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لبنان

لبنان
كورونا

تقرير

يتمرد على «الدوالر الطالبي»ّ
سالمة ّ

Rapid test

ّ
لبنان في ذروة التفشي؟
ّ
شكلي
َّ
إقفالاد مستمرّ
والعد
«فوق األلف»
ال يــزال ع ـ َّـداد «كــورونــا» محافظًا
ـال من اإلصابات
على مستوى عـ ٍ
ي ـفــوق األل ــف يــوم ـيــا .ول ـئــن كــانــت
ً
ه ــذه اإلص ــاب ــات تـتـجــه ن ـ ــزوال ،إال
أن ـه ــا عـمـلـيــا ال تـعـنــي أن األمـ ــور
بخير مــع تسجيل ال ـعــدد األكـبــر
مــن اإلصــابــات بــن املخالطني ،أي
أن معظم اإلصــابــات محلية .وفي
هــذا اإلط ــار ،سـ ّـجــل ال ـع ـ ّـداد ،أمــس،
 1016إصابة ،منها  1006محلية،
مــا يرفع عــدد إجمالي اإلصــابــات
إلى  45ألفًا و ،33منها  847حالة
استشفاء فيما البقية في الحجر
املنزلي .أما بالنسبة لعدد الحاالت
الـحــرجــة ،فتبلغ  ،316منها 130
م ــوص ــول ــة إلـ ــى أجـ ـه ــزة الـتـنـفــس.
وهـ ــي م ــؤش ــر خ ـط ــر ،خـصــوصــا
عـ ـل ــى ع ـت ـب ــة فـ ـص ــل اإلنـ ـفـ ـل ــون ــزا
امل ــوس ـم ـي ــة وع ـل ــى ع ـت ـبــة الـنـقــص
ال ـحــاد فــي غ ــرف الـعـنــايــة الفائقة
وأجـهــزة التنفس .مع ذلــك ،ليست
ت ـلــك امل ــؤش ــرات ه ــي األخـ ـط ــر ،إذ
أن عـ ّـداد الوفيات ال يــزال يواصل
ارتـفــاعــه مــع تسجيل  10وفـيــات
أمــس رفـعــت الـعــدد اإلجـمــالــي إلى
 827ضحية.
وزير الصحة ،حمد حسن ،اعتبر
أن «ال ـعـ ّـداد ال يعكس الـيــوم نتائج
اإلق ـ ـفـ ــال ،وأن ال ـن ـت ـي ـجــة الـفـعـلـيــة
تتضح نهاية األسـبــوع» .لكن ،في
مقابل التفاؤل الذي يبديه حسن،
ال ت ـ ـبـ ــدو األمـ ـ ـ ـ ــور عـ ـل ــى األرض
م ــري ـح ــة ،خ ـص ــو ّص ــا م ــع مـشـهــد
الزحمة أمس في كل املناطق ولعل
الدليل األبرز على أن معظم الناس
ال يأخذون الفيروس على محمل
الـجــد هــو مـحــاضــر الـضـبــط التي
ُ
ت ـح ــرر بـسـبــب ال ـخ ــروج م ــن دون
استخدام أساليب الوقاية الالزمة.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ــرى ،وفـ ــي ال ـس ـيــاق
ن ـ ّف ـســه ،أع ـل ــن ح ـســن أن «ل ـب ـنــان
وقـ ــع اتـفــاقـيـتــن ف ــي ش ــأن تــأمــن
لقاح كــورونــا ،األولــى عبر منصة
كوفاكس لتغطية مليون ومئتي
ألــف شـخــص ،والـثــانـيــة مــع فايزر
لتغطية حــوالــى مـلـيــون شخص،
ب ـح ـيــث ت ـت ــم ت ـغ ـط ـيــة ك ــل ال ـف ـئــات
ّ
املعرضة للخطر» ،مؤكدًا أن «هذا
سيكون من
إنـجــاز للبنان حيث
ّ
أوائ ــل ال ــدول الـتــي ستتسلم لقاح
كــورونــا في الربع األول من العام
املـ ـقـ ـب ــل» .ك ـم ــا أع ـل ــن أن ال ـ ـ ــوزارة
«ت ــواصـ ـل ــت مـ ــع مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
ل ـت ــأم ــن ت ـغ ـط ـيــة ك ـم ـي ــة إض ــاف ـي ــة
مــدعــومــة مــن لـقــاحــات اإلنـفـلــونــزا
( )...ب ـمــا ي ـخ ـفــف ال ـض ـغــط على
القطاع الصحي».

