
 مستمرون في هيدروكسي كلوركين
 ورجع واتشال أكتر من مرة, وهو دواء

 امن طالما استخدم بالجرعات
 المضبوطة, وفعال محقق نتائج كويسة

جدا معانا
مصطفي غنيمة
س قطاع الطب  رئي
 الوقائي بوزارة الصحة

شخصيات عامة

التصحيح: التصريح باستخدام عقار 
الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين، 

س الماضي، لعالج مصابي  في مار
س كورونا "كوفيد19"، كان  فيرو

استثنائي وطارئ، وتم إيقاف العالج به 
لثبوت عدم فعالية الدواء سواء لعالج أو 

س كورونا، بحسب  منع اإلصابة بفيرو
هيئة الغذاء والدواء األمريكية.هيئة الغذاء والدواء األمريكية.

أوصت منظمة الصحة العالمية حينما أوصت منظمة الصحة العالمية حينما 
عدلت عن قرارها بإيقاف التجارب 

السريرية التطوعية على عقار كلوروكين 
في أوائل يونيو الجاري، أن يتم 

استكمال العالج على من بدأ عالجهم 
بالعقار فعالً، وعدم التوسع في 

استخدامه على مرضى جدد.
تصريح مصطفى غنيمة جاء خالل برنامج تصريح مصطفى غنيمة جاء خالل برنامج 
"يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي 

سي مصر".

األسئلة:

لماذا أوقفت هيئة الدواء األمريكي 
العقار؟ 

 في 16 يونيو الجاري، قالت الهيئة، إنه  يونيو الجاري، قالت الهيئة، إنه 
بناءا على المراجعة المستمرة لألدلة 
العلمية المتاحة لعقار هيدروكسي 

كلوروكين والكلوروكين، لعالج مصابي 
س كورونا، فإن العقار لم يعد  فيرو

مستوفي للشروط والمعايير القانونية 
ض اآلثار  لها، فضالً عن تسببه في بع

الجانبية.الجانبية.
 لم تؤدي أنظمة الجرعات المقترحة من 
عقار الكلوروكين إلى أي تأثير مضاد 

للفيروسات.
 لم تظهر التجارب السريرية باستخدام 
العقار إلى أي فعالية لعالج مصابي 

س كورونا. فيرو
 سيظل عقار الكلوروكين معموالً به  سيظل عقار الكلوروكين معموالً به 
ومستخدم لعالج مرض المالريا ومرض 
الذئبة الحمراء والروماتيد وأمراض 

التهاب المفاصل.
متى تم إيقاف استخدام كلوروكين 

للمرة األولى؟ 
س الماضي أجازت هيئة  س الماضي أجازت هيئة  مار  في 28 مار

الدواء األمريكية الكلوروكين 
وهيدروكسي كلوروكين، للمرة األولى، 
س  لالستخدام الطارئ لعالج مصابي فيرو

كورونا، بناء على المعلومات المتاحة 
حينها، واقتصر إعطاء العقار على 

المرضى من المراهقين والبالغين لمن 
وزنهم 50 كجم أو أكثر، الذين لم تكن  كجم أو أكثر، الذين لم تكن 
المشاركة في التجارب السرير متاحة أو 

ممكنة.
 بعد شهر واحد فقط، وتحديدًا في 24 
إبريل الماضي، أعلنت الهيئة األمريكية 
إيقاف استخدام الدواء للمرة األولى، 
قبل أن توصي بإعادة استخدامه في 
أوائل يونيو الجاري، على الرغم عدم 
ثبوت أي فعالية للعقار لعالج مصابي 

س كورونا. فيرو
 في 25 مايو قررت منظمة الصحة  مايو قررت منظمة الصحة 
العالمية، تعليق استخدام عقار 

هيدروكسي كلوروكين لعالج مصابي 
س كورونا، بناء على دراسة نشرها  فيرو
باحثين على دورية النسيت الطبية، قبل 
أن تعيد النظر في استخدامه مرة أخرى 
في 3 يونيو الجاري، بعدما لم يستطع 

الباحثين الدفاع عن دقة بياناتهم، الباحثين الدفاع عن دقة بياناتهم، 
ض شركة سيرجيسفير عمل مراجعة  ورف

