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لبنان

لبنان

كورونا

ّ
األسبوع األول من اإلقفال :ال تراجع في اإلصابات
هديل فرفور

لـ ــم ي ـن ـع ـكــس األس ـ ـبـ ــوع األول مــن
اإلقـفــال التام تراجعًا ملموسًا في
عدد اإلصابات والوفيات بفيروس
«ك ــورون ــا» .وزارة الصحة ّ
سجلت
أمــس  1909إصــابــات جــديــدة (25
منها فـقــط وافـ ــدة) مــن أص ــل نحو
 13أل ــف ف ـحــص ،كـمــا ُسـجـلــت 16
حالة وفاة (وصل إجمالي ضحايا
الفيروس إلى  ،)868علمًا ّأن ّ
معدل
الوفيات ارتـفــع فــي لبنان مــن 121
شخصًا لكل مليون ُمقيم إلى 125
شخصًاّ .أم ــا على صعيد حــاالت
الـشـفــاء ،فقد بــدأ ال ـعـ ّـداد «يتلحلح»
بعد فترة من «الجمود» ،إذ ُسجلت

فــي الـســاعــات الـ ـ  24املــاضـيــة 940
حالة شفاء رفعت العدد اإلجمالي
إلى نحو  62ألفًا و 500متعاف.
ّ
رغــم ذلــك ،أكــد وزيــر الصحة حمد
حسن ّأن اإلقفال يبقى «فرصتنا
األخيرة» ،ملواجهة االرتفاع املستمر
في عدد االصابات ،وإلعطاء فرصة
للقطاع الصحي اللتقاط األنفاس.
وجـ ــاء كــامــه م ـتــراف ـقــا م ــع مـســاع
ق ــاده ــا وزي ــر الــداخ ـل ـيــة والـبـلــديــات
م ـح ـمــد ف ـه ـم ــي ،ق ـب ــل ي ــوم ــن ،مــن
النظر في إقفال بعض
أجــل إعــادة ً
القطاعات نزوال عند مطالب جمعية
ت ـجــار ب ـيــروت وأص ـح ــاب املـصــالــح
امل ـت ـضــررة .وفـيـمــا ك ــان م ـقــررًا أن
ُيـبــت فــي خـيــار إع ــادة النظر أمــس،

ُ
ً
مساء هذا
ّأجلت األرقام التي أعلنت
النقاش.
إلــى ذل ــك ،ومــع تــزايــد الضغط على
ال ـق ـط ــاع ال ـص ـحــي واالس ـت ـش ـفــائــي
ُوتنامي الحاجة إلــى «نيل رضــى»
املستشفيات الخاصة ،قـ ّـرر وزيــر
املــالـيــة غ ــازي وزن ــي ،أم ــس ،تسديد
بــن  50و 75مليار ليرة لصندوق
الـ ـضـ ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي مـ ــن أج ــل
تحفيز املستشفيات على استقبال
مرضى «كورونا» املضمونني.
تفاقم الــواقــع الــوبــائــي والـعـجــز عن
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى األرق ـ ــام امل ـت ــزاي ــدة
مــن اإلص ــاب ــات الـيــومـيــة يـتــرافـقــان
ُ
م ــع ج ـه ــود ت ـب ــذل ل ـح ـصــول لـبـنــان
ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـصـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح الـ ـ ــذي

أعلنت شركتا «فــايــزر» األميركية
و«بـيــونـتــك» األملــانـيــة الـتــوصــل إليه
وقــرب حصوله على ترخيص من
وك ــال ــة الـ ـغ ــذاء وال ـ ـ ــدواء األم ـيــرك ـيــة،
ّ
بالتريث في اعتماد
وســط دعــوات
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح صـ ـ ـ ـ ــدرت عـ ـ ــن عـ ـ ـ ــدد مــن
املختصني.
ومـعـلــوم أن لبنان سبق أن حجز،
ع ـبــر مـنـصــة «ك ــوف ــاك ــس» ،حصة
من أي لقاح يحصل على ترخيص
من قبل الجهات املعنية (كمنظمة
الـصـحــة الـعــاملـيــة واالت ـح ــاد الــدولــي
للقاحات وغـيــرهـمــا) ،ودف ــع أربعة
مــايــن و 368ألــف دوالر ُ(س ـ ّـددت
دف ـع ــة أولـ ــى مـنـهــا ع ـلــى أن تـســدد
البقية مــن الـقــرض الـخــاص بالبنك

