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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 

15831العدد    2020- 06-17األربعاء 

تفاهم بني »RDCL World« و»الي�صوعية«:

الترّبع باألفي و�صط لنقل العّينات لختبار »كورونا«
وق��ع جتمع رج��ال وس��ي��دات األعمال 
World RDCLالعالم في  اللبنانيني 

الدكتور  اإلدارة  مجلس  برئيس  ممثاًل 
يوسف القديس  وجامعة  زمكحل،  فؤاد 

USJ  ممثلة برئيسها البروفسورسليم 
دك�������اش، م����ذك����رة ت���ف���اه���م ف����ي ح��دي��ق��ة 
اجل��ام��ع��ة، ف��ي ح��ض��ور أع��ض��اء مجلس 
 RDCL�ل اإلستشاري  واملجلس  اإلدارة 

.World
وألن ال��ت��ض��ام��ن ه��و س��م��ة امل��رح��ل��ة 
فإن  الطّيبة،  اإلرادات  ومحّرك ألصحاب 
على  يحتوي  التفاهم،  مذكرة  مضمون 

ق��ي��ام جت��ّم��ع رج���ال وس���ّي���دات األع��م��ال 
جتّلت  مب��ب��ادرة،  العالم  ف��ي  اللبنانيني 
العّينات  لنقل  وسط  ب��أل��ف��ي  ب��ال��ت��ب��رع 
كوفيد  إلخ��ت��ب��ار   ،VTM ال��ف��ي��روس��ي��ة  
19، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��ت��ب��ّرع مب��ع��دات 
احلماية الشخصّية  PPE، إلستخدامها 
ف��ري��ق ع��م��ل مستشفى أوت��ي��ل  ق��ب��ل  م��ن 
اجل��ام��ع��ّي ومختبرات  ف��ران��س  دو  دي��و 
الصيدلة  لكلّية  التابعة  ميريو  رودول��ف 
بيروت.  القّديس يوسف في  في جامعة 
في  مستوصفات  س��ي��زور  العمل  فريق 
امل��ن��اط��ق ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ة إلج�����راء  فحوص  

PCR املجانّية  ل��ذوي احلاجة الذين ال 
ميلكون تغطية من الضمان االجتماعي، 
أو  صحّية  تأمني  بطاقات  لديهم  وليس 

إستشفائّية.
إدارة  »ان مجلس  الى  زمكحل  ولفت 
جتمع رجال وسيدات االعمال اللبنانيني 
في العالم قرر بالتبرع بالفي وسط لنقل 
إلختبار   ،VTM الفيروسية  العينات 
التبرع  إل��ى  باإلضافة   ،  19-COVID
 ،PPE الشخصية  احل��م��اي��ة  مب��ع��دات 
USJ- عمل  فريق  قبل  من  إلستخدامها 

 Laboratoire/ كلية الصيدلة -  HDF
العمل  فريق   .Rodolphe Mérieux
املناطق  ف��ي  مستوصفات  س��ي��زور  ه��ذا 
اللبنانية للقيام بفحوص  PCR مجانا 
لذوي احلاجة، والذين ال ميلكون تغطية 
ضمان إجتماعي، وليس لديهم بطاقات 

تأمني صحية وإستشفائية«.
من جهته، قال دّكاش »إن الكثير ُقّدم 
ولن  وللمستشفى،  وط��اّلب��ه��ا  للجامعة 
ننسى ذلك أبدًا. وفي هذا اإلطار نستقبل 
ه��ذه الهبة م��ن جت��ّم��ع رج���ال وس��ّي��دات 
في  يعملون  ال��ذي��ن  اللبناني  ال��ش��ع��ب 
العالم، من أجل مختبر رودولف ميريو 
أج��ل مستشفى  وم��ن  الصيدلة  كلّية  في 
كبير  ب��ف��رح  نستقبل  كما  دي���و،  أوت��ي��ل 
وأعضاء  زمكحل  فؤاد  الدكتور   العزيز 
وس��ي��دات  رج���ال  جت��م��ع  إدارة  مجلس 
األعمال اللبنانيني في العالم، في حديقة 
قريبون  بأنكم  ونشعر  اجلامعة،  رئاسة 
مّنا بالفعل ونشكركم على تبرعكم بهذه 

التجهيزات«.


