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كالم الراعي جاء خالل مغادرته 
بيروت الى روما في زيارة رسمية 
هي االولى من نوعها الى الخارج 
لبطريركية،  ا لسدة  ا توليه  منذ 
بل  يقا  ، م يـــا ا ، تستمر خمسة 
خاللها قداسة البابا بنديكتوس 
للتعبير عن  عــشــر،  لــســادس  ا
الشركة الكنسية بين البطريرك 

ورئيس الكنيسة.
ـــراعـــي، وردا عــلــى اسئلة  ل ا
ل عما قيل عن 

ُ
الصحافيين ، سئ

ـــرض مــعــه تــعــزيــز الــعــالقــات  وع
واوضاع الجالية ودورها في المجتمع 

والمراكز التي تبوأها افرادها.
وزار الوفد االوروغوياني برئاسة 
الوزير الماغرو عين التينة والتقى 

رئيس المجلس نبيه بري.
وقال الماغرو بعد اللقاء: «نسعى 
لتبادل زيــارات رجال االعمال بين 
لبلدين، ونحن نبحث ايضا في  ا
يتعلق  ل  الو ا مهمين  قين  تفا ا
باالزدواج الضريبي والثاني بحماية 

صفير يقوم بــه». وعــن موضوع 
الغاء الطائفية، اعلن الراعي ان 
«لدينا 3 اسئلة بهذا االطار، ماذا 
؟  سية لسيا ا ئفية  لطا با نعني 
ن  لبنا فــي  ننا  ا نفهم  ن  ا يجب 
لوطني ميثاق  ا بالميثاق  نتميز 
العيش معا وترجمة هذا الميثاق 
بالحكم معا واذا  المشاركة  اي 
كان الغاء الطائفية يعني الغاء 
الميثاق فهذا خراب للبنان، كما ان 
السؤال هو ماذا سيكون البديل».

 على «عمله القاسي 
ً

وشـــدد ولــيــامــز على «ضـــرورة 

 طويًال».
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صدى البلد

نظمت كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف مؤتمر 
“ايام البيولوجيا والصيدلة” في حرم العلوم الطبية، في 

حضور رئيس الجامعة البروفسور رينيه شاموسي، وعميدة 
كلية الصيدلة البروفسور دوال كرم سركيس، ورئيس نقابة 
الصيادلة في لبنان زياد نصور، ورئيس نقابة البيولوجيين 

عادل مستوري، ورئيس الجمعية الطبية الفرنسية اللبنانية 
البروفسور جان مارك أيوبي وحشد من المحاضرين واألساتذة 

والطالب والمهتمين. 
في كلمتها اإلفتتاحية وبعد ترحيبها بالمشاركين،تحدثت 

سركيس عن أهمية التدريب المتواصل للصيادلة والذي يجب 
تطويره على مختلف المستويات. 

من جهته اوضح نصور”نحن على اقتناع أن أولية الصحة هي 
الممر اإلجباري نحو عالم يكرس حقوق اإلنسان. إن تطبيق 

القوانين وإحترام األطر األخالقية والطبية يحميان المريض 
من الرأسمالية الجشعة ومن جهل المتاجرين ومن خمول 

السلطة.” 
واضاف:” مهنتنا تخضع لثالثة عوامل: أوال من غير المقبول 
ان يتحول الصيدلي تاجرا، ثانيا إن الدواء سيظل دائما مادة 
خطرة يجب استعمالها بحذر، وثالثا إن المريض هو شخص 

ضعيف يجب أن نضمن له صحته وعالجه. لكن من المعيب ان 
نطالب بهذه الحقوق في القرن الـ21، إن الصيدلي غير المحمي 

من القانون هو مواطن يتم التعدي على حقوقه ومجهوده، 
إن الدولة التي رضخت للضغوط الشعبوبة عبر تعديل المادة 
80 عام 2002، قد وجهت ضربة لجوهر مهنة الصيدلة. فقد 

احتدمت المنافسة منذ سمحت الدولة بتحويل الدواء إلى 
سلعة، إذ تسلل المتاجرون إلى القطاع وعاثوا فسادا”.

تطبيق القوانين واحترام األطر 

الطبية يحميان المريض
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