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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

م�بر 2020 18 �نو�ن

�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
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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
ن  �ن الص�ة العامة �ج�أ

ال مسؤول�ي �ت
�يد19 لم �ي�ن�تهىي �جعد الكو�ن

ارد لكو �ب�أن ه�ناك ز�يادة  �نوب ال�ودان د. ر�ي�ت�ش ىي �ب �يد19 �ن �ذر مد�ير �وادث الكو�ن
 

ن
ة �شا�ن�ية م� ع مو�ب �ية و�تو�ت ىي الأ�ا�ب�يع الماصن �يروس كورو�نا �ن صا�بة �ب�ن ىي �الت الإ �ن

ق  لى ال�تد�ن �يروس �تعود اإ ار ال�ن اع معدل ا�ن�ت�ش ال د. لكو أن ار�ت�ن ىي ال�بالد. و�ت �يروس �ن ال�ن
�ية ،  هر الماصن  الأ�ش

ن
�ندا. “م� �ش�يو�ب�يا وروا�ندا و أوعن اورة اإ  الدول الم�ب

ن
 م�

ن
�أ�ي� �ير الال�ب الأ�ن

 ال�بلد 
ن

اءت م� م�يع ال�الت الم��توردة ال�تىي �ب د�يدة، و�ب ر�ي�بًا 90 �الة �ب �ي�نا �ت�ت �تل�ت
لى   عادوا اإ

ن
�نوب ال�ودان الذ�ي�  �ب

ن
ال الدك�تور لكو: هؤلء هم م� �ندا و �ت اور أوعن الم�ب

ومون  ىي ال�بالد ��ي�ت ن �ن
 العا�أد�ي�

ن
 م�

ن
لق هو أن هذه ال�الت ال�ت�ع�ي� د�يارهم. اكن ال�ت

�تمع ”)المصدر: راد�يو �تمازج(. ىي الم�ب رالعدوى �ن �ب�ن�ش
ىي �بعد  �يروس ال�تا�ب ا�أ�ة ال�ن  �ب

ن
ة �شا�ن�ية م�  مو�ب

ن
و�بالم�شل، �ذرت وزارة الص�ة م�

�يرة. مد�ير الص�ة العامة �بمركرن  ىي الأ�ا�ب�يع الأ�ن ا�ب�ية �ن ىي �الت اإ�ي�ب �يل ز�يادة �ن �ت��ب
 

ن
ذاعة اي راد�يو ع� عمل�يات الطوارئ �بوزارة الص�ة د ما�ش�يو �توت مو��يس �ت�دث لإ

ر على  ا�يد وهذا مؤ�ش ا�ب�ية �ت�ترن �ي�ب ال “�ي�بدو أن عدد ال�الت الإ اع الكورو�نا �بال�بلد و�ت أوصن
ىي أن  ك�ير �ن اء وال�ت�ن لى ال��تر�ن ال مع�نا”. “لذا، ل �ي��تاج ال�ناس اإ أن المرض ل �يرن
س”. )المصدر: اإذاعة اي راد�يو(.  ن ال�ن�ن

ا ع� عرون �بالرصن د ا�ن�تهى و�ي�ش �يد19 �ت الكو�ن
ا�ية م�نها )Africa CDC( �ذر  �ة الأمراض والو�ت ىي لماك�ن ر�ي�ت لى، المركرن الأ�ن ة اإ ا�ن صن �بالإ

ىي أورو�با  �يروس كورو�نا مع ز�يادة ال�الت �ن ن �ن
ة �شا�ن�ية م�  ال��تعداد لمو�ب

ن
ارة م� ال�ت

.)CNN :ية )المصدر� ر�ي�ت و�بعض الدول الأ�ن
�بار مرض الكورو�نا  ر أ�ن عالم لم�نظمة ال�ن�تر�ن�يوز �ب�ن�ش راكء و�ا�أل الإ ومع ذلك، �يواصل �ش

�تح ال�دود والمدارس ودور الع�بادة و   �يؤم�نون �ب�ن
ن

راكء �ب�أن المواط�ن�ي� ال ال�ش و �ت
�يد19  �بل ال�كومة لم�ار�بة الكورو�نا �يع�نىي “�ب�أن الكو�ن ن �ت

ة م� روصن �يود الم�ن �يف ال�ت �ن �ت�ن
مون   الع�بادة ل �يل�ترن

ن
�يون أن �بعض المدارس وأماك� اد ص��ن د أ�ن�تهت”. كما أ�ن �ت

 
ن

اط�أة ع� رى. ال�تصورات ال�ن دمات مرة أ�ن �تح ال�ن ادات ال�كوم�ية ع�ند ال�ن ر�ش �بالإ
ال �يم�شل �ت�د�يًا  �نعة ل �يرن  �ير�تدون أ�ت

ن
اه أول�أك الذ�ي� ف ال�ل�ب�ية �ت�ب �نعة والموا�ت الأ�ت

 
ن

وح المواط�ن�ي� لى �نرن  ال�بالد اإ
ن

اء ك�ش�يرة م� رن ىي أ�ب ا�نات �ن �يصن ا. كما أدت اكر�شة ال�ن أ�يصنً
د�يدة �ت�تعلق  �ية �ب ا�ن اطر اإصن ر لهم م�ن د�م �يو�ن ىي م�أوى مرن �بر�تهم على الع�يش �ن وأ�ب

 Info Saves“ روع  م�ش
ن

ء م� رن راكء ال�ن�تر�ن�يوز �ب �يروس الكورو�نا )المصدر: �ش ار �ن �با�ن�ت�ش
 .)”Lives

الت  ا�أعة و�ت  اإ�بالغ ال�ش
ن

الل آل�ي�ت�نا الم�ؤولة ع�  �ن
ن

وك، م� �ت ة �بو�ن�أ ذكرت امرأة �بم�نط�ت
وذ على  �ن ب أن �تكون م�أ ة �بالص�ة �ي�ب �بلك �كمة “المعلومات ال��يو�ية الم�تعل�ت

 أن �ي�اعد و�يمك�نها 
ن

�يد19. هذا �يمك�  الكو�ن
ن

ت الصعب م� ىي هذا الو�ت د �ن م�مل ال�ب
ع�ب�نا “.  اذ أرواح �ش ��تى اإ�ن�ت

مع�ية  ىي �ب �ت�تا��ية �ن ىي اللكمة ال�ن ال المد�ير العام لم�نظمة الص�ة العالم�ية �ن و�ت
�يد19. لك�نها لم �ت�تعب   الكو�ن

ن
ال “ر�بما �تع�ب�نا م� الص�ة العالم�ية �بع�بارات �ا�مة و�ت

عف  اط صن �ترس �ن�ت ة. لك�نها �ت�ن ع�ي�ن ىي ص�ة صن  هم �ن
ن

�ترس م� م�نا. �نعم، المرض �ي�ن
هل الم�تعمد. ل  �ناكر، وال�تم�نىي وال�ب ة، والإ ر�ت ا: م�شل عدم الم�اواة، وال�ت�ن رى ، أ�يصن أ�ن

�به  ول. اإ�نه ل �ي�أ مل �ب�أن المرض ��ترن لق أع�ي�ن�نا و�ن�أ اوض معه ول �نعن �يمك�ن�نا أن �ن�ت�ن
طاب ال��يا�ىي أو �نظر�يات المؤامرة. أمل�نا الو��يد هو ع�بر الطرق العلم�ية  �بال�ن

�نا ال�بعض لم�ار�بة المرض”. )المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(  مع �بعصن
ن

ام� وال�تصن

ا�بة  روع ال��ت�ب و�باي، ال�تصالت الص��ية - مد�ير م�ش �م الدك�تور ما�يلك �ت ك�تب هذا ال�ت
�يد19 لم�نظمة ال�ن�تر�ن�يوز. لكو�ن

mailto:mgubay%40internews.org?subject=
mailto:atusiime%40internews.org?subject=
https://moh.gov.ss/covid-19.php
https://africacdc.org/covid-19/
https://www.who.int/ar/home
https://radiotamazuj.org/en
https://eyeradio.org/official-warns-of-second-wave-of-covid-19/
https://edition.cnn.com/2020/10/30/africa/africa-second-covid-wave-intl/index.html
https://twitter.com/WHO/status/1325746027522105351


