
نقابة االطباء وعمداء كليات الطب يف لبنان:
التريث بفتح املدارس واملطاعم ودور العبادة

اجتماعا  لبنان  الطب في  عقد عمداء كليات 
ف���ي ب��ي��ت ال��ط��ب��ي��ب - ف����رن ال���ش���ب���اك، ب��دع��وة 
م��ن نقيب االط��ب��اء ال��دك��ت��ورش��رف اب��و ش��رف، 
حضره كل من: الدكتور بيار يارد عن الجامعة 
جامعة  ع��ن  ط��ن��ب  روالن  ال��دك��ت��ور  اللبنانية، 
عن  السيد  م��ازن  الدكتور  ي��وس��ف،  القديس 
معوض  ميشال  الدكتور  االميركية،  الجامعة 
الدكتور  االميركية،   - اللبنانية  الجامعة  ع��ن 
الدكتور  البلمند،  جامعة  ع��ن  ب��ح��وث  ج���ودي 
ع��ص��ام ش��ع��ران��ي ع��ن ج��ام��ع��ة ب��ي��روت العربية، 
الجرثومية"  االم���راض  اط��ب��اء  "جمعية  رئيسة 
م���ادون���ا م��ط��ر، ورئ���ي���س "الجمعية  ال���دك���ت���ورة 

العلمية"في النقابة الدكتور برنار جرباقة.
اثنى المجتمعون على الجهود المبذولة من 
قبل الدولة اللبنانية، وبحثوا في الوضع الخطير 
الذي يمر به لبنان في مواجهة فيروس كورونا، 
وأب��دوا خشيتهم من خطر الوصول قريبا الى 
الموجة الثانية من الوباء، خصوصا بعد اجراءات 
التخفيف من حالة التعبئة العامة التي سبق ان 
أعلنتها الحكومة اللبنانية، والتراجع التدريجي 
في الحجر الصحي الذي اجازت به قبل التخطي 
الكلي للخطر في المرحلة االول��ى، اضافة الى 

ب���االج���راءات الصحية  التقيد  ال��ف��وض��ى وع���دم 
المفروضة على متن الطائرات في رحالت عودة 

المغتربين من الخارج. 
وابدوا كذلك استغرابهم لتراخي المواطنين 
التزام  وع���دم  الوقائية  االج����راءات  ف��ي تطبيق 
الطبيعية  الحياة  ال��ى  وانتقالهم  االرش����ادات، 
العادية، وكأن وباء كورونا زال، وانتفى خطر 
م��رور شهرين ونصف  ال��ع��دوى. وبعد  تفشي 
الشهر على اعالن التعبئة العامة والنجاح الذي 
حققه لبنان في المرحلة االولى من المواجهة، 
سدى  اللبنانيين  تضحيات  تذهب  ال  ولكي 
وي��ع��ود خطر انتشار ال��وب��اء م��ن ج��دي��د، أص��در 

المجتمعون التوصيات اآلتية:
1- ض��رورة تشدد الدولة في تطبيق التدابير 

الوقائية التي تتخذها. 
2- دع�����وة ال��م��واط��ن��ي��ن ال����ى االل����ت����زام ال��ك��ل��ي 
بارشادات وزارة الصحة ونقابة االطباء ومنظمة 

الصحة العالمية.
3- منع التجمعات منعا باتا.

4- ب��ع��د ال��ث��غ��رات ال��ت��ي رص����دت ف��ي تطبيق 
السماح  بالتريث في  نوصي  العودة  اج���راءات 
ب��ع��ودة آالف المغتربين م��ن ال��خ��ارج ال��ى حين 

تطبيق االجراءات التالية:
- ع���دم ال��س��م��اح ألي ك���ان ب��ال��رج��وع م��ن دون 

.PCR الخضوع لفحص
ف��ي  م�����ج�����ددا   PCR ف���ح���ص اج���������راء  ف������رض   -

المطارعلى جميع العائدين.
- التشدد في تطبيق الحجر االلزامي ومتابعته 

من قبل األجهزة المختصة.
- فرض الحجر المؤسساتي في اماكن محددة 

من قبل الدولة لمدة اسبوعين على األقل.
وال��ج��ام��ع��ات ودور  ال��م��دارس  تأجيل فتح   -5
الحضانة، واعادة النظر بقرار فتح المجمعات 
ودور  والمطاعم  الكبرى  التجارية  وال��م��ح��الت 

العبادة.
ل��ع��ودة دورة  6- وض��ع خطة منظمة وصحية 

الحياة االقتصادية واالجتماعية.
الجهات  مختلف  ب��ي��ن  التنسيق  تفعيل   -7
ال��م��ع��ن��ي��ة وال س��ي��م��ا م��ن��ه��ا وزارت���������ي ال��ص��ح��ة 
والداخلية من قوى أمن ومحافظين وبلديات 

في مختلف المناطق لمتابعة الحجر الصحي.
المخالفين  وغ��رام��ات على  ف��رض عقوبات   -8
ل��غ��ي��ره��م  ب��ال��ض��رر واألذى  ي��ت��س��ب��ب��ون  ال���ذي���ن 

وألنفسهم.

