

 

 بشأن مكافحة العدوى عامة  توصیات

 السعال آداب  على نظافة الیدین و ظاحفال •

 أخذ اللقاح •

 المرض   عندالبقاء في المنزل  •

 الجھاز التنفسي جدیدة في أعراض عند ظھور  19-ختبار كوفید جراء اإ •

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vurderer-koronasertifikat-pa-arrangementer-og-serveringssteder/id2895491/


 
 ة االجتماعی مخالطةالمسافة وال

 .من في حكمھم أفراد األسرة و عن اآلخرین ما عداالحفاظ على مسافة متر واحد بالجمیع   نوصي •

 . والمدارس االبتدائیة ریاض األطفال فيألطفال على امسافة متر واحد الحفاظ على ال تنطبق التوصیة ب •

الخاصة  خدمات  ال  فيلبالغین الذین یعملون على امسافة متر واحد الحفاظ على ال تنطبق التوصیة ب •

 . ضعیفة والمعرضة للخطرطفال والشباب والفئات ال ألبا

 .یجب على الجمیع التفكیر جیًدا في العدد اإلجمالي لمن یخالطوھم  •

 لكن ال تعزل نفسك. و، المخالطین المقربین ل عدد  یقلتبیوصى الجمیع   •

 .  فراد األسرة ضیوف في المنزل باإلضافة إلى أ  10أكثر من  استقبالیجب  ال  •

 مجموعاتھمفي ضمن  من شرط حد العددألطفال في ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة عفى ایُ  •

واحدة ولمدة من  في غرفة عدد من األشخاص فیھا  یتواجدفي المواقف التي  التھویة الجیدة بیوصى  •

 .حیث یكون ھؤالء لیسوا من نفس األسرة أو من في حكمھم  لوقتا

 أمكن ذلك.  إناآلخرین في الھواء الطلق   یوصى بلقاء •

 بالید   یوصى بتجنب المصافحة •

خطیر والبالغین غیر المحصنین  كورونا یجب على األشخاص المعرضین لخطر اإلصابة بمرض  •

نب: التجمعات الكبیرة في المطاعم  حمایة أنفسھم، بما في ذلك توخي الحذر بشكل خاص أو تج ب

األشخاص في ھذه   من الصعب الحفاظ على مسافة بین نھ یصبحأوالمقاھي ألننا نعلم من خالل التجربة 

ً أ المواقف. علیھم  ال ینبغي ورغم ذلك فالعدوى.  بھاكثر تغیر الضروري إلى مناطق  تنقلال تجنب   یضا

 االجتماعي  ختالطبعض اال  وجود لھذه المجموعة أن تعزل نفسھا. من المھم 

 وصي بتجنب استخدام وسائل النقل العام في حالة االزدحامن •

 

 اتاستخدام الكمام

في  من اآلخرین مسافة متر واحد على األقل  حفاظ علىال  یتعذرعندما  الكمامات یلتزم المرء باستخدام  •

الداخلیة   الصاالترات األجرة والمحالت التجاریة ومراكز التسوق والمطاعم ووسائل النقل العام وسیا

 . فاصلة بینھمأیًضا على الموظفین ما لم یتم استخدام حواجز  ھذا اإللزاملمحطات. ینطبق ل

 .و مقھىأثناء الجلوس على طاولة في مطعم أاإللزام باستخدام الكمامات طبق  ینال  •

 

 الترفیھیة المنظمة الریاضیة واألنشطة 

 الترفیھیة في الھواء الطلق قدر المستطاعجراء النشاطات إ  ینبغي •



ً  20األطفال والشباب تحت سن   عاما

 سمح بإجراء النشاطات في الھواء الطلق بشكل اعتیادي یُ  •

 شخًصا أو حسب الفصل/ المجموعة 20حوالي  یةالداخل في النشاطات  حجم المجموعة ن یكون أیوصى ب •

 عند الضرورة احتكاك مباشرمع وجود اختالط/ الداخل في  بإجراء النشاط  سمحیُ  •

ً  20سن ن فوق والبالغ  :عاما

  .الحفاظ على مسافة متر في النشاطات الداخلیة مع شخًصا كحد أقصى  20 الّ یتجاوز العددوصى بأیُ  •

 . أثناء التدریب المكثفین  مسافة مترللحفاظ على   سھیالت الالزمةیجب عمل الت 

عند   مباشر احتكاك مع وجود اختالط/بإجراء النشاطات في الھواء الطلق بشكل اعتیادي  للبالغین سمح یُ  •

 الضرورة

 سمح بممارسة ریاضة المحترفین بشكل اعتیادي مع مراعاة تدابیر مكافحة العدوى یُ  •

 