Lu
ga
ra

العدد 
السا�بع

2

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

م�بر 2020 18 �نو�ن

�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
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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

ا�أعات السش

�ية ا�ن �ن السش

د�ير كر و �ت�ت �ش

�ياء لمس الأ�ش

ة  ع�ي�ن �أات الصن ال�ن

ا�نات �يصن �ن�ن
وا�ن�ي ظ ال�ت ح�ن

�يع الم�تكررة الموا�ن

 العمر 32 عاما 
ن

ل �ي�بلغ م� ول ر�ب �ي�ت
��توا�أ�ية  رق الإ ىي �باك�بو�ي�تا �ب�ش �ب�وق الموا�ش
 �ي�ك�نون 

ن
“مرش الكورو�نا �يص�يب الذ�ي�

ري”   �ي�ك�نون �بال�ت
ن

�بالمدن ل�يس الذ�ي�

س   عمره �ب�ن�ن
ن

ىي 38 م� ل �ن �تم ر�ب و�ي�ن
 

ن
�تمع �ن�� و�با “ك م�ب ر مر�بع )أ( �ب�ب الم�ت
د�يمكم �بر�نامحج  مم�ت�نون لعمل الرا�أع ل�ت�ت

ات  �يد19 ع�بر الدرا�ب  الكو�ن
ن

�يد لأن ال�توع�ية ع� �تمع�نا ه�نا، أ�نه عمل �ب �تمع ل ال�نار�ية لم�ب راد الم�ب ن أ�ن
 �ي�صلون ه�ناك �بعض م�

ن
 أ�ي�

ن
ة الراد�يو م� هرن �يملكون أ�ب

 م�نذ أن �بدأت �بر�نامحج 
ن

لمعلومات، ولك�
 

ن
ات ال�نار�ية �تمك� ر ع�بر الدرا�ب �ن�ش

ىي العالم و  مام ل�با�ت  الأ�نصن
ن

�تمع م� الم�ب
 

ن
ون معلومات ك�ش�يرة ع� أص�ب�وا �يعر�ن
�يد19 و أطلب م�نكم المواصلة  الكو�ن
�تمع�نا”  دمة م�ب ىي �ن س الروح �ن �ب�ن�ن

 
ن

امس م� د ال�ن ىي الع�ت ول ��يدة �ن �ت�ت
ىي �توز�يع  لت ال�كومة �ن �ش عمرها “اذا �ن
ه أو الكمامات للك ال�ناس،  �نعة الو�ب أ�ت

�نعة  ص�يص �بعض الأ�ت م �ب�ت�ن لماذا لم �ت�ت
�تمع م�شل ك�بار  ة �بالم�ب ع�ي�ن �أات الصن ل�ن
رون؟ لأن  ، وال�ن�اء ال�وامل و أ�ن ن

ال��
اص �ال�تهم  �ن  الأ�ش

ن
ا ل�ال�تهم الص�ة” ه�ناك �بعض م� �ت ة و�ن �ر�ب

 عمره 
ن

ر م� ىي ال�شام�نة ع�ش اب �ن ع�بر �ش
و�با  ، مر�بع 2 �ب�ب

ن
ر �ما�ية المد�ن�ي�ي� �بم�ت

مت  ن ال�تىي �ت
ىي لك الأماك� ال “�ن و�ت

ل  �يد19 �ي�ن�ت�ت �يار�تها �معت �ب�أن الكو�ن �برن
�ياء المصا�بة، م�شل  ع�بر لمس الأ�ش

ب على  طر �ي�ب . و�يع�ت�بر �ن لحن �ة اإ المصا�ن
ر” ذ ال�رن �ن ال�ناس أن �ت�أ

 
ن

د ال�ادس م� ىي الع�ت ول ��يدة �ن �ت�ت
�يد19  و�با “الكو�ن ر �ب�ب س الم�ت عمرها �ب�ن�ن

�نوب ال�ودان لذلك  ن �ت�ن�تهىي �ب�ب
ل�

ظ على  ب على ال�ناس أن �ت�ا�ن �ي�ب
ىي لك ماكن”  �تماعىي �ن عمل�ية ال�ت�باعد ال�ب

 
ن

ل �بمع�كر ال�ناز��ي� �تم ر�ب و�ي�ن
ول   �بول�ية ال�ب��يرات و�ي�ت

ن
�بما�ناكم�

اظ  عان ل��ن �ب ة �ي�ش �يد19 وال�نظا�ن “الكو�ن
كر  �يد، أ�ش ة و�يع�ت�بر عمل �ب لعمل�ية ال�نظا�ن

�يد19.   الكو�ن
ن

د�يم �بر�نامحج ع� ذاعة ل�ت�ت الإ
�ل الأ�يدي �يمك�نها  وأن اك�نت عمل�ية عن

ب عل�ي�نا أن  صا�بة �ي�ب رض الإ ل�يل �ن �ت�ت
ة و الصرف  ظ على عمل�ية ال�نظا�ن �ن�ا�ن

. أعرف ه�نالك طرق عد�يدة  الص�ىي
ل�تعامل مع م�شل هذا المرض”

 عمره �بمر�بع 2 
ن

ىي 31 م� ل �ن ول ر�ب �ي�ت
ا�نات �ب�تعط�يل  �يصن امت ال�ن مد�ي�نة �بور “�ت

�يد19”  د الكو�ن طرق ال�المة صن

 العمر 36 عاما 
ن

امت ��يدة �ت�بلغ م� �ت
و�با   �ب�ب

ن
ر �ما�ية المد�ن�ي�ي� ل م�ت �يم دا�ن �ت�ت

دم �بصوت  الت “أ�ت�ت كر و �ت د�يم �ش ات ال�نار�ية �ب�ت�ت ر�يق �بر�نامحج الدرا�ب كر ل�ن ة �بال�تكو�توك او ال�بودا �بودا �ش المعرو�ن
 

ن
د�يمهم �مالت �توع�ية ع�  ل�ت�ت

ن
ر ال�ناز��ي� ل م�ت �يد19 ه�نا دا�ن الكو�ن

ل�يا”  دا�ن

ل�يل ب على ال�ناس �ت�ت ل “�ي�ب ول ر�ب  �ي�ت
ر لأن �ركة  ماكن لأ�ن

ن
ال�تهم م� ا �ت�ن�ت ل المرض أ�يصن ىي �ن�ت  “ال�ناس �ت�اعد �ن

مال رة �ش ل �بمد�ي�نة أو�يل �اصن �تم ر�ب  و�ي�ن
�يد19 كد �ب�أن الكو�ن ال “�بعد ال�ت�أ رن  �ب�رالعن

ب على وزارة �ترة �ي�ب  �ب�تظل مع�نا ل�ن

ن
دوا �ل للذ�ي� راكءها أن �ي�ب  الص�ة و �ش

 ال�المة
ن

وا�ن�ي� ومون �بك�ر ال�ت  �ي�ت
�يذ ام�نا �ب�ت�ن�ن �يد19 و أوكد �ب�أن �ت  لكو�ن

ل عدد راءات ال��تراز�ية ��ت�ت  ال�ب
ادر لة �يوم�يا وم�نها ��يعن  ال�الت الم��ب

، الأن اذا لك �نها�أىي �يروس دول�ت�نا �ب�ش  ال�ن
وارع ��ترع ال�ناس  ذه�بت ألىي ال�ش

�نون، و�ي��يرون دون �ون و�ي�ت�اصن ل�ون �ي�تصا�ن ه )الكمامة( �ي�ب �نعة الو�ب  ل�ب�هم لأ�ت
�ياء �تم د�مة و�تلك الأ�ش  مرن

ن
ىي أماك�  �ن

ا �بل ال�لطات �ا�ب�ت ن �ت
 “م�نعها م�

 العمر 28 
ن

ر �ي�بلغ م� ل أ�ن �يف ر�ب و�يصن
س المد�ي�نة “ل  روات �ب�ن�ن صن �ب�وق ال�ن
اهد  ود الكورو�نا لأ�ن�نىي لم أ�ش  �بو�ب