 

 

 

 

 
 

كورونا لبنان: 891 إصابة وحاالت يف شحيم وبرجا
لبنان لم يدخل املرحلة الرابعة وترقب حركة الوافدين

ي��زال هاجس فيروس كورونا يقلق  بينما ال 
ال��ع��ام لليوم  م��ع اس��ت��م��رار اإلق��ف��ال  اللبنانيين 
الثاني، تجدد السجال حول طبيعة اإلجراءات 
ال��ت��ي ي��م��ك��ن أن ت��ت��خ��ذه��ا ال��ح��ك��وم��ة اإلث��ن��ي��ن 
المقبل بعدانتهاء المرحلة الثانية من الحجر، 
حيث أكد وزير الداخلية محمد فهمي احتمال 
الغذائية  البلد أليام عدة ومنع المحال  إقفال 
م���ن ف��ت��ح أب���واب���ه���ا ل��م��ن��ع ت��ف��ش��ي ال���ف���ي���روس. 
وي��ت��أك��د ف���ي س��ي��اق اإلج�������راءات ال��م��ت��خ��ذة ان 
الزاوية  المغتربين تشكل حجر  إع��ادة  عملية 
ع��ودة  ب��دء  م��ع  المقبلة،  المرحلة  إل��ى  بالنسبة 
أك��ث��ر م��ن 12 أل���ف لبناني م��ن ب���الد االغ��ت��راب 
في المرحلة الثالثة التي تستمر الى 28 ايار 
ال���ج���اري، ح��ي��ث وص��ل��ت أم���س 7 ط��ائ��رات من 
دول أوروبية وأفريقية تقل لبنانيين اتخذت 
المطار  السابقة نفسها من  التدابير  بشأنهم 
الى الفندق، لكنها لم تمنع التالعب بفحوص 
PCR وكذلك عدم االلتزام بالحجر ما أدى الى 
زي���ادة ع��دد المصابين. ف��ي حين وض��ل عدد 
المصابين أمس الى 891 بتشجيل 5 إصابات 

جديدة.

 

PCR وفي وقت تواصلت حمالت فحوص
ال��ت��ي ت��ج��ري��ه��ا وزارة ال��ص��ح��ة، ف���ي ال��م��ن��اط��ق 
ل��ت��ح��دي��د ح��ج��م ت��ف��ش��ي ال���ف���ي���روس، ظ��ه��رت 
بؤرة ثانية على غرار بشري وهي بلدة شحيم 
ف��ي اقليم ال��خ��روب، حيث ت��م عزلها م��ع قيام 
فحوص  بإجراء  الجامعي  الحريري  مستشفى 
ألع�����داد ك��ب��ي��رة م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن ف���ي ال��ب��ل��دة، 
��ه يجب أخذ 

ّ
��د وزي��ر الصحة حمد حسن أن

ّ
أك

االح���ت���ي���اط���ات ال��م��ط��ل��وب��ة م���ع ال��ق��ادم��ي��ن من 
��ن��ا ن��ح��ت��اج ال���ى ت��ع��اون 

ّ
ال���خ���ارج، م��ش��ي��ًرا إل���ى أن

الحياة  ال��ى  ال��ع��ودة  ال��ى مسار  لنمّر  مجتمعي 
اج��ت��م��اع  ب��ع��د  وقال 

 

ودقة. ب��ح��ذر  الطبيعية 
ال��م��ج��ل��س ال��ص��ح��ي األع��ل��ى أم����س، "إذا أردن���ا 
تخفيف بعض إجراءات التعبئة العامة فارتداء 
الكمامة أصبح إلزامًيا ألنه يقي بنسبة %95 
من انتقال العدوى". ودعا حسن إلى ضرورة 
األمنية  ال��ق��وى  وتحميل  وال��ت��ع��اون  التنسيق 
والبلديات المسؤولية، إضافة إلى المسؤولية 

 

أّن د 
ّ
وأك

 

الحجر. بتدابير  لإللتزام  المجتمعية 
ال��وزارة تقوم بتتبع أهالي العسكريين الذين 
حسن  وتمنى 

 

بكورونا. إص��اب��ت��ه��م  ُس��ج��ل��ت 
ع��ل��ى ال��م��واط��ن��ي��ن ان ي��ت��ج��اوب��وا م��ع ارش����ادات 
�اًل، 

)

 

في البلدة هو 3

 

التقرير إلى أن اللجنة تنتظر نتائج فحص 4
مخالطين للمصابين (أجري لهم أول من أمس 
أي  عليهم  ل��م تسجل  أن��ه  علمًا   PCR فحص
ع���وارض(. وذك��ر أن ع��دد العائالت المحجورة 

