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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 س�ب�تم�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
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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

2,536
�نوب  حج

السودان 
اء �ن  �الت �ش

1,296
�يات   و�ن
47

د�يدة  �الت �ب
+99

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

1,275,815

الك الص��ية.   م�ش
ن

�يد م� ارة ل�ت�ناول الك�ول �ي�ن دام الصن أن الأ��ت�ن
ول الص�ة العالم�ية �ب�أن �ت�ناولك  ن �ت�ناول الك�ول، �ي�ت

ة ع� �ي�ت ��ت
دًا لص��تك.  ط�ي� �ب �يد19 و�ن  الصا�بة �بالكو�ن

ن
للك�ول ل �ي�م�يك م�

�يا ر�ي�ت �ن اإ
اء �ن  �الت �ش
1,015,865

�يات   و�ن
30,596

د�يدة  �الت �ب
+301,605

لة ��تى الأن  �الت الم��ب

26,121,999 العالم
اء �ن  �الت �ش
18,685,865

�يات   و�ن
864,618

د�يدة  �الت �ب
+7,557,351

المصدر: وزارة الص�ة

اء علىي الأم�اض صن ىي لل�ت ��ي�ت المصدر: م�ك�ن الأ�ن

المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية

�يد19 �تح و �نكران الكو�ن عادة ال�ن اإ
معة  د لك �ب �تح الم�ا�ب  اإعادة �ن

ن
لس الإ�المىي ع�  العام لم�ب

ن
 الأم�ي�

ن
أعل�

هور  ت ل�ش �ن �نوب ال�ودان �بعد �تو�ت ىي �ب ن �ن
 الع�بادة ل�ملم�ي�

ن
م�يع أماك� �ب�ب

د  �تح الم�ا�ب �ار �ن لس الإ�المىي أن �ت �يد19، ��ب الم�ب �ب��بب الكو�ن
�يد19. المصدر:  �ة الكو�ن �نة الوط�ن�ية لماك�ن اورات مع الل�ب اءت �بعد م�ش �ب

أي راد�يو
ون  ل�ت ن �ت

ادة الد�ي�ن�ي� �اكء م�نظمة ال�ن�ت��ن�يوز �ب�أن ال�ت �بمد�ي�نة ملاكل ص�ح �ش
ن أ�ش�ناء الصلوات 

 المصل�ي�
ن

ام �بل�بس الكمامة �ب�ي� �ب��بب عدم الل�ت�ن
ار الم�ض �بالك�نا�أس.  �ن�ت�ش طورة اإ  �ن

ن
�يد م� �بالك�نا�أس. مما �ت�ن

اص  ام �بلوا�أح ال�ن ل�ت�ن الت م�نظمة الص�ة العالم�ية، ه�ناك عدم اإ �ت
صا�بة و�ط ال�اكن.  ن �ن��بة الإ

�يد م� �بم�ار�بة الكورو�نا، �تلك الظاه�ة �ت�ن
المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية. 

�ي�  ىي �الة �تو�ن ار الكورو�نا �ن �ن�ت�ش ص�ح الص�ة العالمة �باإماك�ن�ية م�نع اإ
لىي  ول اإ �بل الد�ن ة ال��ارة �ت �ياس در�ب ة �ت ه�ن  و أ�ب

ن
�ل ال�يد�ي� م�طات عن

 الع�بادة. 
ن

أماك�
�تًا  ا�ن  الع�بادة. اصن

ن
ول لأماك� اط الد�ن �تماعىي و�ت�نظ�يم �ن�ت �يع�ت�ب� ال�ت�باعد الأ�ب

. المصدر: م�نظمة 
ن

ادة الد�ي�ن�ي� ها �بوا�طة ال�ت ا�ن ك�ت�ش �ي �ي�تم اإ لط�ق أ�ن
الص�ة العالم�ية. 

�اكء  و�با. ع�ب� �ش  مدن ال�بالد �با�ن�ت�يو، ملاكل، و�ب
ن

ىي �شال�شة م� هذا و �ن
ود   �بو�ب

ن
كد�ي� �ي� م�ت�أ  عن

ن
 �بم�نظمة ال�ن�ت��ن�يوز �ب�أن المواط�ن�ي�

ن
عالم�ي�ي� الإ

ىي   الم�ض م�شال لذلك ��يدة �ن
ن

عور �بالملل م� �يد19 �بال�بالد، أو ال�ش الكو�ن
ن �ب�با�ن�ت�يو و�ت�د�شت مع أ�دي 

ع �ما�ية المد�ن�ي�  عم�ها �بمو�ت
ن

30 م�
 

ن
ك�يد�ي� �ي� م�ت�أ ن ال�ناس عن

الت “ك�ش�ي� م� �ة الدول�ية و�ت  م�نظمة اله�ب
ن

�ي� �ن موطن
 

ن
كد م� �ص و�ت�أ هاز ل�ن ود م�ض الكورو�نا لأن ل�يس ه�ناك �ب  و�ب

ن
م�

�ة الدول�ية.  �ي�وس الكورو�نا. المصدر: م�نظمة اله�ب �ن
 

ن
 الم�تصل�ي�

ن
 م�طات اإذاع�ية �ب�أن �بعض م�

ن
ار�ي� م� و�با ه�نالك �ت�ت أما �ب�ب

ىي  ل ص��ن �يد19. و�ن�ت د الكو�ن م�يع ال�اكن لد�يهم م�ناعة صن الوا �ب�أن �ب �ت
و�باأص�ب�وا  م�يع �اكن �ب الوا “الأن �ب ن و�ت

ات الم��تمع�ي� ن �تعل�ي�ت
�بعض م�

 
ن

، وما �ي�دث الأن ع�بارة ع� ىي ه� مصن د الم�ض م�نذ أ�ش لد�يهم م�ناعة صن
ل ك�ب المال.   أ�ب

ن
�ن�ا�ن�ية م� �بل الم�نظمات الإ ن �ت

�تم�ش�يل م�
�تًا  ا�ن اعات أصن �ش �يد19 والإ  الكو�ن

ن
�ي� ص��ي�ة ع� ل المعلومات العن �يع�ت�ب� �ن�ت

�ي�وس، ��ب رأي   ال�ن
ن

ك�ش� �تداوًل ع� �بار الأ  الأ�ن
ن

لم�ار�بة الكورو�نا م�
ة عمل ال�تىي �نظم�تها ال�ن�ت��ن�يوز.  ورهم ور�ش  �بعد �صن

ن
�ي�ي� �بعض الص��ن

�ة ال�م�اء او  اص ذو ال�ب�ش �ن ول ال�بعض �ب�أن و�باء الكورو�نا ل �يص�يب أ�ش و�ي�ت
اب �ي�مىي  اي والأع�ش م� و�ت�ناول ال�ش �ب ال�ن �ون �ب�أن �ش ول أ�ن ال�ود، و�ي�ت
ول ال�بعض �ب�أن الأمطار  �ي�ًا �ي�ت �يد19 و أ�ن  الكو�ن

