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عالم �يد19 ع�بر م�نظمة اال�ن�تر�ن�يوز لالإ رة ع�ن كو�ن �ن�ش
�نوب السودان دة �ج�ج �يروس كورو�نا المس�ت�ج ط�ية �ن  �ت�ن
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�نوب السودان.  مهور�ية �ج ج �تم�ا�تهم �ج ل م�ج رى و�ج�ض ال�ت�د�يات ال�ت�نمو�ية دا�ن �يع الص��ية اال�ن ن لو�جاء الكورو�نا واملوا�ن
ن �ي�ملون كمراسل�ي ن الذ�ي

�ي�ي ام�ج االس�جوعي للص��ن �ت �تصم�ي هذه ال�ج
د�ي  �يد19 طرق �ت�ت  كو�ن

ن
 ع�

ن
 رأي املواط�

ن
م� عالم، و�ي�تصن طاع االإ ة كمصدر ل�ت عالم�ية املو�ثو�ت ع املواد االإ اك�ئها، و�ج �جل وزارة الص�ة و�ث ن �ت

 الص�ة ال�امة م�
ن

د�ي امل�لومات امل��تمدة ع�  �ج�ض النطوات ال�مل�ية ل�ت�ت
ن

م� �نسا�ن�ية. �ي�تصن املساعدات االإ

�ت�نا �يمك�نك ال�تواصل مع ن �ن�ش
اركة أي معلومة ع� ب �بامل�اهمة أو م�ش عن اإذا ك�نت �ت
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�ن�يوز،  �ن�ت �بار كورو�نا الناصة �ب�أ ون أ�ن ن �ي�ن�ش اص�تا الذ�ي عالم�ية �ن  لك �ب�يو�تات الإ

ن
ات و أراء م� ي �تعل�ي�ت �ب �ب�أ �يوز �ت ا�ن�ت

�يد 19 لعامة ال�ناس. ط�ية كو�ن ي �تعن �تصة �ن �ت�نا امل�ن �يع �ن�ش �يمك�نكم �ن�ش او �بث �ب

لة ح�تى الأن  ام المس�ج �جعض م�ن الر�ت
�يا و العالم ر�ي�ت �نوب السودان، أ�ن �ج�ج

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

2,890
�نوب  حج

السودان 
اء �ن  �الت �ش

2,669
�يات   و�ن
56

د�يدة  �الت �ب
+142

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

1,727,837 �يا ر�ي�ت �ن اإ
اء �ن  �الت �ش
1,416,100

�يات   و�ن
41,609

د�يدة  �الت �ب
+201,837

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

42,966,344 العالم
اء �ن  �الت �ش
30,914,158

�يات   و�ن
1,152,604

د�يدة  �الت �ب
+76,118,940

المصدر: وزارة الص�ة

اء علىي الأمراض صن ىي لل�ت ر�ي�ت المصدر: مركرن الأ�ن

المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية

�ت�د�يث ال�الة
�يادة حالت  اوف لرن ة ال�ثا�ن�ية؟ م�ن الموحج

�نوب السودان �يد19 �ج�ج الكو�ن
ع ال�الىي و�ت�دث دك�تور  �أن الوصن �نوب ال�ودان �ب�ش �ت�اد أط�باء �ب لق �بالإ �ت

اع   أوصن
ن

�نوب ال�ودان ع� ىي �ب  العام ل�ت�اد الأط�باء �ن
ن

�بول د�ي�نق، الأم�ي�
ا�أ�ة الكورو�نا لم �ي�ن�ته �بعد طالما أن  ال “اإن �ب �يد19 �بال�بالد و�ت الكو�ن

د�يدة  ا�ب�ية ال�ب �ي�ب ك�يد ال�الت الإ ومىي �ت�أ �ت�بر الص�ة العامة ال�ت �يواصل الم�ن
راءات ��تى  �بة الإ�ب لى مواصلة مرا�ت ة اإ  �ب�ا�ب

ن
ل �دود�نا، �ن�� دا�ن

�نم�نعها“.
ًا �بعض المؤ��ات   عامة ال�ناس وأ�يصن

ن
اء م� اف د. �بول “ه�ناك ا��تر�ن وأصن

�يد19 �نر�يد أن �نذكر عامة ال�ناس   كو�ن
ن

ا�ية م� �بة �تدا�ب�ير الو�ت ىي مرا�ت �ن
�يد19 لم �ي�ن�ته �بعد“. والمؤ��ات وال�لطات المع�ن�ية أن كو�ن

 
ن

�ية ع� ر والمراكرن الط�ب�ية راصن هذا وأص�ب�ت المؤ��ات العامة والم�تا�ب
 أو 

ن
�ل ال�يد�ي� ق عن ر مرا�ن  الأ��يان �تو�ن

ن
ىي ك�ش�ير م� الذات ولم �تعد �ن

المطهرات، كما وردت على اإذاعة أي راد�يو. كما ورد أن ال�ت�باعد 
اف  �ن الت الرن �تماعات و��ن ىي معظم ال�ب �تماعىي ل �ي�تم مال�ظ�تها �ن ال�ب

رى )المصدر: اإذاعة اي راد�يو(. معات العامة الأ�ن �نازات و ال�ت�ب وال�ب
ن أك�شر صعو�بة كما اكن �تمت 

الط�ي� ر�ير �ب�أن أص�بح �ت�ت�بع الم�ن كما ع�بر ال�ت�ت
�يه�ية الوط�ن�ية لعام 19 أك�تو�بر 2020.  �نة ال�تو�ب �تماع الل�ب ىي ا�ب �ته �ن �ش م�نا�ت

و�يد أدوات �ت�ت�بع ال�تصال  اص ل�ترن �ن  الأ�ش
ن

ض العد�يد م� �تماع ر�ن ��ب ال�ب
هات ال�تصال”  �يرها المطلو�بة معلومات �ول “�ب اص�يل ال�تصال وعن مع �ت�ن

اط�أة.  �ن
ن

اصة �بهم أو اإعطاء ع�ناو�ي� ال�ن
 والدور ال�ا�م 

ن
الط�ي� اركة ال�تصال وال�تواصل على الأهم�ية �ت�ت�بع الم�ن م�ش

ىي هذه العمل�ية. ك�يد على اله�يالك �ن لل�كومة الم�ل�ية �تم ال�ت�أ
طىي 18-2 أك�تو�بر ، أ��بوع   )�يعن

ن
ر�يرها الأ��بوعىي ال�شالث وال�شال�ش�ي� ىي �ت�ت و�ن

ىي  ود �ت�د�يات �ن  و�ب
ن

ا ع� ت وزارة الص�ة أ�يصنً ( ، أ�بلعن
ن

ال�شا�نىي و الأر�بع�ي�
�ير ص��ي�ة  ام هوا�تف عن ل�ية �ب��بب أر�ت ى الرعا�ية الم�نرن الوصول مرصن

�يس أو  ر الص�ىي �ي�ت ون الم�ت�شال لل��ب صن اص �ير�ن �ن وذكرت أن �بعض الأ�ش
.)NTF ، 2020( ا أ�نه ال�تصال �ي�نكر ال�تعرض ��تى لو اكن معرو�نً

�يل. ارد �ب و�باي ور�ي�ت�ش ر�ير: دك�تور ما�يلك �ب �ت�ت

ا�أق وف �جل ال��ت ر ال�ن ل �ت�نسث
ذ_الأرواح #المعلومات_�ت�ن�ت

mailto:mgubay%40internews.org?subject=
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الكمامات

اب العالج �جالأعسث

ا�أعات اط�أة و السث المعلومات ال�ن ا�جة �تح المدارسطرق الس�ت�ج أعادة �ن

�يع �تسمع ك�ث�يرا الموا�ن

 
ن

د ال�شالث م� ىي الع�ت ول ��يدة �ن �ت�ت
عمرها �بمد�ي�نة �بور “ل�بس الكمامة 
س”  ىي ال�ت�ن�ن ىي الصعو�بة �ن �ي�ت��بب �ن

 عمره 
ن

د ال�شالث م� ىي الع�ت ل �ن ول ر�ب �ي�ت
وم  ري �ي�ت ارو�ي�نق “�بال�ت ة �ب �بم�نط�ت

اب  �تمعات الم�ل�ية �ب�ت�ناول الأع�ش الم�ب
�يد19”  ال�بلد�ية كعالج لكو�ن

 العمر 45 
ن

�تم ��يدة �ي�بلغ م� و�ت�ن
ل أن  صن  الأ�ن

ن
ي “م� و�با المركرن  �ب

ن
� �ب��ب

 الكمامة لأن �يمك�نك 
ن

 م�
ن

طع�ت�ي� �تملك �ت
�ل الكمامة  �يامك �بعن ل�بس أ�دهم أ�ش�ناء �ت

ري” الأ�ن

و�با   �ب�ىي مو�نوكىي �ب�ب
ن

اب �ي�ك� ول �ش �ي�ت
 عمره “مرض 

ن
د ال�شا�نىي م� ىي الع�ت �ن

�ن�ياء لأن المرض  �تل الأعن الكورو�نا ل �ي�ت
راء”  �ت �تل ال�ن صصت ل�ت �ن

رون  امس و الع�ش ىي ال�ن ل �ن �يف ر�ب و�يصن
 مد�ي�نة �بور “�ب�أن مد�ي�نة 

ن
 عمره م�

ن
م�

 مرض الكورو�نا. و الهدف 
ن

ال�ية م� �بور عن
 المرض هو 

ن
ر معلومات ع� ن �ن�ش

م�
ل” د�يد ل�يس اإ رص عمل �ب لق �ن ل�ن

 العمر 39 
ن

�تم ��يدة �ت�بلغ م� و�ت�ن
ول ال�ناس �ب�أن   �ي�ك�نون �ب�تورالىي ول�ية واراب “�ي�ت

