
كورونا 391 حالة مثبتة و23 منها جديدة

كل منها، واعالنها االستنفار العام لتقدمي اي مساعدة ممكنة، والتواصل مع النقابات 
الدولية والعربية لهذا الغرض.

وتوافقوا على تشكيل جلنة متابعة متثلها تكون مهمتها االتصال مع االجهزة 
املعنية في الدولة، والسيما تلك املوجلة بتطبيق قرارات مجلس الوزراء تنفيذ اخلريطة 

الصحية ملكافحة وباء »كورونا«، وتقدمي ما ميكن تقدميه من مشورة ومساعدة.
هارون

وفــي الــســيــاق، أكــد نقيب املستشفيات سليمان هـــارون فــي تصريح إذاعـــي، أن 
املستشفيات اخلــاصــة ســتــؤمــن 350 ســريــرا ملــرضــى كـــورونـــا، مــوضــحــا ان خمس 
مستشفيات خاصة باتت جاهزة الستقبال املرضى، و10 مستشفيات اخرى تهيىء 
ارتفعت االعــداد دراماتيكيًا ستخصص مستشفيات بكاملها   اجنحة خاصة، واذا 

ملرضى الفيروس.
وقــال: نحن نستفيد من حالة االحتواء احلالية لنحضر انفسنا، والوضع يتوقع 
ان يبقى ضمن االستيعاب على مــدى اســبــوع او االســبــوعــني املقبلني، مشيرا الى 
قـــادرة على تخصيص بني  250  او 300 جهاز تنفس اصطناعي  ان املستشفيات 
ملرضى كورونا، وهو في الوقت احلاضر اكثر من املطلوب، اما النقص احلاد والهائل 
فهو في املالبس الواقية للطواقم الطبية والتمريضية، ولغاية اليوم ال تــزال عملية 

استيراد هذه التجهيزات الطبية متوقفة.
وطمأن هارون  الــى ان عالجات كــورونــا متوافرة وال نقص في االدويـــة، وكشف 
ان وزارة الصحة استحوذت على كل كمية دواء »كلوروكني« املتوافرة لدى الوكيل، 

ووضعتها في الكرنتينا وستقوم بتوزيعها مجانا اذا لزم االمر.
وأكد ان  املستشفيات تعاني من ازمة مالية خانقة، والبيان الصادر امس عن  وزارة 
املالية حول تسديد مستحقات، حصل فيه سوء فهم، اذ ان سدد جزء بسيط جدًا وهي 
مستحقات وردت الى  وزارة املالية من اجلهات الضامنة، ومت ذلــك قبل نحو شهر 

ونصف الشهر وال اعلم ملاذا صدر البيان اليوم.
  واضاف: ال تزال هناك مستحقات كبيرة، فنصف سنة 2019 غير مسددة، اضافة 
الى بقايا مبالغ من سنة 2018، واملستحقات املتراكمة من سنة 2012 لغاية سنة 2018.

نقابات العمال
هذا، وجّدد االحتاد الوطني لنقابات العمال واملستخدمني مطالبة احلكومة بتقدمي 
بدفع  يقوموا  لم  العمل  اصحاب  ان  والفقراء وخاصة  للعمال  املباشرة  املساعدات 
االجور للعمال، اضافة الى ما سبق من صرف تعسفي على مدة اشهر ومن حجز على 

الرواتب في املصارف للبعض وحجز اموال الفقراء ايضا«.
وطلب الى الضمان األجتماعي استقبال املضمونني و دفع الفواتير الطبية عن 
األدوية في هذه الظروف الصعبة، عن طريق الدفع املباشر وليس عبر املصارف التي 

حتتجز األموال.
وطالب بعقد اجتماع للهيئات االقتصادية والهيئات النقابية ومن كافة القطعات 
واالحتــادات من اجل فرض مضمون التوصية الدولية رقم 205 حول حاالت الطوارئ 
ومن اجل وضع اليات لذلك، كما يتم في كافة دول العالم التي تعاني كما يعاني لبنان 

وذلك للحفاظ على حقوق العمال وعلى معيشتهم.
كما أعلن عن تنظيم احلضور الى مركز االحتاد من خالل جدول للمتطوعني من اجل 