ن
 الأصا�بة م�

ن
اص م� �ن الأ�ش

امت م�نظمة الص�ة  �ل الكورو�نا. �ت وم �بعن �يل أو �ت�ت ا�نات �ت�ن �يصن وال�ن
 �يص�ون 

ن
اص الذ�ي� �ن �ناعة �بعض الأ�ش ة �د�ي�شة ل�ت العالم�ية �ب�تطو�ي� ط��ي�ت

ط  عن �نوب ال�ودان أصن ىي �ب �يد19 �ن هل ط�ق ال�المة �بما �ي�تعلق �بالكو�ن �ب�ب
ه�نا ��ب الص�ة العالم�ية. 
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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

�يد المطر و كو�ن
 

ن
�ل ال�يد�ي�  أن م�نظمة الص�ة العالم�ية أوصت �ب�أن عن

ن
م م� على ال�عن

�ي�وس، لم �ي�ش�بت  صا�بة �ب�ن  الإ
ن

 أن �يم�نع ال�ناس م�
ن

�بالماء والصا�بون �يمك�
�يد 19  ىي على الكو�ن صن  أن �ي�ت

ن
الأط�باء أ�بًدا أن هطول الأمطار �يمك�

)المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(.
امعة د�يالو�ي� �بالول�يات الم�ت�دة الأم��يك�ية: “لم  الت عالمة الأو�ب�أة �ب�ب �ت

�ش�ي� �تطه�ي� ك�ب�ي� أو �ي�بطىأ  د أن هطول الأمطار ��يكون له �ت�أ ن �تع�ت�ت
�تك�

ون ما  �ون أ�نهم ل �يع��ن ور�بس(. ص�ح علماء آ�ن �ي�وس” )المصدر: �ن ال�ن
ىي �تدم�ي�  عالة �ن د ل �تكون �ن دون أن م�ياه الأمطار �ت ىي لك�نهم �يع�ت�ت �يك�ن

 ) �ي�وس )المصدر: �تا�يم�ن ال�ن
�ية  �ياء ال�تط�ب�ي�ت �ي�ن �ت�ب� ال�ن ىي م�ن ، ك�ب�ي� العلماء �ن �ي�ن�ن �ي�ن ار�يد اإ ول دك�تور �ب و�ي�ت
ح  �ي� الواصن  عن

ن
ون هو�بك�ن�ن �بالول�يات الم�ت�دة الأم��يك�ية، اإ�نه م� امعة �ب �ب�ب

ودة على ال�طح، وما  �ي�و�ات المو�ب �يل لك ال�ن ا ما اإذا اكن المط� �ي�ن أ�يصنً
) اإذا اكن هذا �يع�نىي أن ال�طح أص�بح آم�نًا للمس )المصدر: �تا�يم�ن

�نعة و�يال�ظوا  اص أ�ت �ن �توصىي م�نظمة الص�ة العالم�ية �ب�أن �ي��تدي الأ�ش
�تماعىي ��تى ع�ند هطول الأمطار أو  �د�ية أو ال�ت�باعد ال�ب ة ال�ب الم�ا�ن

ا�نات )المصدر: م�نظمة الص�ة العالم�ية(. �يصن �دوث �ن

عالم مسؤولىي الإ

وم�ية دك�تور طوي لوي، وزارة الص�ة ال�ت
 0927134045 – 0917103275         Loiezekel92@gmail.com

عالىي ال�ن�يل؟ �جار كورو�نا �ج�أ أحن

دوا  �ت اص �ن �ن  الأ�ش
ن

 “ه�ناك �بعض م�
ن

�أ�ي� �يم �با�تالىي لالأ�ب ىأ �بم�ن
ول لأ�ب و�ي�ت

�ي�وس   الم��تمل أن �تكون ال��بب �ن
ن

اوف �ب�أن م� م ولد�ي�نا م�ن �ا�ة ال�ش
ل الم�ض  اص �ن�ت �ن �ص ذلكم الأ�ش �اكء الص�ة �ن الكورو�نا. هل �ب�أماكن �ش

�ي�وس.  كد اصا�ب�تهم �بال�ن  اإذا �ت�أ
ن

��ي� لالأ�ن

�يد19”  �ل الكو�ن امت المط� �بعن د �ت ىي �بو�نحج �بالما�بان “ل�ت ال أ�دي مواط�نىي �ن �ت

هات الم�ؤول�ية �ب�توز�يع   ال�ب
ن

 العم� 41 ��نة م�
ن

ل �ي�بلغ م� هذا و�يطالب ر�ب
�ي�وس  ل ال�ن �تًا ل�ن�ت اهدة لأ�نهم أك�ش� ع�صن كمامات لالأص�اب �نوادي الم�ش

د�مة.   م�ن
ن

ىي أماك� دون �ن و�ي�توا�ب

ول�ية الو�دة

لىي و�ن�ت ول�ية �ب
ول�ية ال�ب��ي�ات

واراب

�ق  ول�ية �ش
الإ��توا�أ�ية

ول�ية 
الإ��توا�أ�ية 
الو�طى

�ب  ول�ية عن
الإ��توا�أ�ية

مال  ول�ية �ش
ال �ن �ب��العن

�ب  ول�ية عن
ال �ن �ب��العن

ول�ية أعالىي 
ال�ن�يل

ماش �نعة م�ن ال�ت أ�ت
ىي  ه �ن �نعة أو كمامات الو�ب اص أ�ت �ن �يوصىي م�ك�ن ال��يط�ة على الأم�اض �ب�أن �ي��تدي الأ�ش
ىي م�نازلهم )المصدر:  ون �ن اص ل �يع�ي�ش �ن  أ�ش

ن
�ب م�  العامة ع�ندما �يكو�نون �بال�ت

ن
الأماك�

 .) �ىي دي �ىي
 

ن
ل م� ماش على الأ�ت  ال�ت

ن
 م�

ن
�ت�ي� �نعة ال�تىي �ت��توي على ط�ب�ت لل الأ�ت ح أن �ت�ت  الم��ب

ن
م�

�ل  ا�بل للعن ماش �ت دام �ت ل �با��ت�ن ىي الم�ن�ن �نعة �ب��يطة �ن  ص�نع أ�ت
ن

�يد19 �يمك� ار الكو�ن (ا�ن�ت�ش �ي�وس )المصدر: �ىي دي �ىي ار ال�ن ىي م�نع ا�ن�ت�ش د �ي�اعد �ن س و�ت وال�ت�ن�ن

