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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

3,154
�نوب  حج

السودان 
اء �ن  �الت �ش

2,977
�يات   و�ن
62

د�يدة  �الت �ب
+145

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

2,197,353 �يا ر�ي�ت �ن اإ
اء �ن  �الت �ش
1,863,522

�يات   و�ن
52,505

د�يدة  �الت �ب
+210,489

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

63,965,092 العالم
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+9,663,636
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ن
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هر د�ي�م�بر 2020  �ش
ن

المصدر ��تى الرا�بع م�

هر د�ي�م�بر 2020  �ش
ن

المصدر ��تى الرا�بع م�

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

المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية

ر ال�تطورات احن
ات المصارعة �نعة ومسا�ج�ت احات وأ�ت ل�ت

هرت  �يد19 هىي واعدة - أ�ن اح الكو�ن ارب ال�ر�ير�ية لل�ت ن ال�ت�ب
د�يدة م� ال�ن�تا�أ�ج ال�ب

عالة �ب�ن��بة  ا�ات أص�ب�ت �ن ر و مودر�نا �ب�أن �تلك الل�ت ا�يرن ركة �ن  �ش
ن

�يرة م� ال�ن�تا�أ�ج الأ�ن
�يد19.  عدوى كو�ن

ن
ا�ية م� ىي الو�ت %95 �ن

عال وأ�نه  اح �ن  أن الل�ت
ن

ورد، الذي �ي�تم �تطو�يره �بالمملكة الم�ت�دة ، �ت�ب�ي� اح أك��ن ل�ت
 

ن
اح م�  ال�ما�ية ��تى %90. و��يكون هذا الل�ت

ن
رعة م� �يد ال�ب  أن �ترن

ن
ان �يمك� اإ�ت�ت

ىي ال�بلدان ذات  صوص �ن ه ال�ن �نوب ال�ودان على و�ب ىي �ب ا�ات �توز�يًعا �ن أ�هل الل�ت
ىي ماكن �بارد.  ظ �ن الم�ناخ ال��توا�أىي ، لأ�نها �ت��ن

)المصدر: ال�بىي �بىي �ىي 2020(.
 

ن
ر�ير ع� ىي �يعمل �باإذاعة صوت المصال�ة �بهذا ال�ت�ت ون، وهو ص��ن وال �ب كما ك�تب �ش
دة ��تى  �نوب ال�ودان �يعملون �ب�ش ال ال�لطات الص��ية �ب�ب �ترة ما �بعد الو�باء و�ت ال�ن

ن ال�ت�أهب 
وز�يف وامال، الم�ؤول ع� ال دك�تور �ب اح. هذا و�ت �ير الل�ت ن �تو�ن

�ي�تكو�نوا م�
�بار ال�تطو�ير  طري، الدولىي و ال�ت�نظ�يم الص�ىي �بم�نظمة الص�ة العالم�ية �ب�أن أ�ن ال�ت
اح  عة و �ذرة دك�تور وامال �ب�أن أمر �تطو�ير الل�ت �ب �بار م�ش اح �يع�ت�بر أ�ن صوص الل�ت �ب�ن
مهور  �نوب ال�ودان و�ي�نص� ال�ب لى �ب رعات اإ �بل وصول أول �ب ت �ت رق و�ت ��ي��تعن

ه )الكمامات(. كما  �نعة الو�ب �تماعىي و ار�تداء أ�ت ىي ممار�ة ال�ت�باعد ال�ب �بال��تمرار �ن
مهور�ية ال��يدة ر�ب�ياك �ن�يا�ند�ي�نق �ب�أ�الق م�بادرة لمدة ا��بوع  امت �نا�أ�بة ر�أ�يس ال�ب �ت
وم�ية، م�نظمة  ر�ياك ما�ك �ب�تعاون مع وزارة الص�ة ال�ت �يا او الأ�ن ر�ي�ت �ن �ناع اإ �ت�مىي �ب�ت

�باب لدي  �يا، مك�تب م�بعو�شة ال�ش ر�ي�ت ىي أ�ن �ة الأمراض �ن الص�ة العالم�ية ، مركرن ماك�ن
 )المصدر: وزارة الص�ة(.

ن
ر�ي� راكء آ�ن ىي و�ش ر�ي�ت �ن ال�ت�اد الإ

�يد19  ا��أة �ول الكو�ن اه�يم ال�ن ة الم�ن �ن�تر�ن�يوز معال�ب ىي اإ عالم �ن راكء و�ا�أل الإ �يواصل �ش
 

ن
ة م� �تل�ن ىي م�نا�ق م�ن ات المصارعة الم��تمرة �ن �أن م�ا�ب�ت هم �ب�ش ل�ت ن �ت

وأعر�بوا ع�
لىي رأى الآلف  و�ن�ت �نوب ال�ودان م�شل ول�ية ال�ب��يرات، ال��توا�أ�ية الو�طى وول�ية �ب �ب

 
ن

�يد م� راءات الص�ة العامة. ه�ناك مرن معون دون مراعاة اإ�ب ن �ي�ت�ب
�ي� ر�ب  الم�ت�ن

ن
م�

�يد ع�نها عمل  رأ المرن �بار�ية ، �وف �ت�ت �ن رة الإ  هذه ال�ن�ش
ن

�ة 7 م� ىي الص�ن �بار �ن الأ�ن
ر�يك�نا. �ش

عالم الص�ىي �بم�نظمة ال�ن�تر�ن�يوز. روع الإ و�باي، مد�ير م�ش ك�تب هذا ال�تطو�ير دك�تور ما�يك �ت

هىي �ناع وحج �ت
�ت�م�يك

هك �ناع وحج و�ت
�ي �ت�م�ي�نىي  ر�ي�ق �ف �فاع_الإ #أس�بوع_ال�ق

�فاع #أر�قدي_�ق

�ي ر�ي�ق �ف �فاع الإ أس�بوع ال�ق

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://www.bbc.com/news/health-51665497
https://www.bbc.com/news/health-51665497
https://www.facebook.com/WHOSOUTHSUDAN/


Lu
ga
ra

العدد 

ال�ثام�ن

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

04 د�ي�م�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

�نازات ال�ج

حمالت ال�توع�ية

ه )الكمامات( �نعة الوحج أ�ت

ال �ن�ت�ت اعات و طرق الإ ال�ش �تح المدارس ا�ج�ية�ن الص�ة ال�ن�ج

�يع الم�تكررة الموا�ن

رة ول�ية  و�با �اصن ل �ب�ب ول ر�ب �ي�ت
��توا�أ�ية الو�طى “ل�وء ال�ظ ه�ناك  الإ
ومون  �تمع ل �ي�ت ادة الم�ب  ال�ت

ن
�بعض م�

راءات ال�المة الص��يةأ�ش�ناء  �بم�تا�بعة اإ�ب
د �بعض ال�ناس  اء. �ت�ب ورهم لعرن �صن

ل�ون  ون، �ي�ت�د�شون �بلك �ر�ية، �ي�ب �تماعىي و �ي�تا�ن�ت دون المراعاة ال�ت�باعد ال�ب
�شة.   ال�ب

ن
رب م� معون �ب�ت رون �ي�ت�ب أ�ن

ظون علىي العادات و   �رق ال�المة الص��ية ال�ناس �ي�ا�ن
ن

ال�يد أك�شر م� لمرض الكورو�نا” ال�ت�ت

رة ول�ية  ل �بمد�ي�نة �يام�ب�يو �اصن �ترح ر�ب �ي�ت
ب أن �تكون ال�توع�ية  رب ال��توا�أ�ية “�ي�ب عن

�يون  �يرن  مرض الكورو�نا ع�بر ال�تل�ن
ن

ع�
ارب  اهدة، م�شال عرض �ت�ب وأ�ند�ية الم�ش
�بل لأن  ن �ت

�يروس م�  اص�ي�بوا �بال�ن
ن

الذ�ي�
ة عاد�ية ل �ي�اعد  د�يم �توع�ية �بطر�ي�ت �ت�ت
�يروس. ال�ناس  طورة ال�ن هم �ن �هم ع�بر ال�ناس ل�ن �ن�ن اهدوه �ب�أ �يؤم�نون �بما �ش

