
 

كورونا 14 حالة جديدة واالجمايل 163

عرض تفاصيل »اخلطة الوطنية« لوزارة الصحة

احلملة الوطنية للتكافل االجتماعي

واملال العام. 
رئيس جلنة الصحة 

النيابية
وكان رئيس جلنة الصحة النيابية 
الدكتور عاصم عراجي قد لفت إلى 
أن اخلــطــة الــوطــنــيــة ملــواجــهــة وباء 
كــورونــا تتضمن أربـــع مــراحــل وقد 
والثانية،  األولـــى  املرحلتني  عبرنا 
الثالثة وعنوانها  وبتنا في املرحلة 
اجلهوزية واإلستجابة وهي مرحلة 
إحـــتـــواء الـــوبـــاء وتــقــصــي احلـــاالت 
التي من املمكن أن تكون قد أصيبت 
املرحلة  هذه  وتتضمن  ومخالطيها. 
مــنــع الــســفــر وغــيــره مــن اإلجــــراءات 
ــــرز فــهــو جتهيز  الــوقــائــيــة؛ أمـــا األب
املستشفيات احلكومية حيث تنص 
عــلــى جتهيز 12 مستشفى  اخلــطــة 
مبا  اللبنانية  املناطق  فــي  حكوميا 
وهذه  ـــري:  احلـــري مستشفى  فــيــهــا 
املستشفيات  هـــي  املــســتــشــفــيــات 
ـــي طـــرابـــلـــس وزحلة  ــة ف ــي احلــكــوم
وصيدا  الهرمل  وبعلبك  والنبطية 
وبنت جبيل ومشغرة وبشري وحلبا 

وكسروان والبوار. 
الــــوصــــول إلى  أمــــل عــــدم  وإذا 
ـــه سيتم  املــرحــلــة الـــرابـــعـــة، أفــــاد أن
املستشفيات  كافة  استخدام  حينها 
احلــكــومــيــة، بــالــتــعــاون مــع عـــدد من 
عشرة:  وهــي  اخلاصة  املستشفيات 
اجلــامــعــة األمــيــركــيــة، أوتــيــل ديو، 
ـــروم، رزق، املــقــاصــد، قلب يسوع،  ال
بهمن، عني وزين، دار األمل اجلامعي، 

املعونات. 
أمــا الــعــدد اإلجــمــالــي لــأســرة في 
فسيصبح  احلكومية  املستشفيات 
في مرحلة الــطــوارئ الشاملة 1879 
ســـريـــًرا و336 عــنــايــة فــائــقــة و215 

سرير طوارئ. 
ويبلغ عدد األسرة في املستشفيات 
اخلاصة 9523 سريًرا و1972عناية 

فائقة و878 طوارئ. 
فيبلغ  التنفس  وبالنسبة ألجهزة 
عددها اإلجمالي 1185 من بينها 165 
و1020  احلكومية  املستشفيات  في 

في املستشفيات اخلاصة. 
وتــابــع أن هـــذه األرقــــام مطمئنة 
ــعــامــة إلى  ــــر الــصــحــة ال داعـــيـــا وزي
الــســعــي لـــشـــراء وتـــأمـــني املـــزيـــد من 
اســتــعــداًدا ملرحلة  التنفس  أجــهــزة 
اإلنتشار األكبر في حــال حصولها. 
ومتنى على كل الناس عدم التراخي 
بل البقاء في منازلهم حتى التاسع 
والعشرين من آذار كي ال نصل إلى 

املرحلة الرابعة. 
جلنة تقنية ُتعنى 

باملرأة احلامل
كما صدر عن املدير العام لوزارة 
الصحة الــدكــتــور ولــيــد عــمــار أمس، 
قـــرارا  قضى بـ«تشكيل جلنة تقنية 

تعنى بــاملــرأة احلــامــل فــي مواجهة 
الــكــورونــا مــن ممــثــات وممثلني عن 
دور التوليد واالمراض النسائية في 
والهيئات  واملستشفيات  اجلامعات 

العلمية مؤلفة من الدكاترة:
- فيصل القاق رئيسا.

