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علي السوداني

من دون مزايدات ، هناك ترهل أمني كبير في العراق . لقد 
اّتجه الجهد األمني منذ ستة أشهر لحماية املنطقة الخضراء 
العراقيني  غضب  من  السياسية  ومقتنياتها  ومحتوياتها 
ُركت الجبهات التي  املنتفضني ضد الظلم والفساد والقتل ، وت
تنظيم داعش من دون تجديد في  املحتملة مع  الحدود  تواجه 
اساليب العمل التربوي والقيادة وضعف التنسيق بني القيادات 
التابعة  التشكيالت  في  املساندة  والقيادات  النظامية  امليدانية 
مثلما  ورؤية  رأي  من  اكثر  هناك  اصبح  هنا  ومن   ، للحشد 
توجد أكثر من راية في ساحات القتال . هذه ملحة ملا تعني 
له تراكمات االهمال وتسييس الجانب االمني والعسكري بما 

فسح املجال 
ذات  التعرضات  لتنفيذ  حرية  في  للتحرك  داعش   لتنظيم 

الطبيعة املنتشرة واملتنقلة واملناورة. 
الهجمات الجديدة واملتعاقبة تعني الكثير، وأولى املعاني ، اّن 
الفرص  وانتهاز  الرصد  في  املتربصة  القدرة  له  عدوًا  هناك 
والتوقيت بطاقات غير متوقعة ، فيما يغرق السياسيون الذين 
مهاترات  في  املتداولة  االمنية  األنساق  معظم  بدورهم  انتجوا 

املناصب الحكومية وصغائر االمور في أسواق البرملان.
التوقيتات التي جاء بها التصعيد االمني الخطير ترتبط بالوضع 
بنسب  والخارجية  االقليمية  والتحوالت  جهة  من  السياسي 
متفاوتة ، وال تزال القراءة العراقية ملا يحدث ملتبسة وناقصة 
مرة  العينني  مطفأة  حكومة  تولد  أن  اليمكن  لذلك  ومنحازة. 
أخرى ،حدودها الكرسي والطاولة ،وال تملك رؤية مستقبلية 

لتدارك انهيارات محتملة في اكثر من جانب .
واهم من يعتقد اّن تحرير املدن من داعش هو النصر النهائي 
ما  هو  الدامية  الصفحة  تلك  بعد  ذاتها  املدن  اهمال  اّن  بل   ،
يمكن أن يجعل في املدن اكثر من خاصرة رخوة ينفذ منها 

اي تنظيم .
 في النهاية ، هناك تراكمات فشل وتقصير وفساد ومحسوبيات 
لذلك ال يستغرب أي   ، السياسي على االختصاص  وطغيان 
مراقب معني بشأن العراق من حدوث هزات أكبر ، وقلنا في 
هذا املكان، انطالقًا من نفس املعطيات املرئية، قبل أسابيع أّن 

األسوأ لم يأت بعد .

رقصة الراب
في أفعال الزعيم ترامب

ال يبدو أن بني أمريكا اليوم وأية دولة مرمية على رف العالم الثالث فرقًا 
ببيبان  أو  والدعائي  السياسي  الخطاب  بباب  هذا  وقع  سواء   ، شاسعًا 

اخرى مكملة لعموم املشهد .
تظهر  هي  ها   ، بخصومها  امريكا  الصقتها  طاملا  التي  املؤامرة  نظرية 
الذي  ترامب  دونالد  الرئيس  هناك خاصة في عهد  بقوة ووضوح شديد 
بطريقة  البائرة  بضاعته  على  ينادي  الذي  املهرج  التاجر  الى  أقرب  بدا 
بعد شعورهم  الزبائن  ، وهروب  والغضب معًا  والسخرية  العطف  تجلب 
ملؤامرات  غطاء  التي صارت  النظرية  تلك  دفتر  من   . وبالتفزيز  بالتقزيز 
الرئيس   ، الديمقراطيني من قبل  قائمة وكثيرة ، اتهم خصوم ترامب من 
باالستعانة بالعدو الروسي القديم الجديد ، من اجل الفوز بكرسي القمة 
في البيت األبيض الذي تسّخم لونه اآلن برماد األكاذيب والنكات البالية ، 
والليلة الفائتة صرح الرئيس القلق ومن دون أن يشعر بحرج وانثالم هيبة 
، بأن الحزب الشيوعي الصيني سيفعل كل ما بوسعه من أجل أن يخسر 

