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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 

15839العدد    2020- 07-03الجمعة 

حالة وفاة و8 اإ�سابات »كورونية« جديدة

أع��ل��ن��ت وزارة ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة أم���س، ع��ن تسجيل 
8 إص��اب��ات جديدة بفيروس »ك��ورون��ا« املستجد، 7 من 
املُقيمني املخالطني لوافدين، وإصابة واحدة ُسّجلت بني 
الوافدين من اخلارج ما رفع العدد التراكمي لإلصابات 

إلى 1796 حالة.
وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، واخلاص 
الفيروس في لبنان، بأّنه مت خالل  مبستجدات تفشي 
 pcr ال��س��اع��ات ال 24 امل��اض��ي��ة إج����راء 2469 ف��ح��ص
اخل��اص بالفيروس، في ظل ارتفاع ح��االت الشفاء الى 

1242، كما ارتفاع عدد الوفيات إلى 35. 
من جهتها، أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة 
عكار في بيان، عن أّن ال إصابات جديدة بالفيروس في 
منذ  املسجلة  للحاالت  االجمالي  العدد  واستقر  عكار، 
17 آذار املاضي على 79 حالة.. احلاالت االيجابية: 9 - 

حاالت الشفاء: 70 - حاالت احلجر املنزلي: 113.
إل��ى ذل���ك، زار وزي���ر الصحة ال��ع��ام��ة ال��دك��ت��ور حمد 
حسن أم��س، مستشفى »أوتيل ديو دو فرانس«، وجال 
على مختلف أقسامه، وكان في استقباله رئيس جامعة 

األب  املستشفى  إدارة  مجلس  رئيس  يوسف  القديس 
سليم دك��اش، املدير الطبي الدكتور ج��ورج دب��ر، عميدة 
كلية الصيدلة في اجلامعة الدكتورة ماريان أبي فاضل، 
مسؤولو مختبر رودول��ف ميريو التابع لكلية الصيدلة 
ف��ي اجلامعة وع���دد م��ن أع��ض��اء اجل��س��م الطبي التابع 

للمستشفى.
ونوه حسن إثر اجلولة، ب�«املستوى الراقي للخدمات 
الطبية التي يتم تقدميها في املستشفى«، وحيا »اجلهود 
ال��ت��ي مت ب��ذل��ه��ا الس��ت��ق��ب��ال ح����االت م��ص��اب��ة ومشتبه 
بإصابتها بوباء كورونا، ما شكل عالمة فارقة في أداء 

املستشفى وحكمته في جندة أهلها«.
وأوض����ح أن »وزارة ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ق��ام��ت بجهد 
مشترك م��ع إدارة املستشفى ف��ي م��ا يتعلق باحلالتني 
اللتني سجلتا لدى الفريق الطبي، ومت تقصي املخالطني 
وعائلتي احلالتني من خ��الل برنامج الترصد الوبائي 
الطب  ورئيسة مصلحة  ن��دى غصن  الدكتورة  برئاسة 
الوقائي برئاسة ال��دك��ت��ورة عاتكة ب��ري، وتبني أن��ه مت 

حصر اإلصابات«.

الوزير حسن واألب دكاش خالل جولة على أقسام »أوتيل ديو«
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