راجانا حمية
ال إراديــا ،ارتبط فيروس كورونا في
ـاد أخ ــرى ،بتقنية
لـبـنــان ،كما فــي ب ـ ٍ
فحوص الـ .PCRفمنذ دخل الفيروس
ال ـب ــاد ،ف ــي ش ـبــاط امل ــاض ــي ،رافـقـتــه
تلك الفحوص التي كانت نتائجها
تصدر في ّ
العداد اليومي لإلصابات.
هـ ـك ــذا ،كـ ــان الـتـشـخـيــص بــاإلصــابــة
من عدمه مرتبطًا بــالــ ،PCRمن دون
أي تقنية أخ ــرى .لكن ،بــالـتــوازي مع
االرتفاع التدريجي في أعداد الحاالت
ّ
املـ ـش ــخـ ـص ــة إي ـ ـجـ ــابـ ــا ب ــالـ ـفـ ـي ــروس،
نشطت تقنية أخــرى كان من شأنها
«ت ـش ـخ ـي ــص» الـ ــواقـ ــع ال ــوب ــائ ــي فــي
البالد ،وهي تقنية الفحص السريع
( .)Rapid testوهــي الـتــي اعتمدتها
وزارة الصحة لقياس مــدى انتشار
ال ـف ـيــروس فــي ال ـبــاد مــن عــدمــه ،من
ً
دون أن تكون بديال لفحوص الـ،PCR
ب ـح ـيــث إن ل ـك ــل م ـن ـه ـمــا «وظ ـي ـف ـتــه»
الخاصة .ففي الــوقــت الــذي يعمل الـ
 PCRعلى معرفة ما إذا كان الشخص
مصابًا بالفيروس أم ال ،تعمل تقنية
ـان آخـ ــر ،وهــي
الـ ـ ـ ــ Rapid testف ــي م ـك ـ ٍ
أشـبــه بــ«الـبــوصـلــة» الـتــي يمكن من
خ ــالـ ـه ــا مـ ـع ــرف ــة مـ ـ ــدى «االنـ ـتـ ـش ــار
امل ـج ـت ـم ـع ــي» لـ ـلـ ـفـ ـي ــروس .وب ـح ـســب
وزارة ال ـص ـحــة ،ك ــان يـسـتـخــدم هــذا
الفحص لـ«التوجيه» تمهيدًا إلجراء
ّ
الحيز الجغرافي
فحوص الـ PCRفي
الذي تتخطى فيه نسبة «اإليجابية»
مستوى معينًا.
فـ ــي اآلونـ ـ ـ ــة األخ ـ ـي ـ ــرة ،ن ـش ـط ــت تـلــك
التقنية .وكان ثمة سبب دفع الوزارة
لـتـنـشـيـطـهــا ،بــرغــم مـعــارضـتـهــا في
الـ ـب ــداي ــة إدخـ ـ ـ ــال ت ـل ــك ال ـت ـق ـن ـيــة إل ــى