: لى ما �يلىي اص �جك، س�ت��تاج اإ �ناع أو كمامة ال�ن لص�نع ال�ت
�ل و�ي�مح �بال�تهو�ية  ا�بل للعن ماش �ت • �ت

ع�(  • أر�بطة مطاط�ية )أو أر�بطة �ش
اصة �بك( ماش ال�ن طعة ال�ت ص �ت وم �ب�ت ص )اإذا ك�نت �ت�ت • م�ت

ه أو الكمامة  �ناع الو�ب �ية ص�نع �ت ى الع�شور على �ب��نامحج �تعل�يمىي م��أىي �ول ك�ي�ن �ي��ب
اص �بك ه�نا.  ال�ن

�ناعك: كد م�ن أن �ت �ت�أ
ه  ا�نب الو�ب لك م��يح �ب م �تماًما• �ي�نا�ب �ب�ش طىي الأ�نف وال�ن • �يعن
ات لالأذن  �ب��باطات أو �ل�ت

ن
• مؤم�

ماش   ال�ت
ن

ات م�تعددة م� • �ي��توي على ط�ب�ت
ال  ع والأط�ن ال ال�صن ى العلم أ�نه ل �يُ�نصح الأط�ن �له �بالماء والصا�بون. �ي��ب  عن

ن
• �يمك�

�ناع )المصدر: م�ك�ن ال��يط�ة على الأم�اض(،  ن �بار�تداء �ت
 عام�ي�

ن
ل أعمارهم ع� ن �ت�ت

الذ�ي�
 أن �يؤدي 

ن
 ذلك ، �يمك�

ن
�ي�وس كورو�نا. �بدًل م� �ناع ل �يع�نىي أ�نك مصاب �ب�ن وأن ار�تداء ال�ت

�يد19. صا�بة �بـالكو�ن  الإ
ن

�تمعك م� �ك وعا�أل�تك وم�ب لى �ما�ية �ن�ن �ناع اإ ار�تداء ال�ت
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https://time.com/5820118/coronavirus-questions-answered/
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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
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

�ي� ال “ال�نا�ب و�با و�ت ذاعات �ب�ب � ع�ب� اإعالمىي �يعمل �ب�أ�دي الإ ا�نب أ�ن  �ب
ن

وم�
عل  �تا ل�د �ن  م�ض الكورو�نا ل �ي��يدون ال�د�يث ع�ب� ال�اد�يو، �ن�ت�ي�ب

ن
م�

�تمعا�تهم”  م�ب

�ش��نا  د �ت�أ الت “ل�ت ا�نق و�ت ام �ب  ع�ب� اإذاعة �ب
ن

�أ�ي� �يم أ�يدا لأ�ب �اء الذرة �ت�دث أم�اة �بم�ن ار�ت�نا ل �ت�مح ل�نا �ب�ش دا، لأن �ت�ب ح �ب اع أ�عار الذرة �بصورة واصن ر�ت�ن �ب�تلك الأ�عار” �ب�أ

ه  ال “هل �توا�ب و�با و�ت � الأمم الم�ت�دة �ب�ب ل�يا �بم�ت  دا�ن
ن

ل أ�دي ال�ناز��ي� �ي�وس الكورو�نا؟”و�ت��أ �يدات �ب��بب أصا�ب�تها �ب�ن الم�اة ال�امل �بعض ال�تع�ت

وصمة العار
ىي ال�عا�ية الص��ية  ه العاملون �ن م�يع أ�ن�اء العالم، �يوا�ب ىي �ب �ن

 وصمة العار وال�تم�ي�ي�ن )المصدر: ل�ن��يت(. 
ن

وا م� ن �ن�ب
ى الذ�ي� والم�صن

ال�بًا �ب��بب  �تمع - عن  الم�ب
ن

عل ال�ل�ب�ية م� هم، أو �بال�ن��بة ل�بعض ردود ال�ن دا�نهم ��بل ع�ي�ش �ت لى �ن للة - �تؤدي اإ وف والمعلومات المصن ال�ن
ل�ية. �تمعهم، و��تى ص��تهم الع�ت لهم ، أو دعم م�ب �بالغ م�ن�ن الل الإ  �ن
ن

 م�
ن

�ي� ىي �ما�ية ال�نا�ب  الم�اعدة �ن
ن

�ي�ي�  للص��ن
ن

و�يمك�
ىي اي  وف )المصدر: �ب � ال�ن �نب �ن�ش ىي �ت�ب  الم�ؤول�ية للم�اعدة �ن

ن
ع�

 
ن

ف ع� �يار عدم الك�ش �ي� �ن ن �تو�ن
�ي�ي� ب على الص��ن ىي ان( و �ي�ب �ب

صة  �بل ال�ت �ن�ا�ن�ية �ت عوا الإ ب أن �يصن ىي ذلك و�ي�ب �بوا �ن هو�ي�تهم اإذا رعن
 المهم أن �ت�تذك� اإعطاء الأولو�ية 

ن
ىي م� )المصدر: GIJN( كص��ن

 
ن

�يد م�  الع�شور على م�ن
ن

صة �شا�ن�يًا! �يمك� ��ية أوًل، �شم ال�ت اه�ية الصن ل��ن
صا�أ�ية  ة ال��ت�ت �بكة الص�ا�ن لك�ت�و�نىي ل�ش ع الإ العالم�ية.ال�نصا�أح على المو�ت

عالم مسؤولىي الإ

عالم �ي�ن و�يلموت – م�ؤول الإ  �يو�ن
+211)0(912162888          ywillemot@unicef.org

عالم �ب�ي�ة الإ  �ا�ند�بو – �ن
ن

 ه�يل�ي�
+211)0(921615824           hsryeng@unicef.org

�يد ال�مل والكو�ن
ل  ول ال�يو�ن�ي�ف ما زل�نا ل �نع�ف ما اإذا اك�نت الم�أة ال�امل المصا�بة �بـالكورو�نا �يمك�نها �ن�ت لها أ�ش�ناء ال�مل أو الولدة. ومع ذلك، �ت�ت ل�يها أو ط�ن �ي�وس اإ ال�ن

هاض )المصدر: ال�يو�ن�ي�ف(. ط� الإ�ب لى ز�يادة �ن �ي� اإ د دل�يل �ي�ش اإ�نه ل �يو�ب
ن أ�ش�ناء ال�مل. 

