
كورونا 463 حالة منها 17 جديدة والوفيات اإىل 12

وزير الصناعة في جلسة تقييم احلاجات الطبية

هبة »اليونيفل«

ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة 
وعدد  الصناعيني  وجمعية  ليبنور 
م��ع التصميم على  م��ن اجل��ام��ع��ات، 
توسيع م��روح��ة متثيل ال��ع��دد األكبر 
من اجلامعات في املجلس لالستفادة 
وطاقاتها  دك��ات��رت��ه��ا  خ���ب���رات  م���ن 
وتصميمنا  اص��رارن��ا  ومختبراتها. 
املجلس، لوضع  املباشرة بعمل  على 
اآلل���ي���ات وم��واك��ب��ة االن���ت���اج الطّبي 
احلديث في لبنان حلماية املجتمع من 
كورونا، وحتفيز الكفاءات لالبداع في 
املجال الصناعي. تباحثنا في االمور 
العلمية والصناعية. اتفق املجتمعون 
جلان  وت��أل��ي��ف  املجلس  تفعيل  على 
املتعّددة  املنتجات  تتابع  متخصصة 
االصطناعي  ال��ت��ن��ف��س  االت  م���ث���ل 
وغرف  الواقية  واملالبس  والكمامات 
واملعقمات  اجلاهزة  الفائقة  العناية 
التدفئة  واجهزة  وادوات  واملنظفات 
ولألمانة،  ال���غ���رف.  ف���ي  وال��ت��ه��وئ��ة 
واكبتنا اجلامعة االميركية في بيروت 
الصناعة  وزارة  ت��ل��ّق��ف  ب��داي��ة  م��ن��ذ 
املبادرات التي أطلقت لتصنيع أجهزة 
التنّفس االصطناعية. ونحن اآلن في 
ص��دد اع��داد امل��س��ودة األول��ى لشروط 
على  االجهزة،  هذه  ومعايير تصنيع 

أمل اقرارها قريبا«.
وزارة العمل

العمل  وزارة  أص����درت  ب���دوره���ا، 
بشروط  ب���اإلل���ت���زام  ي��ت��ع��ل��ق  تعميما 
العمل  أم��اك��ن  ف��ي  الصحة والسالمة 
االقتظاظ  ع�����دم  ل��ن��اح��ي��ة  الس���ي���م���ا 
واحمل���اف���ظ���ة ع���ل���ى امل���س���اف���ة اآلمنة 
ب���ني ال��ع��م��ال ف���ي ام���اك���ن ع��م��ل��ه��م او 
استخدام  ع��ل��ى  وامل��واظ��ب��ة  سكنهم 
والوقاية  والتعقيم  التنظيف  ادوات 
والكمامات  ك��ال��ق��ف��اذات  الشخصية 
واغطية الرأس، وغيرها، وكذلك تعليق 

امل��ن��ش��ورات ال��ت��وع��وي��ة ب��ه��ذا املجال 
وعدم استقبال اي موظف تبدو عليه 
احدى عالمات املرض )ح��رارة عالية، 
الم في احللق، القحة..(، والتأكد من 
أماكن  ف��ي  الوقاية  إج���راءات  تطبيق 
للمستخدمني  النقل  ووس��ائ��ل  سكن 

والعمال اللبنانيني واالجانب.
م��ع االش���ارة ال��ى ان وزارة العمل 
ملراقبة  ال��الزم��ة  االج����راءات  ستتخذ 
ال���ت���زام امل��ن��ش��آت مب��ع��اي��ي��ر الصحة 

والسالمة.
هبة من اليونيفل 

وم��ن ص��ور، أف��اد مراسل »اللواء« 
اليونيفل  »ق����وات  ب���أّن  ج��م��ال خليل 
قّدمت أمس عددًا من املعدات وبعض 
امل��س��ت��ل��زم��ات األخ������رى إل����ى بلدية 
الناقورة، وهي البلدة التي تستضيف 
ال��ع��ام لبعثة األمم املتحدة في  امل��ق��ّر 
جنوب لبنان. وتندرج هذه الهبة في 
إطار جهود اليونيفل األوسع ملساعدة 
ال��س��ك��ان وامل��ج��ت��م��ع��ات احمل��ل��ي��ة في 

محاربة وباء فيروس كورونا«.
وقال رئيس بعثة اليونيفل وقائدها 
العام اللواء ستيفانو ديل كول: »خالل 
هذه األوقات العصيبة، من الضروري 
فالوضع  البعض،  ببعضنا  نهتم  أن 
غ��ي��ر امل���س���ب���وق ي��ت��ط��ل��ب إج������راءات 
اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وت���ع���اون���ًا ال����ى أقصى 
ال��درج��ات، باإلضافة إل��ى اتباع نهج 
املنطقة  استباقي في مساعدة سكان 