اجلمعية  رئيس  عيتاني  سعد   -
ــيــد واالمـــــــراض  ــتــول ــل ــة ل ــي ــان ــن ــب ــل ال

النسائية.
- جــهــاد احلــســن رئــيــس دائــــرة 
النسائية في  الــتــولــيــد واالمـــــراض 

اجلامعة اللبنانية.
- انور نصار رئيس دائرة التوليد 
واالمـــــراض الــنــســائــي فــي اجلامعة 

االميركية املركز الطبي.
- ايلي عطية رئيس دائرة التوليد 
اجلامعة  فــي  النسائية  واالمــــراض 

اليسوعية.
- رنا سكاف رئيسة قسم التوليد 

في جامعة البلمند.
- طـــونـــي زريـــــق رئـــيـــس دائــــرة 
النسائية في  الــتــولــيــد واالمـــــراض 

اجلامعة اللبنانية - االميركية.
ــــرة  - ربـــيـــع شـــاهـــني رئـــيـــس دائ
النسائية في  الــتــولــيــد واالمـــــراض 
مستشفى رفيق احلريري احلكومي 

اجلامعي.
والسيدة دعد عاكوم رئيسة نقابة 

القابات القانونيات.
وتتعاون اللجنة مع رئيسة دائرة 
الـــدكـــتـــورة رشــــا حــمــرا ومــــع جلان 
املتحدة  االمم  الــــــوزارة وصـــنـــدوق 

ومنظمة الصحة العاملية.
مستشفى القديس 

جاورجيوس
ـــروت أعـــلـــن مستشفى  ـــي ــــي ب وف
جـــاورجـــيـــوس اجلامعي  ــديــس  ــق ال
ــروم( في األشرفية أنه  إستحدث  )ال
ــهــا مـــدخـــل خاص  عـــيـــادة خـــاصـــة ل
ــذيــن تبدو  إلســتــقــبــال األشــخــاص ال
للذين  أو  مــعــّيــنــة،  ــــراض  أع عليهم 
يريدون اإلطمئنان، من خال الفحص 
الـــســـريـــري أو فـــحـــوصـــات أخــــرى، 
مرض  إلستقبال  منعزلة  وأقــســامــا 
الكورونا في حال الطلب، كما وضع 
لتصنيف   )Protocol( بروتوكوال 
احلــــــاالت الـــتـــي تــســتــدعــي إجــــراء 
)نظرا  بالكورونا  اخلــاص  الفحص 
للعدد احملــدود املتوّفر حالّيا( وذلك 
السريري،  الفحص  على  باإلعتماد 
والــتــصــويــر الــطــبــقــي احملـــــوري، ثم 
يتم إدخــال املرضى الذين تستدعي 

حالتهم ذلك.
»العمل«: لدفع َأجر اجلسم 

الطبي خال احلجر
 طلبت وزيــــرة الــعــمــل ملــيــا ميني 
»اعتبار  املستشفيات  اصــحــاب  مــن 
مدة احلجر التي يقضيها العاملون 
فــي اجلــســم الــطــبــي مــدفــوعــة األجر 

كامًا، على أن تطّبق أحكام مرسوم 
طــوارئ العمل رقم 1983/136 على 
للوزارة:  بيان  فــي  املصابني، وجــاء 
ـــي اجلـــســـم الطبي  ــني ف ــعــامــل أن ال
)ممرضات – ممرضني – مستخدمني( 
هــم اكــثــر عــرضــة لاصابة بــه، االمر 
الذي حدا باملستشفيات الى تطبيق 
نــظــام احلــجــر الــصــحــي عــلــيــهــم في 

املنزل او مكان العمل.
املستشفيات  اصحاب  من  يطلب 
اعــتــبــار مــدة احلــجــر الــتــي يقضيها 
العاملون في اجلسم الطبي مدفوعة 
االجـــر كــامــا ســـواء كــان احلــجــر في 
املـــنـــزل او املــســتــشــفــى. أمــــا الذين 
عليهم  فتطبق  بالفيروس  يصابون 
أحـــكـــام مـــرســـوم طــــــوارئ العمل، 
ــام هـــذا الـــقـــرار جميع  وتــشــمــل احــك
احلـــاالت املــذكــورة اعــاه ابــتــداء من 

