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إّن داء الليشمانيات من األمراض المنقولة بالنواقل، وبشكل رئيسي عن طريق لسعات الحشرات اإلناث المصابة بالعدوى من الفواصد )ذبابة  1

دة الليشمانية الكبيرة عبر الفاصدة الباباتاسية، وذلك من الحيوانات )المستودع( إلى اإلنسان. كما تنتقل الليشمانية المدارية عبر الفاصالرمل(. إذ تنتقل 
 السرجنبتية من شخص آلخر. ونادراً ما تنتقل الليشمانية المدارية عبر نقل الدم.

 -منظمة الصحة العالمية-ة حقائق حول داء الليشمانيات الجلديللمزيد من االطالع الرجاء الضغط على الرابط التالي: صفح

-leishmaniasis/cl-esresourc-diseases/information-tropical-http://www.emro.who.int/ar/neglected
factsheet.html. 

كانون  14، )آخر زيارة بتاريخ 2018تشرين األول/أكتوبر  10"، موقع روسيا اليوم في تركيا تعلن إقامة منطقة منزوعة السالح في إدلب " 2

D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-https://arabic.rt.com/middle_east/975410%-. 2018الثاني/يناير 
-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1
-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7-D8%B9%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9/. 
. )آخر 2018أيلول/سبتمبر  11"، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في القصف الجوي يُخرج ثالث مشاٍف عن الخدمة في محافظتي حماه وإدلب" 3

 .sy.com/ar/view/734-https://www.stj. 2019كانون الثاني/يناير  15زيارة بتاريخ 
ً أساسي اً الشمالي ويتخذ من مدينة اللطامنة مقرفي ريف حماة  فصائل المعارضة السورية المسلّحة أكبرجيش العزة هو  4 له، بقيادة الرائد المنشق عن  ا

من مدينة اللطامنة، ويسيطر الجيش على بعض البلدات المتاخمة لمناطق سيطرة القوات  والذي ينحدر"جميل الصالح"  القوات النظامية السورية
 واألربعين.النظامية السورية مثل مدن وقرى اللطامنة وكفرزيتا ولطمين 

http://www.emro.who.int/ar/neglected-tropical-diseases/information-resources-leishmaniasis/cl-factsheet.html
http://www.emro.who.int/ar/neglected-tropical-diseases/information-resources-leishmaniasis/cl-factsheet.html
https://arabic.rt.com/middle_east/975410-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/975410-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/975410-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/975410-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/975410-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/975410-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/975410-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9/
https://arabic.rt.com/middle_east/975410-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A9/
https://www.stj-sy.com/ar/view/734
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"، سوريون من أجل الحقيقة القوات النّظامية الّسورية تستمر بقصف قرى ريف حماه الشمالي وتوقع جرحى مدنيين رغم االتفاق الروسي/التركي" 5

 .sy.com/ar/view/807-https://www.stj(. 2019كانون الثاني/يناير  15. )آخر زيارة بتاريخ 2018تشرين األول/أكتوبر  2والعدالة في 
يصيب األحشاء الداخلية لجسم اإلنسان مثل الطحال والغدد اللمفاوية  تهذا النوع من الليشمانيابحسب مدير المكتب الطبي في مدينة اللطامنة، فإّن   6

 .إلى حد الموت إن لم يتم التعامل مع المرض وعالجه بشكل سريع ، وقد يصل بالمريضوالكبد
 

https://www.stj-sy.com/ar/view/807
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