 
ن

اص أص�ي�بوا م� �ن ات و اذا رأوه أ�ش ا�ش ال�ش
علهم  ون ذلك ��ي�ب �بل ��يصد�ت �ت

�يروس”   ال�ن
ن

ون م� ا�أ�ن �ن

 العمر 34 عاما 
ن

ول ��يدة �ت�بلغ م� �ت�ت
 

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

وي �ي�اعد�نا  ىي �بور لد�ي�نا م�ناعة �ت �يد19”ه�نا �ن ىي م�ار�بة الكو�ن �ن

 
ن

امس م� د ال�ن ىي الع�ت ل �ن ول ر�ب �ي�ت
مال  رة ول�ية �ش عمره �بمد�ي�نة أو�يل �اصن

ب علىي اإدارات  ال “�ي�ب رن �ب�ر العن
ىي لك ال  راك أول�ياء الأمور �ن المدارس اإ�ش
مان �ما�ية  ومون �بها لصن �ياء ال�تىي �ي�ت ا�تل” �ش �يروس ال�ت  ال�ن

ن
ال�نا م� أ��ن

ب  ر �بول�ية واراب “�ي�ب ل أ�ن �يف ر�ب �يصن
مات  �ل الأ�يادي و المع�ت �ير أدوات عن �تو�ن

ل المدارس. علىي  �بل ال�كومة دا�ن ن �ت
م�

 
ن

�بة ال�تالم�يذ الذ�ي�  مرا�ت
ن

المدر��ي�
راءات ال�المة. لأ�نها  �يذ اإ�ب ون �ت�ن�ن صن �ير�ن
صا�بة   الإ

ن
ىي �ما�ية ال�تالم�يذ م� �ت�اعد �ن

�بالمرض. علىي الأ�باء م�اعدة أ�ب�ناءهم 
 الص��ية” 

ن
وا�ن�ي� ظ �ت ىي ��ن �ن

ال “ه�نالك  رن مال �ب�ر العن ل �ب�ش ول ر�ب �ي�ت
ن ال�ناس �بالأر�ياف ل �يمك�نهم 

راكء ك�ش�ير م� ه )كمامة(. �نطالب �ش �ناع و�ب راء �ت  �ما�ية ال�ت�نم�ية و وزارة الص�ة م�اعدة هولء �ش
ن

�نعة ��تى �ي�تمك�نوا م� �ير الأ�ت �يروس” �ب�تو�ن  ال�ن
ن

�هم م� أ�ن�ن

ال  رن مال �ب�ر العن  �ش
ن

ر م� ل أ�ن �تم ر�ب و�ي�ن
وم  ه لأ�نها �ت�ت �ناعة الو�ب دم �ت “ل أ��ت�ن

م”   لعاب �بال�ن
ن

�ب�تكو�ي�

 عمره 
ن

د ال�شالث م� ىي الع�ت ل �ن ول ر�ب و�ي�ت
ا�نات  �يصن امت ال�ن س المد�ي�نة “�ت  مد�ي�نة �ب�ن�ن

ن
�يد19 م� �ل الكو�ن �يرة �بعن الأ�ن

�بور” 

 عمرها
ن

د ال�شا�نىي م� ىي الع�ت ا�بة �ن ول �ش  �ت�ت
ىي ول�ية و�با �ن ، مد�ي�نة �ب ود�يلىي  �ب�ىي �ت

ن
اف م� ��توا�أ�ية الو�طى “أ�نا أ�ن  الإ

�بل �ب�أن ن �ت
د �معت م� �يروس، ول�ت  ال�ن

�يروس ل  اص�ي�بوا �بال�ن
ن

اص الذ�ي� �ن  ال�ش
اب �بعد الصا�بة  “�يمك�نهم ال�ن�ب

 العمر 37 عاما
ن

�تم ��يدة �ت�بلغ م�  و�ت�ن
ىي و�با “ل أ�شق �ن  �ب�ىي مو�ن�يكىي – �ب

ص الذي �ن �بار �ب�أن ال�ش اح وه�ناك أ�ن  الل�ت
اب �بعد اح ل �يم�نكه ال�ن�ب ذ الل�ت �ن  �ي�أ

 “ذلك

ذ أرواح �ي أم�فا. أ�ف�ق ل. أ�ب�ق �ي �بالم�فرف سك أ�ب�ق �يد19: أح�قم �ب�ف�ف الكو�ف

�يدة  اط لأ�فها حب ظ عل�ي ال�فسش حا�ف
ل�ية والروح�ية  سد�ية، الع�ق لص��قك ال�ب
، ح�ق� �يط وص��ي ن �قكون �فسش  حاول �ب�أ

�قك �ي ك�ش�ير م�ف و�ق صف  وأن ك�فت �ق�ق
ل �بالم�فرف
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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 س والكو�ن الط�ت
للة الر�بط  ن أك�شر المعلومات المصن

ول علماء الط�ب�يعة �ب�أن م� �ي�ت
�ير  ىي ال�ب�ث الأ�ن �يد )2020( و�ن ار الكو�ن ة ال�رارة وا�ن�ت�ش  در�ب

ن
�ب�ي�

ة ال�رارة والر�و�بة ل   أن در�ب
ن

ىي أو��ت� امعة �تك�اس �ن �يادة �ب �ب�ت
و �اًرا أو  ار. هذا �يع�نىي ما اإذا اكن ال�ب ىي ال�ن�ت�ش �تلع�بان دوًرا مهًما �ن
ر �يع�تمد  لى آ�ن ص اإ �ن  �ش

ن
�يد19 م� ال الكو�ن ارج ، ا�ن�ت�ت ىي ال�ن �بارًدا �ن

ة ال�رارة )�ا�ي�نس  ر�ي�بًا على �لوك ال�ناس، ول�يس على در�ب �ت�ت
دة  ررت �ب�ش د�يلىي 2020(. ال�بلدان ذات الم�ناخ ال�ار هىي �تصن
ىي ذلك دول م�شل ال�براز�يل ��يث �ت��تمر  �يد19، �بما �ن  الكو�ن

ن
م�

. ال�براز�يل لد�يها 
ن

�شر المال�ي�ي� اع ، و �ت�أ ىي الر�ت�ن أعداد ال�الت �ن
ا  �يا هىي أ�يصنً ر�ي�ت �ن �نوب اإ �نوب ال�ودان. �ب ا�به م�شل �ب  �الت م�ناخ م�ش

ن
دا م�  لد�يهم عدد ك�ب�ير �ب

ن
�يد19.م�شال ل�بلد �بم�ناخ �ار، ولك� الكو�ن

عالمىي �يه الإ ال�توحج

ل عرن
” ر الص�ىي لة” و “ال��ب  “العرن

ن
رق �ب�ي� ول �ىي دي �ىي ه�ناك �ن �ت�ت

�يد19  ص مصاب �بالكو�ن �ن ص الذي اكن على ا�تصال مع �ش �ن ل ال�ش ىي العرن : �يُ�ب�ت ر الص�ىي ال��ج
.
ن

ر�ي�  الآ�ن
ن

�بع�يًدا ع�

ن: �يد19 �يو�ىي السىي دي �ىي �ج�أ ص مصاب �جالكو�ن �ن ذا ك�نت على ا�تصال و�ش�يق �جسش اإ
ص المصاب. �ن ر ا�تصال لك �بال�ش ل لمدة 14 �يوم �بعد آ�ن ىي الم�نرن • ا�بق �ن

�يد19. ب أعراض الكو�ن ىي ال�يوم ورا�ت ن �ن
ة �رار�تك مر�ت�ي� �ص در�ب • ا�ن

�يد19.  الكو�ن
ن

دا م� صا�بة مر�يض �ب طر أك�بر لالإ  ل�ن
ن

�ي� اص المعرصن �ن  الأ�ش
ن

، ا�ب�تعد ع� ن
• اإذا أمك�

 
ن

�يروس الكورو�نا �بدون أعراض �بع�يًدا ع� ص المر�يض أو الذي �ش�ب�تت اإصا�ب�ته �ب�ن �ن ىي ال�ش ل: �ي�ب�ت العرن
ىي م�نازلهم. ، ��تى �ن

