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السيسي يشارك في قمة مصغرة عبر وسائل 
االتصال لبحث سبل التعامل مع كورونا

 إبراهيم أبوكيلة
 عن عدم كتابة مقاله هذا األسبوع  

ويواصل كتابته العدد القادم

يعتذر
 الكاتب 
الصحفى

أشاد رئيس منظمة الصحة العاملية 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالتزام 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن 
مكافحة انتشار فيروس »كــورونــا« 
ــه على  املــســتــجــد، مــوجــهــا الــشــكــر ل
اإلجراءات والقرارات التي اتخذها أيضا 
لضمان حصول املصابني على الدعم 

والرعاية الطبية الالزمة.
وكتب رئيس منظمة الصحة العاملية 
ــدة عــبــر حــســابــه على  ــغــري - فــي ت

موقع التواصل االجتماعي »تويتر« 
- »شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي على التزامكم القوي ملنع 
تفشي فيروس كورونا«.. واصفا تلك 
اإلجراءات بأنها »عمل عظيم وتضامن 

من القيادة املصرية«.
ــبــاء الشرق  ــة أن فيما ذكـــرت وكــال
األوسط ، أن البنك الدولي أعلن، إتاحة 
7.9 مليون دوالر للحكومة املصرية 
لتمويل أنشطة االستجابة الطارئة 

املتصلة بتفشي فــيــروس كــورونــا 
املستجد.

وقالت مارينا ويس، املديرة اإلقليمية 
ملصر واليمن وجيبوتي، فــي بيان 
صحفي، حصلت وكالة أنباء الشرق 
األوسط على نسخة منه: »يعكف البنك 
الدولي على نحو سريع على تدبير 
املوارد الالزمة لدعم أنشطة االستجابة 
الطارئة وتنفيذ خطة وقائية في مصر 

ملواجهة تفشي فيروس كورونا«.

الصحة العاملية تشيد بالتزام السيسي 
بشأن مكافحة انتشار فيروس »كورونا«

خــرجــت مطالب برملانية بــضــرورة حسم 
مشروع قانون املسئولية الطبية، باعتباره 
من القوانني الهامة وامللحة، والذى سيساهم 
فى حل مشاكل متعلقة باألطباء وحمايتهم، 
فيما يتعلق بتحديد الخطأ الطبى والتقصير 
واإلهمال الذى يترتب عليه مسئولية جنائية، 
واملضاعفات التى يتحملها الطبيب، وذلك 

بالتزامن مع أزمة كورونا.
 جدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس 
النواب، محال إليها 3 مشروعات قوانني بشأن 
ــدار قانون املسئولية الطبية، مقدمة من 3  إص
نواب هم الدكتور مجدى مرشد وإليزابيث شاكر 
والدكتور أيمن أبو العال، وينص مشروع القانون على 
إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى 
والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب 
إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمني اإلجبارى 
للعاملني لديه ضد املسئولية عن األخطاء الطبية، كى 
يحصل املريض املتضرر على التعويضات املالية 
املناسبة.  ونرصد أبرز ما جاء بالقانون بشأن 
الطبيب:  - يتضمن مشروع القانون تشكيل لجنة 

عليا للمسئولية الطبية.
 – يشمل مشروع القانون املعروض، محاسبة 

عادلة لألطباء بوجود عدد كبير من األطباء فى 
لجنة املسئولية الطبية التى يحال لها تقرير 
ــى الطبيب ليتم  يتضمن مــا هــو منسوب إل
تصنيفه إما خطأ طبى، أو إهمال، أو مجرد 

مضاعفات واردة.
 - ال يجوز القبض على مقدمي الخدمة 
الطبية أو حبسهم احتياطيا فــي الوقائع 
املتعلقة بأفعال منسوب صدروها إليهم أثناء 

تأدية عملهم، إال بأمر من النائب العام.
- ال توقع عقوبة سالبة للحرية في القضايا 
التي تقع تحت مظلة هذا القانون، وثبت فيه 
اإلخــالل باملسئولية الطبية طبقا للتقرير 
النهائي لهيئة تقرير املسئولية الطبية، وأن 
تقتصر هذه القضايا على التعويض املدني.

 - وفي حالة إخالل جهة العمل التي يعمل 
لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق املعايير 
الطبية واملهنية، يتم معاقبتها بغرامة ال تقل 
عن قيمة التعويض التي تحدده املحكمة أو 
غرامة ال تقل عن خمسني ألــف جنيه أيهما 
أكثر، كما أنــه في حالة االمتناع عن اإلدالء 
بالشهادة أو إخفاء أدلة التحقيق يعاقب طبقا 

لقانون العقوبات.