كإجراء إحترازي بلغ 43.
في  الصحية  اللجنة  أعلنت  جهتها،  وم��ن 

 

45

 

خلية األزمة في بلدية برجا في تقريرها ال�
ال��ذي يغطي اإلصابات بفيروس كورونا "أنه 
تم تسجيل حالتين مثبتتين مخبريًا، وأجريت 
عملية استقصاء كاملة حول المحتكين بهما". 
المخالطين  "أن���ه���ا وض��ع��ت  ال��ل��ج��ن��ة  وأك�����دت 
(البالغ عددهم 120( في الحجر المنزلي، وتتم 

ل���� أج��رى فحوصًا ف��ي بلدة برجا 

 

ال��ك��وارث  ادارة  غ��رف��ة  ف��ي  المتابعة  لجنة  أم���ا 
واالزم�����ات ف��ي زغ��رت��ا ف��أف��ادت ان���ه ب��ع��د ظهور 
7 اص��اب��ات م��ؤك��دة ف��ي ف��ي��روس ك��ورون��ا في 
ثالث  شفاء  سجل  القضاء  ف��ي  مرياطة  بلدة 
حاالت كليًا، بينما الحاالت االربع المتبقية في 
� gray zone، وال وجود ألي حاالت ايجابية 

  

ال��م��ن��زل��ي ل����
حياتهم  م��زاول��ة  ال���ى  جميعًا  وع�����ادوا  عليهم، 

الطبيعية.
ع��ي��ن��ة   100 ال���ص���ح���ة  وزارة  ف����ري����ق  وأخ�������ذ 
وب��دن��اي��ل في  م��ج��دل��ون  بلدتي  ف��ي  عشوائية 
PCR بإشراف طبيب 

االل��زام��ي وع��دم اإلخ��ت��ال
الجوار لما يشكله ذلك من تحد للحفاظ على 
النقاط المكتسبة في مواجهة الوباء. وشدد 
على الحمالت الممنهجة ورفع نسبة الفحوص 
ال��م��وج��ه��ة ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ال������وزارة م��ع منظمة 
اللبنانية  المناطق  ك��ل  ف��ي  العالمية  الصحة 
لتحديد ال��واق��ع ال��وب��ائ��ي وت��ط��وره وال��ت��ي يتم 
م��ن مخالطين وأس��ره��م وم���ن لديهم  أخ��ذه��ا 
ع���وارض تحسسية وال��ت��ه��اب��ات ص��دري��ة ومن 
عالية  نسبة  الميدانية  حياتهم  ف��ي  لديهم 
م��ن االخ���ت���الط م��ع اآلخ���ري���ن، وذل����ك ب��ال��ت��زام��ن 
المناعي  الفحص  كواشف  باعتماد  البدء  مع 
المجتمعية،  المناعة  تقييم  ب��ه��دف  السريع 
حيث سيتم تكوين ف��ك��رة أول��ي��ة غ��دًا األح��د 
عن هذا الموضوع. واألهم ان التدابير االخيرة 
أمكن.  ما  الثانية  الموجة  احتواء  ال��ى  تهدف 
وأوض����ح وزي���ر ال��ص��ح��ة أن "إق��ف��ال ال��ب��ل��د ك��ان 
م��ن ضمن  �الص��اب��ات 

وزير الصحة في بدنايل.

نقابة االطباء وعمداء كليات الطب يف لبنان:
التريث بفتح املدارس واملطاعم ودور العبادة

اجتماعا  لبنان  الطب في  عقد عمداء كليات 
ف���ي ب��ي��ت ال��ط��ب��ي��ب - ف����رن ال���ش���ب���اك، ب��دع��وة 
م��ن نقيب االط��ب��اء ال��دك��ت��ورش��رف اب��و ش��رف، 
حضره كل من: الدكتور بيار يارد عن الجامعة 
جامعة  ع��ن  ط��ن��ب  روالن  ال��دك��ت��ور  اللبنانية، 
عن  السيد  م��ازن  الدكتور  ي��وس��ف،  القديس 
معوض  ميشال  الدكتور  االميركية،  الجامعة 
الدكتور  االميركية،   - اللبنانية  الجامعة  ع��ن 
الدكتور  البلمند،  جامعة  ع��ن  ب��ح��وث  ج���ودي 
ع��ص��ام ش��ع��ران��ي ع��ن ج��ام��ع��ة ب��ي��روت العربية، 
الجرثومية"  االم���راض  اط��ب��اء  "جمعية  رئيسة 
م���ادون���ا م��ط��ر، ورئ���ي���س "الجمعية  ال���دك���ت���ورة 

العلمية"في النقابة الدكتور برنار جرباقة.
اثنى المجتمعون على الجهود المبذولة من 
قبل الدولة اللبنانية، وبحثوا في الوضع الخطير 
الذي يمر به لبنان في مواجهة فيروس كورونا، 
وأب��دوا خشيتهم من خطر الوصول قريبا الى 
الموجة الثانية من الوباء، خصوصا بعد اجراءات 
التخفيف من حالة التعبئة العامة التي سبق ان 
أعلنتها الحكومة اللبنانية، والتراجع التدريجي 
في الحجر الصحي الذي اجازت به قبل التخطي 
الكلي للخطر في المرحلة االول��ى، اضافة الى 