ن
ر�ي� الآ�ن

ل ح�تى �جعد: ىي الم�نرن �يد19 ا�جق �ن كرت أو �تعلم أ�نك مصاب �جالكو�ن ا و�ن ذا ك�نت مر�يصنً اإ
هور الأعراض لأول مرة ل م�نذ �ن • 10 أ�يام على الأ�ت

�م ة لل�رارة ال�ب صن ا�ن ل �بدون �مى �بدون أدو�ية �ن • 24 �اعة على الأ�ت
 الأعراض

ن
 ل �تظهر عل�يك أعراض:• �ي�ت���

ن
ا�ب�ية ولك� �يد19 اإ�ي�ب �ت�بار الكو�ن ة ا�ن  اإذا اك�نت �ن�ت�ي�ب

ا�بىي �ي�ب �ت�بارك الإ ل ��تى مرور 10 أ�يام على ا�ن ىي الم�نرن • ا�بق �ن
اص أو  �ن  أ�ش

ن
ة مع�ي�نة و�بع�يًدا م� �ية” أو م�نط�ت ة مرصن ر�ن ىي “عن ا�بق �ن ، �ن ن

ر�ي� • اإذا ك�نت �تع�يش مع آ�ن
د. صل ، اإن و�ب دم �مام مى�ن�ن ة. ا��ت�ن ل�ي�ن ىي ذلك ال��يوا�نات الأ رى ، �بما �ن ��يوا�نات أ�ن

مال  ماذا �نسمع م�ن ول�ي�تىي واراب و �ش
ال؟ رن �ج�ر 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

ان �ن�يوك �بول�ية واراب  ة �ن  عمرها  �بم�نط�ت
ن

د ال�شا�نىي م� ىي الع�ت ول ��يدة �ن �م، لأن مرض الكورو�نا ل �يص�يب �ت�ت ىأ ال�ب وم �ب�تد�ن مس �ي�ت لوس �ت�ت ال�ش “ال�ب
ة �رار�تها عل�يا. هل هذا ص��ي�؟”   �ي�ك�نون �بالم�نا�ق در�ب

ن
ال�ناس الذ�ي�

ال  رن مال �ب�ر العن �نو�ب�ية، �ش و�يل ال�ب  العمر 39 ��نة �ب�أ
ن

ل �ي�بلغ م� ول ر�ب �ي�ت
اص  �ن ل لأ�ش �بل العرن ن �ت

�يل ل�نا م�  المعلومات لأن �ت
ن

رق �ب�ي� “الأن أص�ب��نا ل �ن�ن
ل   الأن العرن

ن
�يد19. ولك� ك�يد اصا�ب�تهم �بالكو�ن �يروس �بعد �ت�أ  �ي�ملون ال�ن

ن
الذ�ي�

ال�وا   �ب
ن

 أعراض المرض او الذ�ي�
ن

 �يعا�نون م�
ن

اص الذ�ي� �ن مل ��تى الأ�ش ا” �ت�ش �هم أ�يصن لوا أ�ن�ن ب عل�يهم أن �يعرن �يد19 �ي�ب ص مصاب �بالكو�ن �ن �ش

راءات ال�المة  ب م�تا�بعة ا�ب ة أوو، ول�ية واراب “�ي�ب ل �بم�نط�ت �تم ر�ب و�ي�ن
ال المدارس لأن اذا لم �ي�تم�ما�ي�تهم  دا �ما�ية أ��ن ادة. لأ�نها مهم �ب لك �ب �ب�ش

�يروس على م�نازلهم”   ل ال�ن ومون �ب�ن�ت ��ي�ت

ل   العرن
ن

رق �ب�ي�  ال�ن
ن

�يد�يو الأول. ع� ع CDC ه�نا: ال�ن  مرض الكورو�نا �بمو�ت
ن

�يدة ع� �يد�يوهات الم�ن اهدة �بعض ال�ن م �بم�ش لك �ت صن ن �ن
م�

�يد19.  ص مصاب �بالكو�ن �ن لك أن اكن ه�ناك �ش وم �ب�تظ�يف م�نرن  ك�يف �ت�ت
ن

اص�يل ع� ن �ت�ن
م� . �ي�تصن �يد�يو ال�شا�نىي ، ال�ن ر الص�ىي وال��ب

mailto:mgubay%40internews.org?subject=
mailto:atusiime%40internews.org?subject=
https://www.nature.com/articles/s41467-020-18150-z
http://ساينس ديلي
http://ساينس ديلي
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID-19-Quarantine-vs-Isolation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=l3s75_X8Xjs
https://www.youtube.com/watch?v=KHCrYOGkLMM&t=34s
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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

ل و الموا�الت �يه و�ا�أل ال�ن�ت �توحج
 وزارة الص�ة

ن
ادات ص��ية م� ر�ش اإ

�نوب ال�ودان  ىي �ب �بل وزارة الص�ة �ن ن �ت
�يهات الص��ية م� ��ب ال�تو�ب

�يروس  ار �ن �دي لم�نع ا�ن�ت�ش ة 1.5 م�تر وال�ت�باعد ال�ب ع م�ا�ن امت �بوصن �ت
 

ن
ىي الأماك� ن ال�ناس �ن

ة �ب�ي�  الم�ا�ن
ن

م� راءات �ي�تصن الكورو�نا. هذه ال�ب
ر  ب دا�أًما ال��ن مل هؤلء ال�ناس �ي�ب والمواصالت العامة. ال�تدا�ب�ير �ت�ش

 .
ن

ر�ي� �هم و ا�ن ه ل�ما�ية أ�ن�ن �ناع الو�ب ل العام ار�تداء �ت �بوا�طة و�ا�أل ال�ن�ت
�ترة �و�يلة  لى ال�ن�تظار ل�ن طر اإ  الصعب أل �تصاب �بالإ��باط ع�ندما �تصن

ن
م�

�ياًرا لعدم  د�م وأ��يا�نًا اإ�نه �ب�ب�ا�ة ل�يس �ن �ير مرن ل عن لو�ا�أل  ال�ن�ت
ظ  لعمل�ية  در الم��تطاع �ب�أن �ت�ا�ن  �اول �ب�ت

ن
رة ، ولك� اركة ��يارة أ�ب الم�ش

�نك ل  �أ راءات ال�المة �ن ظ ا�ب مت �ب��ن �ناعك. وأن �ت �تمعك كلك.ال�ت�باعد وار�تداء �ت  عا�أل�تك وم�ب
ن

ط ، ولك� �ت �ك �ن �ت�مىي �ن�ن

عالم مسؤولىي الإ

ماذا �نسمع �جول�ية ال��توا�أ�ية 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

مات ال�يد مع�ت
 ذلك لأن 

ن
 �بالماء والصا�بون لكما أمك�

ن
�ل ال�يد�ي� �يوصىي مركرن ال��يطرة على الأمراض �بعن

ودة على  را�ش�يم والمواد الك�يم�يا�أ�ية المو�ب م�يع أ�نواع ال�ب  الكم�يات ل�ب
ن

لل م�  �ي�ت
ن

�ل ال�يد�ي� عن
ن �ب�ن��بة 

م ال�يد�ي� دام مع�ت م �با��ت�ن رة، �ت �ير م�تو�ن  اإذا اكن الصا�بون و الم�ياه عن
ن

. ولك�
ن

ال�يد�ي�
را�ش�يم  ار ال�ب صا�بة �بالمرض وا�ن�ت�ش �نب الإ ىي �ت�ب  أن �ي�اعدك الك�ول �ن

ن
ل �يمك� %60 على الأ�ت

.)CDC :رون )المصدر اص آ�ن �ن ل�يه أ�ش اإ

ىي ع�ي�ن�يك. ال�ناس  ركها �ن طورة على ص��تك ا�ب�تالع المطهر أو �ن  ال�ن
ن

م� ومع ذلك، �ن
.
ن

م ال�يد�ي� هم مات �بعد �بلعه مع�ت ون و�بعصن �يمرصن

 
ن

 عا�نى م�
ن

ر�ي� ال ال�ىي ان ان )2020(. الآ�ن ىي م�ت ال�ىي دي �ىي الأمر�يك�ية و�ما�ية �ن
ا�أ�ة  ن أ�ش�ناء �ب

�يد ل�ت�نظ�يف ال�يد�ي� ىي لك ماكن وم�ن ن �ن
م ال�يد�ي� عف ال�بصر أو ال�نو�بات. مع�ت صن

م ��ب مركرن ال��يطرة على الأمراض.  ن ا�ب�تالع المع�ت
 الآم�

ن
 ل�يس م�

ن
�يروس كورو�نا. لك� �ن

دم أ�بًدا �ي�تم  ب أل �ت��ت�ن ات مطهرات الأ�يدي الم��تو�ية على الك�ول �ي�ب �ت�ذ�يرات: “م�ن�ت�ب
�ت�ناولها “.