الذين رّحبوا بنا منذ عام 1978«.
قناعًا   750 ال���ه���ب���ة  وت��ض��م��ن��ت 
 ،N95 ن��وع أقنعة من  جراحيًا، و10 
العادية،  ال��ق��ف��ازات  م��ن  زوج  و300 
ق���ف���ازات االستعمل  م��ن  و30 زوج����ًا 
املتخصص، و10 ب��دالت واق��ي��ة و10 

أغطية لألحذية.
شكر  املستلزمات،  اس��ت��الم  وب��ع��د 

أعلنت وزارة الصحة في تقريرها 
ال��ي��وم��ي، ع��ن أّن���ه ل��غ��اي��ة ي���وم أمس، 
ب��ل��غ ع���دد احل�����االت امل��ث��ب��ت��ة مخبريا 
اجلامعي  احل���ري���ري  مستشفى  ف��ي 
اجلامعية  املستشفيات  ومختبرات 
املختبرات  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة  املعتمدة 
اخلاصة 463 حالة ب��زي��ادة 17 حالة 
عن يوم امس األول. كما سجلت حالة 
املعونات  سيدة  مستشفى  ف��ي  وف��اة 
العقد اخلامس  اجلامعي ملريض في 
م��ن ال��ع��م��ر، ك���ان ي��ع��ان��ي م��ن امراض 

مزمنة ما يرفع عدد الوفيات الى 12.
وزارة الصناعة

من جهته، أطلق وزي��ر الصناعة 
ال���دك���ت���ور ع���م���اد ح���ب ال���ل���ه أعمال 
املجلس العلمي االستشاري للتطوير 
الصناعي ملواكبة وزارة الصناعة في 
وتطوير  الصناعي  االنتاج  حتسني 
الصناعة احمللية وحتديثها، برعاية 
رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان 
دياب، والتي دفعت أزمة كورونا إلى 
لتكون باكورة  تأليفه،  االس��راع في 
أعماله بالتنسيق مع وزارة الصحة 
العامة، مواكبة وتقييم هذا املجلس 
احلاجات من املعدات الطبية واملواد 
األخرى )معدات الوقاية الشخصية، 
االصطناعية،  ال��ت��ن��ّف��س  أج���ه���زة 
ذل��ك( ومراقبة  إل��ى  الكمامات، وم��ا 
محليا  تصنيعها  وج��ودة  نوعيتها 
وفق املعايير العاملية، وذلك لتأمني 
ال��ب��دائ��ل وال��ن��واق��ص ع��ن األجهزة 

املستوردة.
وت��ن��اول��ت ال��ن��ق��اش��ات ف��ي جلسة 
حت��دي��د م��ع��اي��ي��ر وم���راق���ب���ة نوعية 
م���ع���دات احل��م��اي��ة ل��ل��ج��س��م الطبي 
في  املستعملة  ال��ط��ب��ي��ة  وامل���ع���دات 
س���ي���اق م��ك��اف��ح��ة ت��ف��ش��ي فيروس 
كورونا. وشارك في االجتماع النائب 

نعمة افرام. 
رئيس  مستشار  املجلس  ويضم 
احل���ك���وم���ة ال���دك���ت���ور أس���ع���د عيد، 
املقاييس  ملؤسسة  ال��ع��ام��ة  امل��دي��رة 
ليبنور   ( اللبنانية  وامل��واص��ف��ات 
( امل��ه��ن��دس��ة ل��ي��ن��ا درغ������ام، رئيس 
اللبنانيني  ال��ص��ن��اع��ي��ني  ج��م��ع��ي��ة 
ال��دك��ت��ور ف���ادي اجل��م��ّي��ل، مستشار 
وزير الصناعة الدكتور محمد صفا، 
الصناعة  ع���ن وزارت������ي  ومم��ّث��ل��ني 
البحوث  معهد  ال��ع��ام��ة،  وال��ص��ح��ة 
لتشجيع  العامة  الهيئة  الصناعية، 
)اي�������دال(، املجلس  االس���ت���ث���م���ارات 
الوطني للبحوث العلمية، اجلامعة 
في  األميركية  اجلامعة  اللبنانية، 
ب��ي��روت، ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س يوسف، 
األميركية،   - اللبنانية  اجل��ام��ع��ة 
وتطوير  إدارة  االسالمية،  اجلامعة 
تكنولوجيا الرعاية الصحية وشركة 

