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مجتمع

مجتمع
تحقيق رحالت إلى عواصم عالمية ،حجوزات في فنادق فخمة« ،مقطوعة» شهرية ،هواتف حديثة ،عطورات…
هذه ،وغيرها« ،هدايا» ّ
القطاع الصحي لقاء «مساهمتهم»
في
والعاملين
األطباء
إلى
الدواء
شركات
مها
تقد
ّ
في الترويج ألدويتها وتسويقها بين «المستهلكين» المرضى .ممارسات تشكل مخالفة لميثاق المعايير
األخالقية لترويج األدوية في لبنان الذي ّ
عينية ودفعات ّ
ينص على «عدم جواز تقديم هدايا ّ
نقدية ،سواء بشكل
ّ
مباشر أو غير مباشر ،مما يؤثر سلبًا على أداء المهام الطبية»

متابعة

زيادة بنسبة  %60على رسوم التأمين الصحي

«سماسرة» الدواء «يرشون» أطباء وصيادلة ومختبرات

سياحة وسفر على حساب المرضى!

رحيل دندش
بني ممارسات «سماسرة» الدواء في
ســوق االستشفاء في لبنان والعمل
على ترويج ال ــدواء كمهنة مشروعة
ثمة «شعرة» .ورغم أن الترويج ّ
يعد
واح ـ ــدة م ــن م ــراح ــل ص ـنــاعــة الـ ــدواء
وتـســويـقــه ،ك ــأي مـنـتــج آخ ــر ،وتـقــوم
ّ
بــه الـشــركــات عـبــر مـنــدوبــن مكلفني
عمليًا تـعــريــف األط ـب ــاء إل ــى الـ ــدواء،
ّ
إال أن الـعـمـلـ ّـيــة بـمـجـمـلـهــا تـحـ ّـولــت
إلى ّتجارة ذات غايات ربحية بحتة،
ب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن ان ـع ـكــاس ـهــا على
ص ـح ــة امل ــرض ــى وج ـي ــوب ـه ــم ف ــي آن.
هكذا ،صار سوق الــدواء ،كأي سوق
ُ
آخ ــر «ي ـت ـ ّ
ـوس ــل ال ــرب ــح وت ـج ـن ــى منه
مليارات ال ــدوالرات» ،بحسب رئيس
ّ
الصحية اسماعيل
الهيئة الوطنية
ّ
سكرية.
كـيــف تجني الـشــركــات ه ــذه األرب ــاح
ً
ال ـطــائ ـلــة؟ واحـ ــدة م ــن ال ـط ــرق ،مـثــا،
تغيير « »emballageالدواء .في كثير
مــن األح ـي ــان ،يـقــول سـكــريــة« ،تعمد
ش ــرك ــات ع ــامل ـي ــة إل ـ ــى إع ـ ـ ــادة إن ـت ــاج
دواء م ـعـ ّـن ،ولـكــن مــع تغيير شكله
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي أو تـ ـع ــدي ــل ط ـف ـي ــف فــي
مركباته الكيميائية لتقول ببساطة
إن ـه ــا أن ـت ـجــت دواء ج ــديـ ـدًا» .ه ـكــذا،
تبدأ رحلة التسويق .وألن الترويج
لألدوية عبر وسائل االعالم واالعالن
مـمـنــوع ،تلجأ الـشــركــات ال ــى «نسج
عالقات مع األطباء ،عبر مندوبيها،
لتبيع دواء هـ ــا .وف ــي الـغــالــب تنجح
ال ـشــركــة ال ـتــي ت ـس ـ ّـوق لـنـفـسـهــا عبر
تقديم العروضات األفضل لألطباء،
ول ـي ــس ب ــال ـض ــرورة ت ـلــك ال ـت ــي تـقــدم
أفضل دواء وتركيبة» .ال يعني ذلك
ـدواء «الـخـطــأ»،
أن الطبيب يصف ال ـ ّ
بــل «األغـلــى ثمنًا» بـغــض النظر عن
م ــدى فــاعـلـيـتــه ف ــي مـعــالـجــة الـحــالــة
ال ـس ــري ــري ــة .ف ــاأله ـ ّـم ه ـن ــا ،بــالـنـسـبــة
إل ـيــه ،هــو «االس ـت ـفــادة مــن تقديمات
الـشــركــة ال ـتــي ت ـبــذخ ع ــادة بــالـهــدايــا
على األطباء مقابل تسويق دوائها»،
ّ
وهـ ــو م ــا ي ـص ـفــه س ــك ــري ــة ب ــ«ال ـع ـمــل
ال ــاأخ ــاق ــي الـ ـ ــذي ي ـن ــاق ــض اآلداب
الطبية» .واألخ ـطــر ،فــي هــذه ال ــدورة
التسويقية ،هو «تــرويــج أدويــة غير
فــاعـلــة أو مجهولة الـتــركـيـبــة» .هنا،
ت ـك ـمــن «الـ ـك ــارث ــة» ف ــي رأي س ـكــريــة،
إذ «ال رقـيــب فــي ظــل إق ـفــال املختبر
امل ــرك ــزي لـفـحــص األدويـ ــة فــي لبنان
ب ــذريـ ـع ــة أمـ ـن ـ ّـي ــة» (لـ ـق ــرب ــه مـ ــن مـقــر
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب نـبـيــه ب ــري).
«لوثة» اإلغــراءات املادية ال تنحصر
بــالــدواء وح ــده ،بــل تصل إلــى بعض
ّ
امل ـخ ـت ـبــرات الـطـبـ ّـيــة ال ـتــي ق ــد تــتـفــق،
ّ
بحسب ســكــريــة« ،م ــع الـطـبـيــب على
إج ــراء فحوصات وهمية للمريض،
م ـقــابــل ت ـقــاســم ال ــرب ــح ،وط ـبـعــا على
حساب املواطن».
فـ ــي كـ ــل ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة ،هـ ـن ــاك دور
أســاســي ملـنــدوبــي املـبـيـعــات .الحافز
ل ـ ــدى ه ـ ـ ــؤالء مـ ـ ـ ــادي .يـ ـق ــول أح ــده ــم
لـ«األخبار»« :مهمة املندوب الترويج
ل ــدواء شركته ألنــه يتقاضى عمولة
ع ـل ــى امل ـب ـي ـع ــات إلـ ـ ــى ج ــان ــب رات ـب ــه
الـ ـشـ ـه ــري» .وي ـض ـي ــف« :ه ـ ــذا الـعـمــل