ن
المرض ل �يص�يب الذ�ي�

 
ن

ص م� �ن �بالم�ناخ ال�ارة، وأن أص�يب �ش
 �بم�ناخ �بارد هو او هىي 

ن
الذي �ي�ك�

لىي ال�بلدان ال�ارة، هل  ر اإ �يمك�نهم ال��ن
ن �ب�أن �يص�يب ال�ناس ه�ناك؟ 

�يمك�

 العمر 50 عاما 
ن

ل �ي�بلغ م� ول ر�ب �ي�ت
ل�يا مر�بع 3 “ما   دا�ن

ن
�بمع�كر ال�ناز��ي�

راط�يم  اركون �ن ة �ي�ش �ي�ش  ال�ش
ن

�ن�ي� زال مد�ن
 �بالأ�واق” 

ن
�ي� ال�تد�ن

 العمر 58 
ن

ر �ي�بلغ م� ل أ�ن ول ر�ب و�ي�ت
س المع�كر “ل زالت عمل�ية  لك �ت�دي ك�ب�ير عاما �ب�ن�ن �تماعىي �ت�ش ل�ون و ال�ت�باعد الأ�ب ىي عمل�ية ه�نا �بالمع�كر. ال�ناس �ي�ب ك�ير �ن معون دون ال�ت�ن ” �ي�ت�ب �تماعىي ال�ت�باعد الأ�ب

ن
امس م� د ال�ن ىي الع�ت ل �ن ول ر�ب  �ي�ت
اك أ�ير “أن اك�نت ة م�ب  عمره �بم�نط�ت

س الطرق ال الكورو�نا �ن�ن  طرق أ�ن�ت�ت
 الصعب

ن
ة اذا ��تكون م�  المعرو�ن

�نب الأصا�بة �بالمرض، لذلك ال �ت�ب  لأط�ن
وا م�يع اإدارات المدارس �ب�أن �ي�بلعن د �ب  أ�نا�ش

هم�ية م�يع الطالب و ال�تالم�يذ �ب�أ  �ب
�تا ا�ن �ل الأ�يدي أصن ، عن �تماعىي ري ال�ت�باعد الأ�ب  “لطرق ال�ما�ية الأ�ن

 العمر 29 عاما،
ن

ل �ي�بلغ م� ول ر�ب  �ي�ت
د ات “�ال�يا ل �يو�ب ة ملوال �ش  م�نط�ت

ن
 م�

�ت�ت و الماك�تب  كورو�نا لأن المدارس �ن
لك عادي  “ال�كوم�ية �تعمل �ب�ش

 العمر 33 عاما
ن

�تم ��يدة �ت�بلغ م�  و�ن
ل�يا، مر�بع 4 “أن  دا�ن

ن
ع ال�ناز��ي�  �بمو�ت

�ل ون لم�ياة لعن  طالب المدارس �ي��تا�ب
ار  م�نع أ�ن�ت�ش

ن
 ال�يدي ��تى �ي�تمك�نوا م�

�يروس الكورو�نا   “�ن

د الرا�بع  ىي الع�ت ري �ن �يف ��يدة أ�ن و�تصن
و�با   عمرها �بمدر�ة أ�ر�ت�نا �ب�ب

ن
م�

ن ال�تالم�يذ 
اكوي م�  ال�ش

ن
�ي�نا �بعض م� “�تل�ت

 ل�بس الكمامات، و 
ن

 م�
ن

�ي� ع�ب �نهم م�نرن �ب�أ
ها  را�ب �بر�ناهم �ب�أن �يمك�نهم أ��ت�ن أ�ن

س و  ت ��تى �ي�تمك�نوا �بال�ت�ن�ن ل�بعض الو�ت
عها �بعد ذلك” ا��تر�ب

ر الأمم الم�ت�دة  �تمع، م�ت �بكة اإذاعات الم�ب ا�نس �يوز راد�يو، اإذاعة اي راد�يو ، �ما اإف اإم ، �ش عالم اإذاعة اد�ن راكء الإ �بل �ش ن �ت
 15-1 أك�تو�بر 2020 م�

ن
ر�يدة �ب�ي� طة �تعل�يق �ن مع 137 �ن�ت موع ، �تم �ب ىي الم�ب �ن

�تا لصوت المصال�ة 98.4 اف ام �بمد�ي�نة �بور. ا�ن ر أصن ة �بال�بودا �بودا و ال�توك�توك �بالم�ت ات ال�نار�ية المعرو�ن �بر�نامحج الدرا�ب

ادة   ال�ت
ن

اكوي م� %7�ش د أ�ن�تهىي �يد أو ل�ت د كو�ن �يطانل �تو�ب �ن�ياء  أو أ�نها مرض �ش %21ي أو أ�نها مرض الأعن

 
ن

�يد م� الكمامات، مرن
ة  صا�بون، ال�و�ب
ة الروادي  هرن لأ�ب

5%

 طرق 
ن

الأ��ألة ع�
ا�بة  الأ��ت�ب

5%

 
ن

لت ع� ا�نات و �ت��أ �يصن ال�ن
�يد19  الكو�ن

6%

ص ري م�شل ال�ن�ت �ياء أ�ن أ�ش
،
ن

ذاء، الأم� ىي العن  �ن
�تصاد ��يل و ال�ت ، العن

ن
 ال�ك�

36%

�تح  ن �ن
اوف ع� م�ن

المدارس 
6%

ر  أ�ن
10%

ل   ا�ب
ن

اوف م�  الم�ن
الكمامات 2%

كر  د�يم صوت ال�ش راكء %1�ت�ت ل�ش
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ىي ال�تعا�ن
 21أك�تو�بر 2020 ، أن 

ن
ار�ير وزارة الص�ة ، اع�ت�باًرا م� ��ب �ت�ت

�نوب ال�ودان  �يروس الكورو�نا �ب�ب ن �ن
وا م� ًصا �تعا�ن �ن 2655 �ش

��تى الأن.

ى  م�يع أ�ن�اء العالم، �تعا�ن ىي �ب )وزارة الص�ة ، 2020(. �ن
�يروس  ع ال�صاء ل�ن ص )المصدر: مو�ت �ن �والىي 30 مل�يون �ش

الكورو�نا(.

�يروس الكورو�نا �ي�ت�د�شون عل�نا  ع�بر م�طات  ن �ن
ون م� اك ما�بور ال�نا�ب �يروس وص��تهم. و�كىي ط�ب�يب ا�ب اإذاع�ية �ول ال�ن

له  �يد19 و �تم عرن ر�ب�ته �بعد أصا�ب�ته �بالكو�ن ن �ت�ب
، و�دث ع�ندما طلب الرعا�ية. �ي�ت�دث ع� ر الص�ىي لمدة 14 �يوم �بال��ب

ب أن  ون �ي�ب اء ومعرصن ع�ن م�يًعا صن  �ب
ن

ال دك�تور ما�بور “�ن�� و�ت
�يروس“.  ة لل�ن د ، لك�نا عرصن ذ ال�ناس الأمر على م�مل ال�ب �ن �ي�أ

لى ال�بث ه�نا )المصدر: �ما اف ام(. �يمك�نك ال��تماع اإ

عالم مسؤولىي الإ

اء على الأسطح ال�ج�ت
داول؟  �يروس الكورو�نا على الأ�طح م�شل الأط�باق والمالعق والكرا�ىي وال�ب  أن �يع�يش �ن

ن
�يمك�

�ير الم��تمل أن �يصاب ال�ناس   عن
ن

ا�ية م� ع للعن ار�ير م�نظمة الص�ة العالم�ية أ�نه مر�ت�ن �ت�ت
�ىي والطر�يق  �يد19 هو مرض �ت�ن�ن ل�يف. الكو�ن  الطعام أو الطعام المع�ب�أة وال�تعن

ن
�يد19 م� �بالكو�ن

�ىي  ر �بالرذاذ ال�ت�ن�ن الل ال�تصال الم�با�ش  �ن
ن

صىي و م� �ن الل ال�تصال ال�ش  �ن
ن

ال هو م� ال�ا��يال�ن�ت�ت
ص مصاب �ي�عل أو �يعطس )م�نظمة الص�ة العالم�ية ، 2020(. �ن الم�تولد ع�ندما �ش

�يد ال��ياة على  اء على �ت ادًرا على ال�ب�ت د �يكون �ت �يروس �ت ل�ظت م�نظمة الص�ة العالم�ية أن ال�ن
لى �شال�شة أ�يام )المصدر: المعاهد  اوم للصدأ لمدة �تصل اإ ولذ الم�ت  ال�ن

ن
ال�بال��ت�يك و أ�طح م�

�يدة م�تداولىي الطعام  ة ال�ب لى ممار�ات ال�نظا�ن الوط�ن�ية للص�ة(. م�شل، م�نظمة الص�ة �تدعو اإ
ىي ذلك: �بما �ن

ل ىي لمدة 20 �شا�ن�ية على الأ�ت ا�بل �ن �ل �بالماء والصا�بون م�ت ة الأ�يدي الم�نا��بة - العن • �نظا�ن
دام الم�تكرر لمطهرات الأ�يدي ال�تىي �ت��توي على الك�ول • ال��ت�ن