البالد .ففي الفترة التي تلت الدفعة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن عـ ـ ــودة امل ـغ ـت ــرب ــن ،ب ــدأ
عـ ـ ـ ـ ـ ّـداد اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ال ـ ـيـ ــومـ ــي ي ـت ـجــه
ص ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــودًا ،ح ـ ـتـ ــى ب ـ ـ ـ ــات سـ ـيـ ـن ــاري ــو
االن ـت ـش ــار املـجـتـمـعــي حـتـمـيــا .وهــو
مــا دفــع ب ــال ــوزارة إلــى توسيع رقعة
استخدام تلك التقنية ،والتي بلغت
«ذروت ـه ــا» مــع ال ـق ــرارات األسبوعية
ل ــوزارة الداخلية والـبـلــديــات بإقفال
ال ـقــرى الـتــي شـهــدت أعـ ــدادًا مرتفعة
م ــن اإلصـ ــابـ ــات .خـ ــال ت ـلــك ال ـف ـتــرة،
أرسلت «الصحة» فرقًا طبية إلجراء
«م ـ ـسـ ــوحـ ــات ب ــال ـف ـح ــص الـ ـس ــري ــع»
لـلـبـنــاء عليها نـحــو الـتــوجــه إلج ــراء
ف ـح ــوص الـ ـ ـ ــ .PCRوكـ ــان ال ـه ــدف من
ُ
ت ـل ــك الـ ـفـ ـح ــوص الـ ـت ــي ت ـ ـجـ ــرى عـبــر
ال ـ ـ ـ ــدم وتـ ـ ـصـ ـ ــدر ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ع ـشــر
دقــائــق هــو فحص األض ــداد املناعية
لألشخاص ( IGGو )IGMملعرفة ما
إذا كان الشخص أصيب بالفيروس
ول ــم تـظـهــر عـلـيــه ال ـع ــوارض أم أنها
كانت خفيفة أو أنــه لم يصب ولكنه
ي ـم ـلــك م ـنــاعــة ل ـل ـمــواج ـهــة .م ــن هـنــا،
كانت وزارة الصحة تستند إلى تلك
الـنـتــائــج لـتـقــوم ب ــإج ــراء ف ـحــوص ال ـ
.PCR
ما الــذي حملته تلك الفحوص التي
ال تظهر فــي الـغــالــب إلــى الـعـلــن؟ في
ّ
ف ـت ــرة اإلقـ ـف ــاالت املــوض ـع ـيــة ،وزع ــت
وزارة الـصـحــة  65فــرقــة طـبـيــة على
املناطق ،إلجراء الفحوص السريعة،
وط ــوال تلك الـفـتــرة ،أج ــري مــا يقرب
من  100ألف فحص ،تأرجحت نسبة
«اإليجابية» فيها بني  %5,7والــ،%6
ووصـ ـلـ ــت فـ ــي ب ـع ــض األح ـ ـيـ ــان إل ــى
 ،%7على ما يقول الدكتور محمود
زلزلي ،مستشار وزير الصحة.

فاتن الحاج
ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ـ ـ َّـول أه ـ ـ ــال ـ ـ ــي ال ـ ـطـ ــاب
اللبنانيني فــي ال ـخــارج ،أخـيـرًا ،على
وع ــد لــرئ ـيــس مـجـلــس الـ ـن ــواب نبيه
بـ ــري ب ـح ــل م ـس ــأل ــة ت ـم ــرد امل ـص ــارف
على التزام قانون «الدوالر الطالبي»،
مطلع هذا األسبوع ،ربط بيان لحاكم
مصرف لبنان ريــاض سالمة ،أمس،
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـق ــان ــون بـ ـص ــدور امل ــراس ـي ــم
التطبيقية .يعني ذلــك ،بحسب بيان
لجمعية األهــالــي« ،دفــن القانون في
انـتـظــار الـحـكــومــة الـجــديــدة الـتــي قد
يستهلك تشكيلها مدة تطبيقه (سنة
واحـ ـ ـ ـ ــدة)» .ب ــذل ــك ،ي ـك ــون س ــام ــة قــد
أعــاد القضية إلــى املربع األول ،علمًا
ب ــأن ال ـقــانــون ال ـص ــادر ف ــي الـجــريــدة
الــرسـمـيــة قـبــل نـحــو شـهــر ال يحتاج
إلى مراسيم ،بإقرار مصادر قانونية،
لكون آلية التنفيذ موجودة في نص
القانون.
ب ـ ـيـ ــان ال ـ ـحـ ــاكـ ــم ل ـ ــم ي ـ ـ ــأت عـ ـل ــى ذك ــر
ّ
القانون .هو ذكــر ،فحسب ،املصارف
بما هو حق ألصحاب الودائع لجهة
إلــزام ـهــا تـحــويــل أم ــوال إل ــى الـخــارج
م ـ ــن حـ ـس ــاب ــات ع ـم ــائ ـه ــا الـ ـج ــاري ــة
بــالـعـمـلــة األجـنـبـيــة فـقــط (!) لتأمني
ت ـس ــدي ــد أق ـ ـسـ ــاط ال ـت ـع ـل ـي ــم وب ـ ــدالت
اإلي ـ ـجـ ــار وك ـل ـف ــة امل ـع ـي ـشــة ل ـل ـطــاب.
وهــو لــم يــأت بـجــديــد .بــل كــان مجرد
إح ـيــاء لـلـقــرار الشهير الــرقــم 13257
ب ـتــاريــخ  2020/8/19الـ ــذي يحاكي

