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اقت�صاد

مو�سع في مجدل �سلم حول تلوث مياه الليطاني
لقاء ّ

التحرك �سريع ًا لمواجهتها
فيا�ض :نحن �أمام كارثة وعلى البلديات
ُّ

عقد اتحاد بلديات جبل عامل لقاء موسعا ً
في بلدة مجدل سلم مع عضو كتلة «الوفاء
للمقاومة» النائب علي فياض ،في حضور
رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين،
مسؤول العمل البلدي في «حزب الله» في
المنطقة األولى فؤاد حنجول ،رؤساء بلديات
من اتحادي بلديات جبل عامل وبنت جبيل،
استكماال لقضية تلوث مياه نهر الليطاني
بالرمول ،وال��ذي يعيق عملية ضخ المياه
إلى مشروع مياه الطيبة الذي يروي  52بلدة
في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل.
ب��داي��ة ،تحدث حنجول مشيرا ً إل��ى أنّ
«مشروع مياه الطيبة الذي يغذي  52بلدة
يعاني حاليا ً من نسبة مرتفعة من العكرة،
بلغت أول من أمس  61,2في المئة وهو أمر
يعيق عمل المضخات» ،مشدّدا ً على «ضرورة
أن تتحمل ال��دول��ة ال��ت��ي تمنح تراخيص

ألص��ح��اب ال��م��رام��ل وال��ك��س��ارات ومغاسل
الرمول مسؤوليتها إزاء هذا الموضوع ،الذي
يجعلنا أمام معضلة كبيرة».
ثم كانت مداخلة للزين ،قال فيها« :إننا
نجتمع ونحن على أب��واب الصيف ،بهدف
تنسيق تحركنا لمواكبة حركة المياه في
المنطقة ،ألننا سنكون أمام مشكلتين ،هما
التلوث والكهرباء ،فالملف يحتاج إلى متابعة
دقيقة ،ألننا الحظنا في اآلونة الماضية أن
الوزارات تتقاذف المسؤولية ،فوزارة البيئة
تحيل القضية إلى وزارة الداخلية ،ووزارة
الطاقة تعتبر نفسها غير مسؤولة» ،معتبرا ً
أن «وزارة الطاقة هي المسؤولة عن تأمين
المياه للمواطنين في كل لبنان ،ووزارة
الداخلية معنية بالمراقبة».
وأش���ار ف��ي��اض ،ب���دوره ،إل��ى «أنّ األم��ر
ال يحتاج إل��ى كثير من ال��ك�لام ،فالمشكلة

كبيرة جداً ،ونحن نتلقى شكاوى مستمرة
عن عدم قدرة مصلحة المياه على استخدام
المضخات لضخ المياه ،والتي تتحمل نسبة
 15في المئة من العكر ،فكيف إذا بلغت هذه
النسبة  30في المئة وص��وال ً إل��ى  61في
المئة ،وهذا ما يضعنا أمام مشكلة متعدّدة
في أبعادها ،فالمواطنون ال يحصلون على
المياه ،والبيئة ملوثة بشكل خطير ،إضافة
إلى الضرر الكبير ال��ذي لحق بالمتنزهات
المنتشرة على ضفاف الليطاني ،والتي أدت
إلى تدني نسبة السياحة ،حيث أنّ النهر لم
يعد صالحا ً للسباحة».
أضاف« :جلنا على مجرى نهر الليطاني،
وكنا نالحظ حجم التلوث نتيجة المرامل،
وكذلك رفعنا الصوت ،وأطلقنا إخبارا ً عبر
اإلعالم ،وقد تحركت النيابة العامة البيئية
وقيادة الدرك ،وتم اتخاذ تدابير ،ولكنها لم