ا�بض وطاولت ولو�ات • ال�ت�نظ�يف وال�تطه�ير الم�تكرر لأ�طح العمل والأ�بواب م�ت

ن
�ل ال�يد�ي� �ية واعن  الم�ناد�يل الور�ت

ن
لص م� ك ع�ند ال�عال أو العطس. �ت�ن مك وأ�ن�ن ط �ن • عن

�ية �ت�نظ�يف الأ�طح ه�نا.  م�نظمة الص�ة العالم�ية �ول ك�ي�ن
ن

ن ال�نصا�أح م�
�يد م� رأ المرن ا�ت

و�جا؟ ماذا �نسمع �ج�ج

ول�ية الو�دة

لىي و�ن�ت ول�ية �ب
ول�ية ال�ب��يرات

واراب

رق  ول�ية �ش
الإ��توا�أ�ية

ول�ية 
الإ��توا�أ�ية 
الو�طى

رب  ول�ية عن
الإ��توا�أ�ية

مال  ول�ية �ش
ال رن �ب�رالعن

رب  ول�ية عن
ال رن �ب�رالعن

ول�ية أعالىي 
ال�ن�يل

ول “هل ه�ناك كورو�نا ��تى؟   عمره و �ي�ت
ن

د ال�ادس م� ىي الع�ت ل �ن ل ر�ب �نه أ�ن�تهت” �ي�ت��أ �تكرت �ب�أ أ�ن

روا ل�ناس  �ير معروف “أ�صن و�با و عمره عن راكت �ب�ب  �ب�ىي ال�ش
ن

ل �ي�ك� ول ر�ب �ي�ت
 

ن
ص ع� �ن  �ش

ن
ن �ن�مع م�

ة. ل� �يد19 و �تعال�ب صا اكن مصاب �بالكو�ن �ن ر�ب�ته مع مرض الكورون” �ش �ت�ب

 مر�بع 6 
ن

ع �ما�ية المد�ن�ي�  العمر 39 عاما �ب�أ�دي مو�ت
ن

ول ��يدة �ت�بلغ م� ، مالعق، �ت�ت اركة الص�ا�نىي  �بم�ش
ن

وم�  �ب�ب�يع الطعام �ت�ت
ن

“�ب�أن ال�ن�اء اللوا�تىي �تعمل�
 أن 

ن
ص مصاب �يمك� �ن ، �ب�ي�نما �مع�نا �ب�أن لك �ش ىي �الة لم�ه �بعض الأداوت، �نر�يدوا أن ��تى الكرا�ىي و الطرا�ب�يرن ن �ن

ر�ي� اص أ�ن �ن �يروس لأ�ش �ي�مل ال�ن
�نعرف مدي ص�ة �تلك المعلومات”. 

�ش�يو�ب�يا( ا�ية )أد�يس أ�با�با، اإ �ة الأمراض والو�ت �ية لماك�ن ر�ي�ت ��ت�ير ودك�توراه ، مد�ير المراكرن الأ�ن ا �و�نغ ، ما�ب ون �نك�نعن الدك�تور �ب
africacdc@africa-union.org         +251115517700        :عالم ع�بر طل�بات و�ا�أل الإ

mailto:mgubay%40internews.org?subject=
mailto:atusiime%40internews.org?subject=
https://moh.gov.ss/daily_updates.php
https://www.statista.com/statistics/1087466/covid19-cases-recoveries-deaths-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/1087466/covid19-cases-recoveries-deaths-worldwide/
https://soundcloud.com/internewsinsouthsudan/sama-fm-covid-19-bha-programming-dr-ajak-mabor-testimony/s-Wk7uVTscD6W?fbclid=IwAR2pOXV-7yl8MkkrEa6RZCgjZCUt8D_Nq09m65OPT1HExTxH9iq34asBFNc
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf
https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/study-suggests-new-coronavirus-may-remain-surfaces-days
https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/study-suggests-new-coronavirus-may-remain-surfaces-days
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-cleaning-and-disinfecting-surfaces-in-non-health-care-settings
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�نوب السودان.  مهور�ية �ج ج �تم�ا�تهم �ج ل م�ج رى و�ج�ض ال�ت�د�يات ال�ت�نمو�ية دا�ن �يع الص��ية اال�ن ن لو�جاء الكورو�نا واملوا�ن
ن �ي�ملون كمراسل�ي ن الذ�ي

�ي�ي ام�ج االس�جوعي للص��ن �ت �تصم�ي هذه ال�ج
د�ي  �يد19 طرق �ت�ت  كو�ن

ن
 ع�

ن
 رأي املواط�

ن
م� عالم، و�ي�تصن طاع االإ ة كمصدر ل�ت عالم�ية املو�ثو�ت ع املواد االإ اك�ئها، و�ج �جل وزارة الص�ة و�ث ن �ت

 الص�ة ال�امة م�
ن

د�ي امل�لومات امل��تمدة ع�  �ج�ض النطوات ال�مل�ية ل�ت�ت
ن

م� �نسا�ن�ية. �ي�تصن املساعدات االإ

�ت�نا �يمك�نك ال�تواصل مع ن �ن�ش
اركة أي معلومة ع� ب �بامل�اهمة أو م�ش عن اإذا ك�نت �ت

 Dr. Michael Gubay, mgubay@internews.org أو Akiiki Tusiime, atusiime@internews.org 
�ن�يوز،  �ن�ت �بار كورو�نا الناصة �ب�أ ون أ�ن ن �ي�ن�ش اص�تا الذ�ي عالم�ية �ن  لك �ب�يو�تات الإ

ن
ات و أراء م� ي �تعل�ي�ت �ب �ب�أ �يوز �ت ا�ن�ت

�يد 19 لعامة ال�ناس. ط�ية كو�ن ي �تعن �تصة �ن �ت�نا امل�ن �يع �ن�ش �يمك�نكم �ن�ش او �بث �ب

�نىي ر و العن �ت ال�ن
�ن�ياء،  راء والأعن �ت  ال�ن

ن
�يد19 ل �يم�يرن �ب�ي� مع�يات االصل�يب و الهالل الأ�مر �ب�أن الكو�ن الت �ب �ت

�ن�ياء �يرة والأعن �ت  ال�بلدان ال�ن
ن

ىي لك م� واك�نت مدمرة لل�ناس �ن
ر   و�اكن م�ت

ن
�أ�ي� رًا )على ��ب�يل الم�شال الال�ب �ت ك�شر �ن �نوب ال�ودان ، ال�ناس الأ ىي �ب �بلدان. �ن

 �بالما�بان وملاكل( وكذلك الأ�شر�ياء
ن

�ما�ية المد�ن�ي�
( أص�ي�بوا �بالمرض. لذا ،  �ن�ا�نىي ال الإ ىي الم�ب ظ ال�الم والعاملون �ن وات ��ن ىي ذلك �ت )�بما �ن

م�ة  المهم أن �ت�ت�بع ال�ن
ن

 هو�ي�تك ، م�
ن

ض ال�نظر ع� �بعن
مع�يات  اظ على �الم�تك أ�نت وعا�أل�تك )المصدر: ال�ت�اد الدولىي ل�ب واعد �ب��يطة لل��ن �ت

الصل�يب الأ�مر والهالل الأ�مر(:

 العامة.
ن

ىي الأماك� روج �ن ه ع�ند ال�ن �ناًعا للو�ب 1. ار�تِد �ت
�يرو�ات  �تل أي �ن دم مطهر ال�يد. هذا ��ي�ت �ل �يد�يك دا�أًما �بالماء والصا�بون أو ا��ت�ن 2. اعن

�مك. ىي �ب لهم �ن على �يد�يك و�يم�نع د�ن
ىي  لى �با�ت  �يد�يك اإ

ن
�يروس م� ال ال�ن رصة ل�ن�ت�ت �يد �ن هذا �يرن مك - �ن ك و�ن 3. ل �تلمس ع�ي�ن�يك وأ�ن�ن

�مك. اء �ب أعصن
اص  �ن �ش ك ال�تصال �ب�أ ن �نطا�ت

ر لذا �اول أن �ت�د م� ص لآ�ن �ن  �ش
ن

�يروس م� ر ال�ن �يل أ�نك �ت�مل 4. �ي�ن�ت�ش . �ت�ن ن
ر�ي�  الآ�ن

ن
�ك ع�بر ال�بعد ع� ظ �ن�ن �اول �ت��ن ت ، �ن ر�ب . اإذا �ن

ن
ر�ي� آ�ن

ص �بها. �ن  لمس أي �ش
ن

 م�
ن

ة آم�نة اإذا لم �ت�تمك� مك�ن�ة ك�ب�يرة – أ�نت على م�ا�ن
. ك �بم�ند�يل أو كوعك الم�ش�نىي مك وأ�ن�ن ط�ية �ن م �ب�تعن 5. اإذا ك�نت �ت�عل أو �تعطس ، �ت

عرت �ب�توعك وا�تصل على 6666. ل اإذا �ش ىي الم�نرن 6. ا�بق �ن

عالم مسؤولىي الإ

ماذا �نسمع م�ن مد�ي�نة �جور؟

ول�ية الو�دة

لىي و�ن�ت ول�ية �ب
ول�ية ال�ب��يرات

واراب

رق  ول�ية �ش
الإ��توا�أ�ية

ول�ية 
الإ��توا�أ�ية 
الو�طى

رب  ول�ية عن
الإ��توا�أ�ية

مال  ول�ية �ش
ال رن �ب�رالعن

رب  ول�ية عن
ال رن �ب�رالعن

ول�ية أعالىي 
ال�ن�يل

طرق �جد�يلة ل�ت�جادل ال�ت�ا�يا
�نب  مع�يات الصل�يب والهالل الأ�مر �ب�ت�ب �ت�اد الدولىي ل�ب �نصح الإ

ن أ�نه 
م م�  أو الع�ناق على الرعن

ن
د�ي� �بالت على ال�ن �ة �بال�يد، ال�ت المصا�ن

�ية لأن �بعض  ا�ن  �بعض ال�لوك�يات ال�ش�ت
ن

ف ع�  الصعب �تو�ت
ن

د �يكون م� �ت
 المهم 

ن
�ن�بها �ن��ب�تا ل�تعود ال�ناس لذلك، م� ات صع�بة �ت�ب ا�ن ن ال�ش�ت

م�
طة، أ�نت  �يام �بهذه الأ�ن�ش الل ال�ت  �ن

ن
ىي اع�ت�بارك أ�نه م� ع �ن اظ �بها صن ال��ت�ن

�يد19  طر ال�صول لكو�ن ىي �ن �يران �ن ا�أك وال�ب ع عا�أل�تك وأصد�ت �تصن
مع�يات الصل�يب الأ�مر  دة )المصدر:ال�ت�اد الدولىي ل�ب ون �ب�ش و�يمرصن

والهالل الأ�مر(.