ــر  ــار عــنــبــة وزي ــن ــطــيــار مــحــمــد م ل عــقــد ا
الطيران املدني اجتماعًا موسعًا مع عدد 
من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات 
الطيران الخاصة املصرية بحضور الطيار 
منتصر مناع نائب وزير الطيران واملهندس 
أشــرف نوير رئيس سلطة الطيران املدني 
واملــهــنــدس محمد سعيد مــحــروس رئيس 
الشركة القابضة للمطارات واملالحة وعدد 
من الجهات املعنية لبحث ومناقشة أوضاع 
شــركــات الطيران الخاصة وكــذا تداعيات 
أزمة )فيروس كورونا( وتأثيرها علي قطاع 
الطيران الــخــاص فــي ظــل تعليق الرحالت 
الجوية من وإلي مصر. وفي بداية االجتماع 
اطلع وزير الطيران علي أهم التحديات التي 
لــطــيــران الخاصة فــي ظل  تــواجــه شــركــات ا
توقف الحركة الجوية واستمع سيادته إلي 
بعض اآلراء واملقترحات حول مواجهة األزمة 
الحالية، كما ناشد رؤساء الشركات وزير 
الطيران التدخل لوقف نزيف الخسائر التي 

تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتهم 
للتغلب علي هذه األزمة.

ــر الطيران أن الدولة  ومــن جانبه أكــد وزي
املصرية تمر حاليًا بفترة صعبة تستوجب 
علينا جميعًا التعاون مــن أجــل عبور تلك 
املحنة الحالية، مضيفًا أن االحداث الراهنة التي 
تشهدها البالد انعكست بصورة كبيرة علي 
قطاع الطيران املدنى. واشــار الوزير إلى أن 
 لتقديم كافة سبل الدعم 

َ
الوزارة تسعي دائما

للنهوض بشركات الطيران الخاصة، مؤكدًا أنه 
سيتم عقد لقاءات واجتماعات دورية ملناقشة 
ــأول مع   ب

ً
املستجدات ومتابعة املــوقــف أوال

سلطة الطيران املدني والجهات املعنية. ووجه 
منار بتشكيل لجنة من كافة األطراف للوقوف 
ــة أوجــه التعاون  علي آخــر التطورات ودراس
خالل الفترة القادمة لتقديم الدعم والتيسيرات 
الالزمة لشركات الطيران املصرية الخاصة من 
أجل مجابهة هذه املحنة التي تشهدها كافة 

قطاعات الدولة .

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 
ــدول االخــتــبــارات التجريبية )بــدون  عــن ج
درجــات( للصف األول الثانوي من 5 أبريل 

حتى 22 أبريل 2020
وأضـــافـــت الـــــوزارة، أنـــه ســيــتــم اتــاحــة 
االمتحانات للطالب بمنازلهم وعلى التابلت 

في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة 
صباحا وحتى الرابعة عصرا وفقا للجدول، 
مع العلم أنه يمكن أداء االمتحان من جهاز 
التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول 
متصل باإلنترنت عن طريق الواي فاي أو 

الشريحة.

إلغاء الحبس االحتياطى للطبيب إال بأمر 
من النائب العام أبرز تعديالت القانون

وزير الطيران املدني يبحث
 أوضاع الشركات الخاصة

التعليم تعلن جدول االختبارات التجريبية

»كورونا« يعزز التحول اإللكترونى بتعامالت األفراد والحكومة
»حقنة الدرن«.. 

بين الوهم واألبحاث 
إلثبات تقليلها 

لإلصابة بكورونا
76

شــارك السيد الرئيس في قمة 
عبر وسائل االتصال مع عدد من 
القادة األفارقة والرئيس الفرنسي 
ــر عـــام منظمة  ــدي مـــاكـــرون، وم

الصحة العاملية«.
ضمت القمة رئيس جمهورية 
جنوب أفريقيا والرئيس الحالي 
لالتحاد اإلفريقي، ورؤساء كينيا، 
ومــالــي، والكونغو الديمقراطية، 
ــدا، وزيمبابوي،  والسنغال، وروان
ورئيس وزراء إثيوبيا، إلى جانب 
رئيس مفوضية االتحاد األفريقي، 
ورئيس مركز االتحاد األفريقي 