تكن كافية ،وال تزال المشكلة مستمرة ال بل
تتفاقم ،لذا يجب وضع حد لهذا األمر ،ووقف
هذه الجريمة المتمادية والخطيرة ،ولألسف
أنّ األجهزة األمنية ال تعتبر نفسها معنية
بهذا الموضوع ،والمواطن متروك لحاله».
وختم فياض مشيرا ً إلى أنه التقى النائب
العام البيئي ،وأبدى استعداده للتحرك بعد
معرفة سبب المشكلة ،لذا «ندعو الجميع من
بلديات واتحادات ووزارات وأجهزة أمنية
إلى «التحرك سريعا حيال هذا الموضوع،
وإال فنحن أمام كارثة تتفاقم يوما ً بعد يوم،
ومن هنا فإنّ لقاءنا اليوم هو بهدف التشاور
ورف��ع مذكرة إل��ى النيابة العامة البيئية
وقيادة ال��درك للتوصل إلى ح ّل في أسرع
وقت ممكن».
بعد ذلك دار نقاش بين المشاركين.

�شقير يجول على م�صانع �إقليم الخروب:
لو�ضع خطة وطنية تحت�ضن طاقات القطاع
زار رئيس اتحاد الغرف اللبنانية
رئيس غرفة ب��ي��روت وجبل لبنان
محمد شقير ،يرافقه نائب رئيس
الغرفة محمد لمع ورئيس جمعية
«المعارض والمؤتمرات» إيلي رزق،
إقليم الخروب لالطالع على أوضاع
وحاجات المؤسسات االقتصادية في
اإلقليم ،بدعوة من جمعية تجار إقليم
ال��خ��روب أحمد محيي ال��دي��ن عالء
الدين ،وبالتنسيق مع اتحاد تجار
جبل لبنان برئاسة نسيب الجميل،
وذل���ك ف��ي اط���ار الجهد ال���ذي يقوم
به شقير لتقوية صمود االقتصاد
الوطني ومؤسسات األعمال.
وأطلق شقير من اإلقليم ،دعوة
إل��ى «وض��ع خطة صناعية للبنان
الح��ت��ض��ان ط��اق��ات ه���ذا ال��ق��ط��اع،
وتمكينها من أخ��ذ دوره��ا كامالً في
المنطقة» ،معلنا ً أنّ «غرفة بيروت
وجبل لبنان تضع بالتعاون مع
مصرف لبنان دراس��ة حول تسويق
المنتجات اللبنانية في أفريقيا».
وإذ أشار إلى أنّ «الغرفة ستنظم
معرضا ً للمنتجات اللبنانية في إطار
«أسبوع لبنان في مسقط» الذي يقام
بين  23و 26تشرين األول المقبل»،
«أعلن شقير أنّ «عام  2016سيكون
عام المعارض اللبنانية في أفريقيا».
ولدى وصول شقير والوفد المرافق
إل��ى االقليم ،ك��ان في استقباله إلى
جانب عالء الدين ،فاعليات اقتصادية
واجتماعية في المنطقة ،الذي رحبوا
به في «منطقته وبين أهله».
وكانت المحطة األول��ى في معمل
«ال����غ����زال» ل��ل��ح�لاوة والطحينة

البقاع ـ أحمد موسى

خالل االجتماع في جمعية تجار إقليم الخروب
(سبلين) لصاحبه سامر شحادة،
الذي أطلع شقير والوفد خالل جولة
ف��ي أرج����اء ال��م��ص��ن��ع ،ع��ل��ى عملية
اإلنتاج والتطوير ال��ذي أج��ري على
المصنع ،بما يتناسب مع حاجات
األسواق في الداخل والخارج.
ث���م ان��ت��ق��ل إل���ى م��ع��م��ل «RED
( SHOEس��ب��ل��ي��ن)» ،وج���ال مع
الوفد في أرج��اء المصنع ،واستمع
من صاحبه وليد الخطيب إلى شرح
مفصل عن الصعوبات التي تواجهها
الصناعة الوطنية ،خصوصا ً لجهة
ارتفاع تكلفة اإلنتاج والمنافسة غير
المشروعة التي تواجهها في األسواق