الـ ــدولـ ــي) ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى مـلـيــون
و 365ألـ ـ ــف ج ـ ــرع ـ ــة .فـ ـه ــل ب ـ ــدأت
الـ ــوزارة الـبـحــث جــديــا فــي املعايير
التي ستحكم املوافقة على اعتماد
اللقاح؟ وهل تم تحديد الفئات التي
ُ
ستعطى لها الجرعات؟
وفــق املعلومات ،فـ ّ
ـإن وزيــر الصحة
ّ
حسن شكل لجنة علمية برئاسة
ال ــدكـ ـت ــور ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن الـ ـب ــزري
وع ـض ــوي ــة عـ ــدد م ــن ُمـسـتـشــاريــه
وممثلي بعض املصالح املعنية في
الـ ـ ــوزارة (مـصـلـحــة ال ـطــب الــوقــائــي
وم ـص ـل ـحــة ال ـت ــرص ــد الـ ــوبـ ــائـ ــي)...
وم ـم ـث ـلــي ن ـقــابــة األطـ ـب ــاء ومـنـظـمــة
ال ـص ـحــة ال ـعــامل ـيــة وال ـب ـن ــك ال ــدول ــي،
م ـه ـم ـت ـه ــا وض ـ ـ ــع األطـ ـ ـ ــر الـ ــازمـ ــة
لـ«استقبال» اللقاح.
البزري أوضح لـ«األخبار» أن لبنان
بــدأ مفاوضات مباشرة مع شركة
«فـ ــايـ ــزر» ،وهـ ــو ع ـلــى ع ــاق ــة غير
مباشرة (عبر منصة «كوفاكس»)

مـ ــع كـ ــل مـ ــن ش ــرك ــة «مـ ــوديـ ــرنـ ــا»
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة و«أس ـ ـتـ ــرازي ـ ـن ـ ـي ـ ـكـ ــا»
البريطانية الـلـتــن تــوقــع أن تلحقا
«فـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــزر» فـ ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـلــى
ت ــرخـ ـي ــص .ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن ث ــاث ــة
مـعــايـيــر أســاسـيــة ستحكم عملية
االخ ـت ـيــار ه ــي :الـفـ ّـعــالـيــة ،الـســامــة
ومــواف ـقــة ك ــل م ــن مـنـظـمــة الصحة
العاملية والوكالة األوروبـيــة لألدوية
وإدارة ال ـ ــدواء وال ـغ ــذاء األمـيــركـيــة.
ك ـ ــذل ـ ــك ث ـ ـمـ ــة مـ ـع ــايـ ـيّ ــر أس ــاسـ ـي ــة
أخ ــرى حــاكـمــة« ،تـتـعــلــق بــاألسـعــار
وبالقدرة على التكيف ،خصوصًا
م ـ ــع الـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن صـ ـع ــوب ــة نـقــل
جــرعــات اللقاحات لجهة حاجتها
إلى التبريد وغيرها» ،الفتًا إلى أن
لبنان سيكون في مقدم الدول التي
ستحظى باللقاح.
ول ـ ـكـ ــن ه ـ ــل سـ ـتـ ـك ــون الـ ـج ــرع ــات
بـمـتـنــاول الـجـمـيــع؟ ُيـجـيــب الـبــزري
بأن «نسبة الـ %20من السكان التي

لجنة ّ
صحية لتحديد
الفئات التي سيشملها
اللقاح فور ترخيصه
يتم تحديدها للحصول على حصة
ك ــل ب ـلــد لـيـســت اع ـت ـبــاط ـيــة .وه ــي،
بـحـســب االخـتـصــاصـيــن ،النسبة
املطلوبة ليتمكن أي بلد من حماية
نفسه ،وتأخذ في االعتبار من تزيد
أعمارهم عن  65عامًا ومن يعانون
مــن أم ــراض مناعية والعاملني في
الـقـطــاع الـصـحــي وغ ـيــرهــم» .إال أن
«ه ــذا ال يعني أن لـبـنــان سيكتفي
بنسبة الـ ،%20ومن املمكن أن ّ
نؤمن
بقية الجرعات من بقية الشركات»،
الف ـتــا إل ــى أن «ال ـت ـحـ ّـدي األســاســي
أمام اللجنة هو تحديد الفئات التي
ستستفيد من الجرعات األولى ألن
حصة لبنان لن تأتي دفعة واحدة».