ب���االج���راءات الصحية  التقيد  ال��ف��وض��ى وع���دم 
المفروضة على متن الطائرات في رحالت عودة 

المغتربين من الخارج. 
وابدوا كذلك استغرابهم لتراخي المواطنين 
التزام  وع���دم  الوقائية  االج����راءات  ف��ي تطبيق 
الطبيعية  الحياة  ال��ى  وانتقالهم  االرش����ادات، 
العادية، وكأن وباء كورونا زال، وانتفى خطر 
م��رور شهرين ونصف  ال��ع��دوى. وبعد  تفشي 
الشهر على اعالن التعبئة العامة والنجاح الذي 
حققه لبنان في المرحلة االولى من المواجهة، 
سدى  اللبنانيين  تضحيات  تذهب  ال  ولكي 
وي��ع��ود خطر انتشار ال��وب��اء م��ن ج��دي��د، أص��در 

المجتمعون التوصيات اآلتية:
1- ض��رورة تشدد الدولة في تطبيق التدابير 

الوقائية التي تتخذها. 
2- دع�����وة ال��م��واط��ن��ي��ن ال����ى االل����ت����زام ال��ك��ل��ي 
بارشادات وزارة الصحة ونقابة االطباء ومنظمة 

الصحة العالمية.
3- منع التجمعات منعا باتا.

4- ب��ع��د ال��ث��غ��رات ال��ت��ي رص����دت ف��ي تطبيق 
السماح  بالتريث في  نوصي  العودة  اج���راءات 
ب��ع��ودة آالف المغتربين م��ن ال��خ��ارج ال��ى حين 

تطبيق االجراءات التالية:
- ع���دم ال��س��م��اح ألي ك���ان ب��ال��رج��وع م��ن دون 

.PCR الخضوع لفحص
ف��ي  م�����ج�����ددا   PCR ف���ح���ص اج���������راء  ف������رض   -

المطارعلى جميع العائدين.
- التشدد في تطبيق الحجر االلزامي ومتابعته 

من قبل األجهزة المختصة.
- فرض الحجر المؤسساتي في اماكن محددة 

من قبل الدولة لمدة اسبوعين على األقل.
وال��ج��ام��ع��ات ودور  ال��م��دارس  تأجيل فتح   -5
الحضانة، واعادة النظر بقرار فتح المجمعات 
ودور  والمطاعم  الكبرى  التجارية  وال��م��ح��الت 

العبادة.
ل��ع��ودة دورة  6- وض��ع خطة منظمة وصحية 

الحياة االقتصادية واالجتماعية.
الجهات  مختلف  ب��ي��ن  التنسيق  تفعيل   -7
ال��م��ع��ن��ي��ة وال س��ي��م��ا م��ن��ه��ا وزارت���������ي ال��ص��ح��ة 
والداخلية من قوى أمن ومحافظين وبلديات 

في مختلف المناطق لمتابعة الحجر الصحي.
المخالفين  وغ��رام��ات على  ف��رض عقوبات   -8
ل��غ��ي��ره��م  ب��ال��ض��رر واألذى  ي��ت��س��ب��ب��ون  ال���ذي���ن 

وألنفسهم.

 

 

 

 

 
 

كورونا لبنان: 891 إصابة وحاالت يف شحيم وبرجا
لبنان لم يدخل املرحلة الرابعة وترقب حركة الوافدين

ي��زال هاجس فيروس كورونا يقلق  بينما ال 
ال��ع��ام لليوم  م��ع اس��ت��م��رار اإلق��ف��ال  اللبنانيين 
الثاني، تجدد السجال حول طبيعة اإلجراءات 
ال��ت��ي ي��م��ك��ن أن ت��ت��خ��ذه��ا ال��ح��ك��وم��ة اإلث��ن��ي��ن 
المقبل بعدانتهاء المرحلة الثانية من الحجر، 
حيث أكد وزير الداخلية محمد فهمي احتمال 
الغذائية  البلد أليام عدة ومنع المحال  إقفال 
م���ن ف��ت��ح أب���واب���ه���ا ل��م��ن��ع ت��ف��ش��ي ال���ف���ي���روس. 
وي��ت��أك��د ف���ي س��ي��اق اإلج�������راءات ال��م��ت��خ��ذة ان 
الزاوية  المغتربين تشكل حجر  إع��ادة  عملية 
ع��ودة  ب��دء  م��ع  المقبلة،  المرحلة  إل��ى  بالنسبة 
أك��ث��ر م��ن 12 أل���ف لبناني م��ن ب���الد االغ��ت��راب 
في المرحلة الثالثة التي تستمر الى 28 ايار 
ال���ج���اري، ح��ي��ث وص��ل��ت أم���س 7 ط��ائ��رات من 
دول أوروبية وأفريقية تقل لبنانيين اتخذت 
المطار  السابقة نفسها من  التدابير  بشأنهم 
الى الفندق، لكنها لم تمنع التالعب بفحوص 
PCR وكذلك عدم االلتزام بالحجر ما أدى الى 
زي���ادة ع��دد المصابين. ف��ي حين وض��ل عدد 
المصابين أمس الى 891 بتشجيل 5 إصابات 

جديدة.