ن
أؤم�

 ” ىي �ن ة ه�نا �بالم��ت�ش �الت �ر�ب

�يروس  د عالج حال�ي ل�ف  ال �يوحج
�يد19  كو�ف

م �ج�ت�فاول  ادة ال �ت�ت أن اك�فت لد�يك أعراض حج
رب مركرف صح�ي  ل� أ�ت االأدو�ية لوحدك، �جل أذهب اإ

�يص الصح�يح م�ف االأط�جاء  حف ح�ت� �ت�تحصل ل�ت�ش

�يروس كورو�فا ا�ية م�ف �ف �يد 19: أدو�ية / أدو�ية لعالج أو الو�ت ذ أرواح كو�ف ل. ا�جق آم�فًا. أ�ف�ت �ي الم�فرف ا�جق �ف
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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

حالت �جدون أعراض
�يد19 ل �تظهر عل�يهم   �بالكو�ن

ن
اص المصا�ب�ي� �ن  الأ�ش

ن
ى. م�شل ك�ش�ير م� د ل �يال�ظون أ�نهم مرصن �يروس و�ت عالمات وأعراض ال�ن

ود  �يروس، لأ�نهم ل �يعلمون �بو�ب ر ال�ن ال �باإماك�نهم �ن�ش هكذا، ل �يرن
ى “�الت  �ادهم. �ي�مىي الأط�باء م�شل هذا مرصن �ب المرض �ب�أ

�بدون أعراض” )المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(. عادة ، 
ىي الم�تو�ط    رق �ن �يروس كورو�نا، �ي��تعن �يف ع�ندما �يمرض ال�ناس �ب�ن �ن  �ن

ن
 أن �ت�تراوح م�

ن
14-5 أ�يام ل�تطو�ير الأعراض ال�تىي �يمك�
ا�ية )المصدر: م�اد�شة(. ط�ير للعن لى �ن اإ

ون ��تى الآن  �نهم ل �يعر�ن ال م�ؤولو الص�ة �ول العالم �ب�أ و�ت
 ل �تظهر عل�يهم أعراض 

ن
اص الذ�ي� �ن  الأ�ش

ن
 العدد اللكىي ع�

ن
ع�

 
ن

ار�ير م� ول �ت�ت ر المرض. ومع ذلك، �ت�ت اموا �ب�ن�ش الكورو�نا و �ت
راد المصا�بون �بدون أعراض  لى ذلك الأ�ن �ير اإ �بعض ال�بلدان �ت�ش

ن �تظهر عل�يهم 
ن أول�أك الذ�ي�

�يروس م� ل ال�ن �ش�يرا �بك�ش�ير ل�ن�ت ل �ت�أ أ�ت
 الذاكء دا�أًما 

ن
الأعراض )المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(. م�

�ل �يد�يك ك�ش�يًرا  م �بعن  العامة و�ت
ن

ىي الأماك� �ناع �ن أن ار�تداء ال�ت
�بالماء والصا�بون.

�توا�ل اعالمىي

�نعة ل�جس الأ�ت
ة الص��ي�ة.  �يام �بذلك �بالطر�ي�ت  الصعب ال�ت

ن
عل عمل�ية �تعلم، وم� �نعة هو �بال�ن اإن ار�تداء الأ�ت

ح  �يد الذي �يوصن �ة الأمراض �ب�تصم�يم هذا الملصق الم�ن ىي لماك�ن ر�ي�ت امت المركرن الأ�ن لذلك �ت
�ناعك! ك�يف ل �تر�تدي �ت

رة  ماذا �نسمع م�ن مد�ي�نة �جور حا�ن
؟ لىي و�ن�ت ول�ية حج

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

ىي  كرون �ن �يم �بمر�بع 7 “الأن ال�ناس �ي�ن  عمره  �ي�ت
ن

ىي 40 م� ل �ن �يف ر�ب و�يصن
�يد19”  ىي الكو�ن ا�نات ل�يس �ن �يصن ال�ن

ن ال�ناس ل 
 عمرها “ه�ناك �بعض م�

ن
امس م� د ال�ن ىي الع�ت ول ��يدة �ن �يروس؟” �ت�ت ل ال�ن ماك�نهم �ن�ت �تظهر عل�يهم أعراض المرض، هل �ب�أ

 العمر 36 ��نة “�تع�ت�بر ل�بس الكمامات عمل�ية 
ن

ل �ي�بلغ م� �تم ر�ب و�ي�ن
م��تمرة م�شل ال�تعل�يم” 

مت �بها أعاله ًدا م�شل �تلك ال�تىي �ت م�يلة �ب  صوًرا �ب
ن

م� د�يدة �ت�تصن �تماع�ية �ب موعة أدوات و�ا�أط ا�ب �ي��توي Africa CDC على م�ب
اء الع�شور عل�يها ه�نا:  �تمعك. الر�ب ىي م�ب ا�أعات �ن ح ال�ش صن ا�نًا ل�ن دامها م�ب  ا��ت�ن

ن
�يمك�

https://africacdc.org/download/covid-19-social-media-support-kit/
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ن
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ل�ية رعا�ية م�نرن
ذ ع�ي�نات  �يد19، و لم �ي�تم ا�ن راد أ�ر�تك مصا�بًا �بالكو�ن ة ع�ندما �يكون أ�د أ�ن ر�ن ىي عن ص �ن �ن اء ال�ش �ب�ت ل اإ صن  الأ�ن

ن
ل �بعد، م� ىي الم�نرن ن �ن

ر�ي�  الآ�ن
ن

م�
ص  �ن  أن ال�ش

ن
كد م� �يد ال�ت�أ  ال�ب

ن
. ��يكون م�

ن
ر�ي�  الآ�ن

ن
صلة �بع�يًدا ع�  عدم م�ن�ن

ن
كد م� راد الأ�رة لل�ت�أ ىي أ�ن ن �با�ت

صل ع� لك م�ن�ن لك و �ي�نام �ب�ش �ي�أ
.SOP ، ا )المصدر: وزارة الص�ة �يروس أ�يصنً اإصا�ب�تهم �بال�ن

د�يد أو   مرض �ش
ن

 �يعا�نون م�
ن

ط لم� �ت ى مطلو�بة �ن �ن ىي الم��ت�ش الرعا�ية �ن
�يف أو مع�تدل  �ن  مرض �ن

ن
 �يعا�نون م�

ن
�يهدد ��يا�تهم. أما أول�أك الذ�ي�

ب   الكورو�نا. �ي�ب
ن

�يهم م� ل أ�ش�ناء �تعا�ن ىي الم�نرن ل �ن �يطلب م�نهم العرن
ول  ص المعرن �ن دم الرعا�ية” للع�نا�ية �ب�ش ص وا�د �ي�مىي “م�ت �ن �ت�د�يد �ش
�هم.   الع�نا�ية أ�ن�ن

ن
 الأ��باب اإذا لم �ي�تمك�نوا م�

ن
ل لأي ��بب م� ىي الم�نرن �ن

 أن 
ن

لك م�شالىي هذا ص�ىي ول �يمك� ا�بًا �ب�ش ص �ش �ن ب أن �يكون هذا ال�ش �ي�ب
دم الرعا�ية �ي�اعد  ص مر�يض. م�ت �ن ًصا م��نًا أو �ش �ن اًل أو �ش �يكون ط�ن

ل  ىي الم�نرن لة �ن �أن العرن ىي م�تا�بعة ال�تعل�يمات المعطاة لهم �ب�ش المر�يض �ن
د العدوى أ�ش�ناء  �هم صن  �ما�ية أ�ن�ن

ن
كد م� ب عل�يهم ال�ت�أ والرعا�ية. �ي�ب

�ل أ�يد�يهم �با�ن�تظام �بالماء  �ناع، عن الل ار�تداء �ت  �ن
ن

د�يم الرعا�ية م� �ت�ت
 

ن
ت ممك� ىي أي و�ت  المر�يض �ن

ن
 م�

ن
ة م�تر�ي� اظ على م�ا�ن والصا�بون ال��ن

.)SOP ، المصدر: وزارة الص�ة(

عالم مسؤولىي الإ

��توا�أ�ية  ماذا �نسمع م�ن ول�ية الإ
الو�طى؟

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

الو�م
ن ال�ناس 

موعة م� د م�ب ول مركرن ال��يطرة على الأمراض: “وصمة العار هىي �تم�ي�يرن صن كما �ي�ت
�يد19، �ير�يد  ار الكو�ن �ية ا�ن�ت�ش ة �ول ك�ي�ن ص المعر�ن أو ماكن أو أمة. وصمة العار مر�ت�بطة �ن�ت