لكن ،هذه النسب العامة قد ال تتوافق
في بعض األحيان مع «التحليق» في
بعض الـقــرى املقفلة ،والـتــي وصلت
فــي إحــداهــا إلــى  !%17وه ــذا يرتبط
بطريقة التوجيه وأع ــداد اإلصابات
ال ـع ــا ّل ـي ــة الـ ـت ــي ت ـس ـج ـل ـهــا الـ ـبـ ـل ــدات.
وبغض النظر عن تلك املرة ،ال توحي
األرقــام املــأخــوذة بــأن حــال الفيروس
في البالد على ما يــرام .ما تعنيه أن
الفيروس آخذ في االنتشار بصمت،
خـصــوصــا أن نسبة الــذيــن أصيبوا
ب ــا ع ـ ـ ــوارض أو ب ـ ـعـ ــوارض خـفـيـفــة
تتخطى مــا يمكن أن يـكــون مــؤشـرًا
ط ـب ـي ـع ـيــا %6 .أو  %7م ــن ال ـنــاق ـلــن

 % 6أو  %7من الناقلين
الصامتين تعني أن
البالد في قلب االنتشار
الصامتني ،تعني أن البالد في قلب
االنـتـشــار ،خصوصًا فــي امل ــدن .وهو
ما يعني أن البالد خرجت مما ُيطلق
عليه مؤشرات طبيعية التي تفترض
أال ترتفع النسبة ،على سبيل املثال،
عن  %1أو في أسوأ األحوال عن ،%2
بحسب زلزلي.
ـان آخ ــر ،ه ــذا ما
ـ
ك
ـ
م
ـي
ـ
ف
ال ـبــاد بــاتــت
ٍ
تقوله األرقــام وما يقوله مــرارًا ّ وزير
الصحة ،حمد حسن ،الــذي حــذر من
ان ـت ـشــار «ال ـنــاق ـلــن ال ـصــام ـتــن» في
املجتمع.
صـحـيــح أن ه ــذه الـتـقـنـيــة يـمـكــن أن
تكون في بعض األحيان «تضليلية»،
خصوصًا إذا ما أســيء استعمالها،
إال أنها كفيلة بإعطاء صورة ّ
عما قد

علي عواد
ت ـمــأ م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
دعـ ــوات لـلـتـبــرع ب ــ«بــازمــا الـ ــدم» من
أشخاص شفوا من فيروس «كورونا»
مل ـص ــاب ــن فـ ــي مـ ــراحـ ــل م ـت ـق ـ ّـدم ــة مــن
املرض ،وكأنه «الحل السحري» لشفاء
ه ـ ــؤالء ب ـعــد اس ـت ـن ـفــاد ك ــل الــوســائــل
األخـ ــرى .علمًا أن ال نـتــائــج إيجابية
لهذه التقنية في غالب األحيان ،ال بل
قد تكون لها مضاعفات سلبية على
املصاب.
«ل ــم ي ـث ـبــت ،تــاري ـخ ـيــا ،ن ـجــاح عملية
ن ـقــل ال ـب ــازم ــا ف ــي ّ
أي م ــن األم ـ ــراض
ال ـج ــرث ــوم ـي ــة ،أو ف ــي أي مــرح ـلــة من
ُ
املـ ــرض يـجــب أن ت ـس ـت ـخــدم» بحسب
ما يؤكد لـ«األخبار» طبيب األمراض
الـجــرثــومـيــة ف ــي مستشفى الـقـ ّـديــس
جــاورجـيــوس عيد ع ــازار .و«املشكلة
أن تهافت ذوي املرضى على البالزما
ي ـكــون غــالـبــا فــي آخ ــر مــراحــل املــرض
حني ال يمكن االستفادة منها بشكل
ك ـب ـيــر» ،إذ أن «أي م ـصــاب بـفـيــروس
أو ب ـك ـت ـي ــري ــا ج ـ ــدي ـ ــدة ،لـ ــن ي ـح ـتــوي
ج ـســده عـلــى إف ـ ــرازات مـنــاعـيــة ق ــادرة
ع ـلــى امل ــواج ـه ــة ،ن ـظــريــا ،ف ــي املــرحـلــة
األولى من اإلصابة ،تكون عملية نقل
البالزما من شخص شفي من املرض