تسمح الدولة
بدخول عدد
كبير من األدوية
«الجينيريك»
لمعالجة
مشكلة صحية
واحدة (هيثم
الموسوي)

نحو «انتفاضة»
في نقابة المحامين؟
هديل فرفور
فـ ــي خـ ـط ــوة فـ ــاجـ ــأت ع ـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا مــن
املـحــامــن ،أقــدمــت نقابتهم فــي بيروت
ع ـل ــى ت ـج ــدي ــد ع ـق ــد ال ـت ــأم ــن الـصـحــي
مــع شــركــة «غ ـلــوب م ــد» ،رغ ــم اتـهــامــات
ّ
يوجهها هؤالء إلى الشركة بـ«الفشل»
ف ـ ــي إدارة ص ـ ـن ـ ــدوق الـ ـتـ ـع ــاض ــد فــي
ال ـس ـنــوات ال ـثــاث املــاض ـيــة ،والـتـسـ ّـبــب
ب ـع ـجــز ف ــي الـ ـصـ ـن ــدوق اإلس ـت ـش ـفــائــي
دوالر .وهو
للنقابة بقيمة  20مليون
ُ
ما دفع عددًا من املحامني الى املطالبة
ب ـف ـت ــح ت ـح ـق ـيــق ش ــام ــل ح ـ ــول أس ـب ــاب
العجز وتحديد مسؤولية «غلوب مد»
ُّ
الـتــي كــلـفــت ّإدارة ال ـص ـنــدوق بموجب
عقد تعاون وقعته مع نقيب املحامني
ال ـســابــق جـ ــورج جــريــج ف ــي  26شـبــاط
.2015
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن الـنـقـيــب ان ــدره
الشدياق أبلغ املحامني تجديد النقابة
العقد التأميني مــع «غـلــوب مــد» ،على
ّ
تتحمل األخيرة جزءًا من الخسارة،
أن
ّ
فيما يتحمل املـحــامــون ال ـجــزء اآلخ ــر،
عــازيــا ذل ــك إل ــى أن ع ــرض «غ ـلــوب مــد»
كان األفضل.
وبحسب مصادر في النقابة ،فقد رفع
رسـ ــم ال ـت ــأم ــن ال ـ ــذي يــدف ـعــه امل ـحــامــي
سنويًا من  430دوالرًا الــى  700دوالر،
ب ــزي ــادة نـسـبـتـهــا ن ـحــو ُ ،%63ع ـلــى أن
ّ
يتكبد املحامون في السنتني املقبلتني
زيـ ــادة عـلــى ال ــرس ــوم ال ـجــديــدة بنسبة
 ،%30مــا يعني زي ــادة بأكثر مــن ُ%90
عما كــانــوا يدفعونه سابقًا .كما أبلغ
املحامون بأن عليهم دفع فارق بنسبة
 %15عـ ـل ــى م ـ ـعـ ــامـ ــات الـ ـفـ ـح ــوص ــات
الخارجية« ،مــا يعني خفض مستوى
الخدمات الصحية التي كنا نتلقاها،
ُوق ـ ــد ان ـع ـك ــس ذل ـ ــك ع ـل ــى أداء ادارات
املـس ـت ـش ـف ـيــات م ــع امل ـحــامــن م ــؤخ ــرا»،
بحسب املصادر نفسها.
خطوة النقابة أثــارت نقمة في أوساط
املـ ـح ــام ــن الـ ــذيـ ــن بـ ـ ـ ــدأوا بــالـتـحـضـيــر
ّ
لتحركات بهدف الضغط على النقابة
للحصول على توضيحات وتبريرات
للواقع الجديد «غير املنطقي».