لدقة بيانات الدراسة.
 بحسب المدير العام لمنظمة الصحة 

س أدهنوم :" فإن إعادة  العالمية تيدرو
استخدام هيدروكسي كلوروكين اليعني 

االعتراف بفعالية العقار في عالج 
المرض، وأنه لم تثبت أدلة حول نجاح أي 
ض مستوى الوفيات بسبب  دواء في خف

س كورونا". فيرو
 في 29 مايو الماضي، أعلنت وكالة  مايو الماضي، أعلنت وكالة 

األدوية األوروبية، تحذيرًا من استخدام 
عقار الكلوروكين والهيدروكسي 

كلوروكين، ونصحت العاملين بالمجال 
الصحي بمراقبة المرضى الذين يتناولون 

هذه األدوية.
س العالج  س العالج ماذا لو كنت في منتصف كور ماذا لو كنت في منتصف كور

باستخدام الكلوروكين؟ 
 بحسب الهيئة األمريكية، ُتصرح  بحسب الهيئة األمريكية، ُتصرح 

س العالجي بالقدر الذي  باستكمال الكور
يحدده الطبيب المعالج؛ لكن التوصي 
الهيئة باستخدام العقار على مصابين 
س كورونا، وعدم استخدامه  جدد بفيرو
كعالج للمصابين في المستشفيات خارج 

التجارب السريرية.
 لم تستطع هيئة الغذاء والدواء  لم تستطع هيئة الغذاء والدواء 

األمريكية، تحديد أي آثار جانبية لدى 
المرضى الذي أكملوا عالجهم باستخدام 
الكلوروكين أو هيدروكسي كلوروكين.

لماذا اكتسب عقار الهيدروكسي 
كلوروكين كل هذا الزخم؟ 

س األمريكي ترامب في  س األمريكي ترامب في  عكف الرئي  عكف الرئي
أوائل مايو الماضي على القول بأنه 

يتناول الهيدروكسي كلوروكين كتدبير 
وقائي ضد كوفيد19-، قبل أن يُعلن 

توقفه عنه، فضالً عن ترديده ما يحتويه 
هيدروكسي كلوروكين من إمكانات قائالً 

في مؤتمر صحفي :"ما الذي تخشون 
خسارته؟ فلتتناولوا العقار".خسارته؟ فلتتناولوا العقار".

 بعد تعليقات ترامب، أفادت تقارير 
بزيادة الوصفات الطبية التي توصي 

بالهيدروكسي كلوروكين في الواليات 
المتحدة .

س البرازيلي جائير  س البرازيلي جائير  كذلك، زعم الرئي  كذلك، زعم الرئي
بولسونارو في مقطع فيديو ُنشر على 
فيسبوك، أن "الهيدروكسي كلوروكين 
ُيستخَدم بشكل ناجع في كل مكان"؛ قبل 
أن تحذف إدارة فيسبوك ذلك الفيديو 

النتهاكه قواعد النشر الخاصة 
بالمعلومات. 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
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التصحيح 

 اللي هيعدي الخط (سرت - الجفرة) دا
ش هيرجع لبالده. هيختفي..شوف  م
 حجم القوات المسلحة المصرية..

س اقوي قوة مسلحة في العالم  ساد
كله

اللواء محمد خلف
 مستشار أكاديمية ناصر

العسكرية

شخصيات عامة

ش المصري هو تاسع  التصحيح: الجي
س  س الساد ش في العالم ولي أقوى جي
في التصنيف السنوي لموقع "غلوبال 
ص بالشأن  فاير باور" العالمي المخت

العسكري للدول.
ويستخدم الموقع العسكري 50 عامال  عامال 

ش العالم، منها القوة  خاصا، لتقييم جيو
العسكرية واالقتصادية واللوجستية 

والجغرافية، من أجل تحديد مؤشر القوة 
لكل دولة.

تصريح اللواء محمود خلف جاء خالل تصريح اللواء محمود خلف جاء خالل 
برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على 

"صدى البلد". 

األسئلة: 

ما أهمية سرت والجفرة في الداخل 
الليبي؟ 
 سرت:

 كونها تبعد بنحو ألف كيلومتر عن  كونها تبعد بنحو ألف كيلومتر عن 
الحدود المصرية، وتتوسط المسافة بين 
س، وبنغازي على  عاصمة البالد طرابل
الساحل الليبي. وتجعل السيطرة على 
سرت الطريق مفتوحا إلحكام القبضة 
على الموانئ النفطية في منطقة 

الهالل النفطي شرقي ليبيا، التي تضم 
أكبر مخزون للنفط.أكبر مخزون للنفط.