(علي حشيشو)

تقرير

النفايات في صيدا

إضراب عمال الفرز
أم أصحاب المعمل؟

ّ
ّ
تتقبل بــرج البراجنة بعد أنها منطقة مــوبــوءة يجب
تحقيق لم
الذي صدر منذ أسبوعّ .أصحاب
إقفالها التزامًا بقرار اإلقفال العام
ّ
المحال ّ
يصرون على أن يلعبوا لعبة ّالقط والفأر مع رجال الشرطة
ّ
كثيرون من سكان المنطقة ومخيمها داعيًا
يجد
ال
فيما
ة،
والبلدي
ّ
ّ
«لتعظيم» كورونا« ،وكأن الواحد إذا شم رائحة كورونا يموت .أنا إذا
شعرت بالعوارض لن أخبر أحدًا .ولن أجري فحص الـ  ،pcrبل سأكتفي
بشرب كوب من الحامض» ،يقول أحدهم!

آمال خليل
لليوم الرابع على التوالي ،واصــل عمال
م ـع ـمــل فـ ــرز ال ـن ـف ــاي ــات ف ــي ص ـي ــدا أمــس
إض ــراب ـه ــم ع ــن ال ـع ـمــل ،لـلـمـطــالـبــة بــرفــع
رواتبهم بعد تــردي األوضــاع املعيشية.
إضــراب املعمل في سينيق انعكس على
املــديـنــة وج ــواره ــا حـيــث تــراكـمــت أك ــوام
النفايات ،بعدما منع العمال شركة «أن
ت ــي س ــي سـ ــي» امل ـك ـل ـفــة ج ـمــع ال ـن ـفــايــات
ونقلها من دخول حرم املعمل.
رئ ـي ــس ب ـلــديــة ص ـي ــدا واتـ ـح ــاد ب ـلــديــات
صيدا الزهراني محمد السعودي أعلن
ً
مساء ،خــال زيــارتــه املعمل ،البدء برفع
النفايات بمواكبة الـقــوى األمنية «ألنــه
ال يجوز أن تبقى النفايات ّ
مكدسة في
الشوارع في ظل جائحة كورونا» ،داعيًا
ّ
«التفهم وعدم عرقلة» دخول
العمال إلى
آليات «أن تي سي سي».
أم ــا فــي مــا يتعلق بــاملـطــالــب الـتــي أعلن
الـعـمــال اإلض ــراب مــن أجـلـهــا ،فـقــد أكــدت
مـصــادر مطلعة ل ــ«األخ ـبــار» ّ أن التحرك
«كان مدفوعًا من الشركة املشغلة للمعمل
(آي بي سي) التي حاولت الضغط على
ال ــدول ــة الح ـت ـس ــاب س ـعــر ال ـط ــن ال ــواح ــد
املـعــالــج مــن الـنـفــايــات الـبــالــغ  95دوالرًا،
ب ـس ـعــر صـ ــرف  3900ل ـي ــرة ول ـي ــس على
أسـ ـ ـ ــاس سـ ـع ــر ال ـ ـصـ ــرف ال ــرسـ ـم ــي كـمــا
تـقـبــض حــال ـيــا» .وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،لفت
السعودي إلى اجتماعه الثالثاء املاضي
بوزير املال غازي وزني ونيته لقاء حاكم
مصرف لبنان للبحث في االتفاقية التي
حصلت بني الدولة اللبنانية واملقاولني
فــي مــديـنــة ب ـيــروت ليصبح الــدفــع على
أس ــاس سعر صــرف  3900لـيــرة لـلــدوالر

