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خبرية
ّ
ف �ي��ه .ي� �ت ��ردد ب �ق��وة أن ه �ن��اك ن �ي��ة ل��دى
ال ��دك� �ت ��ور امل �ت �ع��ب ب �س �ب��ب ت� �ق ��دم ال �س��ن
وتردي وضعه الصحي ببيع املستشفى
لطرف يؤمن استمرارية عمله بالشكل
الذي هو عليه اليوم .لكن األمر لم ينجح
حتى اآلن على ما يبدو.
ي �ق��ول م �ص��در م�ط�ل��ع إن ه �ن��اك م��ؤام��رة
تحاك ضد هذا الصرح الصيداوي املميز
ف��ي املدينة منذ م��دة .وق��د طبخت على
ن��ار ه��ادئ��ة ك��ي تصل األم��ور إل��ى حائط
م�س��دود ،يسهل م��ن بعدها االستحواذ
على املستشفى من قبل أطراف معروفة
تتربص بها.
وهنا تطفو على السطح نظرية وجود
«م � ��ؤام � ��رة م ��ذه �ب �ي ��ة» ل �ل �س �ي �ط��رة ع�ل��ى
ع��اص �م��ة ال �ج �ن��وب ،ف�ت�س�م��ع كل��ام��ا ب��دأ
ي �ك �ث��ر ب �ع��د أح � ��داث ع �ب��را األخ� �ي ��رة ع��ن
ان أط��راف��ا ش�ي�ع�ي��ة ع��دي��دة م�ن�ه��ا ح��زب
ال � �ل� ��ه ،أرادت م� �ن ��ذ ف� �ت ��رة االس� �ت� �ح ��واذ
ع�ل��ى امل�س�ت�ش�ف��ى ن �ظ��را ل ��دوره الصحي
وال� � �خ � ��دم � ��ات � ��ي ع � �ل� ��ى ص � �ع � �ي ��د ص� �ي ��دا
والجنوب عامة.

في العام  1991أجريت
في المستشفى أول
عملية زرع قلب في
الشرق األوسط

بالعمل بشكل مباشر أو غير مباشر مع
هذه املؤسسة؟

أزمة مالية ومؤامرة
ال يخفى على الكثيرين أن املستشفى
ي�م��ر م�ن��ذ ف�ت��رة ب��أزم��ة م��ال�ي��ة ،انعكست
بشكل واض��ح عليه كما على العاملني

ما قل
ودل
تلقى رئيس اتحاد بلديات ساحل
الزهراني علي مطر أمس ،بالغًا
يفيد بانتشار وباء الجرب بني عدد
من الالجئني السوريني املقيمني
في محيط جسر الزهراني .هؤالء
يؤوون عائالتهم وأطفالهم في خيم
من النايلون نصبوها خلف معامل
األحجار وعلى ضفاف النهر الذي
يحمل في مجراه مياه الصرف الصحي
من األودية املمتدة من مرجعيون
إلى النبطية حتى الزهراني .مطر
لفت إلى أن الجرب ليس الخطر
الصحي الوحيد الناجم عن ظروف
إقامة الالجئني .القمل انتشر في
وقت سابق بني طالب املدارس
الرسمية في املنطقة .وقبل أقل
من شهر ،استدعى االتحاد فريقًا من
وزارة الصحة وخبراء من كلية العلوم
في الجامعة اللبنانية بعد ظهور
عوارض عن انتشار مرض اللشمانيا.

وه� �ن ��ا ي� �س ��أل م �ت ��اب �ع ��ون مل� � ��اذا ت�ت�م�ن��ع
وزارة ال �ص �ح��ة ع ��ن س� ��داد امل �ت��وج �ب��ات
ع �ل �ي �ه��ا ت� �ج ��اه ه � ��ذا امل �س �ت �ش �ف��ى؟ مل� ��اذا
ت� � ��رك األم� � � ��ر ل� �ت� �ص ��ل امل � �ب� ��ال� ��غ ال� ��واج� ��ب
ع�ل��ى ال� ��وزارة دف�ع�ه��ا للمستشفى أكثر
م� ��ن  40م� �ل� �ي ��ون دوالر أم � �ي ��رك ��ي؟ ه��ل
ي �ح �ص��ل ذل ��ك ك ��ي ت �ث �ق��ل ال ��دي ��ون ك��اه��ل
امل �س �ت �ش �ف��ى ف �ي �س �ه��ل ب��ال �ت��ال��ي ه�ض�م��ه
الح� �ق ��ا؟ ع �ل��ى اه �م �ي��ة ال� �س ��ؤال االخ �ي��ر،
اال ان م�ع�ن�ي�ين ي�ن�ب�ه��ون ال ��ى أن جميع
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ف� ��ي ل �ب �ن ��ان ت �ع ��ان ��ي م��ن
مشكلة ت��راك��م مستحقاتها ل��دى وزارة
الصحة وامل��ؤس�س��ات ال�ض��ام�ن��ة ،والتي
وص�ل��ت ال��ى  1200مليار ل�ي��رة ،بحسب