انتخابات الرئاسة القادمة !!
في عملية مكرورة لنبش الطامس والغاطس من األيام ، قدمت موظفة بائدة 
التالف  الجائع ورفعت دعوى قضائية ضد منافسه  لترامب  هدية عظيمة 
جو بايدن واتهمته بالتحرش الجنسي ضدها أثناء العمل ، ومن املنتظر أن 
تكشف تلك املرأة تفاصيل مثيرة للواقعة التي رفضها الشائب جو ، وامتنع 
عن تسليم أولياتها املثبتة بحجة انها تحتوي على معلومات خاصة باألمن 

القومي الذي تساوى اآلن مع األمن الجنسي الدنيء !!
ترامب وجوقته الشطار شجعوا األمر ورشقوه بسطل زيت ، مستعيدين 
نجاحهم الساحق قبل اسبوعني من بدء االنتخابات األولى ، حيث تم فتح 
الفضيحة  ، وكانت  بيل كلنتون  النار على املرشحة هيالري كلنتون بعلة 
حينها تتصل بالبريد االلكتروني الضخم الذي قامت هيالري باخفائه من 
بالضربة  فسقطت  والتحقيق  األسئلة  مع  التعاطي  ورفضت   ، صندوقها 

الهالكة !!
اما كورونا فسوف يكون سالحها ذا حدين متساويني في مساعدة ترامب 
او في اسقاطه ، خاصة ان الوباء ال يشمل التضحية بالبشر فقط بل يذهب 
الى التضحية بصحة االقتصاد االمريكي املريض اآلن ، وجيوب الناخبني 
، ولم يجد  ووظائفهم واعمالهم ، وهذا أمر عظيم يهم الشعب االمريكي 
ترامب حتى اللحظة تأوياًل ملوت الشركات املتوسطة 
املزدوج على روسيا  بالهجوم  ، سوى  والصغرى 
من   ، امريكا  على  بالتآمر  ووصفهما  والسعودية 
العالم بنفط رخيص اضطرت  خالل اغراق سوق 

بعض شركاته ألن تدفع للزبائن كي يشتروه !!

زيادة مخاطر االعتداءات اجلنسية
في الشوارع اخلالية

فيشتر  هلموت  كان   - ب(  ف  برلني-)أ 
أبوابهم  الحالقني  فتح  إعادة  ينتظر 
بفارغ الصبر منذ أسابيع عدة ألن شعره 

األبيض املتمرد لم يعد يطاق.
يقول الرجل البالغ 87 عاما وهو خارج من 
أصبحت  "كنت  برلني  في  حالقة  صالون 
من  كان  وهو  كروزو".  بروبنسون  أشبه 
بني املحظوظني الذين استفادوا من إعادة 
أبوابهم  الشعر  ومصففي  الحالقني  فتح 
جانب  إلى  هي  عدة  أوروبية  دول  في 
إملانيا إسبانيا وكرواتيا واليونان فضال 
مواطنني  مع  تهافت  وقد  سلوفينيا.  عن 
آخرين منذ الصباح على صالونات حالقة 
أسابيع  دام  إغالق  بعد  أملانيا  في  عدة 

للحد من انتشار وباء كوفيد19-.
ويروي فيشتر لوكالة فرانس برس وهو 
الصباح  هذا  "أتيت  شعره  بقصة  فخور 
الشبان  من  الكثير  ثمة  أن  والحظت 

ينتظرون في الخارج".
الكثير  اشتكى  آذار/مارس،  منتصف  منذ 
إلى  التوجه  من  تمكنهم  لعدم  األملان  من 
السوق  إلى  بعضهم  لجأ  وقد  الحالقني. 

أغلقت  فقد  هندامهم.  لتحسني  السوداء 
الشرطة في نهاية نيسان/أبريل صالوني 
بافاريا.  في  ميلتنبرغ  مدينة  في  حالقة 
انتهاك  بتهمة  املخالفون  لوحق  وقد 

قواعد العزل.
فقد  منزليا  حال  األخر  البعض  واختار 
يقص  أن  سبعة  كل  من  شخص  حاول 
األخيرة على  األسابيع  في  بنفسه  شعره 

معهد  أجراه  للرأي  استطالع  أظهر  ما 
األملانية  االنباء  وكالة  لحساب  "يوغوف" 

)دي بي ايه(.
الشعر  ومصففي  الحالقني  جانب  وإلى 
أيضا  االثنني  من  اعتبارا  يسمح  بات 
وحدائق  واملتاحف  املدارس  لبعض 
الحيوانات واماكن العبادة بفتح ابوابها.
أملانيا  اختارت  الوباء  انتشار  بدء  ومنذ 

دول  مع  مقارنة  محدودة  حجر  اجراءات 
حالة   6700 من  أقل  تسجيل  مع  أخرى، 
إصابة   163175 أصل  من  رسمية  وفاة 
أحسنت  وقد  املستجد.  كورونا  بفيروس 

نسبيا حتى اآلن إدارة األزمة.
أيضا  أخرى  أوروبية  بلدان  وبدأت 
احتواء  إلى  الهادفة  اإلجراءات  تخفيف 

انتشار الفيروس.

احلالقون يعيدون فتح أبوابهم في أوروبا 
والطوابير تنتظرهم 

الحشود  غياب  جعل   - ب(  ف  باريس-)أ 
فيروس  أزمة  عن  الناتج  اإلغالق  بسبب 
النساء  من  الكثير  فرنسا،  في  كورونا 
اللواتي يخرجن من منازلهن هدفا سهال 
الخوف  وبات  واملتحرشني  للمعتدين 
نفسه يالزمهن "في النهار كما في الليل".

زيادة  بوجود  نسوية  منظمات  وأفادت 
في  تحصل  التي  الحوادث  نسبة  في 
الذين  املعتدين  جانب  من  النهار  وضح 
على  قادرات  لسن  أن ضحاياهم  يعرفون 

االستنجاد بأحد املساعدة.
وهي  عاما(   36( عمر  بن  فاطمة  وقالت 
ناشطة حقوقية إن عددا من الشبان قاموا 
بمطاردتها في شارع ريفولي في باريس، 
باريس  في  الرئيسية  الطرقات  من  وهو 

لكنه بات خاليا من السيارات واملارة.
"لقد  برس  فرانس  لوكالة  وأضافت 
اتجاهل كالمهم  اقتربوا مني ألنني كنت 
األمر  كان  ويهددوني.  يهينوني  وبدأوا 

مخيفا للغاية".
وتابعت "لم يكن أمامي أي طريقة للهروب 
كل املتاجر كانت مغلقة ولم يكن هناك أحد 

ألطلب منه املساعدة".
وهي  مارتان  لورين  إلى  بالنسبة  أما 
التنقل  يكن  فلم  عاما،   28 تبلغ  ممرضة 
بني باريس وضاحية مجاورة مصدر قلق 
آذار/  17 في  اإلغالق  فرض  حتى  مطلقا 

مارس.
تدابير  من  الثاني  اليوم  "في  وروت 
في  الشباب  بعض  هاجمني  اإلغالق، 
الصراخ  بدأت  هاتفي.  وسرقوا  املترو 
فالذوا بالفرار لكن بعد ذلك، اقترب مني 
الشخص الوحيد في القطار، وهو رجل، 

وسألني إذا كنت متزوجة".
وقد أقنعتها حوادث أخرى من هذا القبيل 
بشراء دراجة هوائية للذهاب إلى العمل.

وقالت مارتان "إن الوضع أسوأ من قبل. 
هناك عدد أقل من األشخاص الستهدافهم 

وعدد أقل من الشهود".
ولم تنشر الشرطة التي حضت الضحايا 
حاالت،  أي  عن  اإلبالغ  على  الشهود  أو 
االعتداء  تقارير  عدد  عن  رسمية  أرقاما 

التي حصلت خالل فترة اإلغالق.
األسبوع  أفادوا  العامني  املدعني  أن  إال 
املاضي بأن امرأتني تعرضتا لالغتصاب 

في مكانني عامني مختلفني في غضون 24 
ساعة.

أجواء غريبة 
فرانك  النسوية جيرالدين  الناشطة  قالت 
وسائل  غبر  رصدت  إنها  باريس  في 
من  الكثير  روايات  االجتماعي  التواصل 
وتعرضن  تجربتهن  عن  اللواتي  النساء 
للمضايقة أثناء محاولتهن االستفادة من 

لحظات قليلة في الخارج.
وأضافت "لقد تحولت هذه اللحظات إلى 
محنة مؤملة، وأجبرت النساء على العودة 

إلى املنزل بسبب الخوف".
وتابعت "أصبح النهار مثل الليل ولم يعد 

ثمة فرق بالنسبة إلى النساء".
البالغة  مارتان  كورالو  دانييال  وتحدثت 
"الذي نشعر به  26 عاما عن هذا الخوف 
عادة في الليل فقط" وقالت إنها تعرضت 
ملضايقات بشكل يومي في رحالت املترو 

منذ منتصف آذار/مارس.
وهي تبنت سلسلة من االحتياطات للتنقل 
كبير  عدد  بني  الغريبة  "األجواء  هذه  في 
املضطربني  واألشخاص  املنحرفني  من 
الذين عادة ما يكونون جزءا من الحشود 
عيني  "أبقي  دانييال  وأضافت  فقط". 
ما  ملعرفة  دائم  بشكل  وأراقب  مفتوحتني 
إذا كان هناك شخص يالحقني... ال أركب 
قطارا خاليا من الركاب أو فيه عدد قليل 

منهم وال أستمع إلى املوسيقى".
الجنسني  بني  املساواة  وزيرة  وقالت 
مارلني شيابا الخميس إنها تشعر بالقلق 
العنف  بزيادة  متمثل  حقيقي  "خطر  من 
الجنسي" اعتبارا من 11 أيار/مايو عندما 
كثيرة  أجزاء  في  العزل  إجراءات  تخفف 

من البالد.
لدى  املكبوتة  الطاقة  خطر  إلى  وأشارت 
املعتدين إضافة إلى "الشعور باإلفالت من 
تكون  أن  املتوقع  من  زال  ما  إذ  العقاب" 
الحركة في الشوارع خفيفة ألن املوظفني 
وسيتم  املنزل  من  العمل  سيتابعون 
لضمان  الخروج  عدم  على  التشجيع 
الوزارة  شكلت  وقد  االجتماعي.  التباعد 
لتحديد  خبراء  من  مؤلفا  عمل  فريق 
النساء  لحماية  ستتخذ  التي  التدابير 

بمجرد أن يبدأ رفع الحظر.
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يعد الزنك من العناصر الضرورية لجسم 
االنسان ، إذ تمتد فوائده  لتشمل ليس 
الكبير فقط وانما الصغير ،فهو ال يتقصر 

على استخدامه داخليا وانما للخارج 
ويلعب الزنك دورًا مهّمًا في وظائف جهاز 
ونمّوها..   الخاليا  وانقسام   .. املناعة 
والتئام الجروح، وتحليل الكربوهيدرات 
... وتحسني عمل اإلنسولني .. وهو كذلك 
مهٌم لحاستي الشّم والتذّوق وعليه فان 
سيبدا  االنسان  بجسم  ناقصا  اصبح 
املناعة  جهاز  على  فشيء  شيء  تاثيره 

مسببا بذلك 
انخفاض  اعراض   املصاب  لدى  تبدأ   -

حاستي الذوق والشم  - الشعور بالتعب 
مجهود  باي  قام  اذا  خاصة  والوهن 
عضلي ،تظهر عليه االثار واضحة وهذا 
لديه  ان  على  بنفسه  الشك  يستدعي  ما 

مشاكل بالقلب واالوعية الدموية 
diarrhea تظهر عالمة االسهال -

يختلف  االسهال  وهذا  لديه  واضحة 
املقترن بمرض اخر  عن طبيعة االسهال 
ملرضى  املصاحب  كاالسهال  ليس   ..
القولون مثال فالزنك يعيد نشاط الجهاز 

الهضمي 
-ومن ناحية اخرى فان الزنك ُيعد عالجا 
والنطف  الحيامن  قلة  من  يعاني  ملن 

خاصة فيما اذا كانت Testis ضمورا جليا 
نوع ما فتناول حبوب الزنك او كبسوالته 
يساعد على من تخفيف حدة هذه الحالة 
آالم  من  للتخفيف  خاصيته  ومن   -

العضالت .. وآالم الكتف أو صالبة.. 
وآالم أسفل الظهر .. آالم املفاصل.

العظام  أالم  عالج  على  يعمل  حيث 
واملفاصل

والرقبة والخشونة والغضاريف
العمود  عن  الناتجة  االلتهابات  وكذلك 

الفقرى.
لتكتمل  الكالسيوم  من  يؤخذ  حبذا 

الفائدة بذلك 
- يعمل على الوقاية من مرض الزهايمر 

وامراض عصبية ونفسيه اخرى 
وحماية  بروتيني  نشاط  الى  يساهم   -

الجسم من السرطان 
البروستات  احتقان  من  االصابة  يقلل   -

ويجعلها فعالة بالشكل املطلوب 
معدلة  في  بسيطة  مساهمة  -يساهم 

االنزيمات للكبد 

البولية  املسالك  التهاب  في  يساهم 
اليوريا  ارتفاع  على  ويحافظ 

والكرياتينني 
- لتقليل من أعراض االنفلونزا: إن حبوب 
أعراض  من  تقلل  أن  شأنها  من  الزنك 
حيث  الشائعة،  األنفلونزا  فيروس 

يحتوي الزنك على مضادات للفيروسات 
ُيعطى  ما  اما   - الهربس.  فيروس  ضد 
من  الزنك  من  كورونا  فيروس  ملصابي 
لم  إذ  املناعي..   جاهزهم  تقوية  اجل 
يرد بهذا الخصوص من منظمة الصحة 

العاملية بانه عالج لهذا الفيروس

الزنك ..تأثيره على جهاز املناعة وأعراض نقصانه 

“سنو  شيمال- ا ف ب: تم اإلمساك بنمر 
ليوبارد” نادر أثناء هجومه على املاشية 
في قرية نائية في جبال هماليا الهندية، 
لكنه سينقل إلى حديقة حيوانات بدال من 
أعلن مسؤولون  ما  وفق  إطالق سراحه، 

األحد، ما أثار غضب الناشطني.
وعثر على هذا الحيوان املهدد باالنقراض 
السبت بعدما حوصر داخل حظيرة تضم 
قرية  في  واملاعز  األغنام  من  رؤوسا 
والية  في  التيبت  مع  الحدود  قرب  جيو 

هيماشال براديش في الهند.
هارديف  البرية  الحياة  مسؤول  وقال 
بالنمر  أمسك  الذي  الفريق  قائد  نيغي 
الهرب  من  يتمكن  لم  الحيوان  “هذا  إن 
من  قليال  عددا  قتل  بعدما  الحظيرة  من 

املاشية”.
ووضعنا  الراعي  بنا  “اتصل  وأضاف: 

الحيوان في قفص”.
في  البرية  الحياة  مسؤولة  وأوضحت 
لم  الثلج  نمر  أن  شارما،  سافيتا  الوالية 
يعد إطالقه ألن الحادث تضمن “نزاعا بني 
أنه  مضيفة  والبشر”  البرية  الحيوانات 
سيتم نقله إلى حديقة حيوان في التالل 

الواقعة خارج عاصمة الوالية شيمال.
وقدر املسؤولون أن الحيوان قتل 43 من 
مدى  على  الحظيرة  في  واملاعز  األغنام 

أربعة أيام.
هذه  من   44 إال  يوجد  ال  لشارما،  ووفقا 
املرتفعة  الطرق  في  النادرة  النمور 

والوديان الوعرة في هيماشال براديش.
منظمة  من  نيغي  راجيشوار  وقال 
إن  الهند،  في  إنديا”  ووتش  “نايتشر 
القرار يحكم على الحيوان بحياة خالية 

من الحرية.
وأوضح: “هل يعني ذلك أن النمر سيمضي 
بقية حياته في حديقة الحيوانات بدال من 

براري هماليا؟”.

أيضا  سيعاني  الحيوان  أن  وأضاف 
حديقة  في  الحرارة  درجات  ارتفاع  من 
دفئا  أكثر  وهي  شيمال،  في  الحيوانات 
أن  نيغي  وتابع  الطبيعي.  موطنه  من 
االنتقال  على  ُأجبرت  الثلجية  النمور 
على  واالنقضاض  أدنى  ارتفاعات  إلى 
الحيوانات األليفة بعدما تم القضاء على 

فرائسها الطبيعية من خالل الصيد.