 

PCR وفي وقت تواصلت حمالت فحوص
ال��ت��ي ت��ج��ري��ه��ا وزارة ال��ص��ح��ة، ف���ي ال��م��ن��اط��ق 
ل��ت��ح��دي��د ح��ج��م ت��ف��ش��ي ال���ف���ي���روس، ظ��ه��رت 
بؤرة ثانية على غرار بشري وهي بلدة شحيم 
ف��ي اقليم ال��خ��روب، حيث ت��م عزلها م��ع قيام 
فحوص  بإجراء  الجامعي  الحريري  مستشفى 
ألع�����داد ك��ب��ي��رة م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن ف���ي ال��ب��ل��دة، 
��ه يجب أخذ 

ّ
��د وزي��ر الصحة حمد حسن أن

ّ
أك

االح���ت���ي���اط���ات ال��م��ط��ل��وب��ة م���ع ال��ق��ادم��ي��ن من 
��ن��ا ن��ح��ت��اج ال���ى ت��ع��اون 

ّ
ال���خ���ارج، م��ش��ي��ًرا إل���ى أن

الحياة  ال��ى  ال��ع��ودة  ال��ى مسار  لنمّر  مجتمعي 
اج��ت��م��اع  ب��ع��د  وقال 

 

ودقة. ب��ح��ذر  الطبيعية 
ال��م��ج��ل��س ال��ص��ح��ي األع��ل��ى أم����س، "إذا أردن���ا 
تخفيف بعض إجراءات التعبئة العامة فارتداء 
الكمامة أصبح إلزامًيا ألنه يقي بنسبة %95 
من انتقال العدوى". ودعا حسن إلى ضرورة 
األمنية  ال��ق��وى  وتحميل  وال��ت��ع��اون  التنسيق 
والبلديات المسؤولية، إضافة إلى المسؤولية 

 

أّن د 
ّ
وأك

 

الحجر. بتدابير  لإللتزام  المجتمعية 
ال��وزارة تقوم بتتبع أهالي العسكريين الذين 
حسن  وتمنى 

 

بكورونا. إص��اب��ت��ه��م  ُس��ج��ل��ت 
ع��ل��ى ال��م��واط��ن��ي��ن ان ي��ت��ج��اوب��وا م��ع ارش����ادات 
�اًل، 

)

 

في البلدة هو 3

 

التقرير إلى أن اللجنة تنتظر نتائج فحص 4
مخالطين للمصابين (أجري لهم أول من أمس 
أي  عليهم  ل��م تسجل  أن��ه  علمًا   PCR فحص
ع���وارض(. وذك��ر أن ع��دد العائالت المحجورة 

كإجراء إحترازي بلغ 43.
في  الصحية  اللجنة  أعلنت  جهتها،  وم��ن 
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خلية األزمة في بلدية برجا في تقريرها ال�
ال��ذي يغطي اإلصابات بفيروس كورونا "أنه 
تم تسجيل حالتين مثبتتين مخبريًا، وأجريت 
عملية استقصاء كاملة حول المحتكين بهما". 
المخالطين  "أن���ه���ا وض��ع��ت  ال��ل��ج��ن��ة  وأك�����دت 
(البالغ عددهم 120( في الحجر المنزلي، وتتم 

ل���� أج��رى فحوصًا ف��ي بلدة برجا 

 

ال��ك��وارث  ادارة  غ��رف��ة  ف��ي  المتابعة  لجنة  أم���ا 
واالزم�����ات ف��ي زغ��رت��ا ف��أف��ادت ان���ه ب��ع��د ظهور 
7 اص��اب��ات م��ؤك��دة ف��ي ف��ي��روس ك��ورون��ا في 
ثالث  شفاء  سجل  القضاء  ف��ي  مرياطة  بلدة 
حاالت كليًا، بينما الحاالت االربع المتبقية في 
� gray zone، وال وجود ألي حاالت ايجابية 

  

ال��م��ن��زل��ي ل����
حياتهم  م��زاول��ة  ال���ى  جميعًا  وع�����ادوا  عليهم، 

الطبيعية.
ع��ي��ن��ة   100 ال���ص���ح���ة  وزارة  ف����ري����ق  وأخ�������ذ 
وب��دن��اي��ل في  م��ج��دل��ون  بلدتي  ف��ي  عشوائية 
PCR بإشراف طبيب 