االول من شباط 2020«.
»حلماية عمال األفران«

ودعـــت نــقــابــة عــمــال املــخــابــز في 
بـــيـــروت وجــبــل لــبــنــان إلــــى اتخاذ 
التدابير حلماية العمال في االفران، 
ــتــزام تنفيذ االجــــراءات  مــن خــال ال
الــضــروريــة الــتــي تــصــدر عــن وزارة 

الصحة.
بتعميم  الداخلية  وزيــر  وطالبت 
لـــافـــران ال سيما  بالنسبة  واضـــح 
افــران الكعك واملعجنات التي تلتزم 
ارشادات الصحة والسامة املهنية، 
والتقيد باالرشادات التي تصدر عن 

وزارة الصحة.
وفد احلملة الوطنية 
للتكافل االجتماعي

وزار وفـــد مــن احلــمــلــة الوطنية 
وايدك(  )ايـــدي  االجتماعي  للتكافل 
وزيـــر الصناعة الــدكــتــور عــمــاد حب 
مواجهة  كيفية  فــي  للتباحث  الــلــه 
األزمــــــات االجــتــمــاعــيــة إثــــر تفشي 

فيروس كورونا.
وقــــدم الــوفــد رؤيــــة مــوثــقــة متثل 
خــارطــة طريق ملــاقــاة الــنــاس الذين 
اشغالهم  وتوقفت  أعمالهم  خسروا 

نتيجة األزمة.
تعقيم وزارة االتصاالت

وأمــس متت عملية تعقيم شاملة 
ومكاتب  االتـــصـــاالت  وزارة  ملــبــنــى 
املـــوظـــفـــني لــضــمــان حتــقــيــق أعلى 
ـــوقـــايـــة،  مــســتــويــات احلـــمـــايـــة وال
الصادرة  التوصيات  الى  وإستنادًا 
عن جلنة متابعة التدابير اإلجراءات 

الوقائية.
»ميغابايت« مجانية 

مبناسبة عيد االم
انها  اإلتـــصـــاالت  وزارة  أعــلــنــت 
لكل  مّجانًا  ميغابايت   500 ستقّدم 
مشتركي الداتا عبر شركتي اخلليوي 

أمس  الــصــحــة  وزارة  ــنــت  أعــل
عــن 14 حــالــة »كـــورونـــا« جديدة، 
ووصول مجموع »املثبتة« إلى 163 
حالة مبا فيها التي مّت تشخيصها 
فـــي مــســتــشــفــى رفــيــق احلـــريـــري، 
األخرى  املستشفيات  من  واملبلغة 
ـــــوزارة، أعلن  املــعــتــمــدة مــن قــبــل ال
مجموع  أن  احلـــريـــري  مستشفى 
احلاالت التي ثبتت مخبريا والتي 
عزلت في منطقة العزل الصحي في 

املستشفى بلغت 56 حالة.
وبلغ مجموع احلـــاالت املشتبه 
بإصابتها بفيروس الكورونا داخل 
7 حاالت  الصحي  احلــجــر  منطقة 

بانتظار نتيجة الفحص املخبري.
بـــيـــان عـــن املستشفى  وأشــــــار 
عـــن »امـــتـــثـــال حــالــتــني مصابتني 
ــلــشــفــاء بــعــد أن جـــــاءت نتيجة  ل
فحص الـ PCR سلبية في املرتني 
وتــخــلــصــهــمــا مـــن كـــافـــة عــــوارض 
املرض. مما يرفع مجموع احلاالت 

التي شفيت متاما الى 5 حاالت.
واضــاف بيان املستشفى أنه مت 
اخـــراج 3 مصابني مــن املستشفى 
الى احلجر املنزلي، وذلك بعد تأكيد 
املريض  بــشــفــاء  املــعــالــج  الطبيب 
التدابير  بكافة  وإبــاغــه  ســريــريــا 
واإلرشــــــــادات املــتــعــلــقــة باحلجر 
املنزلي جلهة التعامل مع اآلخرين 
وكيفية  الــشــخــصــيــة  والـــنـــظـــافـــة 
تناول الطعام وكيفية التخلص من 

القمامة ومراقبة احلرارة يوميا. 
ــــن اجلـــهـــات  ومت اعـــامـــهـــم ع
باالتصال  ستقوم  التي  املختصة 
بهم من أجل حتديد موعد وكيفية 
اجــراء فحص الــكــورونــا. وقــد ابلغ 
بضرورة  املــرضــى  الطبي  الفريق 
االتصال بالصليب االحمر على رقم 
140 فــور ظهور إحــدى العوارض 
التالية: ارتفاع في درجة احلرارة - 
سعال او عطس او رشح من االنف 
- ألــم فــي احلنجرة - صعوبة في 