الداخلية.
وأبدى شقير أسفه ،للمشكالت التي
تواجه مؤسساتنا الصناعية« ،ال
سيما ارتفاع تكلفة اإلنتاج والروتين
اإلداري والفساد المتفشي في مختلف
اإلدارات» ،داعيا ً إل��ى «وض��ع خطة
صناعية للبنان الحتضان طاقات
هذا القطاع».
بعد ذل��ك ،انتقل الجميع إلى مقر
جمعية تجار إقليم الخروب (داريا)،
حيث عقد اجتماع موسع ضم شقير
ولمع والجميل ورزق وعالء الدين،
إلى عدد كبير من التجار وأصحاب
المصانع وال��م��ؤس��س��ات ،ورؤس��اء

ن�شاطات اقت�صادية

خالل االحتفال باليوم العالمي للتجارة العادلة
{ احتفلت جمعية التجارة العادلة في لبنان للسنة الخامسة على التوالي« ،باليوم العالمي للتجارة العادلة» ،تحت
شعار «عشر سنوات من االلتزام» ،في دير مار جرجس ـ الرومية ،برعاية وزير السياحة ميشال فرعون والقائم باألعمال
األميركي السفير ريتشارد جونز وحضور النائبين سليم سلهب وفريد الخازن.
كما شارك في االحتفال زهاء  1200شخص من أصدقاء الجمعية،الى جانب  22تعاونية ومؤسسة صغيرة ومتوسطة،
مستفيدة من مشروع  SOFAIRالمدعوم من مبادرة الشراكة األميركية الشرق أوسطية  MEPIوالذي تقوم بتنفيذه
جمعية التجارة العادلة في لبنان بمشاركة تعاونية أطايب الريف.
{ نظمت رابطة أطباء األسنان في الجبل ،برعاية وزير الزراعة أكرم شهيب ،اليوم العلمي السادس والعشرين ،في
منتجع «ليريتاج» ـ عين السيدة ـ عاليه ،في حضور نقيب أطباء األسنان البروفسور كارلوس خير الله ،رئيس الرابطة
الدكتور جنبالط غريزي ،مفوض الخريجين في «الحزب التقدمي االشتراكي» الدكتور ياسر مالعب ،نقيب أطباء األسنان
في الشمال ممثال بالدكتور ربيع العمري ،رئيس رابطة أطباء فلسطين الدكتور حسن الناطور ،الدكتور رمزي الجردي
ممثالً رئيس بلدية عاليه وجدي مراد وعمداء كليات طب األسنان في الجامعة اللبنانية وجامعة القديس يوسف والجامعة
العربية ونقباء سابقين وممثلي قطاعات طب األسنان في األحزاب والقوى السياسية وحشد من الحضور.
{ نفذ رئيس قسم الصحة في محافظة بعلبك الدكتور محمد الحاج حسن والمراقبة الصحية وسام دياب ،بتوجيهات
من وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ،وفي إطار حملة سالمة الغذاء ،حملة كشف صحي في مدينة بعلبك ،بمواكبة
عناصر من أمن الدولة ،شملت السوق الشعبي والمسلخ البلدي واألفران والمالحم ومحالت السوبر ماركت.
وعن نتيجة الحملة ،أكد الحاج حسن «االلتزام بالشروط الصحية في األماكن المذكورة وعدم وجود مخالفات،
باستثناء ضبط بعض السلع الغذائية المنتهية الصالحية في سوبرماركت ،وجرى تنظيم محضر فيها بحضور شرطة
البلدية ،واتلفت المواد الغذائية المنتهية الصالحية ،وتم توجيه إنذار خطي لصاحب السوبر ماركت».