 SFOنشاطات ما بعد المدرسة المدارس وریاض األطفال و 

وطني في ریاض األطفال  على الصعید الوفقاً للوائح التشریعیة یسري صفر األ مستوى بال العمل لم یعد •

 . SFOونشاطات ما بعد المدرسة  ةمتوسط والمدارس االبتدائیة وال

 في المدارس الثانویة  وطنيوفقاً للوائح التشریعیة یسري على الصعید ال حمر األمستوى بال العمل لم یعد •

 مكافحة العدوىبما یتماشى مع قواعد  لعمالاستمرار متطلبات  •

ة حیث  متوسطلمستوى األصفر في ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة والبالعمل باتوصیة وطنیة  •

حالة العدوى المحلیة ذلك، ولكن یجب على البلدیات إجراء تقییماتھا الخاصة وفقًا للوضع  تطلبت

 المحلي. 

تعلیم الكبار، ولكن یجب على  مدارس دارس الثانویة والمستوى األخضر في الم ب العملتوصیة وطنیة ب •

 البلدیات إجراء تقییماتھا الخاصة وفقًا للوضع المحلي. 

 التي یرتقع فیھاكبر في المناطق  أاستخدام االختبارات المنتظمة في المدارس وریاض األطفال إلى حد  •

 ضغط العدوى. 

. یجب أن تستعد  وضعبما یتماشى مع ال دابیرتالبلدیات متابعة تطور حالة العدوى وتعدیل مستوى ال  على •

 ریاض األطفال والمدارس لالنتقال السریع إلى مستوى أكثر صرامة من التدابیر. 

 ي عالالتعلیم ال

 مكافحة العدوى إرشاداتبما یتماشى مع عمل ال شرطاستمرار  •



   من التدریس الحضوري.  لمزیدبالقیام بالتسھیالت الالزمة المھنیة الجامعیة والمعاھد الجامعات والكلیات  نوصي •

الحفاظ والجیدة التھویة الحرص على مراعاة إرشادات مكافحة العدوى العامة التي یتم اتباعھا:  لى إباإلضافة  •

 أعراض. عند وجود المسافة والبقاء في المنزل  على 

. یجب توزیع  االختبارات من يكفی توفر ما شریطة للطالب ةمنتظم اتختبارللقیام با التجھیزمن المستحسن  •

 الختبارات في الحرم الجامعي.جراء اإسھل  من ال االختبارات على الطالب كما یجب أن یكون

ما ال یزید على  محاضرات/ ال قات النقاش/ حل  تمجموعاالتدریس في الفصول الدراسیة في القتصر ییجب أن  •

توصیة المسافة حیث  التغاضي عنمكن من الم. بینھم مسافة متر واحد والحفاظ على حد أقصى كشخًصا  30عن 

 لتنفیذ التدریس. اً ضروریذلك كون ی

  عند وجودالعامة  المسموح بھا في الفعالیاتد ا عد ألاألقصى لحد الینطبق فبالنسبة للتدریس في القاعات الكبیرة  •

 العدوى. إرشادات مكافحة  عبما یتماشى م لعمثابتة، ومتطلبات الومقاعد مخصصة 

 

 العمل  قطاع

بشكل إذا كان ذلك ممكنًا یتوجب على أصحاب العمل الحرص على عمل موظفیھم من المنزل  •

األنشطة المھمة والضروریة في مكان العمل، بما في ذلك أنشطة رعایة األطفال  عملي وال یعیق

 والفئات الضعیفة 

یمنع الموظفین من  إذا كان ذلكعلى الخدمات  الكماماتاستخدام المنزل و  عمل مننطبق الیال  •

 الفئات الضعیفة واألطفال والشباب.   فیما یخص فقاً للقانونأداء المھام الضروریة و

 . واحد مسافة مترالحفاظ على ب التوصیة •

، إال إذا تم استخدام  آمنةمسافة على إذا لم یكن من الممكن الحفاظ  الكماماتاستخدام  التوصیة ب •

 أو ما شابھ ذلك. الجدران الفاصلة مثل استخدام  عازلةحواجز 

طلع . ا المستخدمینالمواقف في قطاع العمل عند التعامل مع في بعض  كماماتارتداء ال فرضیُ  •

 ".ةالكماماستخدام أدناه تحت عنوان " فقرة ال  على

واحدة ولمدة  في غرفة عدد من األشخاص فیھا  یتواجدفي المواقف التي  التھویة الجیدة بیوصى  •

 .حیث یكون ھؤالء لیسوا من نفس األسرة أو من في حكمھم  لوقتمن ا

 

 والتجمعات فعالیاتال

 ت. كماماال استخدام  ومنة اآلمتطلبات مكافحة العدوى والمسافة  فرض •

 كل منا حضرھایالحد من التجمعات والمناسبات االجتماعیة التي   •

 المستعارة:  أوالمستأجرة   قاعاتالتجمعات الخاصة في األماكن العامة والوالمناسبات فیما یخص  •