�ن�ي� �ي� الم��تمل أن �ي�تع�ض ال�ب  عن
ن

�ب�اء هو أ�نه م� رأي ال�ن
ىي  د �ي�ت��بب �ن �ت �ي�وس، �ن �ي� الم��تمل أ�نه اإذا ك�نت مصا�بًا �بال�ن  عن

ن
م� لذلك �ن

ء �ال�يًا )المصدر:  ىي لك ولم �ت�تم مال�ظة أي �ش ىي ط�ن وهات �ن �دوث �ت�ش
ال�يو�ن�ي�ف(.

�ي�وس  لك عام ، ل �ي�بدو أن الم�أة ال�امل �تكون على ما �ي�ام اإذا أص�ي�بت �ب�ن �ب�ش
ع�ت أن  ه�ت عل�يك أع�اض أك�ش� �دة أو اإذا �ش كورو�نا. ومع ذلك، اإذا طن

ا�تصل �بـ 6666 أو �بط�ب�ي�بك )المصدر: ال�يو�ن�ي�ف(. داد �وًءا ، �ن الأع�اض �ت�ن

�جار كورو�نا �جول�ي�تى الوحدة و  أحن
س�توا�أ�ية الوسطى؟ الإ

ول�ية الو�دة

لىي و�ن�ت ول�ية �ب
ول�ية ال�ب��ي�ات

واراب

�ق  ول�ية �ش
الإ��توا�أ�ية

ول�ية 
الإ��توا�أ�ية 
الو�طى

�ب  ول�ية عن
الإ��توا�أ�ية

مال  ول�ية �ش
ال �ن �ب��العن

�ب  ول�ية عن
ال �ن �ب��العن

ول�ية أعالىي 
ال�ن�يل
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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

�ت�ناكر الم�ياه ة �ص و عدم ال�ث�ت ال�ن �ن�توز�يع الألك
سل ال�يد�ي عن

�يد19 �يع م�تكررة ع�ن الكو�ن مواصن

 العم� 42 عام، 
ن

ل �ي�بلغ م� ول ر�ب �ي�ت
 

ن
 م�

ن
و�با “�يطالب المواط�ن�ي� �ب�ب

ة  �ي� م�ياه �نظ�ي�ن �ن�ا�ن�ية �تو�ن الم�نظمات الإ
 

ن
 المؤم�ن�ي�

ن
ل الك�نا�أس ��تى �ي�تمك� دا�ن

ة و  �ل أ�ياد�يهم �بالم�ياه ال�نظ�ي�ن عن
الصا�بون” 

 مد�ي�نة ملاكل 
ن

ول أ�دي مواط�ن�ي� �ي�ت
 

ن
�ص المواط�ن�ي� دًا �ن �وري �ب  الصن

ن
“م�

” ل�تع�ف على �ال�تهم الص��ية ��تى �ي�تم 
ن

ف العدد المصا�ب�ي�ي� ك�ش

�يم �يو�ف �با�تالىي  طلب أ�دي �اكن م�ن
ال “أطالب م�نظمات  ن و�ت

�أ�ي� لالأ�ب
�يدة ل�توز�يع  طة �ب ع �ن �ن�ا�ن�ية لوصن الإ

ه�  لك هذا ال�ش طة �توز�يع الأ الطعام، لأن �ن
ب على ال�ناس  ا�ية و �ي�ب د�م للعن �تماعىي م�ن �تط�ب�يق عمل�ية ال�ت�باعد ال�ب
�ي�وس الكورو�نا”. �نب الصا�بة �ب�ن ل�ت�ب

ا�ندار�ا �يم �ت  �بم�ن
ن

�أ�ي� ام أ�دي الال�ب  �ت

ن
د �مع�نا ع� ال “ل�ت كوي و�ت د�يم �ش �ي�وس الكورو�نا �بالما�بان و ل�يس �ب�ت�ت ىي �ن �ش  �ت�ن

ماك�نكم ، هل �ب�أ
ن

�ل ال�يد�ي�  لد�ي�نا أدوات عن
) ات )�هار�يحج �ي� الصا�بون و �با�ت  �تو�ن

  “لم�ياه؟

امت م�نظمة  � “�ت ص أ�ن �ن �يف �ش و�يصن
�ي�  د�يم معلومات عن الأط�باء �بال �دود �ب�ت�ت

ى �يمو�تون  الوا �ب�أن الم�صن ص��ي�ة و �ت
 ��بب مو�تهم 

ن
�ب��بب الكورو�نا ولك�

�يد19”  ل�يس الكو�ن

عالم �ت�د�ي�ثات م�ن وسا�أل الإ

�بل �بول  ن �ت
�م هذا الأ��بوع م� �ي� �ت ىي ال�بالد. �تم �تو�ن �ى ذات الصلة �ن �يد19 وال�تطورات الأ�ن �اكء م�نظمة ال�ن�ت��ن�يوز �ول الكو�ن اها �ش ار�ي� ال�تىي �ي�تل�ت �م ال�ت�ت ح هذا ال�ت �يوصن

 David و ، Advance Youth Radio و ، Awule Ezio و�يع�تمد على م�اد�شات مع ، Top FM ىي �تمع ال�اد�يو )TRC( ، وأل�يكس مودي لواك �ن ان أمول ، م�ب �ت�ش
.SAMA FM و ، Lasubu Memo و ، Voice of Reconciliation و ، Mayer

اهدة ال�بث   م�ش
ن

ارد لكو. �يمك� �نوب ال�ودان، الدك�تور ر�ي�ت�ش ىي �ب �يد19 �ن ا�بلة مع مد�ي� �وادث لكو�ن ً�ا م�ت �ى Awule Ezio ، Advance Youth Radio ، مؤ�ن أ�ب
�نعة  دام الص��يح لأ�ت هات ال�تصال وال��ت�ن هادا�تهم ال��ية و�ت�بادل المعلومات �ول �ت�ت�بع �ب  و�باء الكورو�نا و�ب�شت �ش

ن
 م�

ن
�ي� ا �بال�نا�ب � ه�نا. ا�تصلت م�طة ال�اد�يو أ�يصنً الم�با�ش

�ية. ىي الأ�ا�ب�يع الماصن ه أو الكمامات على الهواء �ن الو�ب

 �بور. 
ن

ف م� ا�بلة أ��ت لى م�ت ��يق اإ اد ال�ب�يان ال�ن �ي�وس الكورو�نا و�ت ن �ن
ادها أن الله ��ي�مىي ال�ناس م�  �بور م�ن