البلديات وفاعليات اإلقليم.
بداية االجتماع ،تحدث عالء الدين
وتناول ال��دور ال��ذي تلعبه جمعية
ت��ج��ار إقليم ال��خ��روب ف��ي مساندة
المؤسسات ،و«وضع المنطقة على
الخريطة االقتصادية» ،معلنا ً أنه
«يسعى إل��ى إط�لاق إقليم الخروب
كـ»عالمة تجارية» وكذلك إلطالق
«ص��ن��دوق إقليم ال��خ��روب للتنمية
واالبتكار» ،إضافة إلى مواكبة ك ّل
التطورات الحاصلة إلفادة مؤسسات
اإلقليم».
وح����ذر ش��ق��ي��ر ،ب�����دوره ،م��ن أنّ
«الصعوبات التي تعيشها البالد ال

تنحصر فقط بالوضع االقتصادي،
إن��م��ا أي��ض �ا ً ب��األوض��اع المعيشية
والحياتية واالجتماعية» ،الفتا ً إلى
أنّ «ارتفاع معدالت البطالة إلى 37
في المئة لدى الشباب ينذر بانفجار
اجتماعي في ح��ال استمرت األم��ور
على ما هي عليه».
بعد ذلك ،انتقل شقير والوفد إلى
م��خ��ازن مؤسسة «رف��ي��ق ال��ب��واب»
(الدبية) ،حيث ك��ان في استقباله
رئيس الشركة رفيق البواب ،ومديرها
العام باسم البواب ،حيث قدما شرحا ً
لشقير عن «هذا االستثمار في اإلقليم
المشابه لما هو معمول به في أوروبا
لجهة تخزين الدواليب وبعض السلع
األخرى المرتبطة».
وب��ع��د زي����ارة إل���ى معمل دب��س
الخروب (ضهر المغارة) لصاحبه
ج���ورج داغ���ر ،واالط��ل�اع على هذه
الصناعة التقليدية التي تشتهر فيها
المنطقة ،انتقل الجميع إل��ى معمل
« »SADAPACKلصاحبه سامي
ضاهر ،الذي وضع شقير بحجم عمل
المصنع والمستوى العالي إلنتاجه
ال���ذي «ي��ن��اف��س أف��ض��ل المنتجات
العالمية ،إن كان في لنبان أو في أكثر
من  30دولة حول العالم».
وف��ي انتهاء الجولة ،أق��ام عالء
ال���دي���ن غ����داء ع��ل��ى ش���رف شقير،
بمشاركة لمع والجميل ورزق ،وحشد
كبير من فاعليات المنطقة االقتصادية
واالجتماعية.

احتياطات م�صرف لبنان
 48,48مليار دوالر نهاية �أيار
أظهرت ميزانية مصرف لبنان ارتفاعا ً بقيمة  1,57مليار د.أ في
الموجودات بالعملة االجنبية خالل النصف الثاني من أيار  2016ليصل
إلى  37,31مليار د.أ في مقابل  35,74مليارا ً في منتصف أيار.
في حين بيّنت تراجعا ً بقيمة  593,83مليون د.أ في احتياطات لبنان
من الذهب في خالل النصف الثاني من أيار إلى  11,17مليار د.أ في مقابل
 11,76مليارا ً في منتصف أيار ،وذلك إثر تراجع أسعار الذهب عالميا ً
في ظل توقعات تتمحور حول زيادة أسعار الفائدة من قبل االحتياطي
الفديرالي األميركي.
أما على صعيد سنوي ،فتراجعت قيمة االحتياطات بالعملة االجنبية
لدى مصرف لبنان بنسبة  5,17%مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في
نهاية أيار من العام السابق والبالغ حينها  39,34مليار د.أ.
في المقابل زادت قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بـ0,21
مليار د.أ ( )1,89%على اس��اس سنوي ،ليكون تقلص بذلك اجمالي
االحتياطات (ذهب وعملة أجنبية) بـ 1,82مليار د.أ إلى  48,48ملياراً،
في مقابل  50,30مليارا ً نهاية أي��ار  .2015وتشكل هذه االحتياطات
 68,24%من الدين العام االجمالي ،و 77,44%من صافي الدين العام،
وهي تغطي  435,17%من اصل الدين العام القصير االجل الذي يستحق
خالل العام  ، 2016ونحو  144شهرا ً من خدمة الدين.
في السياق نفسه ،انخفضت موجودات مصرف لبنان بـ 0,36مليار د.أ
خالل النصف الثاني من أيار  2016إلى  94,71ملياراً ،وذلك إثر االنكماش
بنسبة  7,00%في محفظة األوراق المالية إلى  18,85مليار د.أ والتراجع
بنسبة  0,84%في التسليفات للقطاع المالي اللبناني إلى  5,34مليار د.أ
ترافقا ً مع انخفاض قيمة الموجودات الثابتة المادية بنسبة  0.13%إلى
 0,22%مليار د.أ االمر الذي طغى على زيادة اجمالي االحتياطات بنسبة
 2,06%إلى  48,48مليار د.أ باالضافة إلى ارتفاع قيمة الموجودات
األخرى بنسبة  0,62%إلى  21,83مليار د.أ.
في هذا اإلط��ار ،ارتفعت حصة االحتياطات لدى مصرف لبنان إلى
 51,19%من مجموع ميزانيته كما في نهاية أيار من العام ، 2016
من  49,97%في منتصف أيار من العام نفسه ،غير أنها بقيت أدنى من
النسبة التي كانت عليها في نهاية أيار من العام الفائت والبالغة حينها
.55,43%