 سم التأبین. ا كحد أقصى في مراشخص 50حد أقصى وكشخًصا   30في الداخل: 

 شخًصا كحد أقصى.  50في الھواء الطلق: 

 في الداخل. باستخدام الكمامات لجمھور ا  یشترط التزام 

 الداخل:  في العامة فعالیاتال •

 شخًصا.  30ثابتة: الحد األقصى وأماكن مخصصة   وجود  بدون

 شخص. 200قصى األحد الثابتة: وأماكن مخصصة وجود مع 

  باستخدام الكماماتلجمھور ا  یشترط التزام  

الداخلیة المتعلقة باألنشطة الترفیھیة المنظمة التي تجمع األطفال    فعالیاتبتأجیل أو إلغاء ال ىوصیال  •

 عاًما من أماكن مختلفة. 20والشباب الذین تقل أعمارھم عن 

بالنسبة  البطوالت إلخ.  وأالدوریات یوصى فقط بالمباریات الفردیة ولیس الجماعیة بالنسبة للریاضات  •

 ات.فسانالمفي للریاضات الفردیة یوصى بتحدید حجم مجموعة 

الثقافیة أو الریاضیة العامة  فعالیاتفي ال ال یتم حساب الریاضیین والمؤدیین وأطقم الدعم الخاصة بھم •

والشباب  حیث یؤدي األطفال فعالیات في ال ھم روحضب  یسمحالعدد اإلجمالي لألشخاص الذین   ضمن  في الداخل

 . عاًما النشاط 20الذین تقل أعمارھم عن 

 الداخل. في الثقافیة والریاضیة  فعالیاتفي ال للریاضیین والمؤدیین  استثناء من شرط المسافة منحیُ  •

الخارجیة المرتبطة باألنشطة الثقافیة والریاضیة والترفیھیة المنظمة لألطفال  فعالیاتالیمكن أن تتم  •

العدد الضروري   تواجد حد أقصى لعدد المشاركین ومعوجود  عاًما دون 20ھم عن والشباب الذین تقل أعمار

أو استخدام المرافق   للجمھورأماكن   تجھیز شخص، فال یجوز  100من البالغین. إذا كان ھناك أكثر من 

 الداخلیة باستثناء المراحیض. 

 
 النقل العاموسائل 

 بتجنب استخدام وسائل النقل العام في حالة االزدحام.  ىوصی •

 الحفاظ على مسافة متر واحد.   حین یتعذر استخدام الكماماتشترط  ی •

 ب والسائق. اسیارات األجرة لكل الرك الكمامات فياستخدام یشترط   •

 

 والحانات والمقاھي   مطاعمال

  ،في الحانات والمطاعم حیث یسمح بتقدیم الكحول لیالً  11الساعة   بعدحظر تقدیم المشروبات الكحولیة یُ  •

 ونصف لیالً كحد اقصى.  11الكحول في الساعة  احتساءن ینتھي أویجب 



 لى الطاوالت. إیتوجب تقدیم المشروبات الكحولیة  •

عن   التزام كل شخص بالحفاظ على مسافة متر واحدأن یضمن   أو المقھى أو الحانة المطعم  یتوجب على •

 .من في حكمھم غیر أفراد األسرة واألشخاص اآلخرین من 

یشترط استخدام الكمامات حین یتعذر الحفاظ على مسافة المتر الواحد باستثناء فترة الجلوس عند   •

 الطاوالت. 

 . ى ذلكعل تسجیل معلومات االتصال للضیوف الذین یوافقون المقھى/ یجب على المطعم  •

 

 واالختبار  يصحالحجر ال

عند مخالطة مصاب الحجر الصحي   ن في حكمھم دخولمن أفراد األسرة أو م قربینمالن یالمخالط علىیجب  •

 . مخالطة عن قربأیام بعد آخر  10لمدة 

اختبار في أسرع وقت ممكن من خالل االختبارات الذاتیة أو االختبارات  جراء إعلى ھؤالء األشخاص یجب  •

نتیجة سلبیة من   ظھور. في حالة PCRالصحة أو اختبارات  موظفيالسریعة للمستضد التي یتم إجراؤھا من قبل 

 ، یمكن إنھاء الحجر الصحي. مخالطة عن قربأیام بعد ال 7ال یتجاوز  وقتاختبار تم إجراؤه في 

 ة.خیراألشھر الثالثة األخالل  19-افوا من كوفیدعلى األشخاص الذین تعلزامي اإلالحجر الصحي  ال ینطبق •