االل��زام��ي وع��دم اإلخ��ت��ال
الجوار لما يشكله ذلك من تحد للحفاظ على 
النقاط المكتسبة في مواجهة الوباء. وشدد 
على الحمالت الممنهجة ورفع نسبة الفحوص 
ال��م��وج��ه��ة ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ال������وزارة م��ع منظمة 
اللبنانية  المناطق  ك��ل  ف��ي  العالمية  الصحة 
لتحديد ال��واق��ع ال��وب��ائ��ي وت��ط��وره وال��ت��ي يتم 
م��ن مخالطين وأس��ره��م وم���ن لديهم  أخ��ذه��ا 
ع���وارض تحسسية وال��ت��ه��اب��ات ص��دري��ة ومن 
عالية  نسبة  الميدانية  حياتهم  ف��ي  لديهم 
م��ن االخ���ت���الط م��ع اآلخ���ري���ن، وذل����ك ب��ال��ت��زام��ن 
المناعي  الفحص  كواشف  باعتماد  البدء  مع 
المجتمعية،  المناعة  تقييم  ب��ه��دف  السريع 
حيث سيتم تكوين ف��ك��رة أول��ي��ة غ��دًا األح��د 
عن هذا الموضوع. واألهم ان التدابير االخيرة 
أمكن.  ما  الثانية  الموجة  احتواء  ال��ى  تهدف 
وأوض����ح وزي���ر ال��ص��ح��ة أن "إق��ف��ال ال��ب��ل��د ك��ان 
م��ن ضمن  �الص��اب��ات 

وزير الصحة في بدنايل.

نقابة االطباء وعمداء كليات الطب يف لبنان:
التريث بفتح املدارس واملطاعم ودور العبادة

اجتماعا  لبنان  الطب في  عقد عمداء كليات 
ف���ي ب��ي��ت ال��ط��ب��ي��ب - ف����رن ال���ش���ب���اك، ب��دع��وة 
م��ن نقيب االط��ب��اء ال��دك��ت��ورش��رف اب��و ش��رف، 
حضره كل من: الدكتور بيار يارد عن الجامعة 
جامعة  ع��ن  ط��ن��ب  روالن  ال��دك��ت��ور  اللبنانية، 
عن  السيد  م��ازن  الدكتور  ي��وس��ف،  القديس 
معوض  ميشال  الدكتور  االميركية،  الجامعة 
الدكتور  االميركية،   - اللبنانية  الجامعة  ع��ن 
الدكتور  البلمند،  جامعة  ع��ن  ب��ح��وث  ج���ودي 
ع��ص��ام ش��ع��ران��ي ع��ن ج��ام��ع��ة ب��ي��روت العربية، 
الجرثومية"  االم���راض  اط��ب��اء  "جمعية  رئيسة 
م���ادون���ا م��ط��ر، ورئ���ي���س "الجمعية  ال���دك���ت���ورة 

العلمية"في النقابة الدكتور برنار جرباقة.
اثنى المجتمعون على الجهود المبذولة من 
قبل الدولة اللبنانية، وبحثوا في الوضع الخطير 
الذي يمر به لبنان في مواجهة فيروس كورونا، 
وأب��دوا خشيتهم من خطر الوصول قريبا الى 
الموجة الثانية من الوباء، خصوصا بعد اجراءات 
التخفيف من حالة التعبئة العامة التي سبق ان 
أعلنتها الحكومة اللبنانية، والتراجع التدريجي 
في الحجر الصحي الذي اجازت به قبل التخطي 
الكلي للخطر في المرحلة االول��ى، اضافة الى 

ب���االج���راءات الصحية  التقيد  ال��ف��وض��ى وع���دم 
المفروضة على متن الطائرات في رحالت عودة 

المغتربين من الخارج. 
وابدوا كذلك استغرابهم لتراخي المواطنين 
التزام  وع���دم  الوقائية  االج����راءات  ف��ي تطبيق 
الطبيعية  الحياة  ال��ى  وانتقالهم  االرش����ادات، 
العادية، وكأن وباء كورونا زال، وانتفى خطر 
م��رور شهرين ونصف  ال��ع��دوى. وبعد  تفشي 
الشهر على اعالن التعبئة العامة والنجاح الذي 
حققه لبنان في المرحلة االولى من المواجهة، 
سدى  اللبنانيين  تضحيات  تذهب  ال  ولكي 
وي��ع��ود خطر انتشار ال��وب��اء م��ن ج��دي��د، أص��در 

المجتمعون التوصيات اآلتية:
1- ض��رورة تشدد الدولة في تطبيق التدابير 

الوقائية التي تتخذها. 
2- دع�����وة ال��م��واط��ن��ي��ن ال����ى االل����ت����زام ال��ك��ل��ي 
بارشادات وزارة الصحة ونقابة االطباء ومنظمة 

الصحة العالمية.
3- منع التجمعات منعا باتا.