ر  �أن المرض والموت، و �شر�شرة �ت�ن�ش اوف �ب�ش ص ما، والم�ن �ن اء اللوم على �ش ل�ت �يرهم م�نها لإ  عن
ن

ة م� ن ال�ناس أك�شر عرصن
موعة م� ص وا�د أو م�ب �ن د �ش ا�أعات والأ�اط�ير. ل �يو�ب ال�ش

.)CDC :تمع” )المصدر� ص �بالم�ب �ن له أي �ش  أن �ي�ن�ت
ن

�يد19 لأن المرض �يمك� ار الكو�ن لال�ن�ت�ش

�تمعات.  ات عص�ي�بة لل�ناس والم�ب ىي الأو�ب�أة ، أو�ت �ش ىي الأمراض ، ول ��يما �ت�ن �ش �تع�ت�بر �ت�ن
اه  دات �ت�ب ف �ل�ب�ية والمع�ت�ت لى موا�ت �أن المرض اإ لق �ب�ش  أن �يؤدي ال�ت

ن
وف و �يمك� ال�ن

 أن �ت�دث وصمة العار وال�تم�ي�يرن ع�ندما �ير�بط 
ن

م�شال، �يمك� �ياء. �ن  أو الأ�ش
ن

اص أو الأماك� �ن الأ�ش
 أن �ت�دث 

ن
�ن��ية. �يمك� �تمع، أو ال�ب �يد19، مع ال�اكن والم�ب �يد19 و�بعد أطلق ال�ناس المرض، م�شل الكو�ن  الكو�ن

ن
ة م� ص الذي �تعا�ن �ن  أن �يص�يب ال�ش

ن
�يد19 �يمك� وصمة العار، الكو�ن

ن �ب�أن �يصاب لمرة ال�شا�نىي )المصدر: 
ر الص�ىي �يكم� ل أو ال��ب ل العرن  الم�نرن

ن
�را�ه م�

.)CDC

�يد  لق المرن الل �ن  �ن
ن

م�يع م� ول مركرن ال��يطرة على الأمراض: “الوصمة �تؤذي ال�ب كما �ي�ت
ن ال�ترك�يرن على المرض الذي �ي��بب 

 �بدًل م�
ن

اه ال�ناس العاد�ي�ي� ب �ت�ب صن وف أو العن  ال�ن
ن

م�
اء الأعراض أو المرض، م�نعهم  �ن ة لإ�ن عل ال�ناس أك�شر عرصن  وصمة العار �ي�ب

ن
لكة. �يمك� الم�ش

ن �ت�ب�نىي ال�لوك�يات الص��ية. هذه 
راد م� ور ، و م�نع الأ�ن  طلب الرعا�ية الص��ية على ال�ن

ن
م�

ب  ار ا�ندلع “. �ي�ب  الصعب ال��يطرة على ا�ن�ت�ش
ن

عل م�  أن �ت�ب
ن

�يع�نىي أن وصمة العار �يمك�
ه. �نعة الو�ب  �يل�ب�ون أ�ت

ن
ر�ية ال�ناس الذ�ي�  ال��ن

ن
ف ع� م�يعا ال�تو�ت عل�ي�نا �ب

�يد19  و�با “�معت �ب�أن الكو�ن  �ب
ن

�  العمر 62 ��نة �ب��ب
ن

ل �ي�بلغ م� ول ر�ب �ي�ت
اركة ماكن ال�نوم   م�ش

ن
�م مصا�بة، ماذا ع� ر ع�بر أ��تاكك مع �ب راد العا�ألة؟ هل ه�نالك �ما�ية ام ل؟” �ي�ن�ت�ش ن أ�ن

�ت�به �به م� ص م�ش �ن مع�ش

 �يل�ب�ون الكمامات 
ن

ال “الذ�ي� و�با و �ت  عمره �ب�ب
ن

د الرا�بع م� ىي الع�ت ل �ن ع�بر ر�ب
 �بالكورو�نا” 

ن
ه( هم مصا�ب�ي� �نعة الو�ب )أ�ت

م �بل�بس  ن أ�ت
و�با “ل�  عمرها �بدا�أرة د مر�بع 8 �ب�ب

ن
ىي 39 م� ع�برت ��يدة �ن

اف الموت”  ه( ول أر�يد ذلك، أ�نىي ل أ�ن �ناعة الو�ب الكمامة )�ت

 م�نظمة الص�ة العالم�ية ه�نا.
ن

�يدة م� م�ية الم�ن �بار�ية الر�ت �ن رات الإ ا�أمة �بال�ن�ش اهد �ت �ش
�بار! ر الأ�ن �ن ة ، �تكون دا�أًما على اطالع �ب�آ �تراك �بها ، و�بهذه الطر�ي�ت �يمك�نك ال�ش
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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

ل�نعمل �و�يا !
كما صرح دك�تور �تادروس المد�ير العام لم�نظمة الص�ة 

 هذا العام: 
ن

ت �ا�بق م� ىي و�ت اه �ن طاب أل�ت ىي �ن العالم�ية �ن
ىي ال�ناس.  ل وأ�وأ �ن صن رج الأ�ن ىي المرض أن �ي�ن �ش ن ل�ت�ن

“�يمك�
كملها.  راد أو دول �ب�أ  الأ�ن

ن
ىي وصمة عار �ب�ي�  أن �ي�ت��بب �ن

ن
�يمك�

ا�بة وم�ار�بة  رار �بال��ت�ب صن ء �وى الإ ىي كما �يع�ت�بر ذلك ل �ش
ىي  �ش د �ت�ن �ت�نا وا�ن�ت�باه�نا صن �يه لك طا�ت ن �تو�ب

المرض. �بدل م�
 و الكراه�ية وأص�ب��نا 

ن
�ت� ىي زرع ال�ن المرض �ت��بب وصمة العار �ن

 
ن

ام� ت ال�تصن رى: هذا و�ت ولها مرة أ�ن �ت �نا ال�بعض. ��أ د �بعصن صن
لم�ار�بة الو�باء، ل وصمة” )المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(.

مال �ج�ر  ماذا �نسمع م�ن ول�ية �ش
ال؟ رن العن

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

ا�نة �ترة حصن �ن
ىي  �يروس والأعراض ، �ن هور ال�ن ن ال�تعرض ل طن

م�ن�ية �ب�ي� �ترة الرن �يد19، وهىي ال�ن ا�نة الكو�ن �ترة �صن �ن
 أن �تكون طو�يلة 14 �يوًما )المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(. كما 

ن
 �يمك�

ن
الم�تو�ط   6-5 أ�يام ، ولك�

اص ل  �ن م 6، و��ب م�نظمة الص�ة العالم�ية الأ�ش ارة ر�ت ىي العدد ال�ا�بق لو�ت �بل �ن ن �ت
ذكر�نا م�

�ىي  هاز ال�ت�ن�ن   الأمراض ال�ب
ن

�يد19 م� ة. الكو�ن ل�ن الل الطعام أو الأطعمة المعن  �ن
ن

�يد19 م� �يصا�بون �بالكو�ن
ر مع  الل ال�تصال الم�با�ش  �ن

ن
اص وم� �ن  الأ�ش

ن
الل ال�تصال �ب�ي�  �ن

ن
ال الأ�ا�ىي هو م� وطر�يق ال�ن�ت�ت

ص مصاب أو �يعطس )المصدر: م�نظمة  �ن راؤها ع�ندما �ي�عل �ش �ىي ال�تىي �ي�تم اإ�ب هاز ال�ت�ن�ن طرات ال�ب �ت
ول مركرن ال��يطرة على الأمراض أك�شر �يصاب ال�ناس �بالعدوى �ب��بب ال�تعرض  الص�ة العالم�ية(. �ي�ت
ل�ية ك�يف  ىي درا�ة معمل�ية دا�ن �يروس معدي. وصف ال�با��شون �ن �ىي ال�امل �ن هاز ال�ت�ن�ن لرذاذ ال�ب

ىي الهواء.  لى �شالث �اعات �ن طة لمدة �تصل اإ ىي الم�تطا�يرة �ن�ش �يروس ال�تا�ب �ي�أات ال�ن رن  أن �تظل �ب
ن

�يمك�
رأ  ًطا )ا�ت �يروس �ن�ش اء ال�ن رى �يؤ�شر على مدة �ب�ت روف أ�ن ىي الهواء الطلق والرطو�بة وطن ارج �ن ىي ال�ن ن �ن

لك�
 ال�ن�تر�ن�يوز(.