 
ن

ر م� ص آ�ن �ن ىي ع�يون �ش ىي ع�ي�ن�يك أو �ن ط�أ المطهر �ن ركت �يدك �بال�ن اإذا ا�ب�تلعت أو �ن
ب �ب�أن  عر �بعض الأعراض �ي�ب ة. اإذا ك�نت �ت�ش ا�ب �ب لك ا�ت�بع �تعل�يمات ال�المة على الرن صن �ن

�يدة.  رعا�ية ��ب�ية �ب
ن

 م�
ن

رب مركرن ص�ىي ��تى �ت�تمك� ور أ�ت �ترن

 
ن

ذ دورة �تدر�ي�ب�ية ع� ص أ�ن �ن ه �نظري ك�ش  و�ب
ن

و�با “م� ر �ب�ب ل أ�ن �يف ر�ب و�يصن
دا. واذا أر�يد�نا  ه )الكمامات( مهم �ب �ناع الو�ب ن �ت

�يد19، ال�تصر�ي� ع� الكو�ن
معات  ادي ال�ت�ب �نعة و �ت�ن  �بل�بس الأ�ت

ن
ب أن �نؤم� م�ار�بة الكورو�نا، �ي�ب

�يت  �يروس الكورو�نا. �تل�ت ن �ن
��نا م� ه هو �ما�ية أ�ن�ن �تماع�ية. لك ما �ن��تا�ب ال�ب

 مرض 
ن

ىي ع� �بل وزارة الص�ة و الأن لدي معلومات اك�ن ن �ت
الكورو�نا.” �تدر�يب م�

��توا�أ�ية  رة ول�ية الإ و�با �اصن  عمره �بمد�ي�نة �ب
ن

د الرا�بع م� ىي الع�ت ل �ن ول ر�ب �ي�ت
ع�تها   لأ�نها اذا وصن

ن
مات الك�ول�ية لل�يد�ي�  المع�ت

ن
اف م� الو�طى “أ�نىي أ�ن

مات  دان ال�بصر. هل �يع�ت�بر مع�ت �ت ىي �ن  أن �ي�ت��بب �ن
ن

مىي او ع�ي�نىي �يمك� �ب�ن
ال�يد �امة؟” 

ىي المرك�بات العامة  ب أ�مه “ال�بعض م�ن�نا ك�ا�أ�ت ل ��ب صن ص �ن �ن �تم �ش و�ي�ن
�بر�نىي   ��يارا�تهم دون المراعاة ل�تدا�ب�ير ال�المة، أر�يدك أن �ت�ن

ن
�� ومون �ب�ش �ي�ت

�يهات ل�تلك ال�الت؟”  هل ه�ناك �تو�ب

ر:  لك م�با�ش وم�ية �ب�ش ل والص�ة ال�ت لك �تواصل مع وزار�تىي ال�ن�ت صن ن �ن
ل و المواصالت م� �يه و�ا�أل ال�ن�ت ن �تو�ب

�يد19 ع�  المعلومات الكو�ن
ن

�يد م� لمرن
loi.ezekiel92@gmail.com          : دك�تور �و لوي ع�بر:          0927134045/917103275+      ال�بر�يد اللك�ترو�نىي
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ن
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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

ارب ار�ير - العالج وال�ت�ج عداد ال�ت�ت �نصا�أح لإ
�يد  ات �ت  العال�ب

ن
�يد19. العد�يد م� صة لكو�ن د أدو�ية م�ددة ول مر�ن ول ��تى الآن، ل �تو�ب ارب ال�ر�ير�ية الصارمة، كما �ت�ت الل ال�ت�ب  �ن

ن
�ت�بارها م� �يق، ومع ذلك، و��ي�تم ا�ن م�يع ال�ت��ت ىي �ب ارب ال�ر�ير�ية �ن  500 �تم اإ�الق ال�ت�ب

ن
�يد19. هذا م�نظمة الص�ة العالم�ية )2020(. أك�شر م� �يارات العالج لكو�ن �يق �ن ن لل�ت��ت
م� أ�ن�اء العالم �ب�ي�نما �ي�ت�ا�بق العلماء مع الرن

�يد19،  ف العالج لكو�ن  ك�ش
ن

 ع�
ن

ر�يف ال�تىي �ت�تمك� رت �ن�يو�يورك ال�تا�يمرن عمل�ية �ت�ت�بع �ن و�ن�ش
�ت�باره �ال�يًا ه�نا.  ات �ي�تم ا�ن الذي �يُظهر أ�نواع العال�ب

ع  عل اإ�نه عالج. ل �ت�ت هذا ل �ي�ب ر�يب، �ن لك اعلم ذلك اإذا اك�نت الدواء �ت�ت ال�ت�ب صن ن �ن
م�

ة   مصادر مو�شو�ت
ن

ق م� �بل ال�ت��ت ر �بالمعلومات �ت ص �ي�ن�ش �ن �ن م�اولة أن �تكون اول �ش ىي �ن �ن
)ا�ن�تر�ن�يوز، 2020(.

طوات ل�ت�د�يد ما  عال�ي�تها و 3 �ن �بل أن �ت�ش�بت �ن ات �ت  العال�ب
ن

�بالغ ع� ا�ر الإ ا�نظر ه�نا لم�ن
ر )ا�ن�تر�ن�يوز، 2020(. �بر�ية صال�ة ل�ن�ش اإذا اك�نت الدرا�ة الط�ب�ية مادة �ن

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

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

ل�يدي الطب ال�ت�ت
ىي عالج   أن �يعال�ج أو �ي�اعد �ن

ن
ل�يدي �يمك� �ش�بات أن الطب ال�ت�ت لم �ي�تم اإ

 
ن

د العد�يد م� عل صن د �تم �نص�ها �بال�ن عل ل�ت ع ، �بال�ن ىي الوا�ت �يد19. �ن الكو�ن
ىي أو  �ن ل�يد�ية �ي�ش ون ما اإذا اك�نت الأدو�ية  ال�ت�ت ات لأن الأ��باء ل �يعر�ن ال��يا�ت
ل أن  صن  الأ�ن

ن
م� ى الكورو�نا. لذلك، �ن م ال�ن�تا�أ�ج الص��ية للمرصن ا�ت  ��تى �ي�ن

ن
ص لهم العامل�ي�  المر�ن

ن
�ت�عى لل�صول على رعا�ية ��ب�ية مه�ن�ية م�

�يات و�ي�نص� م�نظمة الص�ة  �ن ىي الم��ت�ش ال الرعا�ية الص��ية �ن ىي م�ب �ن
م  س. �ت ىي ال�ت�ن�ن  ال�مى وال�عال و صعو�بة �ن

ن
العالم�ية اإذا ك�نت �تعا�نىي م�

رصة. رب �ن ىي أ�ت �ب�ت�بلغ �ن

لك�تها م�نظمة  �يد19 ال�تىي �ش ل�يدي لكو�ن ل�يم�ية لطب ال�ت�ت �ت �براء الإ �نة ال�ن ل�ب
�يا  ر�ي�ت ىي أ�ن الص�ة العالم�ية )WHO(، مركرن ال��يطرة على الأمراض �ن

ؤون على  ت ال�ش �تماع�ية صاد�ت ؤون ال�ب ىي لل�ش ر�ي�ت �ية ال�ت�اد الأ�ن وصن وم�ن
اب  ارب ال�ر�ير�ية لطب الأع�ش ن ال�ت�ب

�برو�توكول للمر�لة ال�شال�شة م�
رى، العلم ال�ل�يم هو الأ�اس  الت الطب الأ�ن �يد19. “�تماًما م�شل م�ب لكو�ن

ل�يد�ية.  عال�ية ال�ت�ت الو��يد لالأمان وال�ن

ىي  املة ودورة ال��ياة �ن ط�ية الص��ية ال�ش ال الدك�تور �تومو��يم، مد�ير ال�تعن و�ت
�يا )المصدر: م�نظمة  ر�ي�ت ل�يمىي لم�نظمة الص�ة العالم�ية لأ�ن �ت المك�تب الإ

الص�ة العالم�ية، 2020(.