دهم م�ستودعَ ْي �أدوية
منتهية ال�صالحية في البقاع

الحاج حسن والمراقبة الصحية يعاينان بعض السلع في أحد األسواق الشعبية

الأ�سواق التجارية البقاعية في رم�ضان..
بين الزحمة وق ّلة البيع

صدر عن المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـ شعبة العالقات العامة
بالغا ً أعلنت خالله أنه «توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول
وجود أدوية فاسدة ومنتهية الصالحية ،داخل مستودعين للمواد الطبية
في بلدتي غزة والسلطان يعقوب التحتا (لوسي) البقاعيتين.
بتاريخ  ،2016/6/4ق��ام��ت ق��وة م��ن الشعبة ال��م��ذك��ورة بمداهمة
المستودعين المذكورين ،حيث ضبطت بداخلهما كميات كبيرة من األدوية
منتهية الصالحية».
وأش��ار البالغ إل��ى «أنّ مالك المستودعين يدعى :أ .ق( .مواليد عام
 ،1970لبناني) ،وهو موقوف في سجن زحلة بجرم شيك من دون رصيد.
والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص».

يعلّق الناس آماال ً كبيرة على وزارة االقتصاد والتجارة،
في ضبط إيقاع أسعار المواد االستهالكية والغذائية
خالل شهر رمضان ،ال سيما اللحوم والخضروات ،مع
زيادة الطلب عليهما خالل هذا الشهر ،ال سيما أنّ الموائد
الرمضانية لديها موازنة خاصة يلجأ إليها أصحاب األسر.
وقبل بداية شهر الصيام ،ازدحمت األس��واق والمحال
وغصت بزوارها رغم مالحظاتهم على زيادة
التجارية
ّ
أسعار السلع االستهالكية اليومية التي تعتبر مادة
أساسية على مائدة الشهر الكريم.
وفي جولة لـ«البناء» على أسواق البقاع ،الحظنا زيادة
غير عادية في األسعار التي شهدت ارتفاعا ً صارخاً،
ويح ّمل أصحاب المؤسسات التجارية مسؤولية الغالء
لكبار التجار ومحتكري ه��ذه السلع ،مستغلين شهر
رمضان بدال ً من مراعاة الصائمين واألوضاع االقتصادية
الصعبة.
ف��ي البقاع األوس���ط م���رورا ً بالبقاع الغربي ،أرخ��ت
األوض��اع المعيشية الصعبة بثقلها على مجمل أحوال
المنطقة ،ال سيما أسواقها التجارية التي أخرج أصحاب
المحال التجارية فيها ما خبأوه من مواد وسلع لهذه األيام،
في وقت ظهرت على الزبائن عالمة االستهجان لغالئها:
«مش قليلة مبارح ما كانت موجودة هالبضاعة واليوم
فجأة بيّنت» ،تقول سيدة مس ّنة في بر الياس ،لتقاطعها
سيدة أخرى« :هيدا شهر الخير».
والالفت أنّ األمر اقتصر على شراء «الضروريات من
السلع الغذائية» وبما تيسر من إمكانات في ظ ّل حركة