4- ب��ع��د ال��ث��غ��رات ال��ت��ي رص����دت ف��ي تطبيق 
السماح  بالتريث في  نوصي  العودة  اج���راءات 
ب��ع��ودة آالف المغتربين م��ن ال��خ��ارج ال��ى حين 

تطبيق االجراءات التالية:
- ع���دم ال��س��م��اح ألي ك���ان ب��ال��رج��وع م��ن دون 

.PCR الخضوع لفحص
ف��ي  م�����ج�����ددا   PCR ف���ح���ص اج���������راء  ف������رض   -

المطارعلى جميع العائدين.
- التشدد في تطبيق الحجر االلزامي ومتابعته 

من قبل األجهزة المختصة.
- فرض الحجر المؤسساتي في اماكن محددة 

من قبل الدولة لمدة اسبوعين على األقل.
وال��ج��ام��ع��ات ودور  ال��م��دارس  تأجيل فتح   -5
الحضانة، واعادة النظر بقرار فتح المجمعات 
ودور  والمطاعم  الكبرى  التجارية  وال��م��ح��الت 

العبادة.
ل��ع��ودة دورة  6- وض��ع خطة منظمة وصحية 

الحياة االقتصادية واالجتماعية.
الجهات  مختلف  ب��ي��ن  التنسيق  تفعيل   -7
ال��م��ع��ن��ي��ة وال س��ي��م��ا م��ن��ه��ا وزارت���������ي ال��ص��ح��ة 
والداخلية من قوى أمن ومحافظين وبلديات 

في مختلف المناطق لمتابعة الحجر الصحي.
المخالفين  وغ��رام��ات على  ف��رض عقوبات   -8
ل��غ��ي��ره��م  ب��ال��ض��رر واألذى  ي��ت��س��ب��ب��ون  ال���ذي���ن 

وألنفسهم.

 

 

 

 

 
 

كورونا لبنان: 891 إصابة وحاالت يف شحيم وبرجا
لبنان لم يدخل املرحلة الرابعة وترقب حركة الوافدين

ي��زال هاجس فيروس كورونا يقلق  بينما ال 
ال��ع��ام لليوم  م��ع اس��ت��م��رار اإلق��ف��ال  اللبنانيين 
الثاني، تجدد السجال حول طبيعة اإلجراءات 
ال��ت��ي ي��م��ك��ن أن ت��ت��خ��ذه��ا ال��ح��ك��وم��ة اإلث��ن��ي��ن 
المقبل بعدانتهاء المرحلة الثانية من الحجر، 
حيث أكد وزير الداخلية محمد فهمي احتمال 
الغذائية  البلد أليام عدة ومنع المحال  إقفال 
م���ن ف��ت��ح أب���واب���ه���ا ل��م��ن��ع ت��ف��ش��ي ال���ف���ي���روس. 
وي��ت��أك��د ف���ي س��ي��اق اإلج�������راءات ال��م��ت��خ��ذة ان 
الزاوية  المغتربين تشكل حجر  إع��ادة  عملية 
ع��ودة  ب��دء  م��ع  المقبلة،  المرحلة  إل��ى  بالنسبة 
أك��ث��ر م��ن 12 أل���ف لبناني م��ن ب���الد االغ��ت��راب 
في المرحلة الثالثة التي تستمر الى 28 ايار 
ال���ج���اري، ح��ي��ث وص��ل��ت أم���س 7 ط��ائ��رات من 
دول أوروبية وأفريقية تقل لبنانيين اتخذت 
المطار  السابقة نفسها من  التدابير  بشأنهم 
الى الفندق، لكنها لم تمنع التالعب بفحوص 
PCR وكذلك عدم االلتزام بالحجر ما أدى الى 
زي���ادة ع��دد المصابين. ف��ي حين وض��ل عدد 
المصابين أمس الى 891 بتشجيل 5 إصابات 

جديدة.

 

PCR وفي وقت تواصلت حمالت فحوص
ال��ت��ي ت��ج��ري��ه��ا وزارة ال��ص��ح��ة، ف���ي ال��م��ن��اط��ق 
ل��ت��ح��دي��د ح��ج��م ت��ف��ش��ي ال���ف���ي���روس، ظ��ه��رت 
بؤرة ثانية على غرار بشري وهي بلدة شحيم 
ف��ي اقليم ال��خ��روب، حيث ت��م عزلها م��ع قيام 
فحوص  بإجراء  الجامعي  الحريري  مستشفى 
ألع�����داد ك��ب��ي��رة م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن ف���ي ال��ب��ل��دة، 
��ه يجب أخذ 

ّ
��د وزي��ر الصحة حمد حسن أن

ّ
أك

االح���ت���ي���اط���ات ال��م��ط��ل��وب��ة م���ع ال��ق��ادم��ي��ن من 
��ن��ا ن��ح��ت��اج ال���ى ت��ع��اون 