 الجفرة:
 أكبر القواعد الجوية الليبية، وتتميز 
ببنيتها التحتية القوية، التي تم 

تحديثها، لكي تستوعب أحدث األسلحة، 
كما تشّكل غرفة عمليات رئيسية لقوات 
ش الوطني الليبي". وكذلك منطقة  "الجي
الجفرة مهمة ألنها تقع وسط البالد، 
وتبعد بنحو 650 كيلومترا جنوبي شرق 
س، وهي محور ربط بين الشرق  س، وهي محور ربط بين الشرق طرابل طرابل
والغرب والجنوب، ويعني السيطرة على 
قاعدة الجفرة، تقريبا السيطرة على 

نصف ليبيا.
وما أهمية المدينتين لمصر؟ 

 إن السيطرة عليهم تسهل االستيالء 
على شرق ليبيا، ومن يسيطر على شرق 

ليبيا، يتحكم في حدود مصر الغربية 
الممتدة نحو  1200 كم والتي يصعب 

تأمينها من جانب واحد. 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
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التصحيح 

س جمهورية يقوم  السيسي أول رئي
بزيارة محافظة قنا

علي عبد العال
س النواب س مجل رئي

سياسيون

س  س صحيحًا أن الرئي التصحيح: لي
س في  عبدالفتاح السيسي هو أول رئي

تاريخ مصر يزور محافظة قنا.
زار محافظة قنا 4 رؤساء سابقين لمصر،  رؤساء سابقين لمصر، 

س الراحل  أكثر من مرة، بدأت بالرئي
جمال عبدالناصر، الذي زارها عام 1952، 
بالتحديد زار مركز ومدينة نجع حمادي، 
بغرض تسليم المزارعين عقود األراضي 
الزراعية الخاصة بهم، وألقى كلمته في 
ش  س يوسف كمال، بكورني قصر البرن

نيل المدينة.نيل المدينة.
وجاءت زيارة عبد الناصر الثانية 

للمحافظة بعد زيارته األولى بعامين، 
عندما اجتاحتها السيول، فى عام 

س  1954، وتفقد خاللها مخيمات الحر
الوطني التي أنشأتها المحافظة، 

س قيادة الثورة،  لإليواء، يرافقه مجل
واستقبل خالل الزيارة الثانية 

المسؤولين والمتبرعين للمتضررين من المسؤولين والمتبرعين للمتضررين من 
األهالي.

س الراحل محمد أنور السادات، هو  الرئي
اآلخر زار محافظة قنا، وتفقد فيها 

مناطق التوسع الزراعي، كما زار حينها 
مجمع األلومنيوم فى نجع حمادي.

س األسبق محمد حسني مبارك،  س األسبق محمد حسني مبارك، أما الرئي أما الرئي
فقد زار محافظة قنا، 3 مرات، طيلة 
الثالثين سنة التي قضاها أثناء توليه 

حكم مصر، تفقد خاللها مصنع 
األلومنيوم، وحضر مؤتمرًا بنجع حمادي، 
كما تفقد مشروعات تنموية في 2008 

في إطار تنفيذ برنامجه االنتخابي.
زيارة محافظة قنا لم يقتصر على زيارة محافظة قنا لم يقتصر على 

الرؤساء السابقين على ثورة يناير، وإنما 
س الراحل، محمد مرسى، في  زارها الرئي
س 2012، وأدى صالة الجمعة  أغسط
بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائي، 

وألقى كلمة قصيرة، على الحضور، قبل 
أن يتوجه إلى زيارة معبدي الكرنك 

واألقصر.واألقصر.
تصريح علي عبدالعال جاء خالل كلمته 

س النواب. بالجلسة العامة لمجل

األسئلة:
س السيسي محافظة قنا؟   متى زار الرئي
 زار السيسي محافظة قنا في 2017. 
 تفقد السيسى مشروعات استصالح 43 43 

ألف فدان بصحراء منطقة المراشدة.
افتتح كوبرى نجع حمادى أعلى خط 

السكك الحديدية.
 تفقد صوامع وهناجر تخزين القمح 

بالمحافظة.
ما ديموجرافيا محافظة قنا؟ 
 إجمالي السكان: 23433332343333
 عدد الذكور: 1199868
 عدد اإلناث: 1143465

 إجمالي عدد األميين: 682358
 عدد األميين الذكور: 251086
 عدد األميين اإلناث: 431272
 نسب األمية: 29.1%

 حسب تعداد عام 2017 للجهاز المركزي  للجهاز المركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء.