عادية ،وه��ذا ما عبّر عنه أبو محمد سلوم صاحب أحد
المحال في سوق بر الياس التجاري بقوله« :هناك حركة
ال بأس بها في أسواق المنطقة مع ارتفاع األسعار بعض
الشيء ،لكنّ هذه الحركة ال تعكس حقيقة البيع والشراء».
وتختصر أم خالد ،في البقاع الغربي ،المعاناة وهي
تستع ّد لتحضير بسطتها لبيع الحشائش الرمضانية
في سوق جب ج ّنين في البقاع الغربي بقولها« :ماشي
الحال ...األوض��اع االقتصادية صعبة جداً ،والناس في
المنطقة معظمهم من الفقراء يعيشون ك ّل يوم بيومه».
ويشير وليد شرانق ،وهو زائ��ر أسبوعي لسوق جب
ج ّنين ،إلى ارتفاع غير مب ّرر في األسعار «حيث ترتفع في
رمضان فقط ،مع أنه شهر الخير» .ليضيف« :يبدو أن ال
مكان للخير والتجار يختبئون وراء معنى وروحية هذا
الشهر».
أما الزينة فقد غابت مظاهرها عن األسواق التجارية كما
في األعوام السابقة ،وهذا يؤشر إلى األوضاع المقلقة التي
وصلنا إليها ،فاالستعدادات محصورة فقط بموائد اإلفطار،
وتتحسن األوضاع
ونأمل أن يحمل هذا الشهر الخير معه
ّ
في هذا الشهر الكريم».
ويعلق أبو محمد وهو صاحب محل لبيع الخضار في
القرعون ـ البقاع الغربي ،بحسرة ،على األحوال المعيشية
التي وصلنا إليها بقوله« :وين ك ّنا ووين صرنا ،حركة
البيع طبيعية جدا ً واإلقبال على شراء الخضار ال يتوقف
لكننا نشعر بمدى الضيق ال��ذي تعاني منه الغالبية
العظمى من الزبائن .األوضاع وصلت إلى مرحلة االختناق
وال من يسأل ،والضائقة المعيشية واالقتصادية هي
السبب الرئيسي لهذا الجمود».