ن
اعة م� ى اإ�ش ��يق صوت المصال�ة �تل�ت �يد م�يار، أن �ن اد د�ي�ن أ�ن

لى  ة اإ  �ب�ا�ب
ن

 الله ، لذلك �ن��
ن

در م� س ال�ت اءت �ب�ن�ن �نعة �ب ك�ة ار�تداء الأ�ت ح: “�ن الس ه�ناك” ، أوصن ول �ب�أن الله ��ي�م�يك وأ�نت �ب ء م�شل ال�ت ىي د �ش ح أ�نه: “ل �يو�ب وأوصن
�نعة”. الل ار�تداء الأ�ت  �ن

ن
��نا م� �ما�ية أ�ن�ن

 أم� 
ن

�ل ال�يد�ي� ح الط�ب�يب ل�ما أف ام ك�يف أن عن اطعة �نه� �ياي. وأوصن  ع�يادة مورو�بو م�ت
ن

�ب�شت اإذاعة �ما أف ام �ب��نامحج �واري مع الدك�تور أولوم دار�يو ، وهو ط�ب�يب م�
�نوب  ىي �ب ا�أع �ن هم �ش ح �وء �ن صن ات ال�ارة، مما �ي�ن ىي الم�نا�ن  أن �يع�يش �ن

ن
�يد19 �يمك� اد الدك�تور دار�يو أن الكو�ن �ي�وس الكورو�نا كما أ�ن صا�بة �ب�ن ف الإ �بالغ الأهم�ية لو�ت

�ي�وس كورو�نا”. صا�بة �ب�ن �نب الإ ول الدك�تور �ل�يمان ، “�تولى م��أول�ية ��يا�تك و��ياة عا�أل�تك ، ل�ت�ب در الإماكن” ، كما �ي�ت �ل �يد�يد �ب�ت ال�ودان. “اعن

�تماعىي وال�تدا�ب�ي� الص��ية ال�تىي أعل�نها ال��أ�يس. �ت��بب  واعد ال�ت�باعد ال�ب �يد الصارم �ب�ت مهور على ال�ت�ت �يد19 ��شت ال�ب ة العمل الوط�ن�ية لكو�ن ��ت ان أمول أن �ن اد �بول �ت�ش أ�ن
�يد19 وك�يل الوزارة �بوزارة  ة العمل الوط�ن�ية لـكو�ن ��ت هت �ن . كما و�ب

ن
�نوب ال�ودان وأ�ش� على ��بل ع�يش ال�اكن الم�ل�ي�ي� �تصاد �ب ��يمة ل�ت �ار �ب ىي أصن الو�باء العالمىي �ن

ىي و�دة الأم�اض المعد�ية  ن �ن
 الص��ي�ي�

ن
اد �بعض العامل�ي� اء ذلك �بعد أن أ�ن ول أمول. �ب ل، كما �ي�ت صن ور أ�ن الل أ�ب  �ن

ن
لى العمل م� �يع الأط�باء على العودة اإ �ب الص�ة ل�ت�ش

لى م�نازلهم. �ي�وس اإ د �يعودون �بال�ن ا�بة �ت ال ال��ت�ب ىي م�ب ن �ن
ون أن العامل�ي� �ش �اد عا�أال�تهم لأ�نهم �ي�ن �بل أ�ن ن �ت

الة م� �ب�وا على ال��ت�ت ��نق أ�نهم أ�ب ون �ت للدك�تور �ب

ىي ال�بالد ��يث  �تل ال�ن�اء م��تم� �ن �ية أن �ت ادت الص��ن �نوب ال�ودان أ�ش�ناء الو�باء. أ�ن ىي �ب �تصاب �ن  ز�يادة �الت العن
ن

ار�ي� ع� ن �توب أف ام �ت�ت
�يك�تب أل�يكس مودي لواك م�

�يادات  اد مودي �ب�أن ال�ت ار�ي�. كما أ�ن لى ز�يادة ال�ت�ت �طة الوط�ن�ية �تدعو اإ اإن ال�ش ��ي� مودي �ن ا ل�ت�ت ات. وط�ب�ت �ت�يات الم�اه�ت �تل ال�ن �تصاب و�ت �تمع ز�يادة اعن طاء الم�ب هد �ن�ش �ش
�نوب ال�ودان،  اء ا�أ�تالف �ن�اء �ب ال�ية للو�دة الوط�ن�ية. �ت�د�شت مع أعصن ك�يل ال�كومة ال�ن�ت�ت ىي �ت�ش اركة ٪35 الموعودة �ن �يذ الم�ت�اوي لم�ش لى ال�ت�ن�ن ال�ن�ا�أ�ية �تدعو اإ

الل عمل�ية ال�الم. ىي أن �ي�دث �ن ومم�شلىي ك�تلة الم�أة �ول ما �ي�تصورون أ�نه �ي�ن�بعن
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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

�جار او معلومات ع�ن الو�جاء أحن
ىي ال�بالد. �ى �ن �يد19 وال�تطورات المهمة الأ�ن ىي الكو�ن �ش ىي ال�ن�ت��ن�يوز �ول �ت�ن �اكء و�ا�أل الإعالم �ن صة ك�ت�بها �ش �م �ت �يع�ض هذا ال�ت

ار  ن ا�ن�ت�ش
طة ال�يوم�ية م�شل المدارس والصالة لل�د م�  الأ�ن�ش

ن
ت العد�يد م� �ن �ش�ي� الو�باء، و�تو�ت �نوب ال�ودان مع �ت�أ مع ا�نه�يار �ب

. �تماعىي ا�أم على ال�نوع ال�ب  ز�يادة الع�نف ال�ت
ن

�ت�يات م� الم�ض، �تعا�نىي ال�ن�اء وال�ن

�يد 19-!  ة: ل �ي�تعلق الأم� �بكو�ن الم�يرن

�يما�نو�يل دوكو كىي اإ

ود�يلىي م��بع 9،  ىي �ت د�مة �ن اإ�نها أم��ية م�ن
 

ن
وارع وك�بار ال�� ال ال�ش لس أط�ن و�با. �ي�ب �ب

�باب �ت�ت  �تمع وال�ش �اد الم�ب ن أ�ن
م�

�ي�نة  ت �بلعب الكو�ت�ش ون الو�ت صن ار، و�ي�ت �ب الأ�ش
�يد19  واعد الكو�ن )“راكو�با”( دون م�اعاة �ت