ملكافحة األمراض”.
وصرح املتحدث الرسمي باسم 
ــأن القمة  رئــاســة الجمهورية ب
املــصــغــرة جـــاءت ملتابعة نتائج 
القمة السابقة بني القادة األفارقة 
للتباحث بشأن سبل التعامل مع 
تداعيات أزمــة كورونا املستجد 
ــدول األفريقية وتحديد  علي الـ
أولويات القارة ملكافحة الفيروس 
بالتنسيق مــع املجتمع الــدولــي، 
وكــذا التشاور بخصوص نتائج 
اجتماع قمة مجموعة العشرين 
األخيرة والتنسيق مع دولها بشأن 
االحتياجات األفريقية فــي هذا 

اإلطار.
أعرب السيد الرئيس من جانبه، 
ــام بأهم  عــن الترحيب بــوجــه ع
ما جاء في اإلعــالن الصادر عن 
اجتماع القمة املــرئــي ملجموعة 
العشرين االخيرة، مؤكدًا سيادته 

أهمية استمرار التحرك مع دول 
املجموعة والشركاء الدوليني لتنفيذ 
والبناء على ما تم االتفاق عليه 
لدعم الدول األفريقية ومساندتها 
في هذه املرحلة الدقيقة، ال سيما 
ما يتعلق بحشد التمويل وتقديم 
املساعدة املالية الدولية ملواجهة 
التداعيات االقتصادية واالجتماعية 
ــة  والــصــحــيــة املــتــرتــبــة عــلــى أزم

فيروس كورونا.
كما أكــد السيد الرئيس اهمية 
ــدول األفريقية بمخاطبة  قيام ال
الشركاء الدولني واملؤسسات املالية 

العاملية بشكل جماعي موحد 
فيما يتعلق بتفشي وباء كورونا، 
لتحقيق التركيز على أولــويــات 
محددة فعالة تخدم احتياجات 
القارة بشكل سريع، على أن يتم 
ذلك في إطار مؤسسي من خالل 
ــو مــا تم  ــحــاد األفــريــقــي، وه االت
التوافق بشأنه بني الزعماء األفارقة.
كما جدد السيد الرئيس التأكيد 
على أن مواجهة تداعيات تفشي 
وباء كورونا ينبغي أن تتم بالتوازي 
مع الجهود القارية ملكافحة مخاطر 
اإلرهاب الذي يهدد أمن واستقرار 

 منطقة 
ً
ــدول األفريقية خاصة ال

الساحل اإلفريقي.
ــاء خــالل  ــم ــزع ــق ال ــواف ــد ت وقـ
االجتماع علي دعوة باقي الدول 
األفريقية لتقديم ما يمكن من 
مــســاهــمــات لــتــعــزيــز صــنــدوق 
ــي ملكافحة  ــق ــري ــاد األف االتـــحـ
فيروس كورونا الــذي تم إقرار 
إنشائه خــالل القمة االفريقية 
املصغرة السابقة، وكذلك دعم 
الجهود التي يقوم بها املركز 
األفريقي ملكافحة األمراض، إلى 
جانب حث رجال األعمال األفارقة 
والقطاع الخاص للمساهمة في 
جــهــود مكافحة أزمــة فيروس 
كورونا في افريقيا، مع بلورة 
ــار  ــســاهــمــات فــي اإلطـ ــلــك امل ت

املؤسسي لالتحاد األفريقي.
كما تــم الــتــوافــق حــول أهمية 
ــز الــــقــــدرات املــعــمــلــيــة  ــزي ــع ت
واإلكلينيكية بالدول األفريقية 
ــراء االخــتــبــارات لتشخيص  إلج
ــا املــســتــجــد،  ــورونـ فـــيـــروس كـ
وتــوفــيــر مـــســـارات نــقــل آمنة 
ــني دول الــقــارة لتسيير  ــا ب م
البضائع واملستلزمات الطبية 
الضرورية، باإلضافة إلى تحديد 
آلــيــة للتنسيق عــلــى مستوى 
املراكز الوطنية ملكافحة األوبئة 
عبر القارة بهدف تبادل أفضل 
املمارسات والخبرات، مع دعوة 
الصني ملنح األولوية لدعم جهود 

القارة األفريقية في هذا اإلطار.

الطفل وأزمة كورونا.. توعية صحية 
مطلوبة.. وأزمات نفسية محتملة

ضبط مصنع ينتج ٨٥٠ ألف كمامة 
طبية غير مطابقة للمواصفات

كارتيرون يرغب
فى االستمرار فى ميت عقبة 21112