النقيب ُ«يخفي» نسخة العقد؟!

تـ ـش ــالـ ـن ــج (ت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـد) ،وكـ ـ ـ ــل م ـ ـنـ ــدوب
وشطارتو»! علمًا أن «ميثاق املعايير
األخالقية لترويج األدوية في لبنان»
ال ــذي ُوق ــع فــي أي ــار  ،2016ينص في
أح ــد ب ـنــوده أن ــه «ال يـجــوز أن يحدد
راتب املندوب الطبي أو بدالت أتعابه
بشكل يرتبط بوصف الدواء أو يؤثر
عليه ،كما يحظر إعطاء املندوب أي
مكافأة أو تحفيز».

الصيادلة «ليسوا بمنأى»
يؤكد نقيب الصيادلة جورج صيلي
أن «أكـ ـث ــر م ــن  %60م ــن ال ــوص ـف ــات
ال ـط ـب ـيــة ع ـل ـي ـهــا ع ــام ــات اس ـت ـف ـهــام
لناحية فعالية ال ــدواء والـقــدرة على
اإلسـتـغـنــاء عـنــه واسـتـبــدالــه بــآخــر».
ّ ّ
ويعزو السبب إلى أن «قلة من األطباء
تـجـتـنــب إغـ ـ ــراءات ش ــرك ــات ال ـ ــدواء».
يذهب صيلي بعيدًا مطالبًا بـ«إعطاء
ص ــاح ـي ــة ل ـل ـص ـيــدلــي ل ـل ـت ــدخ ــل فــي
ال ــوصـ ـف ــة ال ـط ـب ـي ــة ل ـي ـل ـغ ــي ويـ ـع ـ ّـدل

بنفسه» ،شارحًا أن «دور الصيدلي
ال ينبغي أن ينحصر بصرف الدواء
وبيعه فقط» .ويضيف« :بذلك يخفف
الصيدلي من الفاتورة االستشفائية
ّ
ال ـتــي تـتـخــطــى مـلـيــارًا و 100مليون
ّ
دوالر سـنــويــا يـشــكــل ال ـ ــدواء وح ــده
نسبة  %25منها».
ه ـ ـ ــل ي ـ ـع ـ ـنـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك أن ال ـ ـص ـ ـيـ ــادلـ ــة
ّ
محصنون ضــد إغ ــراءات التسويق؟
تؤكد مندوبة إحدى شركات األدوية
أن «ال ـع ــروض ــات لـيـســت ح ـك ـرًا على
األط ـبــاء بــل تشمل الصيادلة أيضًا.
كـ ـثـ ـي ــرون مـ ــن الـ ـصـ ـي ــادل ــة ي ـق ـن ـعــون
الــزبــائــن بـبــدائــل عــن أدويـ ــة يصفها
الطبيب بحجة أنـهــا أكـثــر فعالية».
وتساعد فــي ذلــك ظــاهــرة «التطبيب
الذاتي» ،إذ أن كثيرين ال يلجأون إلى
طبيب اختصاصُ ،
ويـصــرف الكثير
من األدويــة في الصيدليات من دون
وصفات طبية.
وت ــوض ــح امل ـن ــدوب ــة أن «ال ـل ـعــب بــات

