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 بلقلا ليهأت ةداعإ
بلقلا ةباصإ دعب ةايحلا ىلع ةأرجلا

؟بلقلا ليهأت ةداعإ :اذامل

 ،ةيحارج ةيلمع كيلع ىرجُت وأ ،ةيبلق ةتكسب الثم باصُت امدنع
 .لزنملا ىلإ كتدوع لاح كباتني يذلا روعشلا كلذ امبر فرعت تنأف

 لصاوأس فيك نكلو ،يلزنم ىلإ تدع يننأ ديج رمأ اذه كسفنل لوقتس
 ؟لبقتسملا يف يتايح

 ءيش كاذ وأ اذه سيلأ ،يل هب حومسملا وه ام ،هب مايقلا يننكمي اذام
  ؟لمعلا نع اذام و ،يردص يف ملأب ترعش ول ةروطخلا ىدم وه ام ،ريطخ
 وأ بضغلا عيرس كنأ وأ ،فوخلاب رعشت و ابرطضم كسفن دجت دق

 بلقلا ليهأتل انجمانرب يف نيكراشملا نم ريثكلا .ةعرسب رثأتت
.ضومغلا سفن نوهجاوي مهو ةلئسألا سفن تنأ كلثم مهرواست

ةدملا

 مهملا .ليهأتلا ةداعإ جمانرب ةدم  مكعم رواشتلاب جلاعملا قيرفلا ددحي
 ىدم وه اذه يف

.سفنلا ىلع دامتعالا ىلإ لوصولا وأ مكفادهأ ققحت
 ديدحت عقي  .عوبسألا يف نيترم ”Capri “ يرباك نيرامت ىطعت

 .  ةدح ىلع جالعلا جمارب يقابو ةيمالعإلا تايقتلملا ديعاوم

:يحصلا نيمأتلا

 يروم عيمج عم بلقلا ليهأت ةداعإل  “ Capri “ يرباك زكرم دقاعت دقل
 ليهأت ةداعإل جالعلا فيلاكت نأ ينعي اذهو .ادنلوه يف يحصلا نيمأتلا
 ال ةداع  .بيبطلا نم ةلاحإ ىلع كلوصح طرش ،كل اهديدست عقي بلقلا

.*تنأ كيلإ ةروتافلا لسرت

.ةيصخشلا كتمهاسم رابتعالا يف ذخأت نأ كيلع نكل *

     .بلقلا ليهأت ةداعإل يضاير لكش ةباثمب وه ”Capri“ يرباك جمانرب
ةدايز ،ةيندبلا ةقايللا نيسحت

 هريوطت مت .ديدج نم عمتجملا يف جامدنالاو سفنلا يف ةقثلا 
 ليهأت ةداعإل “  Capri“ يرباك زكرم لمعي .بلقلا ىضرمل اصيصخ

.ياهال و مادرتور  يتهج يف تايفشتسملا عم كارتشالاب بلقلا

werken aan een gezonde leefstijl



بلقلا ليهأت ةداعإل ”(Het Capri)“ يرباك زكرم

 دحلا ةرورضلاب ينعي ال بلقلا ىلع ةيلمعل عوضخلا وأ بلقلا ضارمأ
 حوضوب ديزت بلقلا ليهأت ةداعإ نأ عقاولا يف نيبت .كتطشنأ نم

 ةداعإ لاكشأ نم يضاير لكش ةباثمب وه  يرباك جمانرب .كتايناكمإ نم
 ليهأتلا جمانرب راطإ يف ةيدرف جمارب ةرم لك ضرعُت ثيح بلقلا ليهأت
 ليهأت ةداعإل ”Capri “ يرباك  جمانرب نم ةدافتسالا كنكمي    .يعامجلا

  بلقلا
 ةنيدم يف وأ اهيحاوضو ياهال يف وأ اهيحاوضو مادرتور ةنيدم يف ءاوس

.تحرتأ

 نأو  .ةيمويلا كتايح ةدوج كتداعتسا ىلع زكرت بلقلا ليهأت ةداعإ
 ديكأتلا عم بلقلا يف كتباصإ مغر ةديج ةايح شيعت فيك ملعتت
 كملعتو كدسج يف كتقث كل ديعت بلقلا ليهأت ةداعإ .ةدوجلا ىلع

 .ةيسفنلا وأ ةيدسجلا كتقاعإ عم لماعتت فيك

 ةفرعم ىلع ارداق حبصتس ،فارشإلا تحت طاشنلا رفوت لضفب 
 دامتعالا ةرورضلا دنع كنكمي ،كلذ بناج ىلإ .كدودحو كتايناكمإ

   كسفن عم كنزاوت ديعتست ىتح يعامتجالا و يسفنلا معدلا ىلع
 لاجم يف هيجوتلا و ةحيصنلا ىلع لصحت فوس كلذك .كطيحمو
 كتايح يف امهم ارود بعلت دق يتلا ىرخألا بناوجلا و ةايحلا طمن

 نوكت دق وأ نيخدتلا نع عالقإلا يف ةبوعص دجت امبر .ةيصخشلا
 ىلع امك ايصخش تنأ كيلع زكرن   .فوخلا وأ رتوتلا ةأطو نم يناعت

 يف كـ(ت)كيرشل هيجوتلاو ةروشملا ميدقت ربتعن كلذك .كتايح ةدوج
.ايداع ارمأ ةايحلا

ىلع الثم  لمعت فوس بلقلا ليهأت ةداعإ لالخ
،سفنلا يف ةقثلا ةداعتسا •

.اهعم لماعتلا وأ رتوتلا و فوخلا راثآ صيلقت •
.ايجيردت ةيندبلا كتقايل باستكاو •

  كتاردق ىلع ديدج نم فرعتت نأ •
 ،ةلمتحملا كتاقاعإ و •

.اهنم يناعت يتلا ىواكشلا ردصم ىلع فرعتلاو  •

.اهدعب كدحو دعت مل تنأف اذكهو

 ةفاسملا صيلقت ىلع بلقلا ليهأت ةداعإل ”يرباك“ زكرم ىدل لمعن
 ،لاثملا ليبس ىلع   .نيكراشملاو هجوُملا قيرفلا نيب نكمي ام رثكأ

 لهسيس امم (ة)ضرمم و بيبط ةرشابم كبنج ىلإ نوكيس نيرامتلا لالخ
 .كلذ تئش نإ  ةلمتحملا ىواكشلا لوح مهعم ثدحتلا كيلع

 ةداعتسال :ةيلاتلا طيشنتلا تالاجم ساسأ ىلع نوكت  لماكلا قيرفلا
 لبق نم هيجوتلا ىلع لصحت ةيدسجلا كتاردق

 دبال ناك اذإ  .يعيبطلا جالعلا يئاصخأ نم نينثاو (ة)ضرممو بيبط
 وأ لمعلا لاجم يف الثم ،كتايح طمن ىلع تارييغتلا ضعب لاخدإ نم

 .يعامتجا  دعاسم فرط نم معدلا ىلع لوصحلا كنكميف ،غارفلا تاقوأ
 دعاسم نم ةيفطاعلا لكاشملا يف معدلا ىلع اضيأ لوصحلا كنكمي امك
 ةيسفنلا ةيحصلا ةياعرلا يئاصخأ فرط نم ةرورضلا دنعو  ،يعامتجا

 ىلع دامتعالا مكنكمي كلذ بناج ىلإ .يناسفنلا بيبطلا نم وأ
.يئاذغلا ماظنلا وأ /و ةيذغتلا يف انتيئاصخأ

ةكراشملا و ةلاحإلا

 يلئاعلا كبيبط نموأ يئاصخألا نم ةلاحإ ىلإ نوجاتحت ،ةكراشملل
 ىقتلم روضحل ءاعدتسا ىلع نذإ لصحت فوس  .لغشلا بيبط نم وأ
 قيرفلا ءاضعأ دحأ مكيطعي ثيح  ،كتايح (ة)كيرش ةقفرب يمالعإ

 مكل ددحي فوس كلذك   .جمانربلا اذه لوح ةمزاللا تامولعملا جلاعملا
 كتلاح ىلع علطن فوس ةلباقملا هذه لالخ .ةيلوأ ةلباقم ءارجإل ادعوم

 ةصاخ ليهأتلا ةداعإل جالع ةطخ طبضب اضيأ كاذنآ  موقنسو ةيحصلا
 .كب

 نم يضايرلا ءزجلا .يرباك  جمانرب يف عورشلا مكنكمي كلذ دعب
 ةيضايرلا تاليهستلا اهيف رفوتت ةأشنم يف مكل ىطعُي نيرامتلا
 ةدملا ثيح نم جمانربلا ىوتحم ريغتيو ،مكتماقإ رقم نم ابيرق كلذو

 يف ةصاخ ةيمالعإلا تايقتلملا دقعنت فوس  .رخآل صخش نم لقثلاو
 نئاكلا انبتكم وأ مادرتورب Parklaan عراش يف نئاكلا انبتكم

 تايقتلملا هذه لالخ زكرن فوس   .ياهال ةنيدم يف Bronovolaan يف
 لماعتلا ،ةيحصلا ةيذغتلا ،ةرطاخملا لماوع :ةيلاتلا عيضاوملا ىلع

 .ةيبطلا تاهيجوتلا و نييارشلاو بلقلا تاباصإ عم يفطاعلا
 مهل انددعأ دقف ،(ICD)  سورغملا نافجرلا ليزم يلماحل ةبسنلاب
 عم يدرف دعوم ديدحت مكنكمي كلذ بناج ىلإ .مهب ةصاخ تايقتلم

.بلقلا ليهأت ةداعإل ”Capri“ يرباك زكرم يف نيلماعلا فلتخم
   

:اهيف ليجستلا مكنكمي يتلا ةرفوتملا ىرخألا جالعلا جمارب
نيخدتلا نع عالقإلا •
رتوتلا عم لماعتلا •

نزولا لكاشم يف هيجوتلا و ةيحصلا ةيذغتلا •
.(ICD) سورغملا نافجرلا ليزم عم شيعلا •