تقدمي اخلدمات للصمود الشعبي ومتابعة قضايا العمال.
للتواصل مع االحتاد الوطني لنقابات العمال واملستخدمني في لبنان 
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العامة. 
جتمع مستوردي املستلزمات الطبية

وأعلنت ممثلة جتمع مستوردي املستلزمات الطبية سلمى عاصي في حديث إذاعي 
عن انــه مت االتفاق في خــالل االجتماع الــذي عقد في السراي احلكومي على تسهيل 
االمور لكنها لم تتسهل فعليا فبعض امللفات ال يزال عالقًا، والتنسيق جار مع وزارة 
االقتصاد لتبليغ املصارف باملواد املطلوبة التخاذ األمور مسارها الصحيح، منبهة الى 
ان الطلب على هذه املستلزمات جنوني كذلك االمر بالنسبة للشحن حيث تتولى شركات 
ثالث فقط توصيل الطلبات الى لبنان. وحّذرت من ان الوضع في بعض املستشفيات 
مخيف بسبب النقص في املستلزمات حيث يفتقد أكثر من مستشفى خاص ألبسط 
سبل الوقاية لطاقمه الطبي من جراء النقص في املعدات، مشيرة الى ان النقص الكبير 
في املستلزمات الطبية يعود الى ما قبل الكورونا ولو سمع املعنيون صرختنا قبل 
ستة اشهر لكان وضعنا أفضل. ولفتت الى ان بعض الشركات يأخذ على عاتقه محاولة 
تصنيع كمامات وما كنا نشتريه من الصني بات اليوم أغلى نتيجة الطلب العاملي عليه.

نقابة املمرضات واملمرضني
مــن جهتها، أوضــحــت نقابة املمرضات واملــمــرض أنــه ورد فــي حلقة مــن برنامج 
»صار الوقت« لإلعالمي مارسيل غامن مالحظة للممرضات واملمرضني الذين يطالبون 
املراجع املختّصة باستئجار منازل لهم قرب املستشفيات من أجل عدم نقل العدوى 

اجتماع حب الله مع املهندس صقر اجتماع نقباء املهن احلرة )تصوير: جمال الشمعة(

أعلنت وزارة الصحة عن أّنــه حتى تاريخ 2020/3/27 بلغ عــدد احلــاالت املثبتة 
مخبريًا في مستشفى احلريري ومختبرات املستشفيات اجلامعية املعتمدة باإلضافة 

إلى املختبرات اخلاصة 391 حالة بزيادة 23 حالة عن يوم امس األول.
كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمــراض مزمنة في العقد الثامن من 

العمر في مستشفى القديس جاورجيوس اجلامعي.
قوى االمن الداخلي

وعّممت املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي مذكرة صــادرة عن وزارة الداخلية 
والبلديات تتعلق بتحديد مواقيت فتح وإقفال الشركات واملؤّسسات اخلاصة وسير 

املركبات في إطار التشّدد في مكافحة وباء كورونا:
1-منع اخلــروج والــولــوج الــى الــشــوارع والطرقات، ما بني الساعة 7.00 مساًء 

والساعة 5.00 صباحًا، واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحق املخالفني.
2-مراقبة تقّيد املؤسسات املستثناة من اإلقفال التام بأوقات العمل وإجراءات 
الوقاية احملّددة لها، وذلك حتت طائلة اإلقفال الفوري وتسطير محضر ضبط بحقها 

في حال املخالفة.
3-التشّدد في مراقبة تقّيد املواطنني املتجّولني في املركبات العمومية واخلاصة 

–كما هو وارد في اجلدول املرفق- بغية احلّد من تنقالتهم.
واستقبل وزيــر الصناعة الدكتور عماد حب الله عميد كلية الهندسة في جامعة 
القديس يوسف الدكتور فادي جعارة واملهندس كسرى صقر الذي يعمل على انتاج 
اجلامعة  فــي  التنّفس  علم  فــي  واالختصاصي  االصطناعي  بالتنّفس  حتّكم  جهاز 
األميركية في بيروت الدكتور محمد اخلطيب، في حضور مستشار الوزير الدكتور 