فونيكس للتكنولوجيا.
»كانت احلكومة  الله:  وق��ال حب 
في صدد تأليف هذا املجلس بهدف 
مساعدتها الدولة في قضايا متعددة 
وباألخص في ما يتعلق بالصناعة. 
لكن أزم��ة ك��ورون��ا أدت إل��ى تسريع 
مع  التعامل  ان  خصوصا  انشائه، 
ل��م نكن  ق��ض��اي��ا تصنيعية ج��دي��دة 
حاجة  أصبح  سابقا  معها  نتعامل 
م���اس���ة، م��ث��ل ال��ك��م��ام��ات ومعدات 
احلماية الشخصية وأجهزة التنفس 
االص��ط��ن��اع��ي وغ���ي���ره���ا. م���ن هنا، 
وج��دن��ا ض���رورة تأسيس مجموعة 
 - صناعية   - علمية   - مؤسساتية 
طبية اكادميية في أس��رع ما يكون 
ملواكبة هذه االعمال، والتأكيد على 
حسن سير انتاجها وفق املواصفات 
املطلوبة  الطبّية  للحاجات  وتلبية 
منها وتبدأ مع كل مشروع. انطلقنا 
بعمل ه��ذا املجلس، على أن تنبثق 

عنه جلان متخصصة بكل قطاع«. 
وتابع: »كما الحظتم تكوين املجلس 
ال��ص��ن��اع��ة والصحة،  وزارت������ي  م���ن 

رئيس البلدية عباس عواضة لليونيفل 
دعمها، مؤكدًا أن البلدية تبذل قصارى 
الفيروس.  انتشار  الح��ت��واء  جهدها 
وقال: »هذا هو الوقت املناسب للعمل 
س���وي���ًا وج��ن��ب��ًا إل����ى ج��ن��ب حملاربة 
الناقورة  بلدية  إن  ك��ورون��ا.  فيروس 
تواصل جهودها وإجراءاتها حملاربة 
انتشار الفيروس وحتّث السكان على 

البقاء في منازلهم«. 
بداية  اليونيفل منذ  أّن  إلى  ُيشار 
اإلج����راءات  ال��ف��ي��روس جميع  تفشي 
االح��ت��رازي��ة ال��الزم��ة ملنع أي إصابة 
البالغ  البعثة  أف���راد  ب��ني  بالفيروس 
عددهم أكثر من 11.000 عنصر حفظ 
س���الم ع��س��ك��ري وم��دن��ي، وك��ذل��ك بني 
السكان املضيفني. وتواصل اليونيفل 
ت��ن��ف��ي��ذ أن��ش��ط��ت��ه��ا ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة على 
م��دار الساعة وط��وال أي��ام األسبوع، 
ال����ق����وات املسلحة  م���ع  ب��ال��ت��ن��س��ي��ق 
على  االس��ت��ق��رار  لضمان  اللبنانية، 

طول اخلط األزرق.
تعميم لنقابة األطباء 

وأم����س، ص���در ع��ن نقيب االطباء 
ش���رف اب���و ش���رف أن���ه »ي��ت��م التداول 
ع��ب��ر وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االجتماعي 
بلوائح تتضمن أسماء أطباء وأرقام 
هواتفهم من أجل االستشارة الطبية 

عبر الهاتف«. 
1- إن املعاينة عن بعد محصورة 
بني الطبيب واملرضى الذين يتابعهم، 
وليس أي مريض آخ��ر وال ميكن ألي 
طبيب أن يقوم مبعاينة مرضى ال علم 

له مسبقا بحالتهم الصحية. 
2- حتذر نقابة األطباء من انتحال 
ص��ف��ة طبيب أو إرس����ال رس��ائ��ل الى 
أط��ب��اء م��ن شأنها إث���ارة البلبلة  في 
الوسط الطبي ولدى املرضى في هذه 
االوقات العصيبة التي مير بها لبنان.

3- ت��ط��ال��ب ن��ق��اب��ة االط��ب��اء مكتب 
التحري  املعلوماتية  جرائم  مكافحة 
وستتقدم  وامل��ش��ارك��ني  الفاعلني  ع��ن 
بشكوى ملالحقتهم امام النيابة العامة 

التمييزية.
لضبط أسعار 
االجهزة الطبية

وأم�����س أي����ض����ًا، أك�����دت مؤسسة 
للحوار  اجَل��م��ي��ل  ميخائيل  امل��ط��ران 
والثقافة ضرورة تفعيل ضبط أسعار 
ال��س��ل��ع واالح���ت���ك���ار ل��ب��ع��ض امل����واد 
االس��ت��ه��الك��ي��ة ولألجهزة  األس��اس��ي��ة 
وامل���ع���دات الطبية واألدوي�����ة ف��ي ظل 
انتشار فيروس كورونا وتأمني الدعم 
من  يتمكنوا  ك��ي  للمواطنني  املعجل 
البقاء في منازلهم خالل فترة احلجر 

الوقائي.  
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