مفيدة أكثر من املراحل األخيرة حني
يكون جسد املصاب قد بدأ في إنتاج
املناعة الخاصة به».
إذًا املـشـكـلــة األول ـ ــى ه ــي ف ــي توقيت
إجــراء هذه العملية .املشكلة الثانية،
وف ــق عـ ــازار ،هــي «أن ّ
أي عملية نقل
ل ـلــدم ،أو إلف ــرازات ــه ،مــن شـخــص إلــى
آخ ــر ،قــد ت ــؤدي إل ــى مـضــاعـفــات عــدة
مـثــل زيـ ــادة كـمـيــة امل ـيــاه فــي الـجـســم،
ّ
وردات فـعــل مـتـعـلـقــة بــالـحـســاسـيــة،
وأحيانًا إلتهاب رئوي حاد» .واملقلق
ه ــو «ال ـع ـش ــوائ ـي ــة ال ـت ــي ت ـج ــري بها
عملية استخراج البالزما ممن شفوا
مــن اإلص ــاب ــة ،دون الـتــأكــد مــن نسبة
اإلف ـ ــرازات املـنــاعـيــة ال ـتــي تحتويها.
وإذا أردن ــا تعريض شخص مصاب
بـ ـك ــوفـ ـي ــد ملـ ـخ ــاط ــر نـ ـق ــل ال ـ ـبـ ــازمـ ــا،
ّ
فأقله يجب أن تـكــون هـنــاك إمكانية
ل ــاس ـت ـف ــادة م ـن ـه ــا» .وي ـخ ـل ــص إل ــى
أن «الـ ـتـ ـج ــارب ح ـ ــول ن ـق ــل ال ـب ــازم ــا
ليست كافية بـعــد ،وال شــيء يضمن
ّ
فعاليتها حتى الساعة .لكن إصــرار
أه ــال ــي امل ــرض ــى ف ــي ح ـ ــاالت ال ـي ــأس
دف ــع ال ــى إجــرائـهــا فــي عــدد قليل من
الحاالت».
وق ــد خـلـصــت دراسـ ــة عـلـمـيــة أجــريــت
فــي الـهـنــد ،ون ـشــرت نتائجها املجلة
ّ
الطبية البريطانية ،إلى أن ال جدوى

 %5مـ ــن ال ـ ـطـ ــاب املـ ـيـ ـس ــوري ــن مـمــن
يملك أهاليهم ودائــع بالدوالر ،فيما
غــال ـب ـيــة أه ــال ــي الـ ـط ــاب ،خـصــوصــا
ف ــي جــام ـعــات أوروبـ ـ ــا ال ـشــرق ـيــة ،من
مــوظ ـفــي وم ـت ـقــاعــدي ال ـق ـطــاع ال ـعــام
والـسـلــك الـعـسـكــري .وق ــد أت ــى الـقــرار
م ـش ــروط ــا ل ـج ـهــة أن ي ـك ــون ال ـطــالــب
ً
مسجال في مؤسسة تعليمية ومقيمًا
في الخارج قبل نهاية  ،2019على أن
ُيبرز مستندات تثبت قيمة األقساط
التعليمية وبــدل اإليـجــار ،وأن تكون

مصادر بري:
الرئيس يتابع الملف
ويأخذ التنفيذ على
عاتقه الخاص

ج ــرت الـ ـع ــادة ع ـلــى تـنـفـيــذ تـحــاويــل
لـتـســديــد ه ــذه ال ـن ـف ـقــات ،وأن يـجــري
ت ـحــويــل قـيـمــة األقـ ـس ــاط التعليمية
مباشرة إلى الجهة املستفيدة ،وأن ال
يتعدى سقفها  10آالف دوالر ،أو ما
يعادلها بالعمالت األخرى.
جـمـعـيــة أه ــال ــي ال ـط ــاب الـلـبـنــانـيــن