محمد صفا.
وبعدما قــّدم صقر شرحًا تفصيليًا عن آلية عمل النموذج الــذي يصّنعه، ناقش 
ــفــرق الطّبية  احلـــاضـــرون فــي طـــرق تــطــويــره لــكــي تــتــنــاســب وتـــتـــالءم مــع حــاجــة ال

واالستشفائية في املستشفيات النعاش املرضى في غرف العناية املرّكزة.
نقباء املهن احلرة

وأمس عقد نقباء املهن احلرة اجتماعا لهم في »بيت الطبيب« بدعوة من نقيب اطباء 
لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف، وحضور نقيب اطباء لبنان في طرابلس 
الدكتور سليم ابي صالح، نقيب اطباء االسنان في بيروت روجيه ربيز، نقيبة اطباء 
االسنان في الشمال رلى ديب، نقيب الصيادلة الدكتور غسان األمني، نقيبة املمرضات 
واملمرضني الدكتور ميرنا ضومط، نقيب احملامني في طرابلس محمد خالد املراد، 

ونقيب احملررين جوزف قصيفي.
وخلصوا الى ما يلي:

1- تأكيد تضامن نقابات املهن احلرة ووحدتها في مواجهة هذه احملنة، ووضع 
امكاناتها في تصرف الهيئات املعنية ومساعدة املواطنني على الثبات في هذه املرحلة 

الدقيقة واخلطيرة من تاريخ وطننا والتزامها القيام مبا يخفف الكثير من االعباء.
2- توافق النقباء بعد املداوالت على اآلتي:

أ –تنوه نقابات املهن احلرة في لبنان الى االجراءات والتدابير التي يقوم بها رئيس 
مجلس القضاء االعلى ووزيرة العدل ومدعي عام التمييز بالتعاون والتنسيق التامني 
مع نقابتي احملامني في بيروت وطرابلس ملواجهة فيروس كورونا والتخفيف من حالة 
االكتظاظ في السجون اللبنانية عن طريق تخلية سبيل املوقوفني احتياطا بوسائل 
الكترونية والتي بدأت نتائجها بالظهور مرحبني بإنشاء دائرة حتقيق الكترونية في 

قصر عدل طرابلس على أمل أن تعم هذه التجربة قصور العدل االخرى.
ب - يؤكد املجتمعون أهمية التنسيق فــي مــا بــني نقابتي احملــامــني فــي بيروت 
وطرابلس ووزارة الصحة العامة ونقابتي االطباء في بيروت وطرابلس بالتعاون مع 

منظمة الصحة العاملية ملواجهة تفشي فيروس كورونا في السجون اللبنانية.
ج - الطلب الى شركات التأمني تغطية حاالت الكورونا والطلب من وزارة االقتصاد 

حتمل مسؤوليتها في هذا املجال.
القيام  كافة كي تستطيع  اللبنانية  املناطق  في  املستشفيات احلكومية  دعــم  د- 
مبهماتها وإيالء القطاع الصحي العام من مستشفيات حكومية ومراكز رعاية صحية 

أولية، اهتماما جادا بعدما أثبت كفايته وحضوره رغم االمكانات املتواضعة.
هـ - ضــرورة مشاركة نقابات املهن احلــرة في كل مراحل العمل تخطيطا وتنفيذا 
ـــوارد املالية وذلـــك بــهــدف اســتــعــادة ثقة  ورقــابــة وخصوصا فــي مواضيع صــرف امل
املواطنني بأجهزة الدولة ولتحفيز التبرعات املادية والعينية متاشيا مع مبدأ التكافل 

والتضامن االجتماعي.
و - تأجيل دفع الرسوم املالية والبلدية ورسوم الضمان االجتماعي واالعفاء من 

الغرامات.
ز - إفــادة املنتسبني الــى نقابات املهن احلــرة من الــقــروض املدعومة التي أقرها 

مجلس الوزراء.
ح - دعم اجلسم الصحي والعاملني في املهن احلــرة وشكرهم على اجلهود التي 
يبذلونها في هذه االحــوال الصعبة وذلــك بإعطائهم حقوقهم كاملة من دون نقصان 

ليتمكنوا من القيام بدورهم على أكمل وجه.
وأكد النقباء االستعداد املطلق ملؤازرة الدولة بأجهزتها كافة، وفي نطاق اختصاص 