اإلقفال في ّ برج البراجنة:
«نحن في الداخل»!
زينب ّ
حمود
الر ّ
محل األلبسة ّ
جالية الواقع أسفل
بناء متداع «نصف مقفل» أو «نصف
مـلـتــزم ب ــاإلق ـف ــال» .عـلـيــك أن تطأطئ
رأسـ ــك ل ـتــدخــل .ف ـج ــأة ،يـغـلــق الـ ّـرجــل
ّ
«الجرار» الحديدي
الواقف أمام الباب
بعدما وردت ــه «تعليمة» بــأن شرطة
ال ـب ـل ـ ّ
ـدي ــة ت ـق ـت ــرب .ت ـج ــد ن ـف ـس ــك ،مــع
ّ
املــوظ ـفــة« ،سـجـيـنــن» ريـثـمــا تنتهي
«الكبسة» .يمكنك أن تسمع بوضوح
أصــوات أبــواب املحال املجاورة وهي
ُ
تـغ ـلــق م ـعــا ب ـســرعــة خ ـيــالـ ّـيــة« .ه ـيــدا
غلط الزم يسكروا ليصير في شفاء،
ّ
ب ـ ّـس أن ــا مــوظ ـفــة ش ــو ب ـع ـمــل» .بـهــذه
ُ
ّ
الـكـلـمــات ت ـبـ ّـرئ املــوظـفــة الـعــالـقــة في
ّ
الداخل نفسها.
ســوق «عــن السكة» ليس بالصخب
الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـكـ ــون ع ـل ـي ــه عـ ـ ـ ـ ــادة .الـ ـن ــاس
ّ
وال ـس ـيــارات وال ــدراج ــات الـنــاريــة أقــل
م ـمــا ه ــي عـلـيــه ق ـبــل اإلقـ ـف ــال .امل ـحــال
التجارية «املقفلة» يتحايل أصحابها
الطرق على قرار اإلقفال .على
بشتى ُ
بعضها ألصقت أوراق تحمل أرقامًا
هــات ـف ـيــة ل ــات ـص ــال ل ـل ـح ـصــول عـلــى
الطلب «دي ـل ـفــري» .بمجرد االتـصــال
ّ
سيفتح لــك صــاحــب امل ـحــل املختبئ
فــي الـ ّـداخــل الـبــاب ويــدعــوك للدخول
ُّ
سريعًا! البعض لــم يستخدم الطرق
املـلـتــويــة ،وكـتــب  -بـصــراحــة « -نحن
موجودون في ّ
الداخل».
ي ـج ــد رج ـ ـ ــال ال ـب ـل ــدي ــة ص ـع ــوب ــة فــي
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تطبيق قرار اإلقفال على ناس ّ
همهم
لـقـمــة الـعـيــش« .أن ــا م ـحــروج مـنـكــم»،
ي ـ ـقـ ــول شـ ــرطـ ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــة ل ـص ــاح ــب
أح ــد امل ـحــال وه ــو يـطــالـبــه بــاإلق ـفــال.
الـبـلــديــة نفسها ال تخفي تعاطفها،
رغم تسييرها للدوريات وتسطيرها
ثالثني محضر ضبط بحق املخالفني
ف ــي ال ـي ــوم ــن ال ـس ــاب ـق ــن .ف ـ ـ «ال ـعــالــم
جــاعــت .صرلنا سنة على هالحالة.
كـيــف بــدهــا تتحمل ال ـن ــاس؟» ،يقول
ّ
بلدية بــرج البراجنة محمد
مـفـ ّـوض
ّ
حمود .التعاطف ينعكس في بعض
«ال ـت ـط ـن ـيــش» ع ــن امل ـخــال ـفــات ن ـه ــارًا،
ً
لكن ال تهاون مع املخالفني ليال .لذا
«نسبة االلتزام باإلقفال بعد الساعة
الخامسة مساء تفوق الـ .»%90
ّ
ّ
الغذائية مستثناة
محال بيع املــواد

ْ
المخيم
في
يعش
من
ّ
ال يخشى كورونا ألنه إذا
لم يقتله شريط كهرباء
يموت تحت سقف بيته
أو برصاصة طائشة!