ف ــي الـ ـخ ــارج اس ـت ـن ـكــرت م ــا ج ــاء في
ب ـيــان ال ـحــاكــم ،ول ـ ّـوح ــت بالتصعيد
مــع انـتـهــاء فـتــرة إقـفــال ال ـعــام .عضو
ال ـج ـم ـع ـي ــة ،س ــام ــي حـ ـمـ ـي ــة ،ت ـح ــدث
ع ــن «تـعـمـيــة وتـضـلـيــل ل ـل ــرأي ال ـعــام
ومــؤامــرة يحيكها الحاكم  -املوظف
ال ـ ــذي أم ـع ــن ف ــي اس ـت ـه ــداف ال ـطــاب
مــن أصـحــاب الــدخــل املـحــدود بغطاء
س ـيــاســي بـ ــات م ـك ـشــوفــا لـلـجـمـيــع».
وقال إن «هذه املسرحية برسم رئيس
الجمهورية الذي يجري االستخفاف
بتوقيعه»ّ ،
ملوحًا بــإعــان انتفاضة
طالبية قريبًا.
ال ـنــائــب سـلـيــم ع ــون ق ــال إن ــه يـجــري
«خ ـ ـ ـ ــداع األهـ ـ ــالـ ـ ــي ،خـ ـص ــوص ــا أن ـن ــا
اجتمعنا مع لجنة مكلفة من الحاكم،
ُ
وطلب منا يومها الدفع باتجاه إقرار
امل ـ ـشـ ــروع ل ـي ـص ـبــح ق ــان ــون ــا ،بـحـجــة
أن هــذه هــي الطريقة الــوحـيــدة التي
ت ـس ــاع ــد املـ ـص ــرف إللـ ـ ـ ــزام املـ ـص ــارف
بــالــدفــع ،فـشــو عــدا مــا ب ــدا؟» .غـيــر أن
مـ ـص ــادر ال ــرئ ـي ــس بـ ــري وجـ ـ ــدت فــي
ب ـيــان حــاكــم م ـصــرف ل ـب ـنــان «بـ ــادرة
لـتـطـبـيــق ال ـق ــان ــون ،وس ـت ـكــون هـنــاك
خـطــوات عملية فــي القريب العاجل،
خـصــوصــا أن الــرئ ـيــس يـتــابــع املـلــف
ويأخذ التنفيذ على عاتقه الخاص».
أمـ ـ ــا مـ ــوقـ ــف وزيـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة ط ـ ــارق
امل ـ ـج ـ ــذوب م ـ ــن ال ـق ـض ـي ــة فــوض ـع ـتــه
مصادر الجمعية في خانة «العواطف
الـتــي ال تسمن وال تـغـنــي ،لـكــونــه لم
يحرك ساكنًا».

تقرير

«محرقة» مجدل سلم:
نيران مفتعلة لـ«تجديد» المطمر؟
بعد سريان «حظر التجول» ليل أمس! (هيثم الموسوي)

يكون عليه مسار الفيروسُ .يذكر أن
الــوزارة لم تمنح صالحية استخدام
ت ـق ـن ـيــة ال ـف ـح ــص ال ـس ــري ــع ل ـل ـع ـمــوم،

حـيــة
ب ــل حـصــرتـهــا ف ــي امل ــراك ــز الـصـ ّ
وامل ـس ـتــوص ـفــات .والـ ـي ــوم ،تـتـحــضــر
ل ـل ـب ــدء ب ـت ـق ـن ـيــة ج ــدي ــدة ه ــي تـقـنـيــة

الـ ــ« ،»ANTIGEN TESTحيث تؤخذ
العينة من األنــف ،أضــف إلــى أنها ال
تستلزم الكثير من الوقت.

«بالزما الدم» عالج لـ«كورونا» ال جدوى مــنه

(أ ف ب)
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مــن نـقــل ال ـبــازمــا فــي حــالــة اإلصــابــة
املـتــوسـطــة ،إذ أن ـهــا لــم تستطع منع
امل ـ ـ ـ ــرض مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـطـ ــور إلـ ـ ـ ــى الـ ـح ــال ــة
الـشــديــدة .الــدراســة أجــريــت على 464
ُمـتـطــوعــا م ـصــابــا ب ـحــالــة مـتــوسـطــة،
قـ ّـسـمــوا إل ــى مجموعتني .فــي األول ــى
خـضــع امل ــرض ــى لعملية نـقــل بــازمــا
ح ـق ـي ـق ـي ــة ،وف ـ ــي الـ ـث ــانـ ـي ــة خ ـض ـع ــوا
لعملية نـقــل وهـمـيــة .وف ــي النتيجة.
ورغـ ـ ــم أن ن ـق ــل الـ ـب ــازم ــا س ــاع ــد فــي
تخليص ع ــدد أك ـبــر مــن املــرضــى من
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،إال أن ن ـس ـب ــة ال ــوف ـي ــات
ب ـق ـي ــت م ـت ـم ــاث ـل ــة فـ ــي امل ـج ـم ــوع ـت ــن.
ويـلـفــت ع ــازار إل ــى أن عملية تحديد
واس ـت ـخ ــراج األج ـس ــام امل ـض ــادة على
ش ــاك ـل ــة ع ـ ــاج «ري ـ ـج ـ ـيـ ـ ِـنـ ــرون» الـ ــذي
تلقاه الرئيس دونــالــد تــرامــب« .ربما
كــانــت نــاجـحــة بـسـبــب خـضــوعــه لها
في مرحلة اإلصابة األولى بالفيروس
بعد ثالثة أيــام .فنظريًا ،يمكن لحقن
امل ـص ــاب بـتـلــك األج ـس ــام امل ـض ــادة أن
يوقف عملية تكاثر الفيروس سريعًا.
ل ـكــن ال ـت ـج ــارب ع ـلــى هـ ــذا الـ ـع ــاج لم
تنتهِ بعد ،وال يمكن البناء على أنه قد
ّ ً
فعاال في الحاالت املتقدمة من
يكون
«ريجينرون»
املــرض .علمًا أن شركة
ِ
كانت قد أعلنت أن عالجها ّ
فعال في
املراحل األولى والخفيفة من اإلصابة.