ال  �يد19، �ت ود الكو�ن  و�ب
ن

 مد�ي�نة أو�يل “�بعد اعالن ع�
ن

ر م� ل أ�ن �يف ر�ب و�يصن
دمون عالج  �تمع �ي��ت�ن  الم�ب

ن
 م�

ن
ل�يد�ي� ادة �ت�ت ن ال�ناس �ب�أن ه�ناك �ت

�بعض م�
اح  د ل�ت ول الأ��باء �ب�أن ��تى الأن ل �تو�ب  �ي�ت

ن
اب لمرض الكورو�نا. ولك� الأع�ش

ركة ��ب�ية.  �بل �ش ن �ت
ها م� �ن�تا�ب اح �تم اإ اب أو ل�ت �وا أن اك�نت ال�تداوي �بالأع�ش

ىي  �ش دم�تها الداك�ترة م�نذ �ت�ن ن ال�ناس �ب�أن �ن��تمع  ل�نصا�أ� ال�تى �ت
أ�لب م�

د�ية.” ذهم �بلك �ب الو�باء و�نا�ن

رار  اذ �ت �ت�ن امت وزارة ال�تعل�يم العام �ب�أ و�يل “هل �ت ر�ير الكورو�نا �ب�أ ل �ت�ت �تم ر�ب و�ي�ن
ا�تل؟  �يرو�ال�ت ود ال�ن لىي المدر�ة أ�ش�ناء و�ب وع اإ ال �بالر�ب  المدارس و ذلك ال�تى �ت�م� لأ��ن

ن
ر�ي�بة م� ق ص��ية �ت د مرا�ن  ل �تو�ب

ن
ول المدر��ي� و�ي�ت

ىي �بعض  ي أعراض، �ن عر ا�دهم �ب�أ �يصعب عمل�ية اإ�عاف ال�تالم�يذ اذا �ش
ىي لكىي �ي�تم  �ن ل المصاب لم��ت�ش �بل �ن�ت ن ال�تالم�يذ �ت

ر العدوي �ب�ي� ال��يان �ي�ن�ت�ش
�صه.”  �ن

ب أن �ي�تم ال�تعامل  ال “�ي�ب رن مال �ب�ر العن ل �بمد�ي�نة أو�يل، ول�ية �ش ول ر�ب �ي�ت
�بل اإدارات المدارس م�شال أعطاء  ن �ت

ال المدارس �بصورة اإ�ن�ا�ن�ية م� مع أ��ن
ن �تط�ب�يق عمل�ية ال�ت�باعد أ�ش�ناء 

�ية ��تى �ي�تمك�نوا م� صول درا�ة اك�ن ص ال�تالم�يذ �ن �ن ىي أي �ش راك�نا اكأول�ياء أمور ال�تالم�يذ �ن ب أن �ي�تم ا�ش لوس، �شا�ن�يا �ي�ب ال�ب
ا�تل.”  �يروس ال�ت  ال�ن

ن
ال م� ومون �به ل�ما�ية أ��ن �ي�ت

عالم مسؤولىي الإ
، �يمك�نك  ىي ر�ي�ت �ن �ت�اد الإ �تا لالإ ا�ن �يا اصن ر�ي�ت ل�يدي لم�نظمة الص�ة العالم�ية، مركرن ال��يطرة لأمراض �با�ن ارب الطب ال�ت�ت ن �ت�ب

 المعلومات ع�
ن

�يد م� لمرن
�تصالت لم�نظمة الص�ة العالم�ية ع�بر الوا�ت�اب:  �يما�نك، م�ؤول ال�ت�و�يق والإ  �بواك�يا أ�ب

ن
ال�تواصل مع كول�ي�

boakyeagyemangc@who.int         :       242065206565+      ال�بر�يد اللك�ترو�نىي
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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

04 د�ي�م�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

 
ن

 %42 م�
ن

م�بر. أك�شر م� ��تى 13 �نو�ن
 

ن
ارك�ي�  الم�ش

ن
 ، و%30 م�

ن
ارك�ي� م�يع الم�ش �ب

�ية،   عر�ت
ن

ىي الول�يات الم�ت�دة اك�نت م� �ن
�يات م�ت�نوعة و �ت�تراوح  ل�ن ع�نصر�ية و �ن

 56 عاًما و 85 ��نة.
ن

أعمارهم �ب�ي�
رعة  راكت الأدو�ية 50 مل�يون �ب ول �ش �ت�ت

ر�بة �ر�ير�ية لالأدو�ية  �ت�ل�يل المر�لة 3 �ت�ب
ركة   �ش

ن
�يروس كورو�نا م� اح �ن الأمر�يك�ية ل�ت

ىي  عاًل �ب�ن��بة %95 �ن ر �يُظهر أ�نه اكن �ن ا�يرن �ن
ىي أي  �يد ولم �ي�ت��بب �ن م�نع عدوى الكو�ن
ركة �يوم الأر�بعاء 18  الت ال�ش رر �يذكر و�ت صن

ة ع�بر  عال�ية م�ت��ت م�بر2020. “اك�نت ال�ن �نو�ن
العمر والعرق وال�ترك�ي�بة ال�ش�ن�ية ال�اك�ن�ية. 

وق  ن �ن
�ي� ىي ال�بالعن اح �ن عال�ية الل�ت المال�ظة �ن

 %94 “ ��ب 
ن

65 ��نة اك�نت أك�شر م�
ركة الأمر�يك�ية مع   ال�ش

ن
�ترك �ب�ي� �ب�يان الم�ش

�يا  ة �بال�تك�نولو�ب لما�نىي المعرو�ن ر�يكها الأ �ش
ال��يو�ية.

�يك،  وت أ�ش ول دك�تور م�يان م�ت�ش و�ي�ت
�نوب  �ت�اد�ية، أن �ب وك�يل الوزارة الص�ة الإ
اح   الل�ت

ن
م�ي� راكء ل�ت�أ ال�ودان �يعمل مع �ش

�يك:  لى ال�وق. كما ذكر أ�ش رد وصولها اإ �بم�ب
 ذلك 

ن
ن �نود ال�صول على �نص�يب م�

“�ن��
 

ن
ن ال�ناس الذ�ي�

لأ�ن�نا لد�ي�نا عدد ك�ب�ير م�
م�نة، مما �ي�هل  ون مع أمراض مرن �يع�ي�ش

ل  �يد19، لذلك �وف �ن��أ �ب�أن �تصاب �بالكو�ن
راكء�نا، ��تى  م�نظمة الص�ة العالم�ية و�ش

ادة   ال�صول و ال��ت�ن
ن

 موا��نو�نا م�
ن

�ي�تمك�
د�يد “.  اح ال�ب  هذا ل�ت

ن
م�

وز�يف وامال، الم�ؤول  هذا وصرح دك�تور �ب
طري، الدولىي و ال�ت�نظ�يم  ن ال�ت�أهب ال�ت