مخالطة  قبل أسبوع على األقل من ال معززةعلى األشخاص الذین تلقوا جرعة لزامي اإلال ینطبق الحجر الصحي  •

من خالل اختبار ذاتي أو اختبار سریع للمستضد یتم  ةیومیجرون اختبارات الذین یكذلك على  قرب، و عن

مخالطة عن  أیام من ال 7لمدة ) PCR( بي سي ارأو كل یومین باستخدام اختبار   ة الصحاسطة موظفي إجراؤه بو

 .قرب

 بعض االستثناءات الخاصة على الموظفین الرئیسیین في الوظائف المجتمعیة الھامة.باإلضافة إلى ذلك تنطبق  •

أیام  3بإجراء اختبار بعد ھؤالء ، ولكن یوصى خرینالمخالطین المقربین اآلعلى  لزامي اإلالحجر الصحي  یتوجبال 

أعراض لمدة  ظھور أي ه لا نتبیجب االالیوم الخامس). أي (من ذلك واختبار جدید بعد یومین  مخالطة عن قربمن ال

 .راختبجراء اإقم بأیام. في حالة ظھور أعراض: ابق في المنزل و 10

 . TISK الخاص باستراتیجیةخبر ال طلع علىا

 

 مكافحة العدوى وفقاً لمتطلبات  العمل 

الحفاظ على منھا ضمان االمتثال لمتطلبات مكافحة العدوى متطلبات  ما یتماشى معب عملالیتضمن  •

،  من في حكمھم من مقربیننفس المنزل أو  منمتر واحد على األقل عن األشخاص الذین لیسوا  مسافة

 إجراءات للنظافة الجیدة، والتنظیف الجید والتھویة   على أن تكون لدى المؤسسة



التعلیم   كل مراكزریاض األطفال والمدارس وفي مكافحة العدوى   متطلباتالعمل وفقاً ل یُفرض  •

 األخرى. المھني والتدریب  

 وما في حكمھا. وصاالت اللعب ب اعمراكز األلالمالھي وجمیع  غلق تُ   •

بح اومس ةالصحی  اتوالمنتجع ةالمائی اتحمامات السباحة والمنتزھ النوادي الریاضیة و تبقىأن یمكن  •

شخصاً كحد اقصى عند ممارسة التدریب   20مام ما ال یزید عن أمفتوحة  بولینغدق وصاالت الاالفن

 الجماعي في الداخل. 

تتمكن من إبقاء أبوابھا لكي  العمل وفقاً لقواعد مكافحة العدوىالتالیة ب  لتزم المؤسساتیجب أن ت  •

  اتوالمتاحف وقاعات البنغو وحمامات السباحة والمتنزھات المائیة والمنتجعالعامة مفتوحة: المكتبات 

وحمامات الفنادق والصاالت الریاضیة ومراكز التسوق والمحالت التجاریة والمعارض  ةالصحی

 واألسواق المؤقتة وما شابھ ذلك.

باستثناء المكتبات   ى ذلك،الذین یوافقون عل  شخاصأل تسجیل معلومات االتصال ل  مؤسساتیجب على ال •

 والمتاحف والمحالت التجاریة ومراكز التسوق. العامة 

 مما. وغیرھا سباحةالریاضیة وحمامات ال صاالت  ال  في كل من بالدلیل االرشادي عملالیجب إعادة  •

 .یعني أنھ ستكون ھناك متطلبات أكثر صرامة لمكافحة العدوى

 

 الدخول إلى النرویج 

 یجب على جمیع المسافرین من حیث المبدأ التسجیل قبل الوصول إلى النرویج.  •

 ختبار عند وصولھم إلى النرویج. جراء اإیجب على جمیع المسافرین من حیث المبدأ  •

كامل أو أنھم بال ونطعممیجب على المسافرین الذین ال یستطیعون التوثیق بشھادة كورونا یمكن التحقق منھا أنھم  •

 ھم إلى النرویج.سفرقبل  ضافي إختبار جراء اإ في األشھر الستة الماضیة، من حیث المبدأ  19-تعافوا من كوفید

ینطبق علیھا ن الذین یصلون من دولة  یالمسافرعلى دخول الحجر الصحي الخاص بالسفر  المبدأمن حیث یجب  •

والذین ال یستطیعون التوثیق بشھادة كورونا یمكن التحقق منھا بأنھم قد تم تطعیمھم لزامي اإلالحجر الصحي  

 . في األشھر الستة الماضیة 19-تعافوا من كوفیدبالكامل أو 

 helsenorge.noعلى الى النرویج اقرأ المزید عن قواعد الدخول 

 قریبًا -) pdfدیسمبر ومنتصف ینایر ( 16ودیسمبر  9من  تدابیرال ملخص عداد إسیتم 
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