ن
�يد19 الصادرة ع� اعة الكو�ن �ش رة الإ ىي �ن�ش �يد �ول هذا الأمر �ن المرن

�يد19 مرض  ول “الكو�ن  عمرها �بمد�ي�نة أو�يل و �ت�ت
ن

ىي 28 م� �تم ��يدة �ن ىي و�ت�ن �يق �ن دا �بعد أن �ي�ت��بب �بالصن ص�يرة �ب �ترة �ت ىي �ن �تل �ن �يف. لأ�نها �ت�ت م�ن
�ترة  ، أر�يد أن أعرف �ن رى. �بال�تالىي اف و أعراض أ�ن س، الك�ة )ال�ال( ال�ب ىي الطعام؟” ال�ت�ن�ن �م، الهواء و �ن �يروس �ب�ب ا�نة ال�ن �صن

ة   مد�ي�نة أو�يل “الأن ال�بعض م�ن�نا �بدأ �بممار�ة عمل�ية ال�نظا�ن
ن

ل م� ول ر�ب �ي�ت
ة ع�بر هذه  ة �بال�نظا�ن ادات الص��ية الم�تعل�ت  الأر�ش

ن
�يدة �بعد أن �معوا ع� ال�ب

 
ن

د �بالأماك� �يروس �ي�توا�ب هم �ب�أن ال�ن ذاعة، لأ�نهم ل �يعلمون دون أن �ي�تم أ�بالعن الإ
د  كركم للعمل العظ�يم. ل�ت �ية. و�ن�ش ة �بصورة اك�ن �يها ال�نظا�ن ر �ن اص ك�ش�يرون �ول العالم و�تم ال�تىي ل �ي�تو�ن �ن �تل أ�ش ىي �ت �يروس �ت��بب �ن �مع�نا �ب�أن ال�ن
ا�ية و م�تا�بعة  هل طرق الو�ت ة او �ب ف �ب�أن ال��بب اك�نت عدم المعر�ن الك�ش

�يروس   الم�ن
ن

�ية ع� ادات الص��ية، واذا اكن لد�يهم معلومات اك�ن الأر�ش
ب عل�ي�نا أن �نعمل �و�يا لم�ار�بة و م�نع  ت عدد المو�تى. لذلك �ي�ب صن �ن ار.” لأ�ن�ن  ال�ن�ت�ش

ن
�يروس م� ال�ن

�يد 19 ل�ي�ت صا�جة �جالكو�ف ن االإ  اإ
ال �تلوم أو �توصم ر�يمة ، �ف  حج

�ف �جـالمرض
اص المصا�ج�ي حف االأ�ش

�يروس كورو�فا ا�ية م�ف �ف �يد 19: أدو�ية / أدو�ية لعالج أو الو�ت ذ أرواح  -  كو�ف ل. ا�جق آم�فًا. أ�ف�ت �ي الم�فرف  ا�جق �ف

mailto:mgubay%40internews.org?subject=
mailto:atusiime%40internews.org?subject=
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-ebola-and-covid-19-outbreaks
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions%23:~:text=The%20incubation%20period%20of%20COVID,to%20a%20confirmed%20case.
https://internews.org/sites/default/files/2020-10/Internews_Lugara_COVID19_Media_Bulletin_SouthSudan_006.pdf
https://internews.org/sites/default/files/2020-10/Internews_Lugara_COVID19_Media_Bulletin_SouthSudan_006.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdfhttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdfhttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf
https://internews.org/sites/default/files/2020-05/Internews_Reporting-rumors_covid-19-airborne_2020-05.pdf
https://internews.org/sites/default/files/2020-05/Internews_Reporting-rumors_covid-19-airborne_2020-05.pdf
https://internews.org/sites/default/files/2020-05/Internews_Reporting-rumors_covid-19-airborne_2020-05.pdf
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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

 العمر 26 
ن

�يمس �ي�بلغ م� ول ما�ش�يو �ب �ي�ت
ود�يلىي  عاما وهو �ا�أق �بودا �بودا �ب�ىي �ت

ط لكىي  �ت ال�ك�نىي “أر�تدي ال�نظارات �ن
 ل ار�تدي 

ن
ن ال�تراب ولك�

أ�مىي ع�ي�نىي م�
�ناًعا  ه او الكمامة”،  اإذا ار�تد�يت �ت �نعة الو�ب أ�ت

د�نا  ولون لكمات ��ي�أة صن �بعض ال�ناس �ي�ت
… وهذه اللكمات 

ن
رم�ي� و�يع�ت�برو�ن�نا م�ب

اف  ول �ي�ن ”، و�ي�ت و�يه صور�تىي ىي �ت�ش �ت�ت��بب �ن
�ارة ز�با�أ�نه �ب��بب ل�بس الكمامة   �ن

ن
م�

مة  �ير ل�ت �تار �تو�ن عرال�ا�أق أن عل�يه أن �ي�ن و�ي�ش
 �ال�ته الص��ية.

ن
الع�يش �بدل م�

و�با �يدعىي صمو�أ�يل  ر �ب�ب ول �ا�أق أ�ن �ي�ت
�ناع:  وا�أد ار�تداء ال�ت  �ب�ن

ن
مار�ي�نق،  أ�نه �يؤم�

�يروس  ن �ن
��نا م� �يدة لل�ما�ية أ�ن�ن �نعة �ب “الأ�ت

ه  �نعة الو�ب ع أ�ت : “ع�ندما �نصن
ن

كورو�نا”. لك�
ون لكمات �ل�ب�ية  �بعض ال�ناس �ي�نط�ت

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

ه �نعة الوحج ىي �جودا �جودا ع�ن و�مهم �جس�جب ار�تداء أ�ت أ�جلغ �ا�أ�ت
و�با لم ل�و�با م�يمو ، �ب �ب�ت

رة ع�ن الو�جاء �نسش

 الراكب 
ن

ول مار�ي�نق. العد�يد م� اهك”، �ي�ت �ت�ب
د أ��بطه  �ناًعا، ول�ت �بره أل �ير�تدي �ت الآن أ�ن

 ل�بس أدوات ال�ما�ية.
ن

و�يف و م�نعه م� ال�ت�ن

ىي   وزارة الص�ة �ن
ن

هذا وصرح الم�ؤول�ي�
لق،  الوا هذا أمر م�ت مطلع هذا ال��بوع و�ت

 
ن

ة �شا�ن�ية م�  لمو�ب
ن

و�ذرت الوزارة م�
 

ن
 أر�بع�ي�

ن
�يل أك�شر م� ا�أ�ة �بعد �ت��ب �ب

ىي أ��بوع  �نوب ال�ودان �ن ىي ال�ب �الة �ن
وب، مد�ير العمل�يات  �يلو �ت وا�د. دك�تور ا�ن�ب

�ت�بر الص�ة العامة، اإن ال�كومة  ىي م�ن �ن
�ي�تهم مع  ىي ا��ترا�ت�ي�ب كذلك اإعادة ال�نظر �ن

لى  ع �ب�رعة. “اإذا وصل�نا اإ ال�الت �تر�ت�ن
رض  كد �وف �ن�ن �نا م�ت�أ �أ ال�د الم�دود ، �ن
ف  �يًدا لأن ��يو�ت الق ل�يس �ب عن الق. الإ العن