ُ
ّ
م ــن ال ـ ـقـ ــرار ،ل ـك ــن بـ ـش ــروط ال ت ـطـ ّـبــق
هـ ـن ــا ،سـ ـ ــواء ل ـج ـهــة ض ـ ـ ــرورة وج ــود
املسافة اآلمنة بني الزبائن ،أو لجهة
التعقيم .األوراق امللصقة التي تطلب
من «الزبائن الـكــرام» االلـتــزام بوضع
الـكـمــامــة ال تفعل شيئًا لـفــرض ذلــك.
«ال يمكنك أن تـفــرض الـكـمــامــة على
ّ
ال ـ ـنـ ــاس» ،يـ ـب ـ ّـرر أحـ ــد ال ــتـ ـج ــار ال ــذي
ال ي ــرت ــدي ك ـمــامــة ألن ــه «ال يـمـكــن أن
أتحملها مــن الـثــامـنــة صـبــاحــا حتى
ً
مساء»!
الخامسة
ّ
ّ
ُ
م ـحــل لـبـيــع ال ــدج ــاج ي ـظ ـهــر ال ـتــزامــا
ّ
م ـمـ ّـي ـزًا بتخصيص مــوظــف لقياس
ح ــرارة الزبائن عند الـ ّـدخــول .يدخل
شــابــان ال يقيس حــرارتـهـمــا ،ويـبـ ّـرر
ذل ـ ـ ــك ب ــأنـ ـهـ ـم ــا «زب ـ ـ ــون ـ ـ ــان دائـ ـ ـم ـ ــان،
ك ــان ــا ه ـن ــا ص ـب ــاح ــا وقـ ـم ــت بـقـيــاس
حرارتهما»!
ّ
ّ
سكان بــرج ّ البراجنة لم يتخلوا عن
ّ
عادتهم بالنزول اليومي إلى السوق
ّ
ّ
ل ـشــراء حــاجــاتـهــم أو حــتــى «لـلــتـفـ ّـرج
ع ـل ــى األسـ ـ ـع ـ ــار» ك ـم ــا ب ـ ـ ـ ّـررت إح ــدى
الـ ـ ّـسـ ـ ّـيـ ــدات ت ـج ـ ّـول ـه ــا خ ـ ــال أس ـب ــوع
اإلقـ ـ ـف ـ ــال« .أح ـ ـتـ ــاج إل ـ ــى أن أش ـت ــري
جـ ـ ـ ــوارب ألطـ ـف ــال ــي ل ـي ـل ـب ـســوهــا إذا
ذه ـبــوا إل ــى امل ــدرس ــة» ،ت ـبـ ّـرر نزولها
إلــى الـ ّـســوق مــن دون وضــع ّ
الكمامة
بهذا «السبب ّ
امللح»! األمانة تقتضي
ّ
القول إن عدد من يرتدون الكمامات
أكـثــر مــن الـســابــق ،لكن كيفما اتفق:
عـلــى ال ــذق ــن ،عـلــى الــرق ـبــة ،عـلــى الفم
من دون األنف ،أو حتى مجرد كمامة

وتـطـبـيـقــه عـلــى اتـفــاقـيــة تـشـغـيــل معمل
نفايات صيدا .وقال السعودي إن وزني
«أخـ ــذ عـلـمــا ب ــاألم ــر وسـيـسـعــى الت ـخــاذ
الـ ـ ـق ـ ــرار املـ ـن ــاس ــب مـ ــع م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
وحاكم مصرف لبنان».
وك ـ ـ ـ ــان نـ ــاش ـ ـطـ ــون مـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ــراك «صـ ـي ــدا
ت ـن ـت ـفــض» ألـ ـق ــوا ك ـم ـيــات م ــن ال ـن ـفــايــات
أم ــام مبنى البلدية فــي ســاحــة النجمة،
احتجاجًا على أزمة النفايات .وتواصل
النائب أسامة سعد مع كل من السعودي

ّ
تريد الشركة المشغلة
تقاضي أموالها
بـ 3900ليرة للدوالر

ّ
واملدعي العام االستئنافي في الجنوب
القاضي رهيف رمضان ومدير شركة «أن
تي سي ســي» للمطالبة برفع النفايات
ّ
املكدسة ،قبل حلول األمطار فــوق أكــوام
ال ـن ـف ــاي ــات .فـيـمــا أسـ ــف رئ ـي ــس الـبـلــديــة
السابق عبد الرحمن البزري لتكرار أزمة
ال ـن ـفــايــات «م ـ ــرارًا وتـ ـك ــرارًا رغ ــم عـشــرات
املــايــن مــن الـ ــدوالرات الـتــي ُصــرفــت وال
ُ
تـ ـ ــزال تـ ـص ــرف مل ـعــال ـجــة هـ ــذا امل ــوض ــوع
الشائك الــذي يبدو أن معالجته لم تكن
َ
ح ـســب األص ـ ــول ول ــم ت ـح ــظ بــالـشـفــافـيــة
الكاملة».

