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هنأ الطيار رشدي زكريا رئيس 
مجلس إدارة الرشكة القابضة ملرص 
للطــران الراكبة هيام نرص ناجي 
دعبــان مينية الجنســية عمرها 
٣٨ عامــا عىل ســامتها ومنح 
مولودتها تذكرة سفر مجانية مدى 
الحيــاة والتــي أنجبتها عىل منت 
للطران  مرص  رحلة  أثناء  الطائرة 
املتجهــة أمس مــن القاهرة إىل 
لندن، كام يتوجه بالشكر والتقدير 
 Moataz إىل الدكتــور معتز فتحي
Fathi عــىل مجهوده يف الحفاظ 

عىل سامة األم واملولودة .
ورصح الطيار عمرو أبوالعنيني 
إدارة رشكة مرص  رئيس مجلــس 
من  أنه  الجوية  للخطوط  للطران 

دواعي رسورنا أن نســتقبل عميلة 
جديدة ملرص للطران تصل ايل الدنيا 

عيل منت طائرتنا كام يســعدنا أن 
نقدم لها هدية تذكارية احتفاال مع 

أرستها بهذه املناسبة وهي منحها 
تذكرة ســفر مجانية مدي الحياة 
عيل رحات ميونيخ وقدم سيادته 
الشــكر لطاقم الرحلــة وجميع 
الركاب لتعاملهــم اإلحرتايف مع 

هذه الحالة والظرف االستثنايئ.
وكان قائــد طائــرة مــرص 
 MS777 رقــم  رحلة  للطــران 
املتجهــة من القاهــرة إىل لندن 
إضطراريا  الهبوط  قرر  الخميس 
عندما  األملانية  ميونخ  مدينة  ىف 
تلقي بــاغ من طاقــم الضيافة 
بوجود راكبة فاجأتها آالم الوضع 
وذلــك أثناء مــرور الطائرة عرب 
الهبوط  فطلب  األملانيــة  األجواء 
اإلضطرارى لكــن الراكبة كان قد 
وضعــت مولودتها قبــل هبوط 

الطائرة ىف مطار ميونخ.

مولودة حتوز على تذكرة �سفر مدي احلياة

الروســية  الهيئــة  رجحــت 
ورفاهية  املستهلك  بحقوق  املعنية 
عــدوى  تتحــول  أن  املواطنــني 
املســتجد  التاجــي  الفــروس 

)كورونا( إىل مرض موسمي.
انخفاض  أن  الهيئة  وأوضحت 
الناجمــة عن  الوفيــات  معــدل 
 %7.2 من  كورونا  بعدوى  اإلصابة 
إىل ٣.2% املاحــظ يف العامل منذ 
نهاية أبريل، يشر عىل األرجح إىل 
تكيف الفروس التاجي مع البرش، 
الفتة إىل أنه من املرجح أن يستمر 
هذا  عدوى  وتصبــح  االتجاه  هذا 

الفروس موسمية.
املعنية  الروسية  الهيئة  وقالت 
بحاميــة حقــوق املســتهلك أن 

"العامل شــهد منذ العقد الثالث من 
أبريــل 2020، انخفاضا يف معدل 

الوفيات بســبب )كوفيــد – 19(، 

مــن 7.2% إىل ٣.2%، وقد يعكس 
التقدم  ليــس  االنخفــاض  هذا 
املســتوى  عىل  العاج  طرق  يف 
العاملي فحســب، بل وأيضا يظهر 
الخصائص  يف  محتمــا  ضعفا 
الضارة للفــروس، ومن املحتمل 
االنتشار  زيادة  إمكانية  تكون  أن 
انخفاض  املاحظة عــىل خلفية 
شكل  مبثابة  الضارة،  الخصائص 
رئيس لتكيف الفروس الجديد مع 

السالة البرشية".
الروسية  الهيئة  تقرير  ورجح 
املتخصصــة أن يتواصــل هــذا 
شكل  يف  املســتقبل  يف  االتجاه 
كوف-2"   – "ســارس  اندمــاج 
الفروســات  بنية  )كورونا( يف 

املسببة لإلنفلونزا املوسمية.

رو�سيا: فريو�س كورونا �سيتحول اإىل عدوى مو�سمية