ع�
الص�ىي �بم�نظمة الص�ة العالم�ية �ب�أن 

�بار  ر �تع�ت�بر أ�ن ا�يرن ركة �ن �يرة ل�ش �تطورات الأ�ن
ون 28  صن ىي عن ق �ن �يدة. “ال�ما�ية �ت�ت��ت �ب

  
ن

رع�ت�ي� . مطلوب �ب ن ال�تطع�يم الأولىي
�يوًما م�

ىي  اد �ن ا�ن�ب�ية �بصورة �ب د الآ�شار ال�ب ول �يو�ب
. هؤلء هم ال�ن�تا�أ�ج الأول�ية  ت ال�الىي الو�ت
لى �د ك�ب�ير. ور��بت م�نظمة الص�ة  اإ

عة.”  �ب �بار الم�ش العالم�ية �بهذا الأ�ن
ص م�نهم  �ن  43000 �ش

ن
ارك أك�شر م� و�ش

رعة  ذوا ال�ب ص أ�ن �ن  40.000 �ش
ن

أك�شر م�
ر  ا�يرن ركة �ن  �ش

ن
ًءا م� رن اح اكن �ب  الل�ت

ن
�شا�ن�ية م�

 
ن

�يا ال��يو�ية  كمر�لة �شال�شة م� ل�تك�نولو�ب
ىي �يول�يو  رت �ن ارب ال�ر�ير�ية ال�تىي �ب ال�ت�ب

عال �ج�نس�جة 95% �يد19 �ن د�يد لكو�ن اح حج آمال ك�ج�يرة: ل�ت
ون، صوت المصال�ة ول �ب ر�ير: �ش �ت�ت

عرض

ه �ب�لول ال�نها�ية  �ن�تا�ب اح ��ي�تم اإ  الل�ت
ن

م�
لى 1.3 مل�يار  ملون �ت�ن�ت�ج ما �يصل اإ العام و�ي�أ
رعة �ب�لول �نها�ية عام 2021. كما أعل�نت  �ب

�يا ال��يو�ية  ركة الأمر�يك�ية ل�تك�نولو�ب ال�ش

عال�ية �تصل اإلى 95%  ن �ن
ا ع� مودر�نا ا�يصن

د المرض هذا  ر�ي�بىي صن ا�ها ال�ت�ب ىي ل�ت �ن

ت  ىي أ�رع و�ت رعات �ن م�ي�نها �جعض ال�ج د�يدة على أمل �ت�أ �يد19 ال�ج احات الكو�ن ب ع�ن ك�شب ل�ت �نها �ترا�ت �نوب السودان اإ ىي حج الت وزارة الص�ة �ن �ت
اح  �ن م�شل م�نظمة الص�ة العالم�ية لل�صول على ل�ت

راكء ���ي�ي ن الوزارة ��تعمل مع �ش �نوب السودان اإ ىي حج ول مسؤول ��ىي �ن . �ي�ت ممك�ن
مع�تمد. 

صة �با�م  �تم �بث هذه ال�ت
رة الأ��بوع�ية  ن ال�ن�ش

ء م� رن �ب
�يد19، �ب�شت على لكو�ن

م�بر ال��بت 21 �نو�ن
و�تم أعاد�تها �يوم ال��بت

م�بر. 28 �نو�ن

ر ومودر�نا الطر�يق  ا�يرن الأ��بوع. �ب�ي�نما �تمهد �ن
راكت  �يد19، ل�ش اح الكو�ن لل�صول على ل�ت

دوا  ورد و��بو�ت�ن�يك لكىي �ي�ب رى م�شل أك��ن أ�ن
اح للمرض. ا ل�ت أ�يصنً

رق  ول دك�تور وامال ان المر ��ي��تعن و�ي�ت
�نوب  لىي �ب رعات الأولى اإ �تا ل�تصل ال�ب و�ت
 

ن
 ال�ودا�ن�ي�ي�

ن
�نو�ب�ي�ي� ال�ودان و�ي�نص� ال�ب

�تماعىي  على ال��تمرار ممار�ة ال�ت�باعد ال�ب
ىي  ه )الكمامات( �ن �نعة الو�ب وار�تداء أ�ت

ال المهم أن  ول: “ل �يرن ون ذلك ، �ي�ت صن عن
�بة  ىي المرا�ت راد �ن �تمعات و�ي��تمر الأ�ن الم�ب

�ناع ،  �تدا�ب�ير الص�ة العامة. ار�تداء ال�ت
 

ن
�ل ال�يد�ي� �د�ية وك�شرة عن ة ال�ب والم�ا�ن

ب على  د�يد. �ي�ب ع الط�ب�يعىي ال�ب لك الوصن �ت�ش
 �بها الك�ش�ير 

ن
�نب الزد�ام أماك� ال�ناس �ت�ب

�نب  اص �ت�ب �ن ب علىي الأ�ش ن ال�ناس. �ي�ب
م�

 
ن

لق الأماك� ع و�صر معن ال�تصال الو�ش�يق وصن
صا�بة  طر الإ ل�يل �ن ذات ال�تهو�ية ال��ي�أة ل�ت�ت

�يد19.”  ار الكو�ن وال�ن�ت�ش
 18 

ن
�نوب ال�ودان، اع�ت�باًرا م� ىي �ب هذا و�ن

ك�يد اصا�بة  م�بر 2020، �تم �ت�أ هر �نو�ن  �ش
ن

م�
�يروس الكورو�نا م�نذ  ص �ب�ن �ن 3,037 �ش

�نوب ال�ودان ��ب  ىي الو�باء �بدولة �ب �ش �ت�ن
ا�ب�ية لوزارة  �ي�ب  ال�الت الإ

ن
ام ع� ر الأر�ت آ�ن

ص و59 �الة  �ن ى 2,897 �ش الص�ة و �تعا�ن
�يد19. اة �ب��بب الكو�ن و�ن

م�بر 2020  ��ب �تار�ي�ن 9 �نو�ن

ن
ارد�ي� ة �ت المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية �بوا�طة ص��ي�ن

اح الكورو�نا؟ اف ل�ت �ن العالم م�ن اك�تسش
أ�ي

�ة �بمرا�لة ال�تطو�ير  �يد19 المر�ش اح الكو�ن عدد ل�ت

�بل  المر�لة �ت
ف الك�ش

المر�لة 
الأولى

المر�لة 
ال�شا�ن�ية

المر�لة 
ال�شالث

مصرح 
دام  لأ��ت�ن
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د�ي  �يد19 طرق �ت�ت  كو�ن

ن
 ع�
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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 �ت�د�يث الكو�ن

�يد19   الكو�ن
ن

ة �ب�ي� ش أ�د ال�برام�ج العال�ت �يد19. �نا�ت ة ذات الصلة �بالكو�ن �تل�ن و�با �برام�ج م�ن م�بر، �بث �بر�نام�ج �بودا �بودا �توك �توك ال�تا�بع لدارالأمم الم�ت�دة  �ب�ب ىي �نو�ن �ن
�م  ىي ال�ب ذ�يات �ن و�ية أو معن اومة �ت د م�ت  لد�يهم ل �تو�ب

ن
اص الذ�ي� �ن  أن �يكون له آ�شار �ل�ب�ية على “الأ�ش

ن
�يد19 �يمك�  اي ام �ىي أن الكو�ن

ن
ذ�ية م� راكء ال�تعن اد �ش ذ�ية. أ�ن وال�تعن

ادة  ا�بالت مع �ت �يون م�ت رى الص��ن ة وأعراض المرض. �شم أ�ب �تل�ن  العالمات الم�ن
ن

روق �ب�ي� هر ال�ن رى، وأ�ن �يد19 وأمراض أ�ن  الكو�ن
ن

ة �ب�ي� ذاعىي العال�ت ش ال�بث الإ “. كما �نا�ت
�يه�ية و ال�تعل�يم�ية.  هم ال�تر�ن ىي �برام�ب �يد19 �ن ” �ول الكو�ن

ن
ها �بعض “الم�تع�شر�ي� �يد19 أ�ش�ناء الصالة واإدرا�ب ار الكو�ن �تلف �وا�أف �ول عملهم لم�نع ا�ن�ت�ش  م�ن