ما الوضع االقتصادي لمحافظات الصعيد؟ 
 تصدر صعيد مصر (جنوبي البالد) قائمة 
المحافظات األكثر فقرا في الجمهورية.

 نسبة الفقر في محافظة أسيوط: 
 .66.7%

 نسبة الفقر في محافظة سوهاج:  نسبة الفقر في محافظة سوهاج: 
 .59.6%

 نسبة الفقر في محافظة األقصر 
 .55.3%

 نسبة الفقر في محافظة المنيا 54%. 
 نسبة الفقر في محافظة قنا 41%. 
 حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة  حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

واإلحصاء. 
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التصحيح 

 كله هيفتح األسبوع الجاي, واحد سبعة
مطارات العالم كلها هتفتح

أحمد موسي
مقدم برنامج علي مسئوليتي

إعالميون

س صحيحًا أن أول يوليو سوف  لي
يشهد فتح كل المطارات في دول 

العالم، ولكن كل دولة تحدد وقت فتح 
س  مطاراتها حسب درجة تفشي الفيرو
فيها واستعدادها فعلى سبيل المثال:

 20 يونيو الجارى 
 تستأنف الحركة بمطارات هولندا  تستأنف الحركة بمطارات هولندا 

وكازاخستان وبعدها بيومين تستأنف 
الحركة بمطارات ألبانيا والبوسنة 

والهرسك والدنمارك وإستونيا وفنلندا 
وكوريا الجنوبية وأيرلندا والتفيا 

والنرويج وسلوفاكيا.
 أول يوليو 

 تستأنف الحركة بمطارات كل من مصر  تستأنف الحركة بمطارات كل من مصر 
واستراليا وبلجيكا وبالروسيا والسويد 
وكندا وكولومبيا وكوسوفو وماليزيا 

ومولدوفا وأوزباكستان وتايوان 
وأوكرانيا ومطار العاصمة الصينية بكين 

فقط..
 العاشر من يوليو 

 تستأنف الحركة بمطارات كل من  تستأنف الحركة بمطارات كل من 
إندونيسيا والهند وباكستان.. وفى 

س عشر من يوليو تستأنف الحركة  الخام
من مطارات الجزائر والمغرب والفلبين 
وجنوب إفريقيا وجورجيا والمملكة 

المتحدة والكويت وليبيا ولبنان وروسيا 
واألردن..

س  س  أول أغسط  أول أغسط
 تستأنف الحركة بمطارات البرازيل 
وأرمينيا وفرنسا والعراق وإيران 

وإسبانيا وإيطاليا والمملكة السعودية 
س. وتون

 أول سبتمبر 
 بينما تستأنف الواليات المتحدة  بينما تستأنف الواليات المتحدة 

األمريكية الحركة بمطاراتها أول سبتمبر 
المقبل.

تصريح أحمد موسى جاء خالل تقديمه 
برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على 

"صدى البلد".

األسئلة:
ما هي اإلجراءات التي اتخذتها مصر ما هي اإلجراءات التي اتخذتها مصر 

لضمان سالمة الرحالت الجوية؟ 
 أعلن محمد منار ، وزير الطيران المدني 

عن عدد من اإلجراءات وهي:
1: إلزام المسافر بتوقيع إقرار في مطار  إلزام المسافر بتوقيع إقرار في مطار 
المغادرة بالمدينة القادم منها إلى مصر 
قبل تسلم (boarding pass)؛ كما يتوجب 
على المسافرين الوافدين من الدول 
التي تعلن منظمة الصحة العالمية عن 
س كورونا بها إلى حد  تفشي فيرو
الوباء؛ تقديم اختبار (pcr) حديث قبل 
موعد السفر بـ 48 ساعة كحد أقصى،  ساعة كحد أقصى، 
ويلتزم المسافرون بمراعاة المسافات 
اآلمنة فيما بينهم في صفوف االنتظار 

وعند الصعود والنزول من الطائرة.
2: تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل كل 
رحلة؛ فضال عن ارتداء الكمامات إجباريًا 
داخل الطائرة «ركاب وأطقم ضيافة».