التنفس.
وأشـــار البيان الــى ان الصليب 
االحــــمــــر الـــلـــبـــنـــانـــي هــــو اجلهة 
الصحية املجهزة لنقل اي مصاب 
بــطــريــقــة ســلــيــمــة، والــــى أن وضع 
املصابني بالكورونا مستقر ما عدا 
حالتني وضعهما حرج، وجميعهم 
العناية الازمة في وحدة  يتلقون 

العزل.
عرض اخلطة الوطنية

وأمـــــس عــــرض وزيـــــر الصحة 
الــدكــتــور حــمــد حــســن عــلــى جلنة 
اخلطة  تفاصيل  النيابية  الصحة 
ــة الـــتـــي تــنــفــذهــا وزارة  ــي ــوطــن ال
الصحة ملواجهة وبــاء كورونا في 
اللجنة بحضور  عــقــدتــه  اجــتــمــاع 
رئــيــســهــا الــنــائــب عــاصــم عراجي 

والنواب األعضاء. 
ـــــال الــــوزيــــر إنـــنـــا بــتــنــا في  وق
املرحلة الثالثة من اخلطة الوطنية 
املــوضــوعــة. وقــد مت تسجيل ست 
حاالت إصابة غير معلومة املصدر، 
لــذا، نتهيأ للمرحلة الرابعة آملني 
عدم الوصول إليها. ونحن نتطلع 
مــن خـــال اخلــطــة املــوضــوعــة إلى 
متديد املرحلة الثالثة احلالية، حتى 
إذا ما وصلنا إلى املرحلة الرابعة 
كمستشفيات  جـــاهـــزيـــن  نـــكـــون 
مدني  ومجتمع  وخاصة  حكومية 
مع كل أجهزة الدولة ملواجهة هذه 

املرحلة، وعنوانها اإلستنفار. 
التمويل

وحــــول مــســألــة الــتــمــويــل لفت 
الوزير إلى أن عراقيل بيروقراطية 
ومشاكل تقنية كانت تعرقل تنفيذ 

قــــرض الــبــنــك الــــدولــــي الـــــذي مت 
التوقيع عليه مبوجب اتفاقية مع 
وزارة الصحة في 20 شباط 2018 
وميكن  دوالر.  مليون   130 بقيمة 

تلخيص املشاكل كالتالي: 
1 أوضــحــت رســالــة تلقيتها من 
الــبــنــك الــدولــي قــبــل فــتــرة قصيرة 
أنه مت توقيف القرض لعدم وجود 

فريق متعاون وفعال 
2 كــان فــريــق العمل املكلف في 
يشترط  ــعــامــة  ال الــصــحــة  وزارة 
وجود 40 خبيًرا بينما وافق فريق 

البنك الدولي على 14 
3 إشــتــرط البنك الــدولــي وجود 
فريق ثالث مشارك في إدارة تنفيذ 
 TPA: Third party( الــقــرض 
administrator( ولم يكن فريق 
العمل موافًقا على هذا الشرط، أي 
أن صــرف املــال كــان سيتم من دون 
حسيب أو رقــيــب، وهـــذا أيــضــا ال 

يجوز. 
لــــذا ســـارعـــنـــا مـــن جــانــبــنــا في 
ــثــاثــة املــاضــيــة إلى  األســابــيــع ال
املــوافــقــة مــن دون حتــفــظ عــلــى كل 
شــروط البنك الــدولــي مــا أدى إلى 
حترير جــزء مــن قيمة الــقــرض قبل 