ن
الك�ن�ي�ة م�

وف   �ي��يطرون علىي الص�ن
ن

راكء الذ�ي� ا�بالت مع �ش ذاء الطعام والم�ت طة �توز�يع العن اذها أ�ش�ناء أ�ن�ش ب ا�ت�ن ا�أ�ية ال�تىي �ي�ب اه ال�تدا�ب�ير الو�ت ت م�بادرة ال�تصال �ش�نا�أىي ال�ت�ب �ش �يرا �نا�ت أ�ن
ا مع  اص �بهم، كما �ت�د�شون أ�يصن ىي مركرن ال�توز�يع ال�ن مان ال�المة �ن �يون ك�يف �ي�تم صن ر�وا لص��ن  �ش

ن
ون الذ�ي� �ي�ش وم �بها م�نظمة الورلد �ن أ�ش�ناء ال�توز�يع ال�تىي �ت�ت

.
ن

�يد�ي� الم��ت�ن

�يروس كورو�نا،  ن �ن
�ه م� ول �وزان على أهم�ية �ما�ية المرء ل�ن�ن ددت دك�تورة أ�ش ذاعة مع أ�دي الكوادر الص��ية �بالمد�ي�نة و�ش  صوت المصال�ة )�بور( �ت�د�شت الإ

 
ن

ا ك�يف �يمك� ذاعة أ�يصنً ت الإ �ش ل�يه”. كما �نا�ت ون اإ �ياء ال�تىي �ي��تا�ب �تمع �بالأ�ش دمة العا�أالت والم�ب �يام �به و�ن عل ما �ي�نوون ال�ت ىي �ن  “ال��تمرار �ن
ن

عت على الم��تمع�ي� �ب و�ش
ذ�تها  راءات العمل�ية ال�تىي ا�ت�ن  الإ�ب

ن
وك ع� �يرة. أ�بلغ الطالب د�ي�نق �ب موعات درا��ية صعن لك م�ب ىي �ش ا�تهم �ن �ش �يد19 أ�ش�ناء م�نا�ت  الكو�ن

ن
�هم م� للطالب �ما�ية أ�ن�ن

هم   �برام�ب
ن

ر م� ا�نب آ�ن �يروس كورو�نا”. اكن �ب ار ل�ن  م�نع ال�ن�ت�ش
ن

 م�
ن

اصة �ب�نا ��تى �ن�تمك� ه ال�ن �نعة الو�ب ماع�ية أ�ش�ناء ار�تداء أ�ت ات �ب �ش راء م�نا�ت م�نا �باإ�ب د �ت موع�ته: “ل�ت م�ب
ىي �بور. ا�نات �ن �يصن �ت �ب��بب ال�ن �ي�تعلق �بالعا�أالت ال�تىي �نرن

�يد19.  د الكو�ن هد ل�ما�ي�تهم صن صى �ب ل أ�ت ا�نات و�برن �يصن �ت �ب��بب ال�ن مان ��ياة أم�نة لالأ�ر ال�تىي �نرن �ية صن  ك�ي�ن
ن

�تر�ات ع� د�يم م�ت م�يع ال�ناس �ب�ت�ت �براء �ب هذا و دعا ال�ن
ظ على ال�ت�باعد  م أ�ن�نا ل �ن�ا�ن �يروس الكورو�نا رعن  ل �نصاب �ب�ن

ن
ىي �بور: “�ن�� رة �ن ا�نات م�ن�ت�ش �يصن  ال�ن

ن
ا��أة ع�  �يدعىي أكوك أكوك أن المعلومات ال�ن

ن
اد أ�دي الموا��ن�ي� وأ�ن

اص أ�ش�ب�تت اإصا�ب�تهم  �بالمرض”.  �ن  الأ�ش
ن

�يد م� لماذا ل �نرى المرن عل كورو�نا، �ن اء مًعا ، اإذا اكن ه�ناك �بال�ن �تماعىي وال�ب�ت ال�ب

ذاعات: “ع�ندما  �نازات. ذكرت اإ�دى الإ �يد19  وال�ب  الكو�ن
ن

ة ع� �تل�ن  أ�ا��ير م�ن
ن

�نوب ال�ودان( ع� ، الذي �ي�بث ع�بر �ب ة �بال�تىي ار �ىي �تمع )المعرو�ن ادت اإذاعة الم�ب  أ�ن
ذاعة:  ص”. �ذر الط�ب�يب ع�بر الإ �ن  ��بهم لذلك ال�ش

ن
�نازة م�نظمة كو��يلة ل�تود�يع الم�يت ك �تع�ب�ير ع� �يموا �ب �تمعون ل�ي�ت اصة ه�ناك أ�ناس دا�أًما �ي�ب ص �ن �ن �يموت ال�ش

 مو�تاهم 
ن

� [ على ال�ناس أن �ي�م�وا دا�أًما �بد�ن ىي ص ]�ي�ن�بعن �ن اة لذلك  ال�ش ون ما هو أ��باب الو�ن د ل �يعر�ن طر لأ�نهم �ت لى �ن  اإ
ن

ر�ي� “�يع�ت�بر �تلك المرا��يم �تعرض ��ياة الآ�ن
راد  �بل أ�ن ن �ت

ن و�ي�تم ذلك دا�أًما م�
� �بل الد�ن �شث �ت �ل ال�ب �ت�نا ه�نا �ي�تم عن ىي م�نط�ت اصة ع�ند ال�باكء. أعلم أ�نه �ن  �بدو�نهم عل�يهم لمس المو�تى، �ن

ن
�بل أول�أك الم�ؤول�ي� ن �ت

م�
لى  د �ي�ن�تهىي �بك الأمر اإ �شة �ت ة واإذا لم�ت ذلك ال�ب �ير معرو�ن مراض عن ىي �بعض الأ��يان �يموت ال�ناس �ب�أ م�يع. �ن ف ل�المة ال�ب ب أن �ي�تو�ت �تمع �تلك العادة �ي�ب الم�ب

�تلها “. �تله أو �ت صا�بة �بالمرض الذي �ت الإ

ر�ية  ن �ت
اكوب م�ب�يور م� ال �ب �يد19. كما �ت ىي �لوك�يات وال�تصورات �ول الكو�ن �ي�ير �ن ىي ال�تعن �تمع �ن ذاعة الم�ب ري �ت�ت�بع لإ رون لم�طات اإذاع�ية أ�ن ووصف م��تمعون آ�ن

ا  لو�نرن �تلت الأ�ن�ن ، �ت ىي ىي الماصن ت �و�يل �ن م�يع، م�نذ و�ت ىي المد�ي�نة. اإ�نه المرض لل�ب ون �ن  �يع�ي�ش
ن

ن أو أول�أك الذ�ي�
ا للم�تعلم�ي� �يروس كورو�نا هو ل�يس مرصن ارو�ي�نق: “اإن �ن �ب

 العالم 
ن

ا ال�تىي �ي�تمك� لو�نرن د�يد الأ�ن�ن �به هذا المرض ال�ب رى، لذا الكهما مر�ت�بطان و��ي�ش لك �تهد�يًدا ل�نا مرة أ�ن  الآن لم �تعد �ت�ش
ن

�يها ولك� �ش العاد�ية ال�ال�ية ال�ناس �ب��بب �ت�ن
ل�نا و�يمك�ن�نىي أن أص�يب أي  ىي دا�ن ود �ن �يروس كورو�نا مو�ب ول هذا، �ن ال: “أردت أن أ�ت  �بلدة م�ي�ناكمان �ت

ن
 كوال م�

ن
اح ل�تلك المرض”. أ�يو�ي�  ال�صول علىي ل�ت

ن
�ب�أ�ره م�

ص المصاب  �بالمرض”.  �ن �دي مع ال�ش ىي ا�تصال �ب  أن �تصاب �به اإذا أ�ت�يت �ن
ن

ا أو �بط�نًا ك�ب�يًرا، �يمك� �نوب ال�ودان، اإما �ن��ي�نً ىي أمر�ياك أو �ب ص م�نا، �واء ك�نت �ن �ن �ش
ىي  ا�ن ىي المدارس، و�يدعون لدعم اإصن الهم �ن ون على أ��ن ل�ت ولون اإ�نهم �ت  �ي�ت