بعض األطباء يبادر بكل أريحية
ساعة أو آيباد وأحدهم
لطلب
ّ
طلب مكيفًا لغرفة ابنته
على املكشوف .بعض األطباء يبادر
بكل أريحية لطلب ساعة أو آيباد...
حتى أن أحــدهــم طلب ّ
مكيفًا لغرفة
ابنته .كثيرون يخابروننا سائلني:
في شي سفرة؟» لحضور مؤتمرات
«ترفيهية» تحت عـنــوان «مؤتمرات
علمية» .بالطبع ،ال ينطبق ذلك على
ك ــل ال ـشــركــات وال عـلــى ك ــل األط ـب ــاء.
وفـ ـ ــي االج ـ ـ ـمـ ـ ــال ،ب ـح ـس ــب املـ ـن ــدوب ــة
نفسها« ،الطبيب ال يــؤذي مريضه،
وال يلعب بــاألدويــة الخطرة كأدوية
ال ـض ـغــط والـ ـكـ ـل ــى» ...لـكـنــه ق ــد يقنع
املــريــض بـتـنــاول فيتامني أو يصف
له دواء يــن لهما التركيبة والفعالية

ذاتها .في هذه الحالة« ،بيكون بدو
ي ـم ـش ــي الـ ـتـ ـن ــن» لـ ـص ــال ــح ش ــرك ــات
الـ ــدواء! وفــي مثل هــذه ال ـحــاالت ،في
اس ـت ـطــاعــة ال ـص ـيــدلــي ك ـشــف األمـ ــر،
غير أن املريض كثيرًا ما ال يستجيب
للصيدلي لثقته بطبيبه.
وب ـح ـســب مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،تـسـمــح
الدولة بدخول عدد كبير من األدوية
«الـ ـجـ ـيـ ـنـ ـي ــري ــك» ملـ ـع ــالـ ـج ــة م ـش ـك ـلــة
ً
صـحـيــة واح ـ ــدة «ف ـم ـث ــا ،يــوجــد في
ال ـس ــوق ال ـي ــوم  80صـنـفــا م ــن أدوي ــة
حماية املعدة كلها بالفعالية ذاتها،
والطبيب يصف دواء الـشــركــة التي
تدفع أكثر».

تنافس أم رقابة؟
ي ـش ـي ــر رئ ـ ـيـ ــس نـ ـق ــاب ــة مـ ـسـ ـت ــوردي
األدوي ــة وأص ـحــاب املـسـتــودعــات في
ل ـب ـنــان أرم ـ ــان ف ـ ــارس ،إل ــى «أن عــدد
الصحة
األدوي ــة املسجلة فــي وزارة
ّ
العامة (مستوردة كانت أم مصنعة
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م ـح ـل ـيــا) ي ـصــل إلـ ــى ح ــوال ــي  4آالف
ُ
ص ـن ــف» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن « %85من
أدوي ـ ـت ـ ـنـ ــا م ـ ـس ـ ـتـ ــوردة ،ف ـي ـم ــا تـلـبــي
الصناعة الوطنية  %15مــن السوق
فقط» .ولفت إلــى أن عــدد املؤسسات
ال ـتــي تـمـتـلــك إج ـ ــازة وامل ــرخ ــص لها
ب ــاس ـت ـي ــراد وتـ ــوزيـ ــع األدويـ ـ ـ ــة يـبـلــغ
حوالى « ،120ثلثها متوقف أو غير
مــوجــود فــي الـســوق ،وثلث آخــر غير
منضو في نقابة مستوردي الــدواء،
وه ـنــاك فـقــط  44مــؤسـســة عـضــو في
الـنـقــابــة تشكل  %90مــن مـسـتــوردي
األدوية».
ي ــؤك ــد فـ ـ ــارس أن قـ ـط ــاع الـ ـ ـ ــدواء فــي
لبنان «يأتي في املرتبة الثانية بعد
القطاع املصرفي لناحية قدرته على
التنظيم واملراقبة» ،معتبرًا أن «كثرة
األدوي ــة فــي ّ الـســوق ظــاهــرة سليمة،
لكونها تخفف مــن احتمال النقص
في أي من العالجات ،وتعطي الجسم
ال ـط ـب ــي إم ـك ــان ـي ــة اخـ ـتـ ـي ــار األف ـض ــل