رئ �ي��س ن �ق��اب��ة اص �ح ��اب امل�س�ت�ش�ف�ي��ات.

البحث عن حل
ف� ��ي م� �ح ��اول ��ة م� �ن ��ه ل� �ح ��ل ه� � ��ذه امل �ش �ك �ل��ة
املتفاقمة ،تقول مصادر مطلعة إن حمود
فاتح النائبة بهية الحريري باملوضوع
أكثر من مرة طالبا منها املساعدة ،السيما
أن هناك مبالغ مالية كبيرة متراكمة على
آل الحريري لصالح املستشفى.
وتضيف املصادر أن حمود أبلغ الحريري
ف ��ي ال �ف �ت��رة األخ� �ي ��رة ب �ش �ك��ل ص��ري��ح أن��ه
ال يمكن أن يستمر ال��وض��ع ع�ل��ى م��ا هو
عليه ،وطلب منها شراء حصة من أسهم
ّ
الشركة (املالكة للمستشفى) عل هذا األمر
يساهم في ضخ سيولة نقدية تؤدي إلى
حل األزمة .ويقال بأن الحريري استمهلت
ح �م ��ود ب �ع��ض ال ��وق ��ت ك ��ي ت �ف��ات��ح س�ع��د
الحريري باألمر ،لكن الجواب كان مخيبا
إذ أبلغت «ال �س��ت» ال��دك�ت��ور ح�م��ود أنهم
غير قادرين على دفع أي مبلغ خاصة في
هذا الوقت بالذات.
ي�ق��ول مطلعون إن��ه رص��دت خ�لال الفترة
األخ � �ي� ��رة م� ��ؤش� ��رات ج ��دي ��ة ت �ع �ك��س ن�ي��ة
ط��رف من خ��ارج املدينة االستحواذ على
امل�س�ت�ش�ف��ى ،وق ��د ت�ب�ل��غ ح �م��ود ذل ��ك عبر
ص��دي��ق م �ق��رب م �ن��ه وم ��ن ال� �ط ��رف اآلخ ��ر
املعني بعملية ال�ش��راء ،لكنه (أي حمود)
أع�ل��ن أم��ام مقربني منه أن��ه ال ي�ن��وي بيع
املستشفى «لهم».
أم��ام ت��أزم األم��ر ،تتحدث مصادر متابعة
ع � ��ن وج� � � ��ود ط� � ��رف ع� ��رب� ��ي (ي� � �ت � ��ردد أن ��ه
خليجي) أب��دى اهتماما في ش��راء حصة
كبيرة من املستشفى ،لكن غياب االتفاق
العائلي (ال��وال��د وابنتيه) على موضوع
ال�ب�ي��ع وش�ك�ل��ه وال�ن�س��ب وال��وص��اي��ة ،أدى
إلى تجميد كل شيء حتى اللحظة.
مهما تكن النتيجة التي ستفضي إليها
األم ��ور ف��ي املحصلة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ،ي�ب��دو أن
صيدا تنازع للمحافظة على واح��دة من
ميزاتها اإلضافية ،باعتبارها مستشفى
ال �ج �ن��وب .م �ئ��ات ال �ع��ائ�ل�ات ال �ص �ي��داوي��ة
ستقف ف��ي وج��ه امل�ج�ه��ول ب�ع��دم��ا قضى
أب �ن��اؤه��ا س�ن�ين ط��وي�ل��ة م��ن ح�ي��ات�ه��م في
خدمة مؤسسة حققت للمدينة وألهلها
الكثير .فهل هي معالم الحقبة الجديدة
التي تدخلها صيدا على خطى ما سبقها
من املدن؟
األسئلة كثيرة ...في رؤوس الصيداويني
ال �ت��ي ال ت ��زال ح��ام�ي��ة ح�ت��ى اآلن ،وال��ذي��ن
ي�ب��دو أن�ه��م غ�ي��ر راض�ي�ن ع��ن ال �ح��ال ال��ذي
ت��ؤول إل�ي��ه مدينتهم ت��دري�ج�ي��ا ،م��ن دون
القدرة على إحداث تغيير.