 وزارة الص�ة.
ن

الصادرة ع�
ال  م�ة أط�ن ىي آ�نا ، وهىي أم ل�ن ول ك�ي�ب �ت�ت

 
ن

 العم� 39 عاًما �تك�ب المال م�
ن

�ت�بلغ م�
اي، اإن الو�باء صعب عل�يها وعلى  �ب�يع ال�ش

ة  �ي�ش ب ماما �ش أ���تها. �تطلق عل�يها ل�ت
 او �ب�يع 

ن
�ي� ال ال�تد�ن ىي م�ب �ن��ب�تًا لعملها �ن

 
ن

ول م� ة، أ�نه م�نذ �تط�ب�يق �ظ� ال�ت�ب �ي�ش ال�ش
ت م�ب�يعا�تها، ��يث  صن �ن �بل ال�كومة، ا�ن�ن �ت

الق �ب�لول ال�اعة 8  عن لى الإ ط�ت اإ اصن
 الل�يل، �ب�ي�نما 

ن
� م� �ن ت م�ت�أ ىي و�ت م�اًء �ن

اي ��تى م�ن�تصف  �ب ال�ش ل العمالء �ش صن �ي�ن
الل�يل.

�ندي لك�نىي ل أرى را�ت�به. ك�يف  ىي �ب زو�ب
لت آ�نا  ؟ “، ��أ �يمك�ن�نىي اإطعام عا�أل�تىي

�يد19  �ش�ي� الكو�ن ول اإن �ت�أ �يًا. واصلت ال�ت عاط�ن
�تصادي،  طاع ال�ت ىي ال�ت ط �ن �ت ل م��وً�ا �ن

�باب  �تماع�ية لل�ش ىي ال��ياة ال�ب ا �ن  أ�يصنً
ن

ولك�
 أص�بح 

ن
�نوب ال�ودان، الذ�ي� ىي �ب �ن

 الآن على الذهاب 
ن

ادر�ي� �ي� �ت معظمهم عن
ة الو�باء. لى المدر�ة �ن�ت�ي�ب اإ

الق المدارس والك�نا�أس  د �تم اإعن “ل�ت
د �تورط  ه�. ل�ت  3 أ�ش

ن
د م�نذ أك�ش� م� والم�ا�ب

ن �تعاطىي 
ة م� �تل�ن اكل م�ن ىي أ�ش �باب �ن ال�ش

 
ن

�يا )وا�د م� ون المار�ب عن درات ، �يمصن الم�ن
ة  �ي�ش �نون ال�ش درة( و�يد�ن المواد الم�ن
��بون الك�ول “. أص�بح ال�بعض  و�ي�ش

�ام�ية، وأكدت  طة الإ�ب ىي الأ�ن�ش ن �ن
م�تورط�ي�

ة عال�ية  �تصاب وال���ت ا�يا العن صن آ�نا: “الأن �ت
�باب  ات الل�يل لأن معظم ال�ش ىي أو�ت �ن

 العمل”.
ن

 ع�
ن

عاطل�ي�

ا�أم على أساس ال�نوع  �تصاعد الع�نف ال�ت
�يد19 الل الكو�ن حن

لس  �ي�نار�يو لكو، �نا�أب ر�أ�يس م�ب ض �ب �ي�نا�ت
ول  ود�يلىي م��بع 9 ، �ب�يان آ�نا و�ي�ت ا��ية �ت صن
ىي الم�ناطق  �ام�ية �ن طة الإ�ب اإن معظم الأ�ن�ش

ت ع�ندما  صن �ن د ا�ن�ن و�با �ت ىي �ب ال�ك�ن�ية �ن
ول. ومع ذلك،  ت ال�كومة �ظ� ال�ت�ب �صن �ن

�ي�  ول، �تعن ع �ظ� ال�ت�ب �يف، �بعد ر�ن �يصن
ا�أم على ال�نوع  ع لالأ�وأ وزاد الع�نف ال�ت الوصن

لك �اد. “ال�ت�دي ال�الىي  �تماعىي �ب�ش ال�ب
�ية  صن ىي الم��بع 9 هو �ت هه �ن الذي �نوا�ب

�تص�بون  لون ل�ياًل و�يعن ن �ي�ت�ن�ت
 الذ�ي�

ن
�م�ي� الم�ب

�ت�مون الم�نازل”. �ت�يات و�ي�ت ال�ن�اء وال�ن
�اكء  الل م�اعدة �ش  �ن

ن
اد لكو أ�نه م� وأ�ن

ال�ت�نم�ية م�شل �ب��نامحج الأمم الم�ت�دة 
 

ن
دم ال�تمك�ي� �نما�أىي )UNDP( وم�نظمة �ت�ت الإ

�تمعىي )CEPO( ، �تمك�نت وزارة  الم�ب
د�يد و�دة ال�ما�ية  ن �ت�ب

ل�ية م� الدا�ن
ود�يلىي م��بع 9 ال�تىي دم��تها  اصة �ب�ت ال�ن
ص�اعات 2013 و 2016. �يع�ت�ب� الم�ك�ن 
� ال�ما�ية  �ا�يا لأ�نه �يو�ن ًعا مهًما للصن مو�ت

وال�عا�ية الط�ب�ية.

�جرن المساء راء حن سث

لف  عة �ن  ز�يارة  SPU - الوا�ت
ن

�تمك�نت م�
ف  �طة �بعد مو�ت �ور ك�ب�ي� �ت�م�يه ال�ش

�كة �توز�يع  وار �ش �ة �ب�ب ود�يلىي ل��يارات الأ�ب �ت
.)JEDCO( و�با ىي �ب الكه��باء �ن

ى  �تاة - ��ت�ب�ت ىي ع�ي�ن�يها ، �ن والدموع �ن
ح أ�نها  هولة ل�ما�ية هو�ي�تها - �توصن م�ب

�اء  ها ل�ش ىي ط��ي�ت �تصاب وهىي �ن ت لالعن �تع�صن
�ن  �ن �ب�ن الم�اء. “ك�نت عا�أًدا ، ع�ندما �ت �ن

ل الذرة  ىي ��ت ن �ن
�ت�ب�أ�ي� �شال�شة ص�ب�ية م�ن

ف ... لم أ��تطع اله�ب  وطل�بوا م�نىي ال�تو�ت
ًدا لأن ال�ماء اك�نت �تمط�،  ���يًعا �ب