 اإذا ال�ناس ل 
ن

�ياء ولك�  الأ�ش
ن

الك�ش�ير م�
الق ”، ��ب  عن �يذ الإ ماك�ن�نا �ت�ن�ن �ي��تمعون �ب�أ

�ناع  وب. وأكد ار�تداء ال�ت �تصر�يح دك�تور �ت
ىي ال�بودا �بودا م�نع   �ا�أ�ت

ن
امىي ��تى �ي�تمك� لرن اإ

�يروس الكورو�نا لراك�بهم. ل �ن �ن�ت

�ب�يرالط�بىي �باللوم على  ىي �ن هذا �يل�ت
ود المرض  اط�أة واإ�ناكر و�ب اه�يم ال�ن الم�ن

اص  �ن ع الر�أ�ي��ية لالأ�ش �باع�ت�باره الدوا�ن
ا�أ�ية  راءات الو�ت ىي ا�ت�باع الإ�ب لوا �ن �ش ن �ن

الذ�ي�
 

ن
ادات م� ر�ش �هم. اإ وعة لل�ما�ية أ�ن�ن الموصن
م�نظمة الص�ة العالم�ية ال�تىي �تعل�يم أن 

�ىي  رن لم�نع الرذاذ ال�ت�ن�ن �نعة �تعمل ك�ا�ب الأ�ت
، على 

ن
ر�ي� ىي الهواء وعلى الآ�ن ار �ن �ن�ت�ش  الإ

ن
م�

ص  �ن صوص ع�ندما �ير�تدي ال�ش ه ال�ن و�ب
رن ال�عال أو العطس أو   ��ب

ن
�ناع �ت�اعد م� �ت

. الم�اد�شات أو  ع�ندما �ي�تلكم �بصوت علىي

م�يع على  وب ال�ب �ي�ث الدك�تور �ت

�يروس كورو�نا.  سهم م�ن �ن �نعة ل�ما�ية أ�ن�ن و�جا لر�تدا�أهم أ�ت ىي حج �جل ال�ناس �ن ة �جال�جودا �جودا للو�م م�ن �ت ات ال�نار�ية المعرو�ن ىي الدراحج �ي�تعرض �ا�أ�ت
�يد19 �ا�جات الكو�ن ة ال�شا�ن�ية م�ن اإ ىي الموحج ا ع�ن ال�تدا�ج�ير ، مع �تدهور ال�جالد �ن زاء الر�ن لق اإ عر مسؤولو الص�ة العامة �جال�ت �يسش

ر�بهم   ال�موم. و�ش
ن

�ي�شا�نول ومادة ال�ت�ب�ي�يض م� �يع�ت�بر الم�ي�شا�نول والإ
ة والموت.  عا�ت لى الإ  أن �يؤدي اإ

ن
�يمك�

ات  ىي م�ن�ت�ب �ي�شا�نول والم�ب�يض أ��يا�نًا �ن دم الم�ي�شا�نول والإ هذا و�ي��ت�ن
ب عل�يك   ل �ي�ب

ن
�يروس على الأ�طح - ولك� �تل ال�ن �تل ال�ت�نظ�يف ل�ت ن �ت�ت

رب وا�د هذه المواد الك�يم�يا�أ�ية ال�امة. لأ�نها ل� أ�بًدا �ش
ل�ية. ا�أك الدا�ن ر �ب�أعصن �مك و��تصن ىي �ب �يروس �ن ال�ن

�ياء والأ�طح  م �باإزالة الأ�ش �يد19 ، و�ت  الكو�ن
ن

�ك م� م �ب�ما�ية �ن�ن �ت
دام م�ب�يض  اصة �تلك ال�تىي �تلم�ها �با�ن�تظام. �يمك�نك ا��ت�ن ، �ن

لك م�تكرر  ن �ت�نظ�يف �يد�يك �ب�ش
كد م� ف لذلك. �ت�أ �ن أو ك�ول م�ن

ك. مك وأ�ن�ن �نب لمس ع�ي�ن�يك و�ن امل و�ت�ب و�ش

�ي�شا�نول أو الم�ج�يض ل �يم�نع أو  رب الم�ي�شا�نول أو الإ ة: �ش �ي�ت ح�ت
ا�ية ط�يًرا للعن �يد19 و�يمك�ن أن �يكون حن �يعال�ج الكو�ن

�يروس كورو�نا �يد 19 # �ن # كو�ن

 هذا
ن

ة أطول م� �ن��ن
ال ر الم�ت �تم �ن�ش

رأها ه�نا: على اي م�يد�يا ، ا�ت

https://eyeradio.org/juba-
covidiots-avoid-boda-bo-

das-with-face-masks/

 
ن

اط�أة ع� ن �تداول معلومات �ن
الم�ت�ناع ع�

�يروس. “أعط المعلومات الص��ي�ة  ال�ن
 

ن
ف ع� �يد19. �تو�ت  الكو�ن

ن
ع�ندما �ت�ت�دث ع�

�تم  �نعة “، �ي�ن و�يف ال�ناس م�تى �ير�تدون أ�ت �ت�ن
�نهم مصا�بون �بالكورو�نا  �بر �ب�أ الط�ب�يب “ل �ت�ن

ن أر�تداء 
لأن م�شل �تلك الع�بارات �ي��بطهم م�

ه”. �ناعة الو�ب الكمامة او �ت

mailto:mgubay%40internews.org?subject=
mailto:atusiime%40internews.org?subject=
https://eyeradio.org/juba-covidiots-avoid-boda-bodas-with-face-masks/
https://eyeradio.org/juba-covidiots-avoid-boda-bodas-with-face-masks/
https://eyeradio.org/juba-covidiots-avoid-boda-bodas-with-face-masks/
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ن �ي�ملون كمراسل�ي ن الذ�ي
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د�ي  �يد19 طرق �ت�ت  كو�ن
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ن
 رأي املواط�

ن
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 الص�ة ال�امة م�
ن
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ن
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�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

�يد19 �ن ل�جر�نام�ج الكو�ن
عالم�ي�ي راك�أ�نا الإ �ت�د�ي�شات م�ن �ش

روع ال�ن�تر�ن�يوز. �ي�يم لمسش عالم، �جدعم م�ن ك�ي�ن�يث �ج�ي�ت�يا، مسؤول الر�د وال�ت�ت ىي و�ا�أل الإ راك�أ�نا �ن �جل �ش سم م�ن �ت م�يع هذا ال�ت �تم �ت�ج
ى ال�تصال �جه على:  �يرحج

kpitia@internews.org

�باب  ا أن معظم ال�ش �ير أ�يصنً ادت أ�ن�ه �ش مهور. أ�ن لى ال�ب �يد19 اإ دمون مواه�بهم ل�تمر�ير ر�ا�أل الكو�ن �ير، �ي��ت�ن عراء ، م�شل أل�يط �ش ا�نس �يوز راد�يو أن ال�ش ذكرت اإذاعة اد�ن
عراء أن  ب على ال�ش �ير�ي�ب �يف �ش �نوب ال�ودان. و�تصن �باب ع�بر �ب �يدة لذلك �ت��تهدف ال�ش ة �ب ا طر�ي�ت ، لذلك �تظل هذه أ�يصنً �تماعىي اركون على و�ا�أل ال�تواصل ال�ب �ي�ش

ب على  �يروس الكورو�نا �ي�ب راد أ�ر�تهم �ب�ن عله ع�ندما �يمرض أ�د أ�ن اص �ن �ن ب على الأ�ش ا عما �ي�ب ذاعة أ�يصنً س الإ ادت �ن�ن ات الم�ل�ية الص��ي�ة. وأ�ن �يك�ت�بوا �باللعن
ا للدك�تور م�ن�ير مور�يس �بوزارة الص�ة.  �ت �يد19 و�ن  الكو�ن

ن
�هم م� ل �ما�ية أ�ن�ن  أ�ب

ن
ا�أ�ية م� راءات الو�ت �يروس الكورو�نا ا�ت�باع الإ�ب  �ب�ن

ن
ار�بهم مصا�ب�ي�  لد�يهم أ�ت

ن
 الذ�ي�

ن
المواط�ن�ي�ي�

اد ال�المة. ر�ش ن ا�ت�باع اإ
�تًا طو�ياًل ، وذلك �يصعب م� رق و�ت �يد19 �ت��تعن �ت�بارات الكو�ن �يد المواط�نون أن �ن�تا�أحج ا�ن �ي�ن