ال�صيادلة يحتفلون بعيدهم برعاية �أبو فاعور

�صيلي :لإر�ساء ثقافة ال�سالمة الدوائية
نظمت نقابة صيادلة لبنان ي��وم الصيدلي الـ،22
بعنوان «الصيدلة في لبنان :تحديات اليوم ،فرص الغد»،
في فندق هلتون حبتور ـ سن الفيل ،برعاية وزير الصحة
العامة وائ��ل أب��و فاعور ممثالً برئيس دائ��رة التفتيش
الصيدلي في ال��وزارة الدكتور نجيب أبو عرم ،وحضور
رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدالني،
النائب ناجي غاريوس ،العقيد سيمون ابو جنيد ممثال قائد
الجيش العماد جان قهوجي ،العميد عادل مشموشي ممثالً
مدير عام قوى األمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص،
المالزم أول يارا أبو جودة ممثلة مدير عام األمن العام
اللواء عباس ابراهيم ،الدكتور نزار صعب ممثالً مدير عام
الضمان االجتماعي الدكتور نزار صعب ،نقيب الصيادلة
الدكتور ج��ورج صيلي وحشد كبير من الصيادلة من
مختلف المناطق اللبنانية.
بعد النشيدين الوطني ونشيد الصيادلة ،ألقى صيلي
كلمة رأى فيها أنّ «التحدي األس��اس أمامنا هو حماية
جوهر مهنة الصيدلة من ك ّل شائبة مهما صغرت وعن حق
المريض المقدس بالحصول على دواء وأفضل خدمة طبية
ممكنة دون منة أو تمييز ،وهذا الهدف ال ولن يتحقق إال من
خالل صون دور الصيدلي حتى يستطيع أن يقوم بواجبه
تجاه المريض بكفاءة ونزاهة كما يجب».
وأك��د ض��رورة «إخ��راج الصيدلي من دوره التقليدي
المقتصر على صرف الدواء ،بحيث يكون مزودا ً بالمهارات
والكفاءات الالزمة واإلنجازات المستجدة في علم الصيدلة
م��ن أج��ل ممارسة دوره الحقيقي القائم على مراقبة
وضبط الجرعة الدوائية والتحذير من األعراض الجانبية
والتفاعالت الدوائية».
كما دع��ا إل��ى «تمتين أداء الصيدلي وإع�لاء كفاءاته
العلمية» ،الفتا ً إلى أنّ نقابة صيادلة لبنان عملت «على
إيالء برنامج التعليم المستمر العناية الفائقة ،وخطت
بذلك خطوات مهمة ،وهذا البرنامج خاضع دائما ً للنقاش
والتطوير لما فيه مصلحة الصيادلة».
وتوجه إلى وزير الصحة قائالً« :معالي الوزير ،يكاد
اليأس يتملكنا ،لكنّ إيماننا بعدلكم وحرصكم على مهنة
الصيدلة يبقي باب األم��ل مفتوحا على الخالص ،فهذه
الدكاكين المنتشرة كالفطر تحت ما يسمى المستوصفات
تفتك بصحة المواطن وتعمل خ��ارج القانون من دون
حسيب أو رقيب ليكسبوا من دون وجه ّ
حق على حساب
المواطن الفقير وعافيته ويبيعونه ال��دواء المفترض أن

يكون مجانا ً تحت ستار عمل الخير .وهل الدواء آمن وفعال
أم ال؟ فهذا ليس جزءا ً من ثقافتهم ،المهم مراكمة المال .أما
آن يا معالي الوزير الخروج من هذا النفق المظلم .نستجير
بك باسم القانون والناس كي ننتهي من هذا الملف الشائك
وتنجلي الحمايات الطائفية والسياسية على أنواعها».
وفي ختام كلمته ،أوجز صيلي خطة النقابة ببعض
العناوين ،منها:
ـ «إنشاء مركز الدراسات واإلحصاءات في النقابة لفهم
الواقع الصيدالني من جميع جوانبه واستنباط الحلول
المناسبة ،والعتماده مرجعا علميا دقيقا في وجه الفوضى
واالرتجال
ـ ال��ع��م��ل ع��ل��ى إرس����اء ث��ق��اف��ة ال��س�لام��ة ال��دوائ��ي��ة
( )Medication Safetyعبر تفعيل شبكة إشعار
معلوماتية بين الصيادلة والنقابة للتبليغ عن العوارض
الجانبية لألدوية.
ـ تحسين واقع الصيادلة الجدد».
أما مجدالني ،فلفت إلى «أنّ نقابة الصيادلة في لبنان هي
جزء ال يتجزأ من المنظومة الصحية في لبنان ،والصيدلي
هو صلة الوصل بين الطبيب والمريض ،لذلك المسؤولية
عليه كبيرة ،والجل ذلك نحن كلجنة الصحة البرلمانية
لدينا تعاون دائم مع نقابة الصيادلة حتى تحسين وضع
الصيدلي في المنظومة الصحية في لبنان ،ونعطيه حقه
ونقول أنّ الصيدلي ليس تاجرا ً بل يقوم بخدمة إنسانية
صحية وأخالقية كالطبيب ،لذلك كان التعاون مع النقابة
جيدا ً ويهدف إل��ى تحسين الوضع الصحي في لبنان
عموماً».
ثم كانت كلمة لممثل وزير الصحة الذي أشار إلى «أنّ
مهنة الصيدلة تشارك باقي المهن الطبية التحديات التي
تواجه النظام الصحي ككل والمرتبط ب��دوره بالوضع
العام في البلد».
وقال« :إنّ مهنة الصيدلة تحولت من مفهوم االهتمام
بالمنتج الدوائي والذي أصبح اليوم ضمن إطار المصانع
إل��ى مفهوم جديد يتمثل في وض��ع البرامج العالجية
للمرضى ومتابعتها ،إضافة ،إل��ى تقديم االستشارات
فيما يخص االستخدام األمثل لألدوية وتثقيف المجتمع
في مجال الوقاية من األمراض وتقديم الخدمة الصيدلية
السريرية واإلرشاد الدوائي والتركيز على مفاهيم االقتصاد
الدوائي وضمان الجودة».