حوالى أسبوع. 
ــا مـــن خال  ــًي ونــحــن نــقــوم حــال
مبتابعة  متخصص  تقني  فــريــق 
إضافة  العمل  وخطة  التجهيزات 
ــعــة تــســيــيــل املــــــال من  ــاب إلـــــى مــت
ــريــق مــكــلــف بـــذلـــك، فضا  خـــال ف
عـــن مـــحـــاولـــة الـــتـــواصـــل لتأمني 
مصادر أمــوال أخــرى. وحتــدث عن 
مــســاع يبذلها فــي هــذا اإلطـــار مع 
احلكومة  تعمل  كما  اليونيسف، 
على إنشاء صناديق دعم، في حني 
أمنت نائب رئيس احلكومة وزيرة 
الــدفــاع الــوطــنــي 20 مليون دوالر 
لشراء احلاجيات احملــددة من قبل 
اللجنة املختصة، إضافة إلى مبلغ 
ألمور  لــإغــاثــة  العليا  الهيئة  مــن 
لوجستية للمستشفيات، و6 مليون 

دوالر من جمعية املصارف. 
أجهزة التنفس

ـــى أن األرقــــام  ــفــت الـــوزيـــر إل ول
تظهر تقدًما مت إحـــرازه فــي مجال 
احلاجيات الصحية. ففي موضوع 
كان  اإلصطناعي  التنفس  أجــهــزة 
العدد 600 األســبــوع املــاضــي، أما 
لــديــنــا 1185 علًما  فــبــات  الـــيـــوم 
أننا ننتظر تلقي حوالى 110 عبر 

مجلس اإلمناء واإلعمار. 
الكمية  نصف  استخدمنا  فــإذا 
املوجودة لدينا للحاالت املزمنة في 
أو   600 لدينا  يبقى  املستشفيات، 
700 جهاز ملرضى الكورونا، علًما 
أن حوالى 35% من املرضى الذين 
ســيــدخــلــون إلـــى الــعــنــايــة الفائقة 
سيحتاجون إلى هذه األجهزة، أي 
أننا سنحتاج إلــى حوالى 500 أو 
600 في املرحلة احلالية، لذا يبدو 
التشكيك في اإلعام في غير محله، 

وليس من داع لنرعب الناس. 
وأضـــاف: أمــا إذا بــدأ اإلنتشار 
والوباء الكامل في املرحلة الرابعة 
فسنكون في حاجة للمزيد، ونعتقد 
في هذه احلــال أنه لن يكون إيجاد 
مصادر جديدة لأجهزة صعًبا ألن 
الوباء بدأ يتراجع في بعض الدول 
كما أن التصنيع يزداد وقد توجهنا 
بطلبات ألكثر مــن دولــة للحصول 

على أجهزة بهبات أو بشراء. 
إلــــى أن اللجنة  ولـــفـــت حــســن 
الــوطــنــيــة أجــــــازت عــــدم اعتماد 
ــة فـــي الشراء،  ــعــادي ــب ال ــي األســال
فيتم الشراء مباشرة باتفاقات مع 
املصانع مع احلرص على الشفافية 

)Alfa و Touch(، مشيرة الــى أن 
يوم  تبدأ  املّجانية  الباقة  صاحية 
عيد األم وتنتهي مع صاحية باقة 

الداتا اجلارية لكل مشترك.
توصيات وزارة اإلقتصاد

ــر االقتصاد  وأمــس صــدر عــن وزي
توصيات  نعمه  راوول  ــتــجــارة  وال
للمستهلكني »مــن أجــل تبّضٍع آمن« 
ــاء »يــنــتــقــل  بشكل مباشر  ــوب بـــأن ال
املتناثرة  الصغيرة  القطريات  عبر 
من الفم واألنف أو بشكل غير مباشر 
التي تساقطت عليها  عبر األســطــح 
ثــم ملس  باليد  القطريات ومّت ملسها 
العني أو االنــف أو الــفــم، ودعــت الى 
وبخاصة  الكافية  االحتياطات  أخــذ 
عند التوّجه الى التبّضع. فما العمل؟

قبل التبضع:
- األفــضــل خفض وتــيــرة زيارات 
ــتــســّوق الـــى احلـــد األدنـــى  أمــاكــن ال

املمكن
- جتنب زيارة االماكن املزدحمة

- حّضر الئحة املشتريات مسبقًا 
لتقليل الوقت في املتجر

- يجب أن يقوم شخص واحد من 
العائلة بعملية التبّضع من دون أية 

مرافقة
- ال تذهب الى التسّوق اذا كانت 

لديك أية عوارض االنفلونزا
وخال التبّضع:

- تــعــقــيــم الــيــديــن ضـــــروري عند 
وصولك وفور مغادرتك املتجر

ـــــــواب  - حـــــــاول عــــــدم ملـــــس األب
ـــي مكان  ــــرفــــوف والـــــطـــــاوالت ف وال

التسّوق
- ال تصافح أو تعانق أحـــدًا من 

املوجودين في املتجر
- حافظ على مسافة مترين بينك 

وبني األخرين
- ال تتذّوق أو تأكل أي منتج خال 

التبّضع
- جتّنب ملــس الفاكهة واخلضار 

باليد مباشرًة
- عليك أواًل االختيار بالنظر الى 
املنتجات وعند أخذ القرار قّم بسحب 

املنتج املرغوب به فقط
- اذا كــنــت ال تبغي شـــراء منتج 

محدد، فا تلمسه
- اسحب املنتج من خال ملس أقل 

مساحة منه قدر املستطاع
املياه  دورات  استخدام  - جتنب 

)احلمام( املوجودة في نقاط البيع
- ميكن استخدام القفازات خال 
التبضع شرط التخّلص منها بشكل 
آمـــن قــبــل املـــغـــادرة وتعقيم اليدين 

مباشرًة بعد رميها
- قد يكون الدفع من خال بطاقة 
االئتمان أفضل خال هذه الفترة مع 

ضرورة تعقيمها باستمرار
وبعد التبضع:

- إغسل يديك جــيــدًا فــور عودتك 
وبعد تفريغ األغراض وتخزينها

- ال تــدع أحـــدًا يعبث باألغراض 

ــتــي اشــتــريــتــهــا واذا حــصــل ذلك  ال
فغسيل اليدين بشكل فّعال ضروري

التوصيل  خـــدمـــة  اعـــتـــمـــاد  ان 
املنزلي هي احد احللول املتاحة لعدم 
ولــكــن يفّضل  املــجــمــوعــات  مخالطة 
ـــة فــي هـــذه اخلدمة  ـــوي اعــطــاء االول
للمستهلكني من فئة كبار السن، علمًا 
أن تلك اخلدمة ليست من دون مخاطر 

على املستهلك واحملترف.
ال يوجد حتى اليوم أي دليل علمي 
ــعــدوى عن  حـــول امــكــانــيــة انــتــقــال ال
الفيروس  ألن  الطعام  تــنــاول  طريق 
اجلهاز  األول  املــقــام  فــي  يستهدف 

التنفسي.
الــيــدان هما خــط الــدفــاع األخير، 
خال  مــن  نظافتها  على  فاحملافظة 
غسلها بشكل صحيح، فّعال ومستمر 
العدوى  انتقال  عــدم  على  سيساعد 

اليك.
الــقــواعــد الــذهــبــيــة لــلــوقــايــة من 

العدوى ثاثة وبسيطة:
1- االبقاء على املسافة اآلمنة مع 

األخرين
تعقيمها  أو  ــن  ــدي ــي ال غــســل   -2

باستمرار
3- عدم ملس العني واألنف والفم.

سكرية
رئيس »الهيئة الوطنية الصحية 
اسماعيل  ــور  ــت ــدك ال االجــتــمــاعــيــة« 
رفيق  أمــس، مستشفى  سكرية حيا 
احلــريــري ادارة واطــبــاء وموظفني، 
»ملا اظهره من صدق اداء في مواجهة 
الــكــورونــا رغــم تــراكــمــات مــن اهمال 
وفــســاد وهـــدر حلــقــوق عامليه مما 
احلــق االذى بــه، وجلــم استعدادات 
ـــوارت  اقــــوى كـــان لـــديـــه. بــاملــقــابــل ت
الــتــي نعمت  املستشفيات اخلــاصــة 
عبر عقود من الزمن بكرم السقوف 
املــالــيــة والــتــطــنــيــش بــل التواطوء 
بــدل ان تقتحم  على ذمم فواتيرها، 
من سواد  بعضا  وتبيض  املواجهة 

ملفاتها«.
»تفرغ مستشفى  إقتراحه  وأعــاد 
احلريري وتفرغه للكورونا وانطاقا 
الفيروسي  منها ليصبح املستشفى 