3: تقديم الوجبات الجافة والمشروبات  تقديم الوجبات الجافة والمشروبات 
المعلبة فقط، مع توفير المطهرات 

والقفازات والكمامات على الطائرة في 
شنطة خاصة لكل مسافر.

4. حظر توزيع أي مطبوعات ورقية على 
متن الطائرة.

ص أماكن لذوي األمراض  ص أماكن لذوي األمراض  تخصي 5. تخصي
المزمنة الذين يتعذر عليهم ارتداء 

الكمامة لفترات طويلة.
ص آخر صفين بالطائرة لعزل  ص آخر صفين بالطائرة لعزل تخصي 6.تخصي

الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض 
ص دورة مياه مستقلة؛  مرضية؛ وتخصي
ص أحد أفراد طاقم الضيافة  وتخصي

لخدمتهم.
كيف غيرت الكورونا قواعد سفر الطيران 

حول العالم؟ 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة  دولة اإلمارات العربية المتحدة 

شركة طيران االتحاد استحدثت كبائن 
خاصة ترصد درجة حرارة المسافرين 
والعاملين في المطار، باإلضافة إلى 
س. قبل  معدالت ضربات القلب والتنف

السماح لهم بالسفر أو العمل.
 هونج كونغ 

استحدثت أجهزة روبوت في المطار من استحدثت أجهزة روبوت في المطار من 
أجل تعقيم األرضية ودورات المياه على 

مدار الساعة 
 شركة ديلتا األمريكية للطيران 

ستلزم الركاب بارتداء الكمامات أو ستلزم الركاب بارتداء الكمامات أو 
أغطية أخرى للوجه في منطقة تسجيل 
األمتعة، وصاالت كبار الزوار، وبوابة 
الصعود، وعلى متن الطائرات خالل 

الرحلة بأكملها.
 في لبنان 

سوف يكون هناك زجاج عازل أمام مكتب سوف يكون هناك زجاج عازل أمام مكتب 
كل موظف، وسيراعى أيضًا المسافة 

بين الركاب واإلجراءات الصحية المطلوب 
ص أن يحضر  اعتمادها"، وعلى كل شخ

معه تحليل PCR يثبت أنه سليمًا 
ليستطيع صعود الطائرة، كما أنه سوف 

يجري له تحليل آخر في مطار بيروت.
هل هناك توصيات دولية بخصوص هل هناك توصيات دولية بخصوص 

استئناف رحالت الطيران؟ 
 (IATA) قدم االتحاد الدولي للنقل الجوي 

والذي يضم 290 شركة طيران حول 
العالم عددًا من التوصيات منها:

 قبل الرحلة:
تنشئ مواقع إلكترونية من أجل جمع تنشئ مواقع إلكترونية من أجل جمع 

بيانات الركاب المطلوبة.
 في مطار المغادرة:

يقتصر الوصول إلى المطار على 
المسافرين واألشخاص المرافقين لحاالت 
الركاب ذوي االحتياجات الخاصة أو الحركة 

المحدودة أو القصر فقط.
ص درجة الحرارة عند نقاط الدخول  ص درجة الحرارة عند نقاط الدخول تفح تفح
إلى مبنى المطار لتحديد ما إذا كان 

الراكب مناسبًا للسفر أم ال.
يجب التقييد بالمسافات بين المسافرين 
وفقًا للقواعد واللوائح التي توصي بها 
اتحاد النقل الجوي الدولي والذي يتراوح 

من متر إلى مترين.
استخدام أغطية الوجه للركاب مع معدات استخدام أغطية الوجه للركاب مع معدات 
الوقاية الشخصية المناسبة لموظفي 
الخطوط الجوية والمطارات. والتشديد 
على ضمان تطهير المعدات والبنية 

التحتية.
 أثناء إجراءات الصعود إلى الطائرة:
ضمان االبتعاد الجسديي وتصميم ضمان االبتعاد الجسديي وتصميم 
مناطق بوابات تساعد على ذلك.
 داخل الطائرة وخالل الرحلة:

تقييد الحركة على متن الطائرة وطبعًا 
استخدام أغطية الوجه من قبل 
المسافرين على طول الرحلة". 