لى الماء”. ولم  عو�نىي اإ �أم�كوا �ب�يدي ود�ن �ن
ل   ماكن ال�ادث اإ

ن
�تص�بها م� �يه�ب معن

واء ال��يارة. �ت��بت أصن ع�ندما ا�ت

ف سوء  �تصاب لو�ت �جالغ ع�ن العن الإ
المعاملة

�يذي  ، المد�ي� ال�ت�ن�ن ول اإدمو�ند �يااك�نىي �ي�ت
ة  دم المع�و�ن �تمع ل�ت�ت  الم�ب

ن
لم�نظمة �تمك�ي�

�تصاب  �ب��ي�بو )CEPO( ، اإن �الت العن
د  ول: “ل�ت م�يع أ�ن�اء ال�بالد. �ي�ت ىي �ب ا�أعة �ن �ش
�تصاب �تم ال�تعامل   15 �الة اعن

ن
رأ�ي�نا أك�ش� م�

��ي� صدر  �ي� �ت�ت ”. �ي�ش ىي هذا الم�ك�ن معها �ن
�بة  �ت�كة للم�ا�ت �نة الم�ش  الل�ب

ن
ً�ا ع� مؤ�ن

د  لى أن الع�نف صن �ي�يم )JMEC( اإ وال�ت�ت
ىي  اص �ن لك �ن ًعا �ب�ش ال م��ت�ن الم�أة ل �ي�ن

ىي الم�ناطق ال�تىي �ي��تم�  ة ال��توا�أ�ية �ن م�نط�ت
�تال الم�لح. �يها ال�ت �ن

�اكء   وال�ش
ن

دة ال��يد �يااك�نىي المواط�ن�ي� و�نا�ش
اصة   لدعم و�دة ال�ما�ية ال�ن

ن
عالم�ي�ي� الإ

.)SPU(
 �الت 

ن
�بالغ ع� لى الإ  اإ

ن
ودعا المواط�ن�ي�

�ب  �تماعىي لأ�ت ا�أم على ال�نوع ال�ب الع�نف ال�ت
 

ن
� ط ال�ا�ن �طة أو ال�تصال �بال�ن م�ك�ن �ش

لى أي  ة اإ ىي �الة ال�ا�ب ا�نىي )111( �ن الم�ب
ار�ي� �ت�اعد  ك�يد على أن ال�ت�ت م�اعدة. لل�ت�أ
�تُص�بت ا�ب�نة  لى �اد�شة: “اعن ار اإ �ا�يا، أ�ش الصن
ا�بات  � ��نوات �ب�ىي عن �ي�ة عم�ها ع�ش صعن

صة على اي  و�با، وع�ندما �مع�نا ال�ت �ب�ب
د  �ية. ل�ت صن �نا هذا الم�ك�ن �بال�ت راد�يو، أ�بلعن

ا�نىي وهو الآن  �بض على ال�ب  ال�ت
ن

�تمك�نوا م�

ى  �طة �ب�ي�نما �ي�تعا�ن از لدى ال�ش  ال��ت�ب
ن

ره�
ول:  �تم �بال�ت ى “. و�ن �ن ىي الم��ت�ش ىي �ن ال�نا�ب

 
ن

وري ع� �بالغ ال�ن  لالإ
ن

م�يع المواط�ن�ي� “أدعو �ب
ا�أم على ال�نوع  �الت الع�نف ال�ت

�طة أو ال�تصال  �ب م�ك�ن �ش �تماعىي لأ�ت ال�ب
.”

ن
� ط ال�ا�ن �بال�ن

�ت�تاح�ية ال�ن
�ية على هذه  وصن رد مم�ثل م�ن الم�ن

ارك ما �يلىي صة، وسث ال�ت

ا�أم   الع�نف ال�ت
ن

 م�
ن

�ي� ن لل�نا�ب
“�يمك�

م�يع  ىي �ب �تماعىي �ن على ال�نوع ال�ب
ا ال�تصال  �نوب ال�ودان أ�يصنً أ�ن�اء �ب

ط الم�اعدة الوط�نىي للع�نف  �ب�ن
�تماعىي 623 و  ا�أم على ال�نوع ال�ب ال�ت

 �بعد 
ن

ىي الدعم ع� 662 ل�تل�ت
�ب  ة �ول أ�ت �ي�ت والمعلومات الد�ت

ا�أم على  دمات الع�نف ال�ت دمىي �ن م�ت
طوط  اء �ن . �تم اإ�ن�ش �تماعىي ال�نوع ال�ب

 
ن

�ي� الم�اعدة الوط�ن�ية لم�اعدة ال�نا�ب
ا�أم على ال�نوع   الع�نف ال�ت

ن
م�

�ي�  الل �تو�ن  �ن
ن

�تماعىي م� ال�ب
ودي  �ب م�ن �ت المعلومات ور�بطهم �ب�أ
ا�أم على ال�نوع  دمات الع�نف ال�ت �ن
ىي ذلك الم�اك�ن  ، �بما �ن �تماعىي ال�ب

املة. ال�ش
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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 �ت �ن

معلومة ع�ن الو�جاء

ذ الأرواح  �يد19”المعلومات �ت�ن�ت ا�بة لـ لكو�ن �وع ال��ت�ب  م�ش
ن

ء م� �ن عالم ك�ب �اكء و�ا�أل الإ ه��يًا مع �ش عة �ش �تماع م�ا�ب �ت ال�ن�ت��ن�يوز ا�ب �طس 2020 ، أ�ب ىي 27 أعن �ن
دم )AYR( ، و  �باب الم�ت�ت ذاعة الاك�شول�يك�ية )CRN( ، وراد�يو ال�ش �بكة الإ  أصوات المصال�ة )VOR( ، و�ش

ن
�اكء اإعالم�يون م� �يه �ش ارك �ن �تماع الذي �ش الل ال�ب BHA”. �ن

. ىي �تماع ال��تع�اصن ىي ال�ب SAMA FM �ن

ة.  �تل�ن ات م�ن �يد19 �ب�ت�ن��ي�ت �اكء ال�ب�امحج على كو�ن للة. �ي�بث ال�ش اوف والمعلومات المصن �تمع و�ت�ناولوا الأ��ألة والم�ن ات الم�ب لى �تعل�ي�ت �اكء �ب�امحج �ت��ت�ند اإ أ�ن�تحج ال�ش
الل   �ن

ن
مهور م� �نوب ال�ودان وأ��ألة ال�ب ىي �ب ىي ذلك مد�ي��ادث كورو�نا �ن �ب�اء �بما �ن ا�بالت مع �ن  الو�باء وم�ت

ن
 م�

ن
�ي� ص�ية لل�نا�ب �ن هادات �ش ات �ش مل ال�ت�ن��ي�ت �ت�ش

�ن�تاج. هور الإ �ن�ية RCCE مع طن موعة العمل ال�ن اركها مع م�ب م�يع ال�بث و��ت�ش �يل ال�تصور العام للو�باء. ا�ن�ت��ن�يوز �بصدد �ت�ب �اد ل�ت��ب ا�بالت مع الأ�ن ل�ات ال�تصال والم�ت �ب

�بداع�ية وال�ت�ك�ي�ن  ك�يد على أهم�ية ال��ا�أل الإ ا�أ�ة الكورو�نا �تم ال�ت�أ الل �ب ماه�ي� على اطالع �ن اء ال�ب �ب�ت �ية اإ �ب�ات �ول ك�ي�ن اوف وال�ن ا الم�ن عالم�يون أ�يصنً �اكء الإ �ت�بادل ال�ش
 الأهم�ية �بماكن أن �ت�ت�ناول الدراما 

ن
 VOR و SAMA و CRN و AYR أ�نه م�

ن
اد زمالء م� مهور الم�نا�ب. أ�ن ذب ال�ب صص والدراما ل�ب د�يم ��د ال�ت �ية �ت�ت على ك�ي�ن

ار�ي�  �يام �باإعداد �ت�ت �ية ال�ت ا عصف ذه�نىي �ول ك�ي�ن عالم�يون أ�يصنً �اكء الإ �يد 19 كما �ت�بادل ال�ش �ي�وس الكو�ن ص�ية ال�تىي �ي�تم �ب�شها م��تو�يات اإ�ناكر �ن �ن هادات ال�ش ذاع�ية وال�ش الإ
�ية  �يد19؛ و�ول ك�ي�ن د الكو�ن ل�يدي صن دام الك�ول والطب ال�ت�ت اط�أة �ول ا��ت�ن ا�يا والمعلومات ال�ن صن ة ال�ت �ية معال�ب  الم�ض؛ �ول ك�ي�ن

ن
 م�

ن
�ي� ن ال�نا�ب

�ية ع� ال�ت أ�ن
عال�ية. ك�ش� الط�ق �ن ماه�ي�هم �ب�أ � المعلومات ال�تىي �ي�ب�شو�نها على �ب مان �ن�ش صن

 ال�بلدان 
ن

ىي �بدا�ية ��يا�تهم المه�ن�ية م� ن �ن
�ي�  الم��ت��ن

ن
�ي�ي�  للص��ن

ن
�يمك�

دم لل�صول على زمالة مد�تها  �ية ال�ت�ت ل�ي�ن �ن�ب ة الإ �نون اللعن ن �ي�ت�ت
ال�نام�ية الذ�ي�

مالء �تعل�يمات عمل�ية أ�ا��ية  � Alfred Friendly لل�ن ه�. �يو�ن ��تة أ�ش
ىي  �بار ال�ا�أدة �ن �ف الأ�ن ىي عن عهم �ن ة و�يصن ىي لك�ية م�ي�وري للص�ا�ن دمة �ن وم�ت�ت
�ب�ة   25 و 35 عاًما ولد�يه �ن

ن
ح �ب�ي� ح ال�نا�ب الول�يات الم�ت�دة. ��يكون الم��ش

ىي و��يلة اإعالم�ية مط�بوعة أو ع�ب�  ىي �ن ن �شالث ��نوات كص��ن
ل ع� ل �ت�ت

�ن�ت��نت أو اإذاع�ية )ه�نا( الإ

� هذه   )IJN( �تو�ن
ن

 الدول�ي�ي�
ن

�ي�ي� �بكة الص��ن  �ش
ن

�يد19، م� ات الكو�ن �تع��ي�ن
 المصطل�ات 

ن
ة للعد�يد م� �ن ات �ب��يطة ومو�ب د�ية �تع��ي�ن ا�أمة الأ�ب�ب ال�ت

ب أن  �يد19. “المصطل�ات الأ�ا��ية ال�تىي �ي�ب ط�ية كو�ن الم��ت�بطة �ب�تعن

ن
 الدول�ي�ي�

ن
�ي�ي� �بكة الص��ن ط�ية و�باء الكورو�نا” )�ش ىي ع�ند �تعن ها لك ص��ن �يع��ن

�اكء   الأزمات �ش
ن

�بالغ ع� ر لالإ ار�ي� الأزمات م�ك�ن �بول�ي�ت�ن �يم�نح م�ك�ن �بول�ي�ت�� ل�ت�ت
ة  ار�ي� الم�تعم�ت �بار�ية لدعم ال�ت�ت  ومؤ��ات اإ�ن

ن
�د�ي�ي� ن �ن

�ي�ي� Grans مع ص��ن
ىي ذلك  وعات ذات الأهم�ية العالم�ية، �بما �ن �ش�ي� �ول الموصن عال�ية ال�ت�أ

�بل  ن �ت
اهلها م� ال�بًا ما �ي�تم �ت�ب �ية ال�تىي عن الكت الم�نه�ب ىي الم�ش ات �ن �ي�ت ال�ت��ت

 
ن

ار�ي� م� ار�يع ال�ت�ت �بل الطل�بات ل�تمو�يل م�ش عالم الأم��يك�ية ال��أ�ي��ية. �ن�ت و�ا�أل الإ
ىي  ن �ن

�ي�  الملك�ن
ن

لى الم��ر�ي� ة اإ ا�ن صن  �بالإ
ن

�ي� �ن  والموطن
ن

ل�ي�  الم��ت�ت
ن

�ي�ي� الص��ن
 المعلومات، ا�نظ� ه�نا.

ن
�يد م� �بار�ية. لم�ن �ن ذ الإ الم�نا�ن

�يف Pandemic GIJN لل�ندوات  ىي أر�ش �يق �ن �ن�ت��نت: ال�ت��ت �ل�لة �ندوات ع�ب� الإ
وعات   الموصن

ن
موعة م� طىي م�ب �ي�و�ات كورو�نا �تعن �ن�ت��نت ال�تىي �ت�ك�ن على �ن ع�ب� الإ

ل�ية والمال�ية  ىي ذلك �نصا�أح الص�ة الع�ت  الو�باء، �بما �ن
ن

�بالغ ع� ة �بالإ الم�تعل�ت
ا. ا�نظ� ه�نا. ورة ه�نا أ�يصنً ادمة م�ن�ش  �بُعد. �توار�يحن وروا�بط الو�يب ال�ت

ن
�بالغ ع� والإ
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