املرجع«.
صقر

من جهة ثانية، طالب نائب رئيس 
واالجتماعي  االقــتــصــادي  املــجــلــس 
وامـــني عــام االحتـــاد العمالي العام 
الدين حميدي صقر احلكومة  سعد 
االســـــراع فــي تشكيل جلــنــة توحي 
بــالــثــقــة النــــشــــاء صــــنــــدوق خاص 
بتأمني املساعدات املادية واملعنوية 
لطبقة كبيرة من العائات احملتاجة 
تــوقــف معيلها مــن املياومني  الــتــي 
والفاتورة  بــالــســاعــة  ــني  ــعــامــل وال
والسائقني عن العمل اليومي بسبب 

التعبئة العامة.
وحــــث حــمــيــدي صــقــر احلكومة 
ـــى االســــــــــراع فـــــي وضــــــع الية  عـــل

للعائات  املــســاعــدات  هــذه  لتأمني  
الى  احلكومة  عــمــدت  اذا  خصوصا 
متــديــد فــتــرة الــتــعــبــئــة انــطــاقــا من 
ــي وزارة  االحـــصـــاءات املـــوجـــودة ف
الشؤون االجتماعية حول العائات 
االكــثــر فقرا التي ازداد عــددهــا بعد 
االزمة املالية والنقدية واالقتصادية 

وانتشار فيروس كورونا.
80 مليون ليرة من 

الرئيس ميقاتي
وفي طرابلس، صدر عن »جمعية 
العزم والسعادة االجتماعية«  بيانًا 
جــاء فيه ان الرئيس جنيب ميقاتي 
اجرى اتصااًل برئيس بلدية طرابلس 
الــدكــتــور ريـــاض ميــق ابــلــغــه خاله 
قــــرار تــقــدمي مــبــلــغ 80 مــلــيــون ليرة 
احلكومي  املستشفى  لتمكني  فـــورا 
  PCR فــي طــرابــلــس مــن شـــراء آلـــة
اخلاصة بفحص الكورونا وذلك في 
ضــوء تسجيل  عــدة اصابات  بهذا 
الوباء في منطقة الشمال، وفي اطار 
اجلهود لتعزيز امكانات املستشفى 
في هــذه الظروف الصعبة التي مير 

بها لبنان.
»املستقبل - الضنية« 
يواكب »التعبئة العامة«

وفــي الضنية أقـــام فــرعــا األطباء 
والصيادلة في قطاع املهن احلرة في 
منسقية الضنية في »تيار املستقبل« 
لــقــاًء تــشــاوريــًا لــتــداول املستجدات 
الصحية والوقائية في لبنان، وذلك 
بحضور املنسق العام الدكتور هيثم 
املهن احلرة  الصمد، ومنسق قطاع 

الدكتور  خالد بدرة.
أنفسهم  ــمــعــون  املــجــت ووضــــــع 
بـــتـــصـــرف أهــــالــــي املــنــطــقــة جلهة 
االرشــــــــــادات الــصــحــيــة الــــازمــــة، 
واإلجابة على استفسارات املراجعني 
املــتــعــلــقــة بـــــعـــــوارض الـــفـــيـــروس 
األمراض،  بقية  على  وانعكاساتها 
وكــيــفــيــة الـــتـــعـــاطـــي مــــع احلـــــاالت 
املــشــتــبــهــة وآلـــيـــة الـــتـــحـــرك، بشكل 
يضمن ســامــة املــريــض واحمليطني 

به، وذلك على الشكل اآلتي:
األطـــبـــاء: 1- د. هيثم الــصــمــد / 

أعصاب )03-732637(
قلب  بكور،/أمراض  2-د.محمود 

وشرايني)81-340074(
ـــــــــدور/ أطـــفـــال  3- د.هــــيــــثــــم ق

)03-060211(
ـــراض  4-د.هــــشــــام ســلــيــمــان/ أم

روماتيزم )03-107308(
علوم  الــــصــــمــــد/  5-د.ربـــــــيـــــــع 

مخبرية)70-204980(
/صيدلي  ــــــدرة  ب ـــد  خـــال د.   -6

)03-763258(
7- د. محمد ديــاب كنج/ صيدلي 

)03-536757(
مــــع اإلشــــــــارة إلـــــى أن األطـــبـــاء 
يجيبون على االســتــفــســارات مــن 9 
صباحًا وحتى الساعة 3 بعد الظهر.
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