ّ
ال���خ���ارج، م��ش��ي��ًرا إل���ى أن

الحياة  ال��ى  ال��ع��ودة  ال��ى مسار  لنمّر  مجتمعي 
اج��ت��م��اع  ب��ع��د  وقال 

 

ودقة. ب��ح��ذر  الطبيعية 
ال��م��ج��ل��س ال��ص��ح��ي األع��ل��ى أم����س، "إذا أردن���ا 
تخفيف بعض إجراءات التعبئة العامة فارتداء 
الكمامة أصبح إلزامًيا ألنه يقي بنسبة %95 
من انتقال العدوى". ودعا حسن إلى ضرورة 
األمنية  ال��ق��وى  وتحميل  وال��ت��ع��اون  التنسيق 
والبلديات المسؤولية، إضافة إلى المسؤولية 

 

أّن د 
ّ
وأك

 

الحجر. بتدابير  لإللتزام  المجتمعية 
ال��وزارة تقوم بتتبع أهالي العسكريين الذين 
حسن  وتمنى 

 

بكورونا. إص��اب��ت��ه��م  ُس��ج��ل��ت 
ع��ل��ى ال��م��واط��ن��ي��ن ان ي��ت��ج��اوب��وا م��ع ارش����ادات 
�اًل، 

)

 

في البلدة هو 3

 

التقرير إلى أن اللجنة تنتظر نتائج فحص 4
مخالطين للمصابين (أجري لهم أول من أمس 
أي  عليهم  ل��م تسجل  أن��ه  علمًا   PCR فحص
ع���وارض(. وذك��ر أن ع��دد العائالت المحجورة 

كإجراء إحترازي بلغ 43.
في  الصحية  اللجنة  أعلنت  جهتها،  وم��ن 

 

45

 

خلية األزمة في بلدية برجا في تقريرها ال�
ال��ذي يغطي اإلصابات بفيروس كورونا "أنه 
تم تسجيل حالتين مثبتتين مخبريًا، وأجريت 
عملية استقصاء كاملة حول المحتكين بهما". 
المخالطين  "أن���ه���ا وض��ع��ت  ال��ل��ج��ن��ة  وأك�����دت 
(البالغ عددهم 120( في الحجر المنزلي، وتتم 

ل���� أج��رى فحوصًا ف��ي بلدة برجا 

 

ال��ك��وارث  ادارة  غ��رف��ة  ف��ي  المتابعة  لجنة  أم���ا 
واالزم�����ات ف��ي زغ��رت��ا ف��أف��ادت ان���ه ب��ع��د ظهور 
7 اص��اب��ات م��ؤك��دة ف��ي ف��ي��روس ك��ورون��ا في 
ثالث  شفاء  سجل  القضاء  ف��ي  مرياطة  بلدة 
حاالت كليًا، بينما الحاالت االربع المتبقية في 
� gray zone، وال وجود ألي حاالت ايجابية 

  

ال��م��ن��زل��ي ل����
حياتهم  م��زاول��ة  ال���ى  جميعًا  وع�����ادوا  عليهم، 

الطبيعية.
ع��ي��ن��ة   100 ال���ص���ح���ة  وزارة  ف����ري����ق  وأخ�������ذ 
وب��دن��اي��ل في  م��ج��دل��ون  بلدتي  ف��ي  عشوائية 
PCR بإشراف طبيب 

االل��زام��ي وع��دم اإلخ��ت��ال
الجوار لما يشكله ذلك من تحد للحفاظ على 
النقاط المكتسبة في مواجهة الوباء. وشدد 
على الحمالت الممنهجة ورفع نسبة الفحوص 
ال��م��وج��ه��ة ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ال������وزارة م��ع منظمة 
اللبنانية  المناطق  ك��ل  ف��ي  العالمية  الصحة 
لتحديد ال��واق��ع ال��وب��ائ��ي وت��ط��وره وال��ت��ي يتم 
م��ن مخالطين وأس��ره��م وم���ن لديهم  أخ��ذه��ا 
ع���وارض تحسسية وال��ت��ه��اب��ات ص��دري��ة ومن 
عالية  نسبة  الميدانية  حياتهم  ف��ي  لديهم 
م��ن االخ���ت���الط م��ع اآلخ���ري���ن، وذل����ك ب��ال��ت��زام��ن 
المناعي  الفحص  كواشف  باعتماد  البدء  مع 
المجتمعية،  المناعة  تقييم  ب��ه��دف  السريع 
حيث سيتم تكوين ف��ك��رة أول��ي��ة غ��دًا األح��د 
عن هذا الموضوع. واألهم ان التدابير االخيرة 
أمكن.  ما  الثانية  الموجة  احتواء  ال��ى  تهدف 
وأوض����ح وزي���ر ال��ص��ح��ة أن "إق��ف��ال ال��ب��ل��د ك��ان 
م��ن ضمن  �الص��اب��ات 

وزير الصحة في بدنايل.

6
27140العدد    2020- 05-16 السبت 