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-
 /tos/a.396686941120054/707103306745081

التصحيح 

 مصر تحتل المرتبة األقل بين دول
س  العالم بالنسبة لعدد وفيات فيرو

كورونا

هالة زايد
وزيرة الصحة واإلسكان

مسؤولون حكوميون

س صحيحًا أن مصر ضمن الدول  لي
س  األقل من حيث عدد وفيات فيرو

ض من ذلك،  كورونا، ولكنها على النقي
إذ أنها تحتل مركزًا متقدمًا بين دول 

العالم من حيث عدد الوفيات.
وبالتحديد تقع مصر في المركز 25 على  على 
مستوى العالم من حيث عدد الوفيات 
س، من بين 215 دولة سجلت  بالفيرو
 ،worldometers إصابات، حسب موقع

ويليها 191 دولة سجلت وفيات أقل.
وعلى مستوى قارة إفريقيا، تحتل مصر وعلى مستوى قارة إفريقيا، تحتل مصر 
المركز األول من حيث عدد الوفيات بـ 
1766، يليها جنوب إفريقيا بـ 1625 
وفاة، ثم الجزائر بـ788 حالة وفاة، ثم 
السودان بـ477 حالة، ثم نيجيريا بـ455 

حالة.
كما أن مصر تحتل المركز األول من حيث كما أن مصر تحتل المركز األول من حيث 

عدد الوفيات على مستوى الدول 
العربية.

وحتى تاريخ 16 يونيو 2020 سجلت 
مصر 1766 وفاة، من أصل 47 ألف 

856 إصابة.
تصريح هالة زايد جاء خالل استعراضها تصريح هالة زايد جاء خالل استعراضها 

س كورونا في مصر. وضع فيرو

األسئلة 

ما الدول التي تحتل المراكز األولى في 
عدد الوفيات؟ 

الواليات المتحدة األمريكية: 119 ألف 
133 حالة.

البرازيل: 45 ألف و465 حالة. حالة.
بريطانيا: 41 ألف و969.
إيطاليا: 34 ألف و405.
فرنسا: 29 ألف و547. 

ما الدول التي تحتل المراكز األخيرة في 
عدد الوفيات؟ 

هناك 30 دولة لم تسجل وفيات رسمية  دولة لم تسجل وفيات رسمية 
س كورونا حتى اآلن. بفيرو

11 دولة سجلت حالة وفاة واحدة لكل 
منها.

3 دول سجلت حالتين وفاة فقط.
6 دول سجلت 3 وفيات فقط.

25 دولة سجلت من 4 إلى 10 وفيات.
19 دولة سجلت من 50 إلى 100 44 دولة سجلت من 10 إلى 50 وفاة..

وفاة.
ما المحافظات المصرية األعلى في نسب 

س كورونا المستجد؟  اإلصابة بفيرو
القاهرة 
الجيزة 

القليوبية القليوبية 
الفيوم 

ما المحافظات المصرية األقل في نسب 
اإلصابة؟ 

مرسى مطروح 
شمال سبناء 
جنوب سيناء 
الوادي الجديد الوادي الجديد 
البحر األحمر 

س كورونا في  ما طبيعة المصابين بفيرو
مصر؟ 

الرجال 55 % 
السيدات 45%

80 % من اإلصابات تتراوح أعمارهم بين تتراوح أعمارهم بين 
30 و60 عامًا.

20 % من اإلصابات في الفئة العمرية 
األكبر من 60 سنة.

الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 
20 إلى 60 سنة هم األكثر عرضة 
س كورونا المستجد. لإلصابة بفيرو

تبلغ نسبة الوفيات %60 من المواطنين  من المواطنين 
فوق سن الـ 60 سنة.

نسبة اإلصابات في الفئة العمرية األكثر 
من 70 سنة %7 فقط.

 .https://www.facebook.com/SaheehMasr/photos/a

 /396686941120054/706509503471128

التصحيح 

عدد التصريحات  ٥٤

٦٦٩

١١
موظفون

١٣
مسؤولون حكوميون

:الفيديوهات

ترصيح وزير التعليم طارق شوقي عن كورونا

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/564883854202876

 ترصيح وزير الري واملوارد املائية

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/961634874276125

 تقرير شهر
يوليو ٢٠٢٠