لقاح لـ «موديرنا»
ّ
فعال بنسبة %94.5
أعلنت شركة «موديرنا» األميركية للتكنولوجيا الحيوية أن لقاحها
التجريبي ضــد ف ـيــروس «ك ــورون ــا» أظـهــر ّ
فعاليته بنسبة  94,5في
نتائج مبكرة الختبار
املئة في تقليص خطر التقاط العدوى ،بحسب ُ
س ــري ــري ع ـلــى أك ـث ــر م ــن ّ 30ألـ ــف مـ ـش ــارك .وقـ ــد ق ـ ّـس ــم ه ـ ــؤالء إلــى
مجموعتني ،خضعت األولــى للقاح الحقيقي وأصيب حتى الساعة 5
أشخاص منها بالفيروس وحالتهم خفيفة من املرض .فيما خضعت
املجموعة الثانية للقاح وهمي ،وقد أصيب منها  11شخصًا كانت حال
بعضهم متوسطة الشدة.
ويعتمد لقاح الشركة تكنولوجيا ( ،)mRNAوهو مشابه للقاح الذي
أعلنت عنه شركة «فايزر» األسبوع املاضي بنسبة فعالية تصل إلى
 .%90غير أن لقاح «موديرنا» بحاجة إلى أن ُيخزن بدرجة حرارة تبلغ
 20تحت الصفر ،على خالف لقاح «فايزر» الذي يحتاج إلى التخزين
فــي درج ــة حـ ــرارة تـ ــراوح بــن  70و 80تـحــت الـصـفــر ،مــا يـجـعــل من
شروط تخزينه كابوسًا للمستشفيات .وعلى غرار «فايزر» ،لم تنشر
«موديرنا» نتائج التجربة واكتفت ببيان رسمي ،كما لم تنشر أي مجلة
علمية دراسة حول اللقاح.