الى عائالتهم معتبرًا أّن األمر خارج إطار القدرة على التنفيذ. وعلى أثر ذلك تواصلت 
النقيبة مع اإلعالمي مارسيل غامن ليتبنّي أّنه يكّن كل اإلحترام والتقدير للعاملني في 
املهنة، وقد كان له عّدة مواقف داعمة لهم ولعملهم، وقد أبدى كل سرور للتبّرعات التي 

حصل عليها الطاقم التمريضي عن حّق وجدارة. 
وتبنّي أّن ما صــدر عنه كــان ردة فعل عما تناوله النائب الضيف نقاًل عن بعض 
املمرضات واملمرضني وذلك ألنه اعتبر هذه املطالب تتخّطى القدرة احلالية وأولويات 
املرحلة الراهنة وتتخّطى إمكانات أي جهة أو مؤسسة إستشفائية، لكن لم يكن القصد 
توجيه أي إهانة للتمريض،  وكل مواقفه السابقة خير دليل على ذلك وخاصة الكالم 

الذي قيل عند استضافة النقيبة وحتميلها حتية لكل ممرضات وممرضي لبنان. 
طاقات  يبذلون  الــذيــن  التمريض  فــي  العاملني  انــزعــاج  النقيبة  نقلت  وباملقابل 
استثنائية في هذا الظرف الدقيق وشرحت له أّن مطلب املمرضات واملمرضني هو من 
باب معاناتهم منذ أكثر من شهر وُبعِدهم املستمر عن عائالتهم خوفًا من نقل العدوى 

إليهم.
عكار

ومن عكار، أفاد مراسل »اللواء« حسام احلسن بأّن النائب هادي حبيش تفّقد برفقة 
مدير مستشفى عكار احلكومي الدكتور محمد خضرين، مكان إنعقاد »خلية األزمة لدعم 
املستشفى احلكومي« في قاعة بلدية حلبا، التي ستعقد إجتماعها اليوم، من أجل جمع 
التبرعات املادية لصالح مستشفى عكار احلكومي لتجهيزه الستقبال حاالت إصابة 

بفيروس »كورونا«. 
وقال حبيش: »جئنا لنتفّقد األوضاع التحضيرات التي تسبق انعقاد خلية األزمة 
يوم غد، وهنا أؤكد أن املسؤولية على اجلميع وكل املجتمع العكاري للتبرع ملستشفى 
عكار احلكومي ونقول لكل العاملني فيها وجهازيها الطبي واإلداري )يعطيكم العافية( 
ــاء كــورونــا باإلضافة إلــى مــا تقوم بــه باقي  لكل مــا تقومون بها وجهودكم جتــاه وب
املؤسسات مثل الصليب األحمر وكاريتاس وصندوق الزكاة وكل املعنيني بالشأنني 

اإلجتماعي والصحي«.
وتابع: »اإلجتــاه الواضح للمساعدات ألنها ستكون للجانب الصحي حتى تكون 
املستشفى جاهزة الستقبال املرضى في حال حصلت حاالت كورونا من عكار ال سمح 
الله، وكذلك من أجل اإلهتمام بأوضاع الناس التي ُحجرت في منازلها بسبب األزمة 

وليس لديها أي مورد«. 
وشــدد على ضــرورة التزام املدعوين الـ 30 باحلضور الشخصي وأشــاار إلى أنه 
»عند الساعة 12 ظهًرا سيكون هناك بث مباشر على كافة القنوات اللبنانية حلث 
املغتربني وكل اللبنانيني ومن أراد أن يتبرع لعكار وللمستشفى احلكومي أن يكون 

على إطالع بتفاصيل املبادرة«.
وفي ما يلي رقم احلساب البنكي وأرقام الهاتف املخصصة الستقبال التبرعات من 

لبنان وخارجه.
وحددت ارقام الهواتف التالية لتلقي اتصاالت التبرع :76546420 و 71873999 

كًما حدد رقم احلساب في سيدرس بنك على ارقام احلسابات التالية: 
-الليرة اللبنانية 
 00080040000

 Iban
lb14009800000000000080040000

-الدوالر االميركي 
 usd 00080040013

Lb51009800000000000080040013
وتتمنى خلية األزمة على كل الراغبني بالتبرع االتصال على ارقام الهواتف املذكورة 