محا�ضرة في جمعية «�أ�شكال �ألوان» حول دعم
الو�سائل الإعالمية التي تعاني �صعوبات مالية
المتخصصة في اقتصاد التنمية واالقتصاد
حاضرت
ِّ
السياسي جوليا كاجي عن إنقاذ وسائل اإلعالم ،في مركز
جمعية «أشكال ألوان» في جسر الواطي ،بدعوة من المعهد
الفرنسي ـ اللبناني وجمعية الصحافيين الفرنكوفونيين.
وعددت المشاكل التي تعاني منها وسائل اإلعالم ومنها
االقتصادية ،تراجع الثقة ،تراجع نوعية الخبر ومردود
اإلعالنات ونسبة المبيع ،انخفاض عدد اإلعالميين ،سيطرة
رج��ال األعمال وسلطة المال على وسائل اإلع�لام ،كذلك
تأثيرات األحزاب السياسية والدول األجنبية كما يحصل
في بعض الدول ومنها لبنان .كما اعتبرت أنّ هناك مشاكل
تتعلق بالشفافية ،فمن الصعب إيجاد معلومات اكيدة عن
هوية مالكي وسائل اإلعالم ،ومن يتحكم برأس المال ومن
يملك سلطة القرار .وأعلنت أنّ هناك مشاكل عديدة يعاني
منها اإلعالميون في لبنان ،وعدد كبير من الصحف ال تدفع
الرواتب لالعالميين فيها.
وتحدثت ع��ن الحلول لتعثر وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ومنها
التمويل التشاركي أي اللجوء إلى المواطنين من أجل

تمويل مشروع معين وعرضت لحسناته وسيئاته .كما
تطرقت لشركات اإلعالم التي ال تبغي الربح التي تحاول
أن تستجيب لمسألة الديمقراطية والتجدد ،حيث يكون
تقاسم المسؤوليات عادالً ،فيتحول المانحون الصغار إلى
مساهمين.
وقالت« :الصحافة ليست قطاعا اقتصادياً ،يجب إعادة
النظر في رأس المال وشركة اإلعالم .وهذه الشركات يمكنها
أن تح ّل مكان المساعدات للصحافة ببرنامج مساعدات
عام أكثر شفافية».
وختمت الفتة إلى أنّ «للدولة دورا ً تلعبه في أوروبا
وال��والي��ات المتحدة والشرق األوس��ط من أجل أن يكون
هناك إعالم حر وشفاف ،هناك أشياء كثيرة يمكن القيام
بها ومنها أن تتحول وسائل اإلعالم نحو نظام الجمعيات،
وإنشاء صناديق من أجل مساعدة وسائل اإلعالم للحفاظ
على استقالليتها .ويتم في لبنان البحث في إنشاء صندوق
مشترك ممول من القطاعين العام والخاص من أجل دعم
الوسائل اإلعالمية التي تعاني مشاكل مالية وصعوبات».