هديل فرفور
ليال متواصلة ،بقيت النيران
لثالث
ٍ
ُمشتعلة على كتف الجبل الواقع في
ّ
بـلــدة م ـجــدل سـلــم الـجـنــوبـيــة وامل ـطــل
ع ـلــى ب ـل ــدة ح ـ ــوال .أله ــال ــي الـبـلــدتــن
«ت ـ ــاري ـ ــخ» ط ــوي ــل مـ ــع ذل ـ ــك ال ـح ــري ــق
«الـ ـ ــدوري» ال ــذي يـنــدلــع كــل فـتــرة في
املكان الــذي «يحتضن» نفايات بلدة
مـجــدل سـلــم ويـنـفــث سـمــومــه عليهم.
ُ
وي ـط ـلــق هـ ــؤالء ع ـلــى ال ـج ـبــل تسمية
«مـحــرقــة» لـلــداللــة على آلـيــة معالجة
ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ،فـ ـيـ ـم ــا ب ـ ـ ــات س ـي ـن ــاري ــو
«احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق املـ ـ ـح ـ ــرق ـ ــة» مـ ــألـ ــوفـ ــا ل ـهــم
ولجيرانهم .أما التوصيف األكثر دقة
فليس إال كــون املـكــان مكبًا عشوائيًا
للنفاياتُ ،ت ّ
صر الجهات املعنية على
تسميته مطمرًا« ،أمــا إذا كــان مطمرًا
صحيًا أم ال فهذا شأن آخر» ،على حد
تعبير رئيس بلدية مجدل سلم علي
ياسني.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،اس ـت ـحــدثــت بـلــديــة
مـ ـج ــدل س ـل ــم ع ـ ــام  ،2003م ـك ـ ّـب ــا فــي
الجبل لتصريف نفايات البلدة ،وكان
يـتــم حــرقـهــا كــل ف ـتــرة ليتمكن املكب
م ــن اح ـت ــواء الـكـمـيــات الـيــومـيــة الـتــي
ترد إليه .وفق ياسني ،عمدت البلدية
منذ تشرين األول  2019إلــى تحويل
الـنـفــايــات إل ــى مـعـمــل ال ـفــرز فــي بلدة
قـبــريـخــا« ،وأب ـق ــي عـلــى الـعـقــار لركن
ال ـع ــوادم وال ــردم ـي ــات ،وت ــم تسييجه
وات ـخــذت كــل اإلج ـ ــراءات الـتــي حالت
دون اشـ ـتـ ـع ــال الـ ـح ــرائ ــق م ـن ــذ سـنــة
ون ـصــف س ـن ــة» .ل ــذل ــك ،ي ـكــرر م ــا ورد
في بيان البلدية ،أمس ،لجهة وجود
فاعل لتلك الـحــرائــقُ ،مطالبًا بإجراء
ت ـح ـق ـي ــق ،والف ـ ـتـ ــا إل ـ ــى ن ـي ــة ال ـب ـلــديــة
ّ
التقدم بدعوى قضائية لدى النيابات
املعنية.
ولـكــن إذا كــان الـعـقــار مكانًا لتخزين
ال ـ ـعـ ــوادم ،ف ـهــل ذلـ ــك ي ـع ـنــي أن ال ـنــار

ان ــدل ـع ــت ف ــي ال ـ ـعـ ــوادم وال ــردمـ ـي ــات؟
يـقـ ّـر يــاســن بــأن فــي املـكــان «جــورتــن
ت ـح ـتــويــان ُ ع ـلــى ن ـف ــاي ــات ق ــدي ـم ــة ،تم
حفرهما وأضــرمــت الـنـيــران فيهما»،
م ــا ي ـطــرح ت ـس ــاؤالت ب ـشــأن إمـكــانـيــة
اشـتـعــال نـفــايــات مــدفــونــة .املشككون
يـ ـ ــؤكـ ـ ــدون أن الـ ـبـ ـل ــدي ــة ع ـ ـ ـ ــادت إل ــى
اس ـت ـخ ــدام امل ــوق ــع كـمـكــب لـلـنـفــايــات،
ً
«والحريق الذي اندلع إذا كان مفتعال
فهو من فعل البلدية»!
يتقاطع هذا الكالم مع ما يقوله رئيس
ب ـلــديــة حـ ــوال ،ال ـب ـلــدة األك ـث ــر ت ـضــررًا

م ــن الـ ـح ــرائ ــق «امل ــوس ـم ـي ــة» لـلـمـكــب،
ش ـك ـيــب ق ـط ـيــش ل ـج ـهــة ع ـ ــدم إرس ـ ــال
بلدية مجدل سلم فــي الــوقــت الراهن
نفاياتها الخاصة إلى معمل الفرز في
قبريخا في ظل أزمة كوروناُ ،م ّ
رجحًا
أن يـكــون الـحــريــق نــاجـمــا عــن إح ــراق
الـنـفــايــات ،الفـتــا إلــى أن البلدية على
تواصل دائــم مع اتحاد بلديات جبل
عــامــل وبـلــدّيــة مـجــدل سـلــم للتوصل
إلى حل ُيجنب األهالي سموم الدخان
املـ ـل ـ ّـوث« ،وخ ـص ــوص ــا أن ال ــوض ــع ال
يحتمل كوارث صحية جديدة».

CALL FOR OPEN
TENDER
Tender Reference: ABDLBN20.11-01
ABAAD plans to Supply and distribute:
Dignity & Hygiene kits



Food kits



For affected women following the Project of NCA Beirut Blast
in Municipality in the Beirut, Lebanon.

Interested suppliers are invited to obtain the tender dossier
by contacting the procurement department in ABAAD office at the
following address:
51 Bustani Street, Sector 5, Najjar Building, Furn Chebbak

Tel: +961 (1) 28 38 20
Mob: +961 (3) 76 69 31
The bid documentation is available only in English but
contractors can submit offers in English or Arabic.

Offers in response to this bid will be
accepted until 27 November 2020.