حق الرد

توضيح من عائلة طوني توما

( مروان بو حيدر)

معلقة على إحدى األذنني!
ّ
ع ــدد اإلص ــاب ــات الــتــراك ـمـ ّـي ف ــي بــرج
ّ
الـ ـب ــراجـ ـن ــة ب ـل ــغ  2533ح ــال ــة حــتــى
الـخـمـيــس ا ّمل ــاض ــي .وأق ـف ــل مـجـمــوع
الـ ـح ــاالت الــن ـش ـطــة ف ــي ال ـي ــوم نفسه
عـ ـل ــى  ،135ف ـي ـم ــا ب ـل ـغ ــت ال ـ ـحـ ــاالت
ّ
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ُس ـ ّـج ـل ــت األسـ ـب ــوع

املاضي  ،200وعدد الوفيات منذ بدء
ّ
ذلك ،ال
األزمة  ،13بحسب حمود .مع ّ
يزال أهالي برج البراجنة مستخفني
بخطورة كورونا التي «ال تؤدي إلى
الوفاة ما دامت األعمار بيد الله».
م ـ ــا ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى ب ـ ـ ــرج الـ ـب ــراجـ ـن ــة
ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى امل ـخ ـي ــم الـفـلـسـطـيـنــي

الـ ـ ــذي ت ـح ـت ـض ـنــه .امل ـخ ـي ــم ال ي ـخــاف
ّ
م ــن ك ــورون ــا ،وك ـ ــأن أذرع أخـطـبــوط
ال ـف ـي ــروس ل ــم ت ـصــل إلـ ــى ه ـنــا بـعــد.
ّ
ّ
طبيعية .ال شيء
املخيم
الحياة في
ُيـ ـعـ ـك ــر صـ ـف ــو ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات ال ـع ــائ ـل ـي ــة
و«الص ّ
ُّ
بحيات».
وجمعات النرجيلة
أمـ ــا ث ـقــافــة ال ـك ـ ّـم ــام ــة وال ـت ـع ـق ـيــم فلم

ّ
تنتشر بـعــد ،والــتـبــاعــد االجـتـمــاعـ ّـي
ّ
يبدو «قلة ّ عقل» .املحال ،هنا ،أضيق
من أن توفر مسافة آمنة بني البائع
ّ
ّ
والــزبــون ،وال ــزواري ــب بالكاد تسمح
ّ
بعبور شخص واحد .سكان املخيم ال
يأخذون خطورة كورونا على محمل
الجد ،ليس استخفافًا ،وإنما ألنهم

أدمنوا الحياة الى جانب املوت« .من
ْ
ّ
يسلم أمره ّ
لربه .وال
يعش في املخيم
ّ
يخاف من كورونا ألنــه إذا لم يقتله
شريط كهرباء ،يقع سقف بيته عليه
ويرديه ،أو يموت برصاصة طائشة.
نـحــن فــي األسـ ــاس شـعــب مـ ّـيــت َّ
فمم
سنخاف؟» .تقول والء عسيلي.

ّ
مستمر في
تعليقًا على ما جاء في تقرير نشرته «األخبار» بعنوان «الصرف
املدارس الخاصة ...والقبض َع القطعة»ّ ،
يهمنا نحن عائلة عائلة األستاذ طوني
توما الذي ورد اسمه في التقرير ،توضيح ما يأتي:
وقت ليس بالقصير.
صدر قرار صرف طوني توما من عمله في املدرسة ،منذ ٍ
بالطبع توما راوده القلق والـحــزن لفتر ٍة ،ولكن هــذا الـقــرار ليس لــه ّأي عالقة
َ
ّ
عمل
بــوفـ ّـاتــه ،كــون األسـتــاذ قــد تــابــع حياته بطريقة طبيعية وأطـلــق ّمـشــروع ّ
وتجدر اإلشــارة إلــى أن الفقيد تلقى
خاصًا به في بلدته بيت ميالت -عكار.
حقوقه كاملة من املدرسة .وتنفي العائلة ّكل ما تم تداوله عن ّ
توسل من جهة
ّ
قاس من جهة املدرسة.
الفقيد وتصرف ٍ