أعاله نهار غد السبت بني الساعة 11 صباًحا لغاية الساعة 5.30 بعد الظهر.
البترون

ومن البترون أفادت مراسلة »اللواء« نالسي جبرايل يونس عن رد رياض الشيخة 
مدير عام املنشآت الرياضية والشبابية والكشفية على مقترحات حتويل مدينة كميل 

شمعون الرياضية في بيروت، إلى مقر للحجر الصحي. 
واعتبر أن  حتويل املدينة إلى مكان للعزل الصحي أمر صعب، حيث تعتبر املدينة 
»املدينة غير مجهزة  اللبناني. مضيفا:  للجيش  أكثر من 300 عسكري  مقرا إلقامة 
لوجستيا لهذه اخليارات الطبية، حيث حتيطها أبنية سكانية وخالفه«، والفتا إلى 
أنه »بإمكاننا اقتراح مدينة البترون الكشفية والتي تخضع لسلطة الهيئة الرياضية، 
حيث يوجد ضمن نطاقها مبنى باستطاعة الدولة حتويله إلى مستشفى ميداني إذا ما 

دعت احلاجة«. 
إصابات بشكا

بفيروس كورونا  ظــهــور سبع إصــابــات مثبتة مخبريا  عــن  بلدية شكا  وأعلنت 
وحصول حالة شفاء واحــدة. ويتوزع املصابون على مستشفى رفيق احلريري )3 
إصابات(، مستشفى سيدة املعونات جبيل إصابة واحدة و3 مصابني ينفذون احلجر 

املنزلي. أما عدد املشكوك بإصابتهم نتيجة احتكاكهم باملصابني فهو 14شخصا. 
وكــّررت بلدية شكا »التأكيد على ضــرورة البقاء في املنازل وعــدم اخلــروج اال في 

حاالت الضرورة القصوى«. 
وبسبب تزايد عدد العائالت، األكثر حاجة، والذين باتوا بدون إعالة ظرفّية، بسبب 
توّقف العمل، إثر الوباء احلاصل، مّت إنشاء خلّية طوارئ، ملؤازرة »اللجنة الصحّية-

الرعايا  كهنة  بالتعاون مع   البترون  بــلــدات وســط  مــن  فــي مجموعة  اإلجتماعّية«، 
ومندوبني من كل قرية. وتعمل اخللية على تأمني مساعدات )حصص غذائية، حليب 
اطفال، حفاضات للكبار والصغار، مواد تنظيف أو مبالغ مالية لألدوية…(. على ان يتّم 
تسليم املساعدات إلى املندوبني الواردة أسماؤهم، في أكياس محّكمة اإلغالق،كما مّت 
تخصيص املساهماتكم املالّية، املخّصصة لألدوّية، في صيدلّية سيرج – جران. على 
ان جتمع املواد في غرفة معّقمة، ملّدة أسبوع، قبل أن يصار إلى توزيعها على العائالت 

املدرجة في اللوائح. 
ستريدا جعجع

ــه بعد الــتــأكــد مــن إصــابــة احد  وصـــدر عــن الــنــائــب ســتــريــدا جعجع بــيــان أمــس أن
أطباء مستشفى بشري احلكومي بفيروس »كــورونــا«: »أتوجه إلــى أهلي في مدينة 
بشري واملنطقة، طالبة منهم عدم الهلع واخلوف والتقّيد بشكل تام بتدابير الوقاية 
واإلرشـــادات الصادرة عن رئيس بلدّية بشري ورؤســاء بلديات القضاء. وطلبت من 
طاقم املستشفى الطبي االلتزام التام باحلجر الصحي ملّدة أسبوعني واالنتباه لعدم 

نقل الفيروس في منازلهم إلى أهاليهم والقريبني منهم.
كما يهمني أن أؤكد لكم أننا نقوم باتخاذ جميع التدابير واإلجــراءات مع قائمقام 
بشري ورئيس احتــاد البلديات ورؤســاء البلديات ورئيس مجلس ادارة مستشفى 
بشري احلكومي والطاقم الطبي والصليب االحمر والــدفــاع املدني، من أجــل حصر 

الفيروس ومنعه من التفشي«.

حبيش خالل تفّقد »خلية األزمة«
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