�يف  �ن لى �ت�ن ع ذلك اإ  و�يواصل �ير�ب
ن

ت. ��ب رأي أ�دي الم�تصل�ي� ى مع مرور الو�ت �نوب ال�ودان �ي�تال�ش ىي �ب ه �ن �ناع الو�ب دام �ت ادت اإذاعة اك�ب�ي�تل اف ام أن ا��ت�ن أ�ن
لك   �ب�ش

ن
ر�ي� �ناع الآ�ن �ت �يمة اإ  ك�ي�ن

ن
ال ال�تصدي لمرض الكورو�نا ع� ىي م�ب ن �ن

ة. كما أعطى المواط�نون �توص�يات لعامل�ي� رون أ�نها ملك�ن  ذكر آ�ن
ن

ىي ��ي� راءات وزارة الص�ة �ن اإ�ب
دم  د�يم أم�شلة. وا��ت�ن د�يم الأدلة و�ت�ت الل �ت�ت  �ن

ن
�يروس كورو�نا م� هموا ما هو �ن  المرض ��تى �ي�ن

ن
د�يم معلومات ع� �ناع ال�ناس �ب�ت�ت �ت  “لإ

ن
ال �بعض المواط�ن�ي�ي� ل، هذا و�ت صن أ�ن

 مرض الكورو�نا 
ن

ر المعلومات ع� ال �ن�ش ىي م�ب ن �ن
 العامل�ي�

ن
�يدض19 ل�ناس �بلك �ب واه�تمام. ال�بعض م�  الكو�ن

ن
ر المعلومات المطلو�بة ع� م �ب�ن�ش مهور، �ت ة ال�ب لعن

.” مهور المع�نىي ة الم�نا��بة ل�توص�يل المعلومة ل�ب دم اللعن طا�بة وأ��ت�ن  ال�ن
ن

� رون ل�ن �ت�ت �ي�ن

�نه  اإ ىي �ن �يروس ال�تا�ب ىي ال�ن �ش �ترة �ت�ن الل �ن  �ن
ن

 ال�امل�ي�
ن

اص�تا �ن�� ل �ن صن الت امرأة �امل: “�ن��تاج لرعا�ية ص��ية أ�ن �يد19 وال�مل. وكما �ت  الكو�ن
ن

�تمع ع� ادت اإذاعة الم�ب أ�ن
اع الكورو�نا   الم�تا�بعة أوصن

ن
ر�يق الم�ؤولة ع� �يد19 لأن �ن �براء الكو�ن  ال�هل لل�صول على �ن

ن
ل الر�م. ا�نه ل�يس م�  دا�ن

ن
�ن�ي� ن ال�ن�اء ال�وامل وال�ب

م�يعا �ن�� �يؤ�شر عل�ي�نا �ب
 ل �يمك�نه 

ن
�ن�ي� �يروس كورو�نا لأن ال�ب ن ال�ت�د�يات اإذا أصا�ب�نا هذا المرض ال�تىي �ت�مىي �ن

اطعة. ص��يح أن المرأة �امل م�شلىي لد�يها الك�ش�ير م�  ه�نا �بالم�ت
ن

ود�ي� �ير مو�ب عن
 الكول�يرا و 

ن
ا�ية م� ا للو�ت  أ�يصنً

ن
�يد19 ولك� ط لكو�ن �ت ة، ل�يس �ن  أهم�ية ال�نظا�ن

ن
�تمع ع� ر�ير اإذاعة الم�ب �تم �ت�ت د �تموت الأم”. و�ن د �يموت و�ت ىي �ت  اك�ن

ن
�ي� ال�صول على أوك��ب

رى.  الأمراض الأ�ن
ن

و�يد والعد�يد م� ال�تا�ي�ن

�يد19 ��تى  �ت�بار الكو�ن  ال�هل ا�ن
ن

هم م��تمعو�نا أ�نه م� ىي �بور: “أرد�نا أن �ي�ن اد زمالء VoR �ن �يد19. أ�ن �ت�بار الكو�ن راء ا�ن �ية اإ�ب �ت اإذاعة صوت المصال�ة ك�ي�ن هذا وأوصن
ىي  �ب�ير �ن ون. و�شم اكن ه�ناك �ن  ل �يعر�ن

ن
اص وأول�أك الذ�ي� �ن ارب �بعض الأ�ش  �ول �ت�ب

ن
مع �بعض الأصوات لمواط�ن�ي�ي� م�نا �ب�ب �ت�بار. و�ت �يع للذهاب لال�ن �ب عروا �بال�ت�ش �ي�ش

ى،  �ن لى الم��ت�ش �يً�ا “ع�ندما �تذهب اإ  �بور وطلب �توصن
ن

 �يدعىي مكوي م�
ن

�ت�بار”. وا�تصل أ�دي المواط�ن�ي�ي� راء ال�ن ة اإ�ب  طر�ي�ت
ن

اص�يل ع� ن ال�ت�ن
�يد م� �يح المرن ال��تود�يو ل�توصن

�ت�بار  ا�أال هذا ل�يس ا�ن ر على الهواء و�ت ام الط�ب�يب �بالرد عل�يه م�با�ش ر؟ و�ت �ت�بار آ�ن �ت�بار اللكىي لمرض الكورو�نا أم ه�ناك ا�ن ة �رار�تك، هل هذا هو ال�ن ف در�ب و�ي�تم ك�ش
ر أم ل. �ت�بار أ�ن راء ا�ن ة لإ�ب رر م�ؤولىي الص�ة �واء أن اكن ه�ناك ال�ا�ب ة ال�رارة وم�نه ��ي�ت �ص لدر�ب رد �ن �يد19. اإ�نه م�ب الكو�ن

 
ن

�يد19 “م� �ن�ية لم�ار�بة الكو�ن �ن�تاج أعن ر �باإ ام مطرب أعمىي على الهواء م�با�ش ة. هذا �ت عا�ت اص ذوي الإ �ن صصة لالأ�ش  أهم�ية الر�ا�أل الم�ن
ن

و�با ع� ادت اإذاعة �ما اف ام �ب�ب  أ�ن
عل  ة �يمك�نهم �ن عا�ت اص ذوي الإ �ن ادها أن الأ�ش �ن�ية ر�الة م�ن �يد19. �ملت هذه الأعن م�يع الكو�ن ت ل�ي�ارب ال�ب �يد19 و �ان الو�ت د�نا أ��با�أهم �ب��بب الكو�ن �ت المؤلم أ�ن�نا �ن

 هذا ل �يع�نىي أ�ن�نا ل 
ن

دي ال�بصر ولك� ا�ت ن �ن
ة �ن�� �ي�ت �ن�ية ... ال��ت �ن�تاج هذه الأعن م�نا �باإ �يد19 لذلك �ت  الكو�ن

ن
ن ال�ناس ل �ير�يدون ال�د�يث ع�

ا�أال ك�ش�ير م� �تم �ت ء. و�ن ىي أي �ش
�ناء”. �ن��تط�يع العن

�يروس  ل�يا �بما �ي�تعلق �ب�ن  دا�ن
ن

اوف ال�تىي �ت�تعلق �بال�ناز��ي�  الم�ن
ن

ل �ك�نات الأمم الم�ت�دة ع� ات ال�نار�ية المعروف �بال�توك�توك دا�ن هذا وأ�بلغ مرا�ل ل�بر�نامحج الدرا�ب
ر  ت ال�بث الآ�ن ىي الم�ياه ال�بركة الراكدة “. كما ركرن �لون المال�بس �ن الهم و�يعن رادل( ال��ت�مام مع عا�أال�تهم وأط�ن اركون دلء )�ب ن ال�ناس �ي�ت�ش

ر ال�ناز��ي� الكورو�نا. “ه�نا �ب�ت
�يروس   أي عالمات وأعراض �تظهر م�شل عدوى �ن

ن
�بالغ ع� �ية الإ ل وك�ي�ن �يروس الكورو�نا معهم �بالم�نرن ص مر�يض �ب�ن �ن ىي الم�نازل أن �يع�ت�نوا �بال�ش ن لل�ناس �ن