ال خوف
على الدورة الثانية
لالمتحانات الرسمية
ل��م ت�ك��د ن�ت��ائ��ج ال� ��دورة األول ��ى ل�لام�ت�ح��ان��ات ال��رس�م�ي��ة تظهر
تدريجيًا ،حتى ضجت مواقع التواصل االجتماعي بسؤال
ّ
عن موعد ال��دورة الثانية .ثم خرج من يقول إن هذه ال��دورة
ال تنظم في العادة تلقائيًا بل تحتاج إلى مرسوم استثنائي
ف��ي مجلس ال��وزراء تستصدره وزارة التربية ف��ي ك��ل ع��ام.
وعلى األرجح سيكون ذلك متعذرًا في ظل حكومة مستقيلة.
وب �س��رع��ة ال �ب��رق وق ��ع ال �ه��م ب� �ـ «رك ��اب» ال��راس �ب�ين وأه��ال�ي�ه��م
وراحوا يبحثون عن جواب شاف لسؤال ّ
حيرهم في اليومني
ٍ
األخيرين :هل ستجري االمتحانات أم ال؟
ف ��ي وزارة ال �ت��رب �ي��ة ال �ت��ي أن �ه��ت أم ��س إص � ��دار ك ��ل ال�ن�ت��ائ��ج
للشهادتني املتوسطة والثانوية ال جواب نهائيًا على السؤال.
املدير العام فادي يرق سيرفع صباح اليوم مشروع املرسوم
ال��ذي أع��ده بهذا الخصوص إلى وزي��ر التربية حسان دياب.
األخ �ي��ر س�ي�ق��وم ب�ك��ل اإلج � ��راءات ال �ض��روري��ة ل�ح�ف��ظ حقوق
ال� �ت�ل�ام ��ذة ،ع �ل��ى ان ي �ن��اق��ش األم� ��ر م ��ع رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة
العماد ميشال سليمان املوجود حاليًا في الواليات املتحدة
األميركية ورئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي.
ّ
م��ا يطمئن ،بحسب م�ص��ادر ف��ي ال� ��وزارة ،أن ه�ن��اك سابقة
وقعت في عهد وزير التربية السابق عبد الرحيم مراد حني
استحصل على إذن ب��إج��راء دورة ثانية وك��ان��ت الحكومة
ّ
ي��وم�ه��ا م�س�ت�ق�ي�ل��ة .ك��ذل��ك ف ��إن امل�ع�ل�م�ين ي�س�ت�ب�ع��دون عرقلة
إج��راء االستحقاق فهو ليس موضوع خ�لاف بني األط��راف
ال �س �ي��اس �ي��ة وي �ج��ب أن ي��أخ��ذ ط��اب �ع��ًا إج��رائ �ي��ًا وي��دخ��ل في
تصريف األعمال.
ال�ج��واب الحاسم يأتي م��ن الرئيس السابق ملجلس ش��ورى
الدولة الخبير الدستوري يوسف سعد الله الخوري فيؤكد
ل �ـ «األخ �ب��ار» أن «االم�ت�ح��ان��ات ال��رس�م�ي��ة ال�ت��ي ي�ت��وق��ف عليها
مصير الشباب ُتعد من األعمال الضرورية التي ال بد منها
وال �ت��ي ت �ش� ّ�رع ان �ع �ق��اد م�ج�ل��س ال � ��وزراء امل�س�ت�ق�ي��ل ب �ص��ورة
اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ت�م��ام��ًا ك�م��ا ان�ع�ق��د لتعيني ه�ي�ئ��ة اإلش� ��راف على
االنتخابات النيابية ،وإلاّ توقف املرفق العام».
(األخبار)