ن
 الموا��ن�ي�

ن
اإن العد�يد م� ة، ومع ذلك، �ن  �بلدة م�ي�ناكمان. مع ز�يادة المعر�ن

ن
اكل�ن�ج ملوال م�

. ل ال�نظام ال�تعل�يمىي �دي دا�ن �نعة وال�ت�باعد ال�ب ادات ار�تداء الأ�ت ام �باإر�ش ادرة على الل�ترن ل�تكون �ت
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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

درات رص �ج�ناء ال�ت �ن

روع �ت�د�يث المسش

روع   �ن�تر�ن�يوز واصل م�ش �بكة اإ روع �ش م�بر، دعمت BHA/USAID م�ش ىي �نو�ن �ن
ق  ذ لل��ياة وال�ت��ت �ن�تاج الم��توى الم�ن�ت �نوب ال�ودان الإ ىي �ب �يد19 �ن الكو�ن

ا�أ�ة   �ب
ن

 م�
ن

اوف الموا��ن�ي� ق مع م�ن ا�أق الذي �ي�توا�ن  ص�ة ال��ت
ن

م�
�يد19. كو�ن

 
ن

�يد19 لم�نظمة ال�ن�تر�ن�يوز ما �يلىي م� ا�بة الكو�ن روع ا��ت�ب ت م�ش �ت ��ت
ازات: ال�ن�ب

�تلف أ�ن�اء ال�بالد. الرد   م�ن
ن

عل م� عالم ردود ال�ن راكء الإ مع �ش • �ب
ىي  ة �ن �تل�ن ات م�ن ذاعىي و�ب�شوه �برام�ج �ب�ت�ن��ي�ت عالم الإ راكء الإ ا�بة أ�ن�ت�ج �ش ل��ت�ب
 ،

ن
ل�يد�ي�ي� ن ال�ت�ت

�ي� راك المعال�ب ىي ذلك: اإ�ش وعات �بما �ن  الموصن
ن

موعة م� م�ب
اله  ا�أم على أ�اس ال�نوع، و�ت�ت�بع ال�تصال وا�ن�ت�ت �يد19 والع�نف ال�ت والكو�ن

الل م�بار�يات المصارعة. ا�ية لمرض الكورو�نا �ن والو�ت

روع ال�تصالت الص��ية �بم�نظمة  و�باي - مد�ير م�ش ى ال�تصال �بدك�تور. ما�يلك �ت  المعلومات، �ير�ب
ن

�يد م� روع�نا ��تى �نها�ية �ي�نا�ير 2021. لمرن ��ي��تمر م�ش
mgubay@internews.org ،ال�ن�تر�ن�يوز

 IWMF مىي م�ن ىي الأم�ن الر�ت ا�ن�ية �ن دورات م�ج

ىي ز�يادة أم�نهم على  ن �ن
 المه�تم�ي�

ن
�يرهم م� �يون وعن الص��ن

ا�ن�ية على  روا عدة دورات م�ب  أن �ي�صن
ن

�ي�تال �يمك� م��توي الد�ي�ب
دم  �ن�تر�نت. مؤ��ة الإعالم ال�ن�ا�أىي العالمىي )IWMF( �ت�ت الإ

روع �تو�ت�يم �تهدف اإلى  �يه الذا�تىي على م�نصة م�ش ىي ال�تو�ب دورات �ن
مل  �ن�تر�نت. �ت�ش  على �ما�ية أم�نهم ع�بر الإ

ن
�ي�ي� م�اعدة الص��ن

ات المرا�لة الآم�نة “،”  مات “،” �تط�ب�ي�ت الدورات “ال�تص�يد اله�ب
�ن�تر�نت،  ا�بة علىي الإ اوز الر�ت �ية �ت�ت�ب  لكمات المرور “،” ك�ي�ن

ن
م�ي� �ت�أ

ر  ” و أك�شر. الم��توى م�تو�ن �تماعىي “أ�ب�اث و�ا�أل ال�تواصل ال�ب
 

ن
ار��ية. �يمك� ر�ن��ية والعر�ب�ية وال�ن �ية، الإ��با�ن�ية وال�ن ل�يرن �ن�ب ة الإ �باللعن

. ا�نىي �يل م�ب ت. ال�ت��ب ىي أي و�ت ذ الدورات �ن أ�ن

�ن 
�ن وه�يدروكسىي لكوروكو�ي

ن اللكوروك�ي �أ ادات مرا�ل م�نظمة ال�ن�تر�ن�يوز �جسش ر�ش اإ
ة ال�شا�ن�ية! والموحج

م  صن ىي �ن ود ال�كومات ال�بلدان �ن�و ال�ن�تعاش �ن طر�بة، ��يث �ت�ت ات المصن ىي هذه الأو�ت �ن
الق  عن �يف عمل�يات الإ �ن ىي �ت�ن �ترك الم�تم�شل �ن هون الأن ال�ت�دي الم�ش الو�باء، هم �يوا�ب

�تصاد�ية.  �تماع�ية و ال�ت طاعات م�شل الص��ية وال�ب �تلف ال�ت لق �توازن �بم�ن �يود أ�ش�ناء �ن وال�ت
�يد9 ،  ىي �الت الكو�ن ة �ن �ي�ن ا ز�يادة ��ن هد أ�يصنً  ال�بلدان �ت�ش

ن
ون ذلك، العد�يد م� صن ىي عن �ن

ر لك   م�نظمة ا�ن�تر�ن�يوز �يو�ن
ن

�يه م�  العدوى. هذا ال�تو�ب
ن

ة �شا�ن�ية م� اوف مو�ب ا�يد الم�ن مع �ترن
�يد19.   الكو�ن

ن
ة ال�شا�ن�ية م� �بر�نام�ج BHA العالمىي أ�دث ال�ب�ث العلمىي �ول المو�ب

 
ن

دام أدو�ية م�شل اللكوروك�ي�  ا��ت�ن
ن

�يرة �ت�دث ال�ناس ك�ش�يرا ع� ىي الو�نة الأ�ن و�ن
ش دل�يل BHAلم�نظمة ال�ن�تر�ن�يوز هذا أ�دث الأ�ب�اث  .و�ي�نا�ت ن

واله�يدروك�ىي لكوروك�ي�
�يد19. �ول الأدو�ية وآ�شارها على عالج الكو�ن

ة  �تل�ن دم �رق م�ن عالم �با��ت�ن راكء الإ امت �ش ة �ت�د�يات �توص�يل الر�الة، �ت • لمعال�ب
�ية ل�تمر�يرها  طة الر�ياصن �نون والأ�ن�ش دام ال�ن ة الم�ب�تكرة ا��ت�ن ىي ذلك ال�برم�ب �بما �ن

. �تماعىي الر�ا�أل ع�بر و�ا�أل ال�تواصل ال�ب

ة �بال�بودا �بودا �توك�توك  ات ال�نار�ية المعر�ن ت م�نظمة ال�ن�تر�ن�يوز �بر�نام�ج درا�ب • أ�ن�ت�ب
ع �ما�ية  و�با �بمو�ت ىي �ب دمات �توص�يل المعلومات و �برام�ج م�دودة ال�بث �ن �ن

 
ن

ىي لك م� ىي ال�بث الم�دود ل�برام�ج BBTT �ن ر�ي�با �وف �ت�بدا �ن  1 و 3  و�ت
ن

المد�ن�ي�ي�
ال. رن مال �ب�ر العن ار ول�ية �ش وك م�ش ملوط و�ت

ا�ها �بم�ن�تد�يات  �يد19 و�ت�ن��يق �ن�ش اركة �بر�نام�ج الكو�ن ىي الم�ش �ن�تر�ن�يوز م��تمرة �ن • الإ
ن �ت�ت�بع �الت 

ذاع�ية ع�  ال�برام�ج الإ
ن

�ن�تاج �ل�لة م� راكء م�شل ICAP لإ و�ش
�يد19.  الكو�ن
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