واألنـ ـ ـس ـ ــب ،ف ـي ـم ــا ت ـت ـك ـفــل امل ـنــاف ـســة
بضبط األسعار».
إال أن سـكــريــة ،مــن جـهـتــه ،يــؤكــد أنــه
«لو وجد مختبر لفحص الدواء ُ
لع ّد
نصف األدويــة في السوق اللبنانية
ّ
فائضًا ال حاجة عالجية لها»ّ .ويذكر
بـ ــأن ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـق ـط ــاع وقـ ـع ــوا،
ف ــي أيـ ـ ــار « ،2016م ـي ـث ــاق امل ـعــاي ـيــر
األخالقية لترويج األدوية في لبنان
وآل ـي ــات الــرصــد واملــراج ـعــة» لضبط
م ـمــارســات كــل األطـ ــراف الـتــي تعمل
في مجال إنتاج االدوية واستيرادها
وتسويقها ووصفها وصرفها ،حتى
«ال تـقـتـصــر أهـ ـ ــداف ال ـت ــروي ــج على
ال ــوس ــائ ــل واألهـ ـ ـ ــداف ال ـت ـج ــاري ــة بل
تتعداها لتحقيق مصلحة املريض
واالستخدام اآلمن والسليم للدواء».
لـكــن« ،بـمــا أنـنــا فــي بـلــد الـعـجــائــب»،
ك ـمــا ي ـقــول س ـكــريــة ،تـبـقــى املــواث ـيــق
والبروتوكوالت بال مفعول لضعف
آليات الرقابة واملساءلة.

وي ـ ـهـ ــدف الـ ـتـ ـح ـ ّـرك إلـ ـ ــى دفـ ـ ــع ال ـن ـق ـيــب
ّ
الشدياق لتسليم املحامني نسخة عن
العقد التأميني وإطــاعـهــم على دفتر
ال ـش ــروط ال ــذي اس ـت ـنــدت إل ـيــه النقابة
فــي التجديد« ،بعدما رفــض تسليمنا
نسخة عن العقد أو اطالعنا على دفتر
ّ
الشروط» ،وفق ما أكد أحد املحامني لـ
«األخبار».
وال ـ ـحـ ـ ّـجـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ّ
ـذرع بـ ـه ــا ال ـن ـق ـيــب
العقد
لالمتناع عــن إعـطـ ُـاء نسخة عــن ّ
ه ـ ــي ،ب ـح ـســب م ــا نـ ـق ــل عـ ـن ــه« ،ت ـجــنــب
ُ
حدثها
البلبلة والـتـعـلـيـقــات الـتــي سي ُ ّ
املحامون» ،إضافة الى أن «األمر معقد،
وقد ُيحدث حربا أهلية!».
«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ت ــواصـ ـل ــت مـ ــع الـ ـش ــدي ــاق
ّ
لـ ـل ــوق ــوف ع ـل ُــى رأيـ ـ ـ ــه ،إل أن ـ ــه اك ـت ـفــى
ّ
بــالـقــول« :لــن أعــلــق على هــذا املوضوع
في ُ
الصحف».

شكوك في أداء «غلوب مد»

ُيثير املحامون الغاضبون الكثير من
الشكوك حول ُ أداء «غلوب مد» إضافة
الــى إثارتهم شبهة «تــواطــؤ» النقيبني
ال ـســاب ـقــن ج ـ ــورج ج ــري ــج وان ـطــون ـيــو
الهاشم مــع إدارة الـشــركــة .احــدهــم قال
ً
ً
ل ـ ُـ «األخ ـ ـبـ ــار» إن «زمـ ـي ــا وك ـي ــا ألحــد
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات الـ ـخ ــا ُص ــة فـ ــي ب ـي ــروت
تمكن من إقناع إدارة املستشفى بإعفاء

املحامني من نسبة الـ  %15التي عليهم
دف ـع ـه ــا ك ـ ـفـ ــارق الجـ ـ ـ ــراء ال ـف ـح ــوص ــات
الخارجية» ،الفتا الى أن «مساعي قام
ُبها مـحــام آخــر أظـهــرت سهولة إقناع
املستشفيات بإعفاء املحامني من دفع
ه ــذه الـنـسـبــة ،مــا يـطــرح شـكــوكــا حــول
أداء غلوب مد وحــول حجم االستفادة
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا عـ ـل ــى ح ـس ــاب
املحامي».
ّ
إل أن «الـ ـشـ ـك ــوك» األهـ ـ ــم تـ ـ ــدور ح ــول
ع ــدم إن ـش ــاء ال ـص ـن ــدوق اإلسـتـشـفــائــي

النقيب رفض
تسليم المحامين
نسخة عن العقد أو
اطالعهم على
دفتر الشروط
ُ ّ
مــن أســاســه رغــم أن «غـلــوب مــد» كلفت
إدارتـ ــه مـنــذ ث ــاث س ـنــوات .وأوضـحــت
مصادر «األخبار» أن النقابة ّ
«فوضت
الشركة إدارة قطاع اإلستشفاء من دون
أية ضوابط أو رقابة ما ساهم في إدارة
عبثية للقطاع ّأدت إلى العجز الحاصل
حاليا».
ّ
ُي ــذك ــر أن جــريــج وقـ ــع عـقــد ت ـع ــاون مع
ال ـشــركــة ع ــام  2015يـقـضــي بتكليفها

إدارة ال ـص ـن ــدوق اإلس ـت ـش ـفــائــي ال ــذي
كـ ــان ُمـ ـق ــررا أن يـنـشــأ ح ـي ـن ـهــا ،بحجة
تحقيق وفر مــادي سينتج عن اعتماد
ه ــذا ال ـخ ـيــار بـعــدمــا كــانــت الـنـقــابــة قد
اس ـت ـغ ـن ــت عـ ــن ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع ش ــرك ــات
تأمني لتغطية النفقات اإلستشفائية
وال ـص ـح ـي ــة .ع ـل ـمــا أن مـ ـش ــروع ان ـشــاء
الصندوق وتلزيم إدارته كان مطروحا
في النقابة منذ عام  ،1996لكن كان يتم
رفضه في كل مرة من قبل النقباء الذين
كــانــوا يـخـلـصــون ال ــى ع ــدم صــوابـيـتــه.
م ــن ه ـن ــا ،ت ـغ ــدو خ ـط ــوة ج ــري ــج آنـ ــذاك
ُمـسـتـغــربـ ُـة ،وكــذلــك ق ــرار الـهــاشــم الــذي
خـلـفــه بــامل ـضــي ف ــي الـعـقــد رغ ــم ظـهــور
عجز منذ الـعــام التأميني األول ،فيما
تبدو خطوة النقيب الحالي بالنسبة
للمحامني ُ
«مـسـتـنـكــرة وغـيــر منطقية
في ظل عجز الـ  20مليون دوالر».

المحامون الى ّ
التحرك

املحامون املعترضون بدأوا اجتماعات
مكثفة للبحث في ُسبل مواجهة الواقع
الـ ـ ــذي ف ــرض ـت ــه ادارة ال ـن ـق ــاب ــة عـلـيـهــم
بعدما التقوا النقيب وطالبوه بتقديم
ايضاحات ألسئلتهم الكثيرة .وفي هذا
الـسـيــاق ،عـمــدوا الــى تحضير عريضة
تـتـضـمــن مــوقـفـهــم ال ــراف ــض للتجديد
فضال عن جملة مطالب أبرزها إنشاء
لـجـنــة تـحـقـيــق ش ـفــافــة ل ــدراس ــة الـعـقــد
ُ ّ
ستسلم الى النقيب قريبا .وفي اإلطار
نفسه ،يعقد املحامون اليوم اجتماعا
ي ــرأس ــه ال ـن ـق ـيــب ال ـس ــاب ــق ع ـص ــام ك ّــرم
لـلـبـحــث ف ــي ال ـتـ ّ
ـوصــل إل ــى ح ــل ُيـجــنــب
تكبيد املحامني ثمن العجز الحاصل
في الصندوق.

سيدفع المحامون خالل سنتين زيادة بنسبة  %90على رسوم التأمين (مروان طحطح)