على ك�يف �يمك�
.
ن

�ي� �يد19 على المراه�ت �ش�ير الكو�ن ن �ت�أ
كورو�نا. �بودا كما �ت�دث ال�بر�نامحج ع�

mailto:mgubay%40internews.org?subject=
mailto:atusiime%40internews.org?subject=
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mailto:kpitia%40internews.org%20?subject=
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�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 المسش

روع  �نوب ال�ودان ا��تمر م�ش �ن�تر�ن�يوز �ب �بكة اإ دعمت BHA / USAID �ش
 

ن
ق م� ذ لل��ياة وال�ت��ت �ن�تاج الم��توى الم�ن�ت ىي الإ �يد19 �ن ا�بة لكو�ن ال��ت�ب

ا�أ�ة   �ب
ن

 م�
ن

اوف المواط�ن�ي� ق مع م�ن ا�أق الذي �ي�توا�ن ص�ة ال��ت
�يد19. الكو�ن

�يد19 ال�تىي �ت�بع لم�نظمة ال�ن�تر�ب�يوزعلى عدة  ا�بة لكو�ن روع ال��ت�ب ت م�ش ركرن
الت: م�ب

اعات وردود  مع اإ�ش  �ب�ب
ن

عالم�ي�ي� راك�أه الإ الل �ش  �ن
ن

روع م� امت الم�ش • �ت
 

ن
�طس - أك�تو�بر 2020( م� ن أعن

عل( �ب�ي� اعات وردود �ن عل )723 اإ�ش ال�ن
لق و�تم الرد عل�يها ع�بر  اوف وال�ت ىي ذلك الم�ن  ال�اكن �بما �ن

ن
رر�ي� الم�تصن

 
ن

�ي�ي�  أن الص��ن
ن

كد م� رة وال�ت�أ ن ال�ن�ش
ر لك أ��بوع�ي� ارة ال�تىي �ت�ن�ش رة لو�ت �ن�ش

ق م�نها  لى المعلومات ال�تىي �تم ال�ت��ت  لد�يهم اإماك�ن�ية الوصول اإ
ن

ذاع�ي�ي� الإ
هات ال�تصال. ة �ب عالم المو�شو�ت ا�أق وو�ا�أل الإ على ال��ت

ت  ا�أعات، أ�ن�ت�ب �تمع و ال�ش ص الم�ب ات ال�تىي �ت�ن • و��ب �ت�ل�يل ال�تعل�ي�ت
ا اإذاع�يًا  ىي لم�نظمة ال�ن�تر�ن�يوز 289 �بر�نام�بً عالم �ن راكء و�ا�أل الإ و�ب�شت �ش

ن ال�ناس 
 م�

ن
در أن 7 مال�ي�ي� لى م��توى �ي�ت ن �نوعها �يصل اإ

ر�يد م� �ن

�يد19 �بم�نظمة ال�ن�تر�ن�يوزعلى ا�بة لكو�ن روع ال��ت�ب و�باي، ال�تصالت الص��ية - مد�ير م�ش ى ال�تصال �بالدك�تور ما�يلك �ت  المعلومات، �ير�ب
ن

�يد م� لمرن
mgubay@internews.org 

 والمصورون 
ن

و�نا�يل المصور�ي� �تدعو مؤ��ة اإ�ن�ن
مهور�ية   �بورو�ندي ، �ب

ن
ىي لك م� �يون �ن الص��ن

ر�ي�تر�يا، اإ�ش�يو�ب�يا، ك�ي�ن�يا،  راط�ية، مصر، اإ و الد�يم�ت الكو�نعن
�ندا  ا�ن�يا و أوعن �نوب ال�ودان، ال�ودان، �ت�نرن روا�ندا، �ب

�تر�ات للو�ا�أط الم�تعددة ع�بر  د�يم م�ت ل�ت�ت
صص  �ن�تاج �ت ىي لإ �ن�تر�نت �ملة ال�تصو�ير الص��ن الإ
در  ة �ب�نهر ال�ن�يل. و�ت�ت ومعلومات علم�ية الم�تعل�ت

�يمة �تصل اإلى  صص مصورة �ب�ت �ن�تاج �ت م�نح لإ
. 1000 دولر أمر�يكىي

 
ن

: ك�يف �يمك� �نوب الص�راء للك�تا�بة �تدو�ي�نة �ول ال�ؤال ال�تالىي �يا �ب ر�ي�ت �يدعو ال�ب�نك الدولىي �اكن أ�ن
�يد19 و�ب�ناء �نظام  �ش�ير الكو�ن �أ �تمع المد�نىي للرد ل�ت �باب العمل مع �كوما�تهم وم�نظمات الم�ب لل�ش

ر�ن��ية  �ية، ال�ن ل�يرن �ن�ب ة الإ اراكت �باللعن ب أن �تكون الم�ش وي �بعد أ�ن�تهاء الو�باء؟ �ي�ب �تماعىي �ت �تصادي و ا�ب ا�ت
لىي 28 عاًما   العمر 18 اإ

ن
ص �ي�بلغ م� �ن  500 لكمة. أي �ش

ن
ال�ية ول �ت��توي على أك�شر م� أو ال�بر�تعن

.Blog4Dev# ة ىي م�ا�ب�ت ول �ن �يمك�نهم الد�ن
د  �ترة الر�ب�يع لل�ب�نك الدولىي - ص�ندوق ال�ن�ت الل �ن صص �ن ور �بر�نامحج م�ن مل دعوة ل�صن وا�أرن �ت�ش ال�ب

�يا  ر�ي�ت طري لأ�ن ىي ال�ب�نك الدولىي المك�تب ال�ت رصة لل�تدر�يب �ن ، �ن ن
�نط� ىي وا�ش �تماعات 2021 �ن الدولىي ا�ب

.Youth Transforming Africa يا� ر�ي�ت ر مدو�ن�تهم على مدو�نة ال�ب�نك الدولىي لأ�ن رصة ل�ن�ش و�ن
م�بر. ن �نو�ن

الموعد ال�نها�أىي هو 30 م�

�نوب ال�ودان. اك�نت  م�يع أ�ن�اء �ب ىي �ب �يد19 �ن طرالكو�ن  لل�ن
ن

�ي�  ومعرصن
ن

�شر�ي� الم�ت�أ
راكة  روع �بال�ش اكل. و�يعمل الم�ش ة وم�ت�نوعة الأ�ش �تل�ن ات م�ن ىي 9 لعن ال�برامحج أ�ن�تحج �ن
اكل.   الأ�ش

ن
موعة م�ت�نوعة م� ات وم�ب 9 لعن ىي مع 20 م�طة اإذاع�ية و�ت�بث �برامحج �ن

ص�يرة لمؤو�ة اي م�يد�يا و8  ات ال�ت دمات المو�ب عالم �ن راكء و�ا�أل الإ مل �ش و�ت�ش
�تمع  ملت اإذاعة الم�ب ىي ال�بالد و 19 م�طة راد�يو الف ام �ش ر�ال �ن م�طات اإعادة اإ

ا�نس �يوز راد�يو  )TRC(، اك�ب�ي�تل اف ام، �ما اف ام، صوت المصال�ة )VoR( واد�ن
.)AYR(

ان  �ية والل�ب �ن�ا�نىي ع�بر اله�يالك ال�ت�ن��ي�ت ال الإ ىي الم�ب اط �ن �ن�تر�ن�يوز �ب�ن�ش ارك اإ • �ت�ش
وم �ب�ت�نظ�يم دورات �تدر�ي�ب�ية،  درات و�ت�ت ىي �ب�ناء ال�ت ارك �ن رع�ية الم�تعددة، و�ت�ش ال�ن
هود�نا  روع. لك �ب مهور ال�تصورات و��ير الم�ش دم �ت�د�ي�شات م�ن�تظمة لل�ب و�ي�ت

�يروس كورو�نا ا�بة الوط�ن�ية ل�ن ىي ال��ت�ب م�تاكمل �ن

 
ن

�ت�ي�  الع�شور على اللعن
ن

ىي �يمك� ورة �ن ارة” الم�ن�ش رات “لو�ت م�يع �ن�ش ص ل�ب • مل�ن
�ية ه�نا. ل�يرن �ن�ب العر�ب�ية والإ
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