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أنباء سورية

أنباء مصرية

مصر: بدء تطبيق قرار حظر دخول 
PCR القادمني من اخلارج من دون حتليل

تدريبات روسية - تركية مشتركة في إدلب ألول مرة 
وخالفات سياسية حول استقبال موسكو مسؤولني أكرادًا

القاهرة ـ ناهد إمام وهالة عمران 

الدولي  القاهــرة  بدأ مطار 
امــس تطبيق قــرار احلكومة 
بحظــر دخــول القادمــني من 
اخلارج من جميع اجلنسيات 
دون حتليل PCR بنتيجة سلبي، 
قبل الرحلة مبوعد أقصاه ٧٢ 
ساعة ويشمل القرار املصريني 
واألجانــب القادمني من جميع 
دول العالم وذلك في إطار خطة 
الدولة ملواجهة ڤيروس كورونا 

املستجد.
وبدأ التطبيق في الساعات 
األولــى مــن امس علــى أولى 
الرحــالت القادمة مــن الدمام 

السعودية وأثينا اليونانية.
وتتخــذ ســلطات مطــار 
القاهرة الدولي جميع اإلجراءات 
االحترازيــة املتبعــة ملواجهة 
تفشى ڤيروس كورونا، حيث 
تقوم بتطبيــق كل اإلجراءات 
االحترازيــة والوقائيــة وفقا 
لتعليمــات منظمــة الصحــة 
العاملية ووزارة الصحة لضمان 
ســالمة املسافرين والوافدين، 
من خــالل تخفيــف التكدس، 
خاصة فــي أماكن الكاونترات 
التفتيش  واجلوازات، وأماكن 
األولى لدخول الركاب واملصاعد 

الكهربائية داخل املطار.

عواصــم - وكاالت: أجرت 
القوات العســكرية الروسية ـ 
التركية تدريبات مشتركة في 
بلدة الترنبة في ريف أدلب، ألول 
مرة بني البلدين، وأعلنت وزارة 
الدفاع الروسية أن عسكريني 
من روسيا وتركيا نفذوا أمس 
األول، مناورات مشتركة. وقالت 
إنهم «تدربوا فيها على استهداف 
اجلماعات املسلحة». وقال مدير 
«مركز حميميــم للمصاحلة» 
في ســورية، اللواء ألكســندر 
غرينكيفيتش، بحسب وكالة 
«تاس» ان عناصر وحدات من 
الشرطة العســكرية الروسية 
والقــوات املســلحة التركيــة، 
تدربوا على استهداف اجلماعات 

التي ترفض املصاحلة.
ولــم حتدد روســيا اســم 
«اجلماعات املســلحة» املعنية 
العســكرية  التدريبات  بهــذه 
واملراد التصدي لها، لكنها إشارة 
إلى بعض اجلماعات املتطرفة، 
وخاصة تنظيم «حراس الدين»، 
الذي رفض اتفاق وقف اطالق 
النار املوقع بني روسيا وتركيا 
في مارس املاضي، وينص على 
وقف إطــالق النار، وتســيير 
دوريات مشتركة على الطريق 
.(M٤) الدولي حلب - الالذقية

نحو التخطيط إلنشاء محطة 
الســكك  لقطــارات  جديــدة 
احلديديــة اخلاصــة بالوجــه 
القبلــي فــي منطقة بشــتيل، 
ومحطة أخرى في املســتقبل 
لقطارات الوجــه البحري في 
منطقة قليوب ـ شبرا اخليمة، 
وذلك فــي إطار خطــة الدولة 
للعمــل على تخفيــف الزحام 
املــروري الذي يشــهده ميدان 

رمسيس بالقاهرة.
وتابع د.مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء، اخلطة 
املتكاملــة إلنشــاء محطــة 
قطارات جديدة، «سكك حديد 

سوريا الدميوقراطية» (مسد) 
الذي يســيطر عليــه األكراد، 
وقــدري جميــل األمــني العام 
الشــعبية»  «اإلرادة  حلــزب 
احملسوب على معارضة الداخل، 
بعد توقيع اتفاقية مشــتركة 
بينهما برعاية روسية، وهو ما 
اثار حفيظة أنقرة التي تعتبر 
«مســد» امتدادا حلزب العمال 
الكردستاني املصنف ارهابيا.

لــوزارة  وبحســب بيــان 
اخلارجية الروسية، فإن الڤروڤ 

يوميا في االجتاهني، وفي عام 
٢٠٢٠ وصل تعداد سكان مصر 
إلى ١٠٠ مليون نسمة، وتنقل 
الســكة احلديد حاليا مليون 
راكب، ومن املتوقع أن يصل 
عدد سكان مصر في عام ٢٠٢٤ 
إلى ١١٠ ماليني نسمة، كما أنه 
من املتوقــع أن يتم نقل ١٫٥ 
مليون راكب يوميا عبر السكك 
احلديدية، األمر الذي استدعى 
وضع خطة منهجية تراعي في 
جوانبها االنعكاس الســلبي 
لهذا االزدحــام الكبير داخل 

محطة رمسيس وخارجها.
كما أشــار وزير النقل إلى 
أن هناك أسبابا أخرى استدعت 
احلاجــة للتفكير فــي وضع 
خطة إنشــاء محطات جديدة 
للقطــارات، لتقليــل الزحــام 
مبنطقة رمســيس عن طريق 
تنفيــذ خطــة نقــل قطــارات 
الصعيد إلى محطــة جديدة، 
من بينها اإلجراءات االحترازية 
التي يتم اتخاذها خالل أوقات 
انتشار األوبئة، ومنها ڤيروس 
كورونا املستجد، وكذلك لتجنب 
وقوع مزيــد من الضحايا في 
حالة وجود حوادث مثل حادث 
اجلرار األخيــر، أو حرائق أو 
أعمال إرهابية داخل احملطة، 

أو في محيطها.

الذاتــي والتوزيــع  االكتفــاء 
العــادل للثروات والتنمية في 
عموم البالد، وبني املركزية في 
الشؤون السياسية اخلارجية 
والدفاع واالقتصاد. واعتبرت 
مذكرة التفاهم أن اإلدارة الذاتية 
لشمالي وشرقي سورية التي 
اعلنها األكراد من جهة واحدة، 
ضرورة موضوعيــة وحاجة 
مجتمعية متعلقة بظروف البلد، 
وحاجات املنطقة التي أنتجتها 

األزمة بحسب االتفاقية.
من جهتهــا، أعربت تركيا 
عن قلقها مــن االتفاقية، ومن 
روس  مســؤولني  اســتقبال 
رفيعي املستوى وفد «مسد» في 
موسكو. واعتبرت اخلارجية في 
بيان لها أن البيانات املشتركة 
الصادرة عن مسار «أستانة» مع 
روسيا وإيران، تعهدت مبكافحة 
جميع أشكال اإلرهاب والتصدي 
لألجندات االنفصالية التي تهدد 

وحدة األراضي السورية.
كما ذكرت اخلارجية التركية 
ببيــان الضامنــني في مســار 
«أستانة» باجتماعهم األخير، 
الذي عقد في جنيڤ األسبوع 
املاضي، باعتراضهم املشترك 
ضــد األجنــدات االنفصاليــة 

للكيانات غير الشرعية.

صعيد مصر»، وأسباب اختيار 
منطقة بشتيل حتديدا إلنشاء 
محطة القطارات بها واملزايا، 
وكذا الفوائد التي ستعود على 
املواطنني جراء ذلك، أوضح 
م.كامل الوزير، وزير النقل، 
أن «محطــة مصر» للســكك 
احلديدية مبنطقة رمســيس 
أنشــئت في عام ١٨٥٦، وكان 
تعداد ســكان مصــر في ذلك 
الوقت يقدر بـ ٤ ماليني نسمة، 
حيث كان يتم تسيير ٥ رحالت 
من القاهرة إلى اإلسكندرية، 
ووصل إجمالي ما يتم نقله في 
ذلك الوقت إلى ١٠ آالف راكب 

أعلن استعداد بالده لـ «مواصلة 
تعزيز حوار شامل وبناء بني 
السوريني (…) وتهيئة الظروف 
للتعايــش املتناغــم والتنمية 
العرقيــة  جلميــع املكونــات 
والدينية في املجتمع السوري».
االتفــاق علــى أن  ونــص 
دســتور ســوريا دميوقراطي 
يحقق صيغة متطورة لعالقة 
بني الالمركزيــة، التي تضمن 
الشــعب لســلطته  ممارســة 
املباشرة في املناطق، وحتقق 

احلكومة: إنشاء محطة قطارات «سكك حديد الصعيد» ببشتيل يهدف لتقليل الزحام برمسيس

جلسة حكومية برئاسة رئيس الوزراء املصري د.مصطفى مدبولي ملتابعة املشروعات التنموية واخلدمية اجلاري تنفيذها في القليوبية

وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف مستقبال وفدي «مسد» الكردي وحزب «االرادة» بقيادة قدري جميل

وقالت سلطة الطيران املدني 
انه وفقا للتعليمات الصادرة 
عن وزارة الصحة والســكان، 
فإن األطفال أقل من ٦ سنوات 
من جميع اجلنســيات ســواء 
املصريــني أو األجانب معفون 
 PCR من تقدمي شهادة حتليل
عند الوصول إلى املطارات، كما 
سمحت سلطة الطيران املدني 
للركاب القادمني إلى املطارات 
 PCR الساحلية من دون حتليل
بالدخول إلى البالد بشرط إجراء 
التحليل باملطارات فور الوصول 

مقابل ٣٠ دوالرا.
الى ذلك، اجتهت احلكومة 

التدريب، بحسب  وشــمل 
الروســي، عمليات  املســؤول 
االســتهداف الناري املشــترك 
التابعة  للجماعات التخريبية 
للعصابات املسلحة التي ترفض 
املصاحلــة، وســحب املعدات 
العســكرية املتضررة وتقدمي 

املساعدة الطبية للمصابني.
في سياق آخر، التقى وزير 
اخلارجية الروســي ســيرغي 
الڤروڤ، إلهــام أحمد الرئيس 
املشــترك ملا يســمى «مجلس 

«الداخلية»: استخراج جواز السفر خالل ٢٤ ساعة

«التموين» تصرف كمامة إجباريًا 
على البطاقات املتضمنة ٤ أفراد فأكثر

١٠ قتلى  وتدمير مقرات ومخازن «الثوري» 
في الغارات اإلسرائيلية على جنوب سورية

القاهرة - خديجة حمودة

واصلت اإلدارة العامة للجوازات والهجرة 
واجلنسية تطوير آليات العمل وإتاحة العديد 
مــن اخلدمــات املســتحدثة بــاإلدارة العامة 
للجوازات والهجرة واجلنسية التي تضطلع 
بتقدميها للمواطنني واألجانب متضمنة كل 

التيسيرات والتسهيالت املمكنة لهم.
وتتمثــل تلك اخلدمات فــي تقدمي خدمة 
اختيارية ملن يرغب في استخراج مصدرات 
اإلدارة العامة للجوازات «التي تتطلب إجراءات 
قانونيــة أخــرى» بصفة عاجلــة مع حتديد 
مقابل مادي لتلك اخلدمة العاجلة، وذلك على 

النحو التالي:
٭ استخراج وجتديد جواز السفر العادي (أول 
مرة، بدل سابق، بدل ممتلئ) في خالل ٢٤ ساعة 
ملواطني «القاهرة واجليزة» كمرحلة أولى.

٭ استخراج مصدرات إدارة الهجرة واجلنسية 
(إخطارات التجنيد، إخطارات األحوال املدنية، 
اإلخطارات الشخصية، توثيقات اخلارجية، 
شــهادات إثبات اجلنســية، طلبات الهجرة) 

خالل ٢٤ ساعة.
٭ تنفيذ جتديد إقامات األجانب في احلاالت 
التي ال تستلزم إجراءات قانونية أخرى في 
خالل ٤٨ ساعة (للمقيمني بالقاهرة واجليزة) 

كمرحلة أولى.

وتتواصــل أعمــال تطويــر وحتديث كل 
جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، حتقيقا 
جلوهر الرسالة األمنية ومستهدفاتها، في ضوء 
إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد 
محاورها إلى االرتقاء مبستوى اخلدمات األمنية 
اجلماهيرية وتيسير اإلجراءات، مبا يساهم 
في حصول املواطنني على تلك اخلدمات في 
سهولة ويسر، وفي ضوء تنامي وتزايد مهام 
اإلدارة العامة للجوازات والهجرة واجلنسية 
والتي يتنوع دورها في تلقي الطلبات وتقدمي 
اخلدمات للمصريني واألجانب ســواء داخل 
البالد أو املقيمني خارجها، واتساقا مع مسيرة 
العمل الوطني في ميكنة اخلدمات احلكومية 
لرفع العناء عن كاهل املواطنني ومتلقي تلك 
اخلدمات، حيث سبق أن بادرت وزارة الداخلية 
بإتاحة العديد من اخلدمات التي تقدمها اإلدارة 
العامة للجوازات والهجرة واجلنســية عبر 
موقع وزارة الداخلية على شبكة املعلومات 
الدولية «اإلنترنت» مبا يحقق التيســير في 
تقدمي اخلدمة ويكفل جودتها، ومن أبرز تلك 
اخلدمات «خدمة اســتقبال طلبات اجلنسية 
وتقدمي طلبات احلصول على شهادة التحركات 
للمواطنني» وعدد من اخلدمات األخرى اخلاصة 
بالهجرة واجلنسية، وذلك من خالل الدخول 
علــى رابط اخلدمــة اإللكترونية على موقع 

.(www.moi.gov.eg) وزارة الداخلية

القاهــرة - أ.ش.أ: قررت وزارة التموين 
والتجارة الداخلية، صرف كمامة واحدة فقط 
إجباريا شهريا على البطاقات التموينية التي 
تتضمن ٤ أفراد فأكثر، مع اســتمرار صرفها 
اختياريــا للبطاقات املتضمنة ٣ أفراد فأقل، 
وذلك اعتبارا من امس املوافق األول سبتمبر. 

وأرجعت الوزارة - في بيان لها - القرار إلى 
أنها تالحظ عدم التزام بعض املواطنني حاليا 
بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة 
هــذه املرحلة من الوباء العاملــي، خاصة أن 
ارتداء الكمامة أصبح التوصية األولى للوقاية 
واحلد من انتشار ڤيروس كورونا املستجد.

عواصــم - وكاالت: تســبب القصــف 
اإلسرائيلي على سورية مبقتل ١١ شخصا على 
األقل، غالبيتهم مقاتلون موالون لدمشق، 
وفق أحدث حصيلة أوردها املرصد السوري 

حلقوق اإلنسان.
وقال املرصد بحســب وكالــة «فرانس 
برس»، إن القتلى هم ثالثة من قوات النظام 
وسبعة من املســلحني املوالني إليران، من 
جنسيات غير سورية، باإلضافة إلى مدنية 

واحدة.
وقالت مواقع سورية واملرصد إن القصف 
طال مواقع عسكرية لقوات النظام جنوب 
غرب دمشق وأخرى ملجموعات موالية إليران 
بينهــا حزب اهللا اللبناني فــي ريف درعا 

الشمالي في جنوب سورية.
وأفاد اإلعالم السوري الرسمي عن قصف 
«برشقات الصواريخ» طال املنطقة اجلنوبية 

انطالقا من اجلوالن احملتل.
ونقلت وكالة األنباء الرســمية «سانا» 
عن مصدر عسكري تأكيده مقتل عسكريني 
وجرح ســبعة جنود، جراء «ضربة جوية 
من اجتــاه اجلوالن الســوري احملتل على 
بعض مواقعنا العسكرية جنوب دمشق».

وأعلنــت فــي وقت الحق مقتل ســيدة 
وإصابة زوجها في القصف على قرية قرب 

دمشق.
وأوضح املرصد أن ما يعرف بـ «معسكر 
الهيجانة» كان أيام حافظ األســد معسكر 
للفدائيــني الفلســطينيني، وبعــد انطالقة 
الثورة السورية وقدوم اإليرانيني وحزب 
اهللا اللبنانــي إلى ســورية بات معســكرا 

لـ «احلــرس الثوري» اإليراني ومعســكرا 
للميليشــيات املوالية إليران وهو يقع في 

محيط مطار دمشق الدولي.
وأضاف بحسب ما نشر على صفحته على 
فيسبوك «كانت هذه الضربات اإلسرائيلية 
األكبر لــه، وللواء ٩١ في منطقة الكســوة 
باإلضافة لكتائب الدفاع اجلوي في محافظة 
درعا» وتابع «الذين قتلوا في قوات النظام 
هم ٣ عناصر من الدفاع اجلوي الذين كانوا 
يتصدون للطائــرات اإلســرائيلية، ولكن 
القتلى املوالني إليران ٧ باإلضافة الستشهاد 
مواطنــة في قريــة الهيجانــة، الصواريخ 
وصلــت غالبيتها إلــى أهدافها على عكس 
رواية النظام عن استهداف وتصدي دفاعاته 

اجلوية واسقاط معظم الصواريخ.
وأكد أن الغارات أسفرت عن تدمير مقرات 
ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة حلزب 
اهللا اللبناني أو مليليشيات موالية حلزب 
اهللا اللبناني واحلــرس الثوري اإليراني، 
وهــذا القصف هــو الثاني مــن نوعه على 
سورية خالل أغســطس، إذ أعلنت دمشق 
تصدي دفاعاتها مطلع الشهر لغارات جوية 
قالت إسرائيل إن طائراتها شنتها في جنوب 

سورية.
وجاءت الغارات اجلديدة بعد يوم واحد 
من توعــد األمني العام حلزب اهللا حســن 
نصراهللا بالرد على مقتل أحد عناصره في 

سورية في يوليو. 
وقال في كلمة متلفزة: على اإلسرائيلي 
أن يفهم عندما تقتل أحد مجاهدينا، سنقتل 

أحد جنودك.

«كورونا»: التالميذ حول العالم يعودون للمدارس.. وأوروبا تبدأ التطعيم في يناير
عواصــم - وكاالت: يعود 
املدارس  الى  التالميــذ  ماليني 
الكمامات وتوصيات  مع وضع 
بضرورة الوقاية لكي ال تتحول 
إلى بؤر  التربوية  املؤسســات 
لتفشي ڤيروس كورونا املستجد، 
في وقت يسعى االحتاد األوروبي 
إلى بدء التطعيم ضد الڤيروس 

يناير املقبل.
ففي أوروبــا، عاد التالميذ 
الفرنســيون والبلجيكيــون 
إلى  والــروس واألوكرانيون 
املــدارس أمس بعــد زمالئهم 
الشــمالية  أملانيا وإيرلندا  في 
واسكوتلندا. وفرضت السلطات 
الفرنسية وضع الكمامات على 
املدرسني والتالميذ الذين تفوق 
١١ عاما، فيما تفرض  أعمارهم 
اليونان من جهتها هذا التدبير 
على جميــع التالميذ بدءا من 

صفوف احلضانة.
أمــا إســبانيا، حيث متتد 
العودة إلى املدارس من ٤ حتى 
١٥ ســبتمبر حســب املناطق، 
ســينبغي على األطفال الذين 
الست سنوات  أعمارهم  تفوق 
وضع الكمامات في كافة األوقات.

وهو رأي شاطرته احلكومة 
البريطانية التي ترى ان منافع 
العودة الى املدرســة أكبر من 

املخاطر احملتملة.
وفي بعض الدول ســيأخذ 
التالميذ استراحة بالتناوب تفاديا 
لالكتظــاظ. وهي حال اليونان 

تســجيل ٤٧٢٩ إصابة جديدة 
أمس. وأطلقت هونغ كونغ أمس 
حملة مكثفــة إلجراء فحوص 
الكشف عن كوفيد-١٩ وأعلنت 
رئيسة السلطة التنفيذية كاري 
الم أن «ذلك سيساعد هونغ كونغ 
على اخلروج ســاملة من الوباء 
وسيسمح باستئناف األنشطة 
اليومية». لكــن املبادرة تواجه 
الريبة حيــال احلكومة احمللية 
وبكني، إذ يخشى بعض السكان 
التي يتم  البيانات  اســتخدام 
جمعها ويرفض آخرون املشاركة 
في فعل «مقاومة سلبية» على 
غرار قطب الصحافة جيمي الي 
الذي أوقف مؤخرا مبوجب قانون 

األمن القومي املثير للجدل.
وجتاوزت الواليات املتحدة 
حيث االستجابة الصحية التزال 
مشــتتة وغير عادلة بني والية 
وأخــرى، عتبة ســتة ماليني 
إصابــة باملــرض. ويتوقع أن 
تتجاوز احلصيلــة األميركية 
البالغة حاليا أكثر من  للوفيات 
١٨٣ ألفا، عتبة مائتي ألف خالل 
شهر سبتمبر، بحسب النماذج 
الوبائيــة، حتى لــو أن البيت 

املسجلة على مستوى العالم رغم 
تراجع طفيف في احلاالت في 
بعض املناطق. وقالت إن بيرو 
واملكسيك وكولومبيا واألرجنتني 
تشهد «اجتاها صعوديا». وقالت 
املنظمة «سجلت منطقة جنوب 
شرق آسيا أكبر زيادة أسبوعية 
فيما يرجع أساسا لزيادة حاالت 
اإلصابة فــي الهند». وأضافت 
«الهند ســجلت نحو ٥٠٠ ألف 
حالة إصابــة جديدة في األيام 
السبعة املاضية بزيادة ٩٪ عن 
األسبوع السابق وهو أعلى رقم 
لإلصابات اجلديدة على مستوى 
العالم». ومع تسجيلها ٦٩٩٢١ 
إصابة جديدة أمس، في أقل زيادة 
يومية في األعداد خالل ستة أيام، 
ارتفع إجمالي اإلصابات في الهند 

إلى ٣٫٦٩ ماليني.
على صعيد البحث عن عالج 
أو لقــاح، قال وزيــر الصحة 
النمساوي رودولف أنشوبير 
أمس إن التطعيم ضد ڤيروس 
كورونا في االحتاد األوروبي قد 
يبدأ في يناير املقبل، في حال 
متت تسوية جميع األمور املتعلقة 
باالتفاق مع شركة استرا زينكا 

حيث قد يؤجل بدء العام الدراسي 
أسبوعا والذي كان مقررا في 

السابع من اجلاري.
وفي روسيا أعادت املدارس 
فتح أبوابهــا رغم جتاوز عدد 
املليون حالة مؤكدة  اإلصابات 
علــى املســتوى الوطني، بعد 

األبيض يســعى إلى احلد من 
عدد الفحوص التي يتم إجراؤها 

للتقليل من شأن الوباء.
وبعد أن جتاوزت حصيلة 
العالم  اإلصابات على مستوى 
عتبة ٢٥ مليون و٥٠٧ آالف، منها 
اكثر من ٨٥١ ألف وفاة، بحسب 
إحصاءات جامعة جونز هوبكنز 
األميركية، قالت منظمة الصحة 
العاملية أمس إن الهند ســجلت 
زيادة فــي اإلصابات اجلديدة 
بلد  أعلــى من أي  بكوفيد-١٩ 
آخر في األسبوع األخير، وبلغت 
هذه الزيادة نحو نصف مليون 
ودفعت اإلجمالي العاملي لالرتفاع 
١٪. وذكرت املنظمة أن إجمالي 
الوفيات اجلديدة باملرض انخفض 
في األيام السبعة األخيرة بنسبة 
٣٪ باملقارنة باألسبوع السابق. 
وأضافت أن اإلصابات اجلديدة 
ارتفعت  العالم  على مســتوى 

إجماال بنحو ١٫٨ مليون حالة.
املنظمة في أحدث  وتابعت 
تقاريرها أن املرض التنفســي 
ينتشــر كذلك في األميركيتني 
أكثر من  اللتني مازالتا متثالن 
نصف حاالت اإلصابة والوفاة 

البريطانيــة لصناعة األدوية. 
وكانت املفوضية األوروبية قد 
أنها  أعلنت األســبوع املاضي 
وقعت اتفاقا لتزويد دول االحتاد 
األوروبي بـ ٤٠٠ مليون جرعة 
من اللقاح احملتمل، الذي يخضع 

للتجارب السريرية حاليا.
وقال أنشوبير في مؤمتر 
صحافي فــي ڤيينا إن هدف 
العام  التطعيــم مطلع  تطبيق 
إذا كان  املقبــل مرتبط مبــا 
ميكن للشركات املعنية اإليفاء 
بالتزاماتها. وأضاف «الشرط 
الثاني هو احلصول على املوافقة 
الوقت  بالنسبة للســوق في 
املناسب». كما يجري باحثون 
كنديون دراسات حول فاكهة 
األساي سعيا إليجاد عالج ضد 
العوارض األكثر حدة، ألن هذه 

الفاكهة تخفف االلتهابات.
وكان ملختبــر ســانوفي 
أنباء غير سارة بعد  الفرنسي 
الثالثة  ان اكد أمس ان املرحلة 
من التجارب السريرية الختبار 
فعاليــة عقار كيفــارزا لعالج 
األشكال اخلطيرة من كوفيد-١٩ 

لم تأت بالنتائج املرجوة.

الهند تقود الزيادة العاملية في اإلصابات وتسجل نصف مليون في أسبوع واحد..وروسيا تتجاوز املليون

طالب يرتدون كمامات ويعقمون ايديهم قبل الدخول الى املدرسة في اليوم األول من العودة في رينيه بفرنسا  (أ.ف.پ)

وفي بلجيكا اعتبرت رئيسة 
الوزراء صوفي فيلميس انه «من 
الضروري أن يستأنف األوالد 
منطا طبيعيا في املدرسة أو أقرب 
ما يكون طبيعيا» مبررة احلفاظ 
تاريخ األول من سبتمبر  على 
موعدا الستئناف العام الدراسي.