 النمر الثلجي النادر ينال عقوبة القفص

القاهرة- مصطفى عمارة
شّن اإلعالمي عمرو اديب هجوما حادا 
بعجزه  اياه  متهما  االزهر  شيخ  على 
والجمود  الديني  الخطاب  تطوير  عن 
الفكري وحمله مسؤولية استمرار الفكر 
شارك  مستشاره  ان  وأضاف  املتطرف 
في  الزال  ذلك  ورغم  رابعة  اعتصام  في 
ومقدم  مذيع  وهو  اديب  واكد  موقعه، 
مع  االن  املعركة  ان  يومي  لبرنامج 
االخوان والدول الداعمة لهم، ففي الوقت 
الذي تصرف تلك االتجاهات املاليني في 
يقف  والثقافي  الفكري  الغزو  عملية 

االزهر عاجزا .
االستقالة  الى  االزهر  شيخ  اديب  ودعا 
من منصبه .وردًا على ما قاله اديب اكد 
تصريحاته  ان  االزهر  بمشيخة  مصدر 
شيخ  الّن  للحقيقة  منافية  برنامجه  في 
االزهر عمل  و بجد منذ توليه املسؤولية 
،كما اّن العالم كله أشاد بمجهود شيخ 

االزهر بتطوير الخطاب الديني.
االعالمني  بعض  اّن  املصدر  واكد 
اآلونة  في  تابعت  االعالم  ووسائل 
االزهر  شيخ  على  املهاجمة  األخيرة 
لخدمة تيارات علمانية وجهات مشبوهة 
باعتباره  االزهر  محاربة  الى  تهدف 
شيخ  يتمتع  .و  الوسطي  للفكر  منارة 
االزهر بموقع له احترام كبير في سائر 

الدول االسالمية .
جريدة  مسؤول  الدين  بهاء  تقدم  فيما 
العام  للنائب  ببالغ  االزهر  صوت 
البرنامج  ووقف  اديب  عمرو  ملحاكمة 
النه تتطاول على رمز من رموز اإلسالم 
التواصل  ناشطي  من  عدد  دشن  ،فيما 
االزهر،  ملساندة شيخ  االجتماعي حملة 
عضو  حامد  أبو  محمد  كشف  كما 
بمشروع  التقدم  ينوي  انه  البرملان 
االزهر  شيخ  صالحيات  من  للحد  قرار 
التقاعد بدعوى عجزه عن  وتجديد سن 
على  والعمل  الديني  الخطاب  تطوير 

تطوير مؤسسة االزهر

بالغ حملاكمة 
إعالمي مصري 

طالب شيخ األزهر 
باالستقالة 

د. مناف الطائي 
 تغذية عالجية

برلني-)أ ف ب( - أظهرت دراسة أجريت في إحدى بؤر وباء كوفيد19- في أملانيا 
أن شخصا مصابا من كل خمسة ال يصاب بأي أعراض.

وأجرى فريق من الباحثني في جامعة بون دراسة معمقة على مرضى في مدينة 
بؤر  ألف نسمة في منطقة هاينزبرغ إحدى   11 البالغ عدد سكانها  غانغيلت 

املرض الرئيسية في أملانيا بعد مشاركة زوجني مصابني في كرنفال.
 919 وشملت  وتحاليل  مقابالت  أساس  على  أجريت  التي  الدراسة  وسمحت 
انغيلت  وفي  اإلصابة.  جراء  الوفيات  معدل  بتحديد  اسر   405 من  شخصا 
أصيب نحو 15 % من السكان بالفيروس. وبلغت نسبة الوفيات بني املصابني 

 .% 0,37
وجاء في الدراسة »إذا ما عممنا الرقم على حوالى 6700 حالة وفاة مرتبطة 
بكوفيد19- في أملانيا، يقدر أن يكون إجمالي عدد املصابني نحو 1,8 مليون أي 

أكثر بعشر مرات من العدد اإلجمالي للحاالت املسجلة رسميا«.
وأضافت »في غانغيلت لم تظهر أي أعراض على 22 % من املصابني«.

وقال الطبيب مارتن اكسنر أحد معدي الدراسة »يبدو أن إصابة من كل خمس 
إصابات تأتي من دون أي أعراض ما يدفع إلى الظن أن األشخاص املصابني 
والذين قد ينقلون العدوى إلى آخرين ال يمكن تشخيصهم بشكل موثوق به على 

أساس أعراض املرض املعروفة«.
واجراءات  االجتماعي  التباعد  احترام  أهمية  يؤكد  الجانب  هذا  أن  ورأى 
إقامة  بسبب  كوفيد19-  ملرض  بؤرة  هاينسبرغ  منطقة  وأصبحت  النظافة. 

كرنفال فيها.

دراسة:مصاب من كل خمسة
ال تظهر عليه أعراض كورونا