ة �بد�يلة ل�ت�بادل ال�ت�ا�يا  �ب�تاكر طر�ي�ت ل اإ صن  الأ�ن
ن

مان �المة أ��با�بك م� لصن
ة. ك�يف  �ي�ن �كة/ ��ن صة مصن �يام �بر�ت اكل �ب�يد�يك، أو ال�ت ىي م�شل ص�نع الأ�ش ال �ن  ص�ة الأط�ن

ن
�يد�يو م� اهد ال�ن اؤك؟ �ش �بداع أ�نت وأصد�ت  الإ

ن
�يمك�

ل�ند ه�نا مع �ت��يات �بد�يلة را�أعة ه�نا. كو�ي�نرن

ول ال�بعض  س المد�ي�نة “�ي�ت  عمره �ب�ن�ن
ن

د الرا�بع م� ىي الع�ت ر �ن ل أ�ن �يف ر�ب و�يصن
 �يص�يب 

ن
راء، لك� �ت  و ال�ن

ن
�نوب �ودا�ن�ي�ي� �يروس الكورو�نا ل �يص�يب �ب �ب�أن �ن

�يروس أص�اب الم�ناصب العل�ياء م�شال الر�أ�يس و الوزارء”  ال�ن

ة ل�ترك�يرن  ىي �ا�ب ن �ن
 العمر 28 عامل �بمد�ي�نة �بور “�ن��

ن
ل �ي�بلغ م� ول ر�ب �ي�ت

وعة ل�ما�ية ال�ناس   م�تا�بعة الطرق الموصن
ن

 م�
ن

ادة ��تى �ن�تمك� ”أك�شر و�بصورة �ب  الو�باء العالمىي
ن

م�

لىي  و�ن�ت رة ول�ية �ب  العمر 30 ��نة �بمد�ي�نة �بور �اصن
ن

�تم ��يدة �ت�بلغ م� و�ي�ن
 

ن
ا�ية م� ظة لطرق الو�ت ىي الم�ا�ن ه ال�ناس �ن “ه�ناك �بعض ال�ت�د�يات ال�تىي �توا�ب
ىي ماكن  لوس �ن ات الم�ل�ية �ي�مح ل�ناس �ب ا�ن الكورو�نا لأ�نه ه�نالك �بعض ال�ش�ت

ح �بالأ�يدي” وا�د و �تصا�ن

�م الص�ة والرعا�ية ، ال�ت�اد الدولىي ن أد�ي�نو��يىي ، ر�أ�يس �ت
ا �ب� أد�يرن

euloge.ishimwe@ifrc.org        +254731688613         Euloge Ishmwe :ع�بر
Stephen.RYAN@ifrc.org          +353857254114          را�يان 

ن
� ��ت�ي�ن

mailto:mgubay%40internews.org?subject=
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https://www.facebook.com/watch/?v=632912937431695.
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�نوب السودان.  مهور�ية �ج ج �تم�ا�تهم �ج ل م�ج رى و�ج�ض ال�ت�د�يات ال�ت�نمو�ية دا�ن �يع الص��ية اال�ن ن لو�جاء الكورو�نا واملوا�ن
ن �ي�ملون كمراسل�ي ن الذ�ي

�ي�ي ام�ج االس�جوعي للص��ن �ت �تصم�ي هذه ال�ج
د�ي  �يد19 طرق �ت�ت  كو�ن

ن
 ع�

ن
 رأي املواط�

ن
م� عالم، و�ي�تصن طاع االإ ة كمصدر ل�ت عالم�ية املو�ثو�ت ع املواد االإ اك�ئها، و�ج �جل وزارة الص�ة و�ث ن �ت

 الص�ة ال�امة م�
ن

د�ي امل�لومات امل��تمدة ع�  �ج�ض النطوات ال�مل�ية ل�ت�ت
ن

م� �نسا�ن�ية. �ي�تصن املساعدات االإ

�ت�نا �يمك�نك ال�تواصل مع ن �ن�ش
اركة أي معلومة ع� ب �بامل�اهمة أو م�ش عن اإذا ك�نت �ت

 Dr. Michael Gubay, mgubay@internews.org أو Akiiki Tusiime, atusiime@internews.org 
�ن�يوز،  �ن�ت �بار كورو�نا الناصة �ب�أ ون أ�ن ن �ي�ن�ش اص�تا الذ�ي عالم�ية �ن  لك �ب�يو�تات الإ

ن
ات و أراء م� ي �تعل�ي�ت �ب �ب�أ �يوز �ت ا�ن�ت

�يد 19 لعامة ال�ناس. ط�ية كو�ن ي �تعن �تصة �ن �ت�نا امل�ن �يع �ن�ش �يمك�نكم �ن�ش او �بث �ب

�يد19 أ�ل الكو�ن
ر  �يروس ل�يس كذلك ا�ن�ت�ش . ال�ن ىي �ت�بر ك�الح �ب�يولو�ب ىي م�ن �يروس الكورو�نا �ن اء �ن لم �ي�تم اإ�ن�ش

مع�يا�تالصل�يب الأ�مر والهالل الأ�مر(. �يا )المصدر: ال�ت�اد الدولىي ل�ب ر�ي�ت ىي أ�ن عمدا �ن

 
ن

ح م�  الط�ب�يعة ، على الأر�ب
ن

�تىي م� �يروس �ي�أ الت م�نظمة الص�ة العالمىي �ب�أن ال�ن و�ت
ر. ل�يس لك ال��يوا�نات  ىي �بعض الأ��يان �ي��تهلكهاال�ب�ش �يش وال��يوا�نات ال�تىي �تكون �ن ا�ن �ن ال�ن

ا.  أن �يص�ي�بهم مرض الكورو�نا أ�يصن
ن

ر �يمك�  ال��يوا�نات م�شل ال�ب�ش
ن

�يروس الكورو�نا، ولك� لد�يها �ن

�ية  �يرو�ات ال�تا�ب مع�يات الصل�يب الأ�مر والهالل الأ�مر: “ال�ن كما �يك�تب ال�ت�اد الدولىي ل�ب
ىي �وق  ار �ن د أن المرض �بدأ ع�ند �ت�ب ر وهو كذلك�يع�ت�ت لى ال�ب�ش  ال��يوا�نات اإ

ن
رن م� �ن ة لل�ت معرو�ن

 ال��يوا�نات ال�تىي 
ن

ىي مد�ي�نة ووهان الص�ي�ن�ية و�صلوا لهذا المرض م� كولت ال�ب�ر�ية �ن الم�أ
�يروس  اإن هذا ال�ن د�يدة ولالأ�ف �ن �يرو�ات �ب اك�نوا علىا�تصال �بها. كما �ت�ن�تحج الط�ب�يعة دا�أًما �ن

 أن �تكون الط�ب�يعة ذك�ية”.
ن

رعلى ك�يف �يمك� ىي م�شال آ�ن ال�تا�ب

عالم مسؤولىي الإ

�نوب  م�يع أ�ن�اء حج ماذا �نسمع م�ن حج
السودان؟

ول�ية الو�دة

لىي و�ن�ت ول�ية �ب
ول�ية ال�ب��يرات

واراب
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�يد19 س و الكو�ن الط�ت
م��ي�تها أو   مدى �ش

ن
ض ال�نظر ع� �يد19، �بعن صا�بة �بالكو�ن �يمك�نك الإ

ول م�نظمة الص�ة العالم�ية  �بلدان مع  س كما �ت�ت و�ن�تها الط�ت ��ن
�نوب  �ندا وك�ي�ن�يا و�ب �نوب ال�ودان وأوعن ىي ذلك �ب س ال�ار - �بما �ن الط�ت

 �الت الكورو�نا. م�نظمة الص�ة العالم�ية 
ن

�بالغ ع� �يا - �تم الإ ر�ي�ت �ن اإ
�يد19 “.)المصدر:  مس ل �يم�نع عالج الكو�ن �ك لل�ش ول: “�تعر�يض �ن�ن �ي�ت

م�نظمة الص�ة العالم�ية، 2020(.

 ان 
ن

ر وهو كذلك ممك� ص أ�ن �ن لى �ش ص اإ �ن  �ش
ن

ل الكورو�نا م� ل المرض �ي�ن�ت�ت �يد19 أن �ي�ن�ت  �بلد �بها �الت ك�ش�ير لكو�ن
ن

�يكون مر�يض م�
م�يع  ىي �ب ىي أن ال�كومات �ن ر. هذا هو ال��بب �ن ىي �بلد آ�ن ص �ن �ن ل�ش

�تون  ر الص�ىي ع�ندما �ي�أ لى ال��ب  اإ
ن

ر�ي�  الم�ا�ن
ن

أ�ن�اء العالم �تطلب م�
 

ن
كد م� �يد19 لل�ت�أ �ت�بار الكو�ن ال�بًا ما �تطلب م�نهم ا�ن د�يد ، وعن لى �بلد �ب اإ

�بل ال�ماح لهم �بممار�ة ��يا�تهم  أ�نهم ل�يس مصا�بون �بالمرض �ت
د�يد.  الط�ب�يع�ية �بال�بلد ال�ب

 
ن

�نا�ن�ي� ام �بعض ال�ن  العمر 34 عاما �بمد�ي�نة أو�يل “�ت
ن

ل �ي�بلغ م� ول ر�ب و�ي�ت
ىي �تم  ولون أ�نها �الح �ب�يلو�ب  و�باء الكورو�نا وال�بعض �ي�ت

ن
ا�نىي ع� �ن�تاج أعن  هذه المعلومات؟” �باإ

ن
ول ع� �يرها �بالمعمل. ماذا �ت�ت �ت�صن

كرها   �ش
ن

ر الأمم الم�ت�دة ع�  عمرها �بم�ت
ن

د ال�شالث م� ىي الع�ت ع�برت ��يدة �ن
د   ل�ت

ن
ر �ما�ية المد�ن�ي�ي� ل م�ت ر ر�ا�أل ال�توع�ية دا�ن كركم ل�ن�ش الت “�ن�ش و �ت

��نا”  ىي �ما�ية أ�ن�ن �اعد�ت�نا ر�ا�ألكم ال�توعو�ية �ن

ول ال�بعض �ب�أن المرض الكورو�نا ل   ول�ية واراب �ب�تورالىي “�ي�ت
ن

�تم ��يدة م� . وما ذلك، اذا أص�يب و�ت�ن ة �رار�تها عالىي ىي الم�ناطق در�ب �يص�يب ال�ناس �ن
�ته ال�باردة هل   م�نط�ت

ن
ص م� �ن ر ذاك ال�ش ص �بمرض الكورو�نا و�ا�ن �ن ات ال�رارة؟” �ش �يها در�ب ع �ن ل المرض ل�اكن الم�ناطق ال�تىي �تر�ت�ن ��ي�ن�ت

ف ع�نها �بوا�طة ا�أعات ال�تىي �تم الك�ش مع لك ال�ش اعدة ال�ب�يا�نات ال�تىي �ت�ب هذه هىي �ت
 70 دولة 

ن
ىي أك�شر م� ا�أق �ن ىي ال��ت �ت اعدة �ب�تو��يد مد�ت وم هذه �ت CoronaVirusFacts/DatosCoronaVirus alliance و�ت�ت

ل. ة على الأ�ت ورة �بـ 40 لعن الت م�ن�ش  م�ت
ن

م� و�ي�تصن

mailto:mgubay%40internews.org?subject=
mailto:atusiime%40internews.org?subject=
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/IFRC-Ask-Dr.-Ben-15-April-20201.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/IFRC-Ask-Dr.-Ben-15-April-20201.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.poynter.org/coronavirusfactsalliance/


Lu
ga
ra

العدد 
السادس

6

عالم �يد19 ع�بر م�نظمة اال�ن�تر�ن�يوز لالإ رة ع�ن كو�ن �ن�ش
�نوب السودان دة �ج�ج �يروس كورو�نا المس�ت�ج ط�ية �ن  �ت�ن

28 أك�تو�بر 2020

�نوب السودان.  مهور�ية �ج ج �تم�ا�تهم �ج ل م�ج رى و�ج�ض ال�ت�د�يات ال�ت�نمو�ية دا�ن �يع الص��ية اال�ن ن لو�جاء الكورو�نا واملوا�ن
ن �ي�ملون كمراسل�ي ن الذ�ي

�ي�ي ام�ج االس�جوعي للص��ن �ت �تصم�ي هذه ال�ج
د�ي  �يد19 طرق �ت�ت  كو�ن

ن
 ع�

ن
 رأي املواط�

ن
م� عالم، و�ي�تصن طاع االإ ة كمصدر ل�ت عالم�ية املو�ثو�ت ع املواد االإ اك�ئها، و�ج �جل وزارة الص�ة و�ث ن �ت

 الص�ة ال�امة م�
ن

د�ي امل�لومات امل��تمدة ع�  �ج�ض النطوات ال�مل�ية ل�ت�ت
ن

م� �نسا�ن�ية. �ي�تصن املساعدات االإ

�ت�نا �يمك�نك ال�تواصل مع ن �ن�ش
اركة أي معلومة ع� ب �بامل�اهمة أو م�ش عن اإذا ك�نت �ت

 Dr. Michael Gubay, mgubay@internews.org أو Akiiki Tusiime, atusiime@internews.org 
�ن�يوز،  �ن�ت �بار كورو�نا الناصة �ب�أ ون أ�ن ن �ي�ن�ش اص�تا الذ�ي عالم�ية �ن  لك �ب�يو�تات الإ

ن
ات و أراء م� ي �تعل�ي�ت �ب �ب�أ �يوز �ت ا�ن�ت

�يد 19 لعامة ال�ناس. ط�ية كو�ن ي �تعن �تصة �ن �ت�نا امل�ن �يع �ن�ش �يمك�نكم �ن�ش او �بث �ب

�نوب السودان �يد19 �ج�ج عالم�ية لكو�ن ر ال�تطورات الإ أحن

ذاعة اي راد�يو،  ا�نس �يوز راد�يو ، اإ م�يع أ�ن�اء ال�جالد. هذا الأس�جوع م�ن زمال�أ�نا �وت المصال�ة ، أد�ن ىي حج �ن �ن
عالم�ي�ي راك�أ�نا الإ �جل سث سم م�ن �ت م�يع هذا ال�ت �تم �ت�ج

�يد19، ال�تىي �تم �ج�ثها  ا�ة �جالكو�ن ذاع�ية ال�ن دمت م��توى حول ال�جرامحج الإ �تمع �ت ذاعة الم�ج ة �جال�توك�توك، اإ ات ال�نار�ية المعرو�ن د�يم المعلومات ع�جر الدراحج �ت�ت
�نوب السودان.  ع�جر حج

�وت المصال�ة:
ىي  �يروس على ��ياة ال�ناس �ن �ش�ير ال�ن اموا، على ��ب�يل الم�شال، �ب�بث �بر�نامحج على �ت�أ ىي أك�تو�بر. �ت �يد19 �ن ة �ول الكو�ن �تل�ن صص م�ن امت اإذاعة صوت المصال�ة �ب�بث �ت �ت

ب  الق ، �ي�ب عن ر الإ اع الأ�عار. �بال�ن��بة ل�نا ��تى ل �نرى آ�ن لى ار�ت�ن ىي ال�وق مما أدى اإ ا�أع �نادرة �ن عل ال�بصن ه �ب رصن الق الذي �تم �ن عن  مر�بع 4 “الإ
ن

ال م�تصل م� مد�ي�نة �بور. �ت
�تمع”.  �يروس �بالم�ب ار ال�ن �نهاء ا�ن�ت�ش ا�أ�ية لإ راءات الو�ت م �بالإ�ب أن �نل�ترن

�بعض الأولد وال�ب�نات  �يروس الكورو�نا، �ن ن �ن
ا أن لم �يك� اف أ�يصن �يروس كورو�نا”. وأصن  زمال�أه آ�باء أ�ش�ناء �ظر �ن

ن
ا�أال “أص�بح العد�يد م� ذاعة �ت س الإ و�ت�دث أ�دي الطالب ل�ن�ن

ىي المدر�ة. ون �ن ن �تركوا المدر�ة اك�نوا ��ي�ب�ت
الذ�ي�

وك، أو�يل، واو، �يام�ج�يو، روم�ج�يك و مد�ي�نة �جور(: ذاعة اي راد�يو وال�تىي �تصل �ج�ثها لك م�ن )وسط الس�توا�أ�ية، �تور�يت، كواحج اإ
ارك ال�بث  �يد19. �ش  �ملة ال�توع�ية �ول الكو�ن

ن
ء م� رن  ك�ب

ن
ة م�شل ك�بار ال�� ع�ي�ن �أات الصن �هم وال�ن ىي �ما�ية أ�ن�ن �باب �ن رًا �ول دور ال�ش ًا م�با�ش ا�ش ن �ن�ت

اف راد�يو الع�ي� ا��تصن
 مرض الكورو�نا. 

ن
واعد ال�المة م� رى ل�ت�باع ال�ت عوا العا�أالت الأ�ن �ب ذاعة �ش ىي الإ �يد19. أر�باب العا�أالت �ن  الكو�ن

ن
ا�ية م� ادات ص��ية للو�ت ر�ش ارب �تمارس �بعض العا�أالت اإ �ت�ب

�ناع  ل �ير�تدي �ت  الم�نرن
ن

رج م� ص �ي�ن �ن  أن أي �ش
ن

كد م� �نعة. أ�ت�أ �ياطة الأ�ت ال �ن ىي م�ب  العمر 62 عاًما، على ��ب�يل الم�شال: “أ�نا أعمل �ن
ن

ة م� ول ل�يلىي ك�ي�ن��يىي أمودا ال�بالعن و�ت�ت
اصة “. ه ال�ن  أط�با�ت

ن
لك م� ص �ي�أ �ن . وأ�ش�ناء �ت�ناول�نا لطعام، لك �ش رد أ�ر�تىي امىي للك أ�ن لرن ن اإ

�ل ال�يد�ي� ل، عن ىي الم�نرن ه. و�ن و�ب
�ل �يد�يك لأ�نه ه�ناك  ف، اعن �بر�نىي أمىي �تو�ت  �ملة �توع�ية �ي�ن

ن
 العمر الذي لكما عدت م�

ن
ام�ة م� ىي ال�ن �يدي �ن ا�ية، لدّي ��ن ر�يت �بر�ا�با: “أ�نا �ع�يدة للعن ول مار�ب و�ت�ت

ل “. ول الم�نرن �بل الد�ن �ل أ�يد�يهم �ت وموا �بعن ور أن �ي�ت ص على ال�ن �ن عله - لد�ي�نا ماء وصا�بون على ال�باب وأي �ش �يروس كورو�نا. هذا ما �ن�ن �ن

ر الأمم الم�ت�دة(: ة �جال�توك�توك )وسط الس�توا�أ�ية ، م�ت ات ال�نار�ية المعرو�ن الدراحج
اركت مع اله�ي�أة  �يد19، و�ش اء الكو�ن و�با �ول �تدا�ب�ير ال��تر�ن ر الأمم الم�ت�دة �ب�ب ل م�ت ات ال�نار�ية دا�ن �يد19 ع�بر الدرا�ب  الكو�ن

ن
ر معلومات ع� وموا �ب�ن�ش  �ي�ت

ن
ر�يق الذ�ي� �بث �ن

�يد19.  الكو�ن
ن

ا�ية م� ىي الو�ت �تمع �ن دمت �بعض ال�نصا�أح لم�اعدة الم�ب الط�ب�ية الدول�ية )IMC( ال�تىي �ت

ا�نس �يوز راد�يو )وسط الس�توا�أ�ية(: اد�ن
اد �بعض  �يد19. وأ�ن �يود الكو�ن �يف �ت �ن �ش�ير �ت�ن ن �ت�أ

ذاعىي ع� �يد19. و�ت�دث ال�بر�نامحج الإ �ة و�ط الكو�ن وا المصا�ن �ن�ن ارع لماذا ا��ت�أ ىي ال�ش ا�نس �يوز راد�يو ال�ناس �ن ل اد�ن ��أ
لى ممار�ة ��يا�تهم العاد�ية ال�تىي  عوا اإ اد AYR أن: “ال�ناس ر�ب �يد19 وأ�ن واعد الكو�ن ن ا�ت�باع �ت

ف ع� ة ال�تصدي لمرض الكورو�نا، �تو�ت ىي طر�ي�ت ة �ن دوا ال�ش�ت �ت �نهم �ن ن �ب�أ
المواط�ن�ي�

�تمعات “. ىي الم�ب ر �ن ال �ي�ن�ت�ش ىي ل �يرن �يروس ال�تا�ب اطر لأن ال�ن ة �بالم�ن و�ن م��ن
ل ومركرن الطوارئ.  ىي الم�نرن �يد19 �ن  اإدارة �الت الكو�ن

ن
ذاعة الم�ت�دث الر�مىي �با�م وزارة الص�ة و�ت�دث ع� س الإ ت �ن�ن ا�ن  كما ا��تصن

�نعة  �ك وار�تد أ�ت ل �ن�ن راءات الأ��ترز�ية م�شال اعرن ذ ال�ب �ن ا�ب�ية ، �ت�أ �ت�بار اإ�ي�ب ة ال�ن رد أن �تكون �ن�ت�ي�ب لة الذا�ت�ية. ]...[ �بم�ب ء هو العرن ىي د. �شو لوي الذي ذكر ذلك الآن: “أهم �ش
ا لم�ار�بة  رى أ�يصن ا�أ�ية الأ�ن اف أهم�ية ال�تدا�ب�ير الو�ت ة”. ال�بر�نامحج ا��تك�ش �يروس �ب�تلك الطر�ي�ت  لمعظم ال�ناس م�ار�بة ال�ن

ن
�تك و�يمك� ذ�ي�تك و�نظا�ن ن �ب�تعن

او كمامة واع�ت�
�يروس. ال�ن

ة �جال )TRC(: وسط الس�توا�أ�ية ، أو�يل ، �تورالىي ، م�ي�ناكمان وك�جو�ي�تا  �تمع المعرو�ن ذاعات الم�ج اإ
رى.  �يروس كورو�نا والأمراض الأ�ن ن �ن

ر�يق �ب�ي� �ية ال�ت�ن ن ال�ناس ك�ي�ن
لت ال�برد العادي كما ل �يعرف الك�ش�ير م� �يد19 و�نرن  الكو�ن

ن
ات �ب�ي� �تال�ن �تمع �ول ال�ن ذاعات الم�ب �ب�شت الإ

ن ك�شر. 
ر�ي� لة ال�برد والل�تهاب الر�أوي وال�عال وآ�ن رى م�شل �نرن ا�أعة الأ�ن �يد19 والأمراض ال�ش  الكو�ن

ن
رق �ب�ي� هم ال�ن ن ال�ناس ل�ن

كما ذكر المصدر: “اإ�نه صعب على ك�ش�ير م�
لة “.  ال الص�ة �ول هذه الم��أ ىي م�ب ن �ن

�بل العامل�ي� ن �ت
لى ال�ت�نو�ير م� لذلك ، �ي��تاج ال�ناس اإ

طاعة  ىي ال�ت ن �ن
�تصال �بالعامل�ي� �يام �بالإ م�يع �بال�ت ة وأدعوا ال�ب �تل�ن �يد19 م�ن ا و الكو�ن لو�نرن �ن�ن  الإ

ن
�يا أن العالمات والأعراض �ب�ي� ر�ي�ت �ن ن اإ

 مؤو��ة أط�باء م�
ن

د. داومىي أرالر�يك م�
معات العامة. �ة وأ�ش�ناء ال�ت�ب  طر�يق المصا�ن

ن
ل ع�  أن �يكون كذلك �ت�ن�ت�ت

ن
�يد19 �يمك� �وصات ع�ند المرض. كما أكد أن الكو�ن راء ال�ن الص�ىي لإ�ب

mailto:mgubay%40internews.org?subject=
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�نوب السودان.  مهور�ية �ج ج �تم�ا�تهم �ج ل م�ج رى و�ج�ض ال�ت�د�يات ال�ت�نمو�ية دا�ن �يع الص��ية اال�ن ن لو�جاء الكورو�نا واملوا�ن
ن �ي�ملون كمراسل�ي ن الذ�ي

�ي�ي ام�ج االس�جوعي للص��ن �ت �تصم�ي هذه ال�ج
د�ي  �يد19 طرق �ت�ت  كو�ن

ن
 ع�

ن
 رأي املواط�

ن
م� عالم، و�ي�تصن طاع االإ ة كمصدر ل�ت عالم�ية املو�ثو�ت ع املواد االإ اك�ئها، و�ج �جل وزارة الص�ة و�ث ن �ت

 الص�ة ال�امة م�
ن

د�ي امل�لومات امل��تمدة ع�  �ج�ض النطوات ال�مل�ية ل�ت�ت
ن

م� �نسا�ن�ية. �ي�تصن املساعدات االإ

�ت�نا �يمك�نك ال�تواصل مع ن �ن�ش
اركة أي معلومة ع� ب �بامل�اهمة أو م�ش عن اإذا ك�نت �ت

 Dr. Michael Gubay, mgubay@internews.org أو Akiiki Tusiime, atusiime@internews.org 
�ن�يوز،  �ن�ت �بار كورو�نا الناصة �ب�أ ون أ�ن ن �ي�ن�ش اص�تا الذ�ي عالم�ية �ن  لك �ب�يو�تات الإ

ن
ات و أراء م� ي �تعل�ي�ت �ب �ب�أ �يوز �ت ا�ن�ت

�يد 19 لعامة ال�ناس. ط�ية كو�ن ي �تعن �تصة �ن �ت�نا امل�ن �يع �ن�ش �يمك�نكم �ن�ش او �بث �ب

وم�ية   وزارة الص�ة ال�ت
ن

م��أوولىي الص�ة م�
وم�نظمة الص�ة العالم�ية )WHO( هىي 

ف  ن ال�تو�ت
�نوب ال�ودان م� �ت�ذ�ير �اكن �ب

ا�أر أ�ش�ناء  ة أو ال��ب �ي�ش  ال�ش
ن

�ي� ن �تد�ن
ع�

لى   �يؤدي اإ
ن

�ي� �يروس لأن ال�تد�ن ا�أ�ة ال�ن �ب
رد  د�يد ع�ندما �يصاب ال�ن ار المرض ال�ش ا�ن�ت�ش
و�با   �بعض �اكن �ب

ن
�يد19. لك� �بوا�طة الكو�ن

لل  ا�أر �ت�ت ة و ال��ب �ي�ش  ال�ش
ن

�ي� ولون اإن �تد�ن �ي�ت
�يد19  د مع الكو�ن ن ال�تعا�ت

اطر م�  الم�ن
ن

م�
رون أ�نه ل�يس لد�يهم  ول آ�ن �ب�ي�نما �ي�ت
�نون �ب��بب الإدمان. �يارلأ�نهم �يد�ن �ن

وب طون،  �يلو �ت �نا�أب مد�ير PHEOC د.أ�ن�ب
 

ن
�ي� ن ال�تد�ن

ف ع� مهور �بال�تو�ت �ي�ث ال�ب
ا�أ�ة الكورو�نا. أ�ش�ناء هذا �ب

ة له آ�ثار س�ي�أة على مرض  �يسث �ن السث
�ي �تدحن

�يد19 الكو�ن
�يد19  ا لم�نظمة الص�ة العالم�ية، الكو�ن �تً و�ن

 .
ن

م الر�أ�ت�ي� هو مرض معدي �يها�ب
عله  ة الر�أة مما �ي�ب �ي�ن عف وطن  �يصن

ن
�ي� وال�تد�ن

�يرو�ات  �م م�ار�بة ال�ن �يصعب على ال�ب
ا  رى. ال�ت�بغ أ�يصن �ية والأمراض الأ�ن ال�تا�ب

ىي ال�بالد.  رى �ن �يد19 وال�تطورات المهمة الأ�ن ىي الكو�ن �ش ىي ا�ن�تر�ن�يوز �ول �ت�ن راكء اإعالم�يون �ن صة ك�ت�بها �ش �م �ت �يعرض هذا ال�ت

ول مسؤولو الص�ة �يد19، كما �ي�ت اطر الكو�ن �يد م�ن م�ن ة �يرن �يسث �ن السث
�ي وت�تدحن لم د�ي�ي�نق ما�ت �ب�ت

ا��ية حن

 
ن

�ير معدي ولك� طر ك�ب�ير �بما أ�نه عن لك �ن �ي�ش
لب، الأوع�ية  ىي أمراض م�شل ال�ت �ي�ت��بب �ن

�ىي  هاز ال�ت�ن�ن الدمو�ية، ال�رطان، مرض ال�ب
 

ن
اص الذ�ي� �ن ع الأ�ش وال�كري الذي �يوصن

طر أعلى  ىي �ن  هذه الظروف �ن
ن

�يعا�نون م�
�يد19.  ون لكو�ن ع�ندما �ي�تعرصن

وب طون أن أي  �يلو �ت هذا و�يؤكد دك�تور أ�ن�ب
 

ن
�شر على الر�أ�ت�ي� ن �ي�أ

� ء �ي�تعلق �بال�تد�ن ىي �ش
لى الموت.  د �تؤدي اإ و�يؤدي لأعراض �ت
�تم د. طون “ال�نص�ي�ة ال�تىي أر�يدها  و�ن

�نون   �يد�ن
ن

لمواصلة العطاء لأول�أك الذ�ي�
ور  هم على ال�ن �ن لك �تو�ت صن ن �ن

ة م� �ي�ش ال�ش
�ترة و�باء الكورو�نا، اإذا ك�نت  ل أ�ش�ناء �ن على الأ�ت

ىي  ة �ن �ي�ش  ال�ش
ن

�ي� ىي �تد�ن �تر�يد ال��تمرار �ن
طورة  �ك ل�ن �نك �تعرض �ن�ن �أ ت �ن هذا الو�ت
ع �شالث  ىي الوا�ت  أن �تكون �ن

ن
المرض �يمك�

ار�نة  ط�يرة �بالم�ت مرات وأن �تصاب �ب�أعراض �ن
ة “. �ي�ش �نون ال�ش  ل �يد�ن

ن
مع ال�ناس الذ�ي�

�يد19 �جع�يدا ان �ي�رق الكو�ن هذا الدحن
 العمر 35 عاًما 

ن
ارس مو�ى �ي�بلغ م� �ن

و�با،  ىي مد�ي�نة �ب  �ب�ىي �ن�ياكورون �ن
ن

�ي�ك�

د أ�نه  ة لأ�نه �يع�ت�ت �ي�ش  ال�ش
ن

� ول أ�نه �يد�ن �ي�ت
�يد19.  صا�بة �بالكو�ن  الإ

ن
��يم�نع ذلك م�

ة لأ�نها  �ي�ش  ال�ش
ن

� �يف مو�ى: “�ند�ن و�يصن
�اد�نا، و�وف  ىي أ�ب ود الكورو�نا �ن �ت�رق و�ب

�يروس كورو�نا  �ام�نا على م�ار�بة �ن �ت�اعد أ�ب
 أص�ب��نا 

ن
�ي� �يادة كم�ية ال�تد�ن م�نا �برن لذلك �ت

ة ��تى  �ترات ال�ا�ب�ت ار�ن�تا �بال�ن ن أك�شر م�ت
� �ند�ن

�يد19.  الكو�ن
ن

��نا م�  �ما�ية أ�ن�ن
ن

 م�
ن

�ن�تمك�
 

ن
 م�

ن
م� ىي م�أ �ي�نا �ن د أ�نه �ي�ب�ت ]...[ �نع�ت�ت

م أن الأط�باء  �يروس كورو�نا �برعن صا�بة �ب�ن الإ
ن �تماما”. 

�ي� كرة ال�تد�ن ون �ن صن �ير�ن
ال ط�ب�يب �يعمل �ب�ىي أطلع �براة وطلب  و�ت

ة  �ي�ش  ال�ش
ن

�  هو�ي�ته، �يد�ن
ن

ف ع� م�ن�نا عدم ك�ش
ىي العمل”،  مس مرات �يوما “لل�ترك�يرن �ن �ن

ىي  ارة �ن  ��ي�ب
ن

ر�ي�  ع�ش
ن

ن أك�شر م�
� و�يد�ن

 
ن

�ي� طورة ال�تد�ن ال�يوم. و �يعلم مدي �ن
 أدما�نه 

ن
الع ع� �ت ىي الإ كر �ن على ص��ته، و�ي�ن

 ��ب رأ�يه.
ن

�ي� ال�تد�ن

ول الص�ة  ا�تل سام �ي�ت ة: �ت �يسث السث

�ن
المسؤول�ي

ى  �ن ىي م��ت�ش اري أمراض الصدر �ن ال ا��ت�ش �ت

ول �جعض  �يد19. �ي�ت �ا�جة �جالكو�ن طورة المرض ع�ند الإ �يد م�ن حن ا�أر لأ�نه �يرن ة والس�ج �يسث �نىي السث �نوب السودان �ي�ذرون مدحن ىي حج �ن الص�ة �ن
 مسؤول�ي

�يد19. ىي م�نع الكو�ن �ن �يساعد �ن
�ي ن ال�تدحن رون اإ ول آحن الع �ج�ي�نما �ي�ت �ت ىي الإ دون �عو�جة �ن �نهم �ي�ج و�جا اإ ساكن حج

ام�وك ع�بد الله  و�با ال�تعل�يمىي د.اك�ب �ب
 أعالىي 

ن
موي أن أك��يد الكر�بون و ال�ن�يكو�ت�ي�

ة  �ي�ش ىي ال�ش لىي 15 مرة �ن دا �ب�ن��بة �تصل اإ �ب
�ير ص��ية  ا عن ا�أر. �بل هو أ�يصن ار�ن�تا �بال��ب م�ت

ل�ون   �ي�ب
ن

�ن�ي� اص لأن المد�ن لك �ن �ب�ش
ة �ت�تراوح  �ي�ش �ي�نهم ل�ش �ترة ك�ب�يرة أ�ش�ناء �تد�ن �ن
ار�نة  ة. و�يمك�ن�نا م�ت �ي�ت لى 60 د�ت  45 اإ

ن
�ب�ي�

ل�ة الوا�د �تعادل  ىي ال�ب ة �ن �ي�ش  ال�ش
ن

�ي� �تد�ن
دا  ط�يرة �ب ارة، هذا أمر �ن 200-100 ��ي�ب

ا.  ا�تلة أ�يصن و�ت
ك�يده أن  �تم د.ع�بد الله موي �ب�ت�أ هذا و �ن

لب  صور ال�ت لى �ت  أن �يؤدي اإ
ن

 �يمك�
ن

�ي� ال�تد�ن
، وأ�نواع  ن

م� عب الهوا�أ�ية المرن وال�تهاب ال�ش
لب   ال�رطان، أمراض ال�ت

ن
ة م� �تل�ن م�ن

ا للص�ة  �ت دان ال�مل و�ن �ت رى و��تى �ن الأ�ن
�تل أك�شر  العالم�ية م�نظمة )WHO( ال�ت�بغ �ي�ت
ص عالم�يًا لك عام. أك�شر  �ن  �ش

ن
 8 مال�ي�ي�

ن
م�

ن �تعاطىي 
�يات م�  هذه الو�ن

ن
 م�

ن
7 مال�ي�ي�

ن
م�

ر و �والىي 1.2 مل�يون �ب��بب  ال�ت�بغ الم�با�ش
.  ال�ل�بىي

ن
�ي�  ل ال�تد�ن

ن
�ن�ي� �ير المد�ن �تعرض عن

 المعلومات الص��ية 
ن

�يد م� لمرن
�يد19 و ك�يف  ة �بالكو�ن الم�تعل�ت

�ك �يمك�نك م�تا�بعة  �ت�مىي �ن�ن
�ي��بوك  ��ت�نا على ال�ن ص�ن
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عالم �يد19 ع�بر م�نظمة اال�ن�تر�ن�يوز لالإ رة ع�ن كو�ن �ن�ش
�نوب السودان دة �ج�ج �يروس كورو�نا المس�ت�ج ط�ية �ن  �ت�ن
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�نوب السودان.  مهور�ية �ج ج �تم�ا�تهم �ج ل م�ج رى و�ج�ض ال�ت�د�يات ال�ت�نمو�ية دا�ن �يع الص��ية اال�ن ن لو�جاء الكورو�نا واملوا�ن
ن �ي�ملون كمراسل�ي ن الذ�ي

�ي�ي ام�ج االس�جوعي للص��ن �ت �تصم�ي هذه ال�ج
د�ي  �يد19 طرق �ت�ت  كو�ن

ن
 ع�

ن
 رأي املواط�

ن
م� عالم، و�ي�تصن طاع االإ ة كمصدر ل�ت عالم�ية املو�ثو�ت ع املواد االإ اك�ئها، و�ج �جل وزارة الص�ة و�ث ن �ت

 الص�ة ال�امة م�
ن

د�ي امل�لومات امل��تمدة ع�  �ج�ض النطوات ال�مل�ية ل�ت�ت
ن

م� �نسا�ن�ية. �ي�تصن املساعدات االإ

�ت�نا �يمك�نك ال�تواصل مع ن �ن�ش
اركة أي معلومة ع� ب �بامل�اهمة أو م�ش عن اإذا ك�نت �ت

 Dr. Michael Gubay, mgubay@internews.org أو Akiiki Tusiime, atusiime@internews.org 
�ن�يوز،  �ن�ت �بار كورو�نا الناصة �ب�أ ون أ�ن ن �ي�ن�ش اص�تا الذ�ي عالم�ية �ن  لك �ب�يو�تات الإ

ن
ات و أراء م� ي �تعل�ي�ت �ب �ب�أ �يوز �ت ا�ن�ت

�يد 19 لعامة ال�ناس. ط�ية كو�ن ي �تعن �تصة �ن �ت�نا امل�ن �يع �ن�ش �يمك�نكم �ن�ش او �بث �ب

درات رص �ج�ناء ال�ت �ن

روع �ت�د�يث المسث
ومون �بعمل  ًدا لعمل BBTT. لأ�نكم �ت�ت  مم�ت�نون �ب

ن
�تمع ، �ن��  “كم�ب

ىي  �يروس كورو�نا �ن �يذ ال�توع�ية �ول �ن الل �ت�ن�ن  �ن
ن

�تمع�نا م� را�أع لم�ب
�تمع ل�يس لد�يهم  راد الم�ب �يد لأن �بعض أ�ن ن أ�نه �ب

مراكرن �ما�ية المد�ن�ي�ي�
 م�نذ أن أ�تىي 

ن
�بار. ولك�  �يمك�نهم ال�صول على الأ�ن

ن
 أ�ي�

ن
ة راد�يو م� هرن أ�ب

ىي  لى �با�ت مم�نا اإ د ا�نصن �تمع ، ل�ت  الكورو�نا كم�ب
ن

�بار ع� ر الأ�ن BBTT �ب�ن�ش
�ير  عل ال�ن ىي �ن �يد19. ا��تمروا �ن  الكو�ن

ن
�يد ع� العالم و أص�ب��نا �ن�مع المرن

و�با.  ل �ك�نات الأمم الم�ت�دة �ب�ب �تع�نا ه�نا دا�ن لم�ب
�ن�تر�ن�يوز و  ر�ير �ب�أن م�نظمة الإ ملت �ت�ت  15-1 أك�تو�بر �ش

ن
�ترة �ب�ي� ىي ال�ن و�ن

ات اإذاع�ية،  �ن�تاج وال�بث �برام�ب ىي اإ ري ا��تمروا �ن عالم الأ�ن راكء و�ا�أل الإ �ش
مع  ة �بال�توك�توك �ب�ب ات ال�نار�ية المعرو�ن امت �بر�نامحج الدرا�ب هذا و�ت

ة لدعم  عالم�ية الهاد�ن رات الإ ر ال�ن�ش �ن�تاج و�ن�ش ات، واإ ا�أعات وال�تعل�ي�ت ال�ش
�نوب ال�ودان.  ىي ال�ب �يد19 �ن اع الكو�ن  أوصن

ن
عالم�ية ع� ار�ير الإ ال�ت�ت

�بك�تان راد�يو )TRC و CRN( �تد�يران أ�د  راكة مع �ش روع �يعمل �بال�ش الم�ش
 AYR، VOR، SAMA FM( ذاعة؛ �ت م�طات اإذاع�ية ر م�طات الإ ع�ش

و TRC و UN House و Eye Radio( وأر�بع م�طات اإذاع�ية اإ�ن�ا�ن�ية.

روع  و�باي، مد�ير الم�ش ى ال�تصال �بالدك�تور ما�يلك �ت  المعلومات ، �ير�ب
ن

�يد م� لمرن
�نوب ال�ودان. �ن�تر�ن�يوز �ب�ب الص�ىي �بم�نظمة الإ

�يد19 اح الكو�ن �ن�تر�نت حول ل�ت رى - �ندوة ع�جر الإ اهد مرة أحن سث
ب  �ير ص��ي�ة”، �ي�ب �يد19 “�تطه�ير المعلومات العن لم�ار�بة الكو�ن

ة  �ي�ن ح المعلومات المرن صن ىي �ن اوزوا �تركرن �ن �يون �ب�أن �ي�ت�ب م�يع الص��ن ل�ب
صىي  �بكة الدول�ية ل�ت�ت امت ال�ش �ن�تر�نت. �ت ورة ع�بر الإ ط الم�ن�ش �ت �ن

اش �ول  ة �ن�ت ة ب )IFCN( �ب�تصو�ير ملف �ل�ت ا�أق المعرو�ن ال��ت
اهده ه�نا! لك �ش صن ن �ن

للة. م� اح و�وءه و معلومات مصن �تردد الل�ت

وع “ال�ركة” و�ته �ي�ج�ث ع�ن مساهمات حول مو�ن معهد حج
�يًا أو  ن ال�ت�رك - �ر�ن

�ياء ال�تىي �تمك�ن�نا م� و�ته م�اهمات اإ�بداع�ية �تركرن على الأ�ش وع “ال�ركة”. �يدعو معهد �ب  م�اهمات �ول موصن
ن

ىي ألما�ن�يا ع� و�ته �ن �ي�ب�ث معهد �ب
رأ  رى ع�بر ال�دود. ا�ت ة أ�ن �يل الع�يش �بطر�ي�ت �يرها الك�ش�ير - لل�ت�اؤل ماذا �تع�نىي ذلك و �ت�ن ات ال�نار�ية وعن اء والطا�أرات والموا�نىأ والدرا�ب صن طارات والطرق و�برامحج ال�ن از�يًا - ال�ت م�ب

 المعا�ي�ير ه�نا.
ن

ع�

�ير  هةالمعلومات عن اط�أة: 4 �نصا�أح لمواحج ح المعلومات ال�ن صن ل �تك�تِف �ج�ن
�يد19 ���ي�ة ع�ن الكو�ن

ط على أ�نها  �ت ل�يها �ن ن ال�نظر اإ
، �بدًل م� ىي هر الماصن ال رأي ال�ش ىي م�ت ادلت �ن “كما �ب

ا�بل   الو�باء، �بالم�ت
ن

ة ع� �ي�ت معها �بمعلومات د�ت ب �ت �يد19 �ي�ب  الكو�ن
ن

اط�أة ع� �تصورات �ن
ىي  دامها للم�اعدة �ن ات ال�تىي �يمك�ن�نا ا��ت�ن ل�يها على أ�نها ال�تعل�ي�ت ب أن �ن�نظر اإ �ي�ب

�يد ه�نا. رأ المرن �يد19”. ا�ت  الكو�ن
ن

اوف ال�ناس ع� ار�ير�نا، وم�نها �تهد�أة م�ن ن �ت�ت
�ت���ي�

ات �تعل�ي�ت العدد                                                                               دم ال�ت�ت

مع أراء رة على الهواء، �ب  ال�تصال الم�با�ش
�تا لأعال�نات  ا�ن مهوراصن  ال�ب

ن
108 م�

ها و  �برامحج اإذاع�ية ال�تىي �تم ا�ن�تا�ب
ة  �يد19 �بطر�ي�ت  الكو�ن

ن
رها ع� �ن�ش

مما�شلة 

د�يم  �يد19 م�شل �ت�ت  الكو�ن
ن

رات اإذاع�ية ع� �ن�ش
 

ن
ص�يرة ع� رات �ت �ت  الو�باء، �ن

ن
هادات ع� �ش

ات الدرام�ية   ال�ل�ت
ن

�يرا �بعض م� المرض أ�ن
 .  الو�باء العالمىي

ن
ع�

52
ها و  �برامحج اإذاع�ية ال�تىي �تم ا�ن�تا�ب
ة  �يد19 �بطر�ي�ت  الكو�ن

ن
رها ع� �ن�ش

م�ب�تكرة 

معها �بوا�طة  ن الردود ال�تىي �تم �ب
�بعض م�

�ن�تر�ن�يوز و �بر�نامحج  عالم لم�نظمة الإ راكء الإ �ش
ة �بال�توك�توك او  ات ال�نار�ية المعرو�ن الدرا�ب

ن
ر �ما�ية المد�ن�ي�ي� ل م�ت ال�بودا �بودا دا�ن

448 ات ال�تىي �تم  ا�أعات و ال�تعل�ي�ت ال�ش
معها  �ب

رات ��تى الأن  �ن�تاج �شال�شة �ن�ش مة و اإ �تم �تر�ب
�ية، �يمك�نك  ل�يرن �ن�ب �تىي العر�ب�ية و الإ �بلعن

ال�صول لملف ه�نا.  
9 عالم�ية  ارة الإ رات لو�ت